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TELÈFONS
D’INTERÈS

RECOLLIDA DE TRASTOS VELLS

EMERGÈNCIES

INFORMACIONS D’INTERÈS

Ajuntament d’Arenys de Mar
93 795 99 00
Regidoria de Cultura-C.C.Calisay
93 792 41 88
Arxiu Municipal
93 792 08 48
Biblioteca Popular P. Fidel Fita
93 792 32 53
Centre de Documentació
i Estudi Salvador Espriu
93 795 99 28
Museu d’Arenys de Mar
93 792 44 44
Promoció Local
93 792 26 01 - 93 795 85 14
Mercat Municipal
93 792 06 93
Servei d’Informació Juvenil / Espai Jove
93 795 77 50
Serveis Socials
93 792 22 64
Residència Geriàtrica Municipal
93 792 00 98
Brigada Municipal
93 792 27 06
Deixalleria d’Arenys
93 793 89 85
Cementiri d’Arenys
93 792 17 35
Ràdio Arenys
93 792 02 38
Despatxos Entitats - C.C.Calisay
93 795 97 76
Consell Municipal d’Esports
93 792 12 72
Camp Municipal d’Esports
93 795 90 38
Complex esportiu Fondo de les Creus
93 792 42 24
Servei de Taxi
93 795 79 61 / 93 792 41 41

CAP
93 795 80 74  -  902 111 444

Policia Local
93 795 99 01       Urgències 092

Parc de Bombers
93 795 81 80       Urgències 112

Mossos d’Esquadra 088

Servei Municipal d’Aigües-SOREA
93 792 02 67
Urgències 24 hores 902 25 03 70

Enllumenat públic-SECE
93 793 75 10
Urgències 900 13 13 26

La recollida de trastos vells del mes d’abril: SECTOR A, dimarts 21 i SECTOR B,
dimarts 28. Els trastos vells es poden treure al carrer, sense entorpir el pas de la via pública,
a partir de les 10 de la nit anterior del dia programat. Recordeu, també, que la Deixalleria
d’Arenys (Torrent d’en Puig) és oberta de dimarts a dissabte, matí i tarda, i diumenge al matí.
Informació: 93 793 89 85.

Pots trobar l’A tocar ratlla i tota la informació municipal al web

www.arenysdemar.cat
o bé rebre’ls a la teva bústia de correu electrònic omplint el formulari

que hi trobaràs, o escrivint un correu electrònic a

premsa@arenysdemar.cat

Oficina del Defensor del Ciutadà

Centre Cultural Calisay
Riera del Pare Fita, 31, 2n pis, despatx 2
Telèfon 667 182 534
Horari d’atenció als ciutadans
Cada dimecres de 10:00 a 13:30 h. i de 17:00 a 19:00 h.
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Aquest mes de març l’Ajuntament
d’Arenys de Mar s’ha adherit a l’Acord
pel Desenvolupament Econòmic i
l’Ocupació del Maresme. Amb aquest
pacte, la nostra vila se suma a una
iniciativa secundada per la totalitat de
municipis de la comarca i es compromet
a fomentar polítiques d’ocupació. Les
principals línies d’actuació del Pacte
contra la desocupació que es
prioritzaran seran la formació dels
treballadors, la qualitat de l’ocupació i
el foment dels nous emprenedors.

Afortunadament, el baròmetre de
l’Observatori del Desenvolupament
Local del Consell Comarcal del
Maresme situa Arenys de Mar fora dels
municipis amb una taxa d’atur superior
a la mitjana catalana, però malgrat això
hem de continuar sumant esforços per
aconseguir que aquesta xifra sigui el
més baixa possible. En aquest sentit,
l’execució de les obres finançades amb
el Fons Estatal d’Inversió Local i les que
s’executaran amb el pressupost
municipal donaran feina a arenyencs i
arenyenques en situació d’atur.

També aquest mes de març s’ha
presentat als grups municipals el Pla
d’Equipaments Municipals. Es tracta
d’un document que s’ha de debatre a
fons per poder comptar amb un
consens total i que té l’objectiu
d’optimitzar els equipaments de què
disposem a Arenys. Un pla que proposa
que els diferents equipaments de la
nostra vila es destinin a funcions molt
definides, com ara disposar d’un centre
administratiu, una casa de les lletres,
un centre d’arts escèniques i musicals,
un centre museístic o un de turístic.

