ACTA DEL PLE DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA D’ARENYS
DE MAR DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2008

Es reuneixen a la Sala de Plens de la Casa de la Vila d’Arenys de Mar, el dia 27 d’octubre
de 2008, a les 17.00 hores, els següents membres del Ple del Consell de Promoció
Econòmica,

Presideix el Sr. Marc Soler i Colomer, vicepresident del CPE i regidor de Promoció Local i
Mobilitat
Representant del PSC, Sr. Josep Ramírez
Representant de CiU, Sr. Estanislau Fors, en representació del Sr. Benet Maimí
Representant del VIA.M, Sr. Àlex Acero
Representant de Bars/Cafeteries, Sr. Joan Piña
Representant del Club Nàutic, Sr. Jordi Garcia

Excusen la seva assistència:
Representant d’ ERC, Sr. Lluís Salla
Representant d’ ICV, Sr. Toni Ferron
Representant del PPC, Sr. Santi Herce
Representant de la UBICA, Sr. Agustí Costa
Representant del sector Oci, Sr. Josep M. Vallbona
Representant d’Indústria, Sr. Pere Casals
Representant dels Restauradors, Sr. Joan Majó
Representant de Serveis Turístics, Sra. Dolors Serrano
Representant de Càmpings, Sr. David Roca
Representant del Mercat municipal, Sr. Joan Avilès
Representant de la Confraria de Pescadors, Sr. Mauricio Pulido
Representant del Mercat setmanal, Sr. Salvador Punsola
Dinamitzador de la UBICA, Sr. Agustí Gómez

El Sr. Marc Soler i Colomer agraeix als presents la seva assistència.

Inicia els temes previstos en l’ordre del dia:
-. Aprovació acta anterior. S’aprova l’acta anterior, per unanimitat i assentiment de tots els
assistents.

.- Pesca turisme, proposta estratègica. El Sr. Ramon Tarridas, pescador artesanal de la
confraria de pescadors d’Arenys de Mar, ens explica el pla de gestió per a la pesca
artesanal, que és un projecte de racionalitzar els productes pesquers a la província de
Barcelona, creant reserves marines. Explica que el finançament va a càrrec de la Generalitat
de Catalunya i diferents ONG’s. Amb aquest pla de gestió el que es pretén és la recuperació
dels recursos pesquers, millorar la rendibilitat de la pesca i la divulgació de la pesca
artesanal (amb visites, exposicions, pesca turisme...).
Un mètode de divulgació, el pesca turisme, és el que es planteja de realitzar a Arenys de
Mar, i consisteix en un pla turístic pesquer, a través d’una web amb informació
d’allotjaments, restaurants... del municipi. L’objectiu és crear un turisme de pesca a Arenys
de Mar, i realitzar exposicions, visites... del port i de la llotja d’Arenys de Mar.

El Sr. Àlex Acero comenta que és important començar a desenvolupar i treballar aquest
model de turisme, però que tenim el problema de l’allotjament i que ho hem de tenir en
compte.

El Sr. Jordi Garcia pregunta com es lliga amb la pesca esportiva.
El Sr. Ramon Tarridas li comenta que és totalment compatible.

I sense altres assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la reunió a les 18.15
hores, agraint l’assistència i participació dels presents.