Aquest mes d’abril l’Ajuntament inicia el desplegament de l’Oficina d’Atenció
Ciutadana. S’inicia, així, una nova etapa que, tot i que trigarà a desplegar-se
completament, s’ha portat a terme pensant únicament en la comoditat dels ciutadans
que han de fer tràmits amb l’Ajuntament.

L’OAC, atenció personalitzada al ciutadà

L’Oficina d’Atenció Ciutadana comença a donar les primeres passes. Arenys de
Mar necessitava un servei d’aquestes característiques, que apropa l’administració
pública a la ciutadania i facilita la gestió i informació dels tràmits que l’Ajuntament
porta a terme. Els primers canvis, com ara la reestructuració de la planta baixa de
la casa de la vila o l’atenció telefònica, ja són visibles. Ara bé, caldrà esperar encara
algun temps i, sobretot, caldrà la col·laboració dels veïns i veïnes, perquè l’OAC
estigui del tot desplegada.

D’altra banda, un dels serveis que encara s’han de solucionar és la recepció del
senyal televisiu a la vila. Malgrat que aquesta és una competència aliena a l’Ajuntament,
la regidoria de Comunicació està treballant per aconseguir posar solució a un dèficit
de fa anys a Arenys de Mar. En les darreres reunions mantingudes amb representants
de la Generalitat de Catalunya s’ha arribat a la conclusió que la nostra vila necessita
una nova antena repetidora que transporti el senyal de Televisió Digital Terrestre,
així com el senyal de banda ampla i telefonia mòbil. Per tant, la feina ara és trobar
un emplaçament ideal que doni cobertura a tot el territori i que disposi de l’espai
necessari per ubicar-hi la infraestructura.

4 REPORTATGE Arenys estrena Oficina d’Atenció Ciutadana  7 ACTUALITAT Alcaldia Arenys se suma al
pacte contra la desocupació / La Diputació cedeix vuit PDA a la Policia Local / Eduació viària per als escolars d’Arenys
8 ACTUALITAT Territori, sostenibilitat i promoció de la vila Adjudicació dels projectes del Fons d’Inversió
Local / Compromís per lluitar contra el canvi climàtic / Zona verda per als veïns d’Arenys que viuen a la riera de
Caldes 9 Més usuaris per a la Deixalleria Municipal / Les escoles d’Arenys recuperen la vegetació de les platges /
Gran èxit de La Cuina al Mercat 10 ACTUALITAT Serveis a les persones Es presenta el Mapa d’instal·lacions
esportives municipals / Tingues cap i posa’t el casc / L’Ajuntament dóna 1.000 euros a Càritas / A l’espai jove hi passen
moltes coses!  11 El Principal s’omple amb l’estrena de l’espectacle He mirat aquesta terra / Enquesta per triar els
millors minerals del Museu / Més parelles lingüístiques que mai / Guia d’escriptores i il·lustradores arenyenques 12
ACTUALITAT Administració general i participació Comencen els treballs del Procés Participatiu 09 / L’Ajuntament
informatitza el registre de nínxols / Pla de formació associativa  13 Reunió amb la Generalitat per millorar el senyal
televisiu / SALA DE PLENS 14 OPINIÓ Els grups polítics 15 ACTUALITAT  Ampliació del recorregut del
bus interurbà / Els serveis municipals fan balanç del 2008 16 ARENYS ACTIU



REPORTATGE O.A.C.

4

Després de l’entrada en funcionament de
l’horari de tardes del Registre i el Padró
Municipals al febrer, i amb la voluntat de
continuar acostant l’Administració Pública a
la ciutadania, el proper pas a fer serà la posada
en marxa l’Oficina d’Atenció Ciutadana
(OAC). Aquest servei es trobarà disponible
a l’entrada de l’Ajuntament i neix amb
l’objectiu de facilitar els tràmits que els veïns
han de fer amb l’Administració Pública.
L’entrada en funcionament de l’Oficina
d’Atenció Ciutadana és un dels objectius

estratègics que l’equip de govern s’havia
proposat en el Pla d’Actuació Municipal i ha
suposat fer un autèntic rentat de cara a
l’atenció personalitzada que fins ara rebia la
ciutadania que s’adreçava a l’Ajuntament
d’Arenys de Mar. L’OAC es troba a la planta
baixa de l’Ajuntament d’Arenys, que s’ha
remodelat i redistribuït per poder oferir el
nou servei. En aquest sentit, s’ha habilitat
una zona d’espera amb cadires i un aparell
que dóna número de torn, i s’ha instal·lat una
pantalla que indica el torn i el taulell on s’ha
d’anar per rebre l’atenció personalitzada.

Arenys estrena Oficina d’Atenció Ciutadana
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Però més enllà dels canvis físics i visuals, els
objectius de l’OAC són apropar l’Ajuntament
a tota la ciutadania, proporcionar tota la
informació possible, facilitar la gestió de
tràmits municipals i establir una via directa i
ràpida entre l’Ajuntament i els veïns. Arribar
a aquest punt ha costat més d’un any de
treball que s’ha dividit en diverses fases i en
què l’Ajuntament ha comptat amb
l’assessorament de la Diputació de Barcelona.
Després de definir el projecte, diagnosticar
el servei que s’oferia, dissenyar un model
d’OAC, inventariar la totalitat de tràmits

existents a l’Ajuntament i formar al personal,
entre altres, s’ha determinat que l’OAC podrà
tramitar, un cop desenvolupada del tot, els
217 tràmits que ja s’ofereixen en el còmput
global de les diferents àrees de l’Ajuntament
d’Arenys de Mar. Malgrat que aquest procés
requerirà encara d’algun temps per desplegar-
se, de moment l’OAC ofererirà informació
de tots aquests tràmits, a banda de tramitar-
ne més d’una vintena.

Els tràmits
La posta en marxa de l’OAC no significa un
estalvi dels tràmits existents, però sí suposa
una reducció de passos a fer per part de la
ciutadania. La filosofia és que els tràmits que
ofereix l’Ajuntament són atesos des d’una
sola dependència i qualsevol dels punts
d’informació podrà resoldre qualsevol dels
tràmits demanats. S’aposta, doncs, per un
model concentrat, integrat i polivalent.
Els tràmits que s’hi gestionaran seran de 3
tipus. El primer és l’informatiu, és a dir, aquells
tràmits que mitjançant l’atenció telefònica,
presencial, telemàtica o postal es resolen al
moment proporcionant al ciutadà la
informació desitjada.
El segon tipus de tràmits són els de tramitació
i fan referència a aquelles gestions on s’ha de
tramitar documentació, però que es resolen
igualment des de la mateixa Oficina d’Atenció
al Ciutadana.
I, finalment, existeixen els tràmits de tercer
nivell. Són aquells que requereixen d’una
informació o tramitació complexa i que es

gestionen directament des dels diferents
departaments de l’Ajuntament. De totes
maneres, el ciutadà continuarà adreçant-se
a l’OAC per conèixer la resolució d’aquests
expedients, aconseguint així la percepció del
què es coneix com a “finestreta única”.

Arenys estrena Oficina d’Atenció Ciutadana
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L’atenció telefònica
Una de les primeres implantacions que s’han
dut a terme relacionades amb l’entrada en
funcionament de l’OAC ha estat la millora
de l’atenció telefònica. La centraleta telefònica
ofereix només dues possibilitats de redirecció
automàtica. D’aquesta manera quan truquem
a l’Ajuntament se’ns ofereix la possibilitat de
parlar directament amb Serveis Econòmics
(prement 1), o  parlar amb Alcaldia (prement
2). De no voler-nos adreçar a cap d’aquests
departaments, automàticament la trucada és
atesa des de l’OAC. A més, fora de l’horari
de Serveis Econòmics i Alcaldia, totes les
trucades es redireccionen a l’OAC. D’altra
banda, fora de l’horari de l’OAC, la centraleta
recorda l’horari d’atenció al públic.

OAC:
Matins: De dilluns a divendres, de 9.00
a 14.00 hores.
Tardes:  Dimarts i dijous, de 16.30 a
20.30 hores.

Ubicació: A la planta baixa de l’edifici consistorial (riera Bisbe Pol, 8) garantint
l’accessibilitat a persones amb mobilitat reduïda.
Distribució: model de distribució mixt que combina espais oberts amb sales tancades
que es divideix en:

-Recepció
-Sala d’espera
-Taules individuals d’atenció ciutadana
-Despatx de la cap de l’OAC - sala d’atenció personalitzada

L’OAC ja tramita la signatura digital
Un dels serveis que ja ofereix l’OAC és la
tramitació de la signatura digital, una eina
necessària perquè la ciutadania pugui tramitar
instàncies i/o demanar cita amb regidors o
tècnics municipals de manera telemàtica,
sense necessitat de personar-se físicament a
les oficines de l’Ajuntament. Malgrat que les
aplicacions de la signatura digital són encara
escasses, s’està treballant en la creació d’una
nou web municipal a través del qual es puguin
fer molts més tràmits des de casa, gràcies a
aquesta aplicació. A més, una altra de les
possibilitats que brindarà la signatura digital
és que l’usuari pugui seguir l’estat dels seus
tràmits amb l’Ajuntament a través del web.

LES DADES

ELS NOUS HORARIS D’ATENCIÓ AL PÚBLIC

Registres auxiliars del carrer Doedes
i de l’oficina de la Policia Local
- Oficina de la Policia Local: de dilluns a
divendres, de 8.00 a 20.30 hores, i
dissabtes de 9.00 a 14.00 hores.
- Oficina carrer Doedes: de dilluns a
divendres, de 9.00 a 14.00 hores.
En concret, els registres auxiliars de la
Policia Local i del carrer Doedes podran
registrar únicament els següents
documents:
- Queixes, reclamacions i suggeriments.
- Al·legacions per sancions de trànsit,
d’expedients sancionadors i de períodes
d’exposició pública.
- Sol·licituds d’ocupació de la via pública,
de còpia d’expedients d’obres, de retorn
de fiances, de llicències de guals, de
subvencions i d’ús de les sales culturals
municipals.
 - Assabentats de cremes permeses per
la Generalitat, així com assabentats
d’obres.
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La Diputació
cedeix vuit
PDA a la
Policia Local
L’Ajuntament d’Arenys de Mar ha
rebut 8 equips PDA que es
destinaran a la Policia Local. Es tracta
d’uns equips formats per una PDA
proveïda de telefonia mòbil,
impressora i accessoris, i que han
estat cedits gratuïtament per la
Diputació de Barcelona.
Amb la incorporació d’aquest
material, els agents d’Arenys de Mar
podran informar telemàticament
sobre les incidències a la via pública
en matèria d’infraccions de trànsit.
Els equips també ofereixen la
possibilitat d´incorporar-hi un
software que permeti informar
directament a l´òrgan municipal
competent de les incidències a la via
pública, com ara forats, avaries o
desperfectes en mobiliari urbà. De
moment, però, la seva aplicació
principal serà la d’estalviar temps en
la tramitació de les denúncies de
trànsit, que seràn gravades
directament des del carrer. La
Diputació de Barcelona ha cedit
aquests equips a un total de 96
ajuntaments per un valor de mig
milió d’euros.

Arenys se suma al pacte contra la
desocupació

Eduació viària per als
escolars d’Arenys
La Policia Local d’Arenys de Mar ha iniciat aquest
mes de març les classes d’educació viària per als
alumnes de les escoles de la vila. Uns 400 alumnes
dels cursos de 1r, 3r i 5è de primària dels centres
Sinera i Joan Maragall rebran durant les properes
setmanes aquesta formació a les instal·lacions de la
comissaria de la Policia Local, on dos agents
especialitzats s’encarreguen de fer-los reflexionar
sobre els diferents aspectes de la mobilitat segura.
Com a novetat d’aquest curs, i a demanda de la
direcció del CEIP Joan Maragall, la Policia Local també
impartirà una sessió d’educació cívica als alumnes de
sisè de primària. La fotografia mostra els alumnes de
5è–B del CEIP Joan Maragall que ja han assistit a les
classes d’educació viària.

Els trenta ajuntaments del Maresme han escenificat al març un acte històric amb la signatura
de l’Acord pel Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació del Maresme. L’acte, celebrat a Calella,
i on no va faltar l’alcalde d’Arenys, Ramon Vinyes, va servir per rubricar l’acord en què s’ha estat
treballat durant dos anys i que fusiona el Pacte Local per l’Ocupació, coordinat per l’IMPEM de
Mataró, i el Pacte Territorial per l’Ocupació del Maresme, coordinat pel seu Consell Comarcal.
L’objectiu a priori del nou conveni, que també té la benedicció dels principals agents econòmics
i socials de la comarca, com ara els sindicats CCOO, UGT i les patronals FAGEM i PIMEC, se
centra en optimitzar les polítiques d’ocupació per obtenir uns millors resultats.
La comarca ha fet el primer pas cap a la creació d’una agència de desenvolupament local, una
entitat jurídica que permetrà accedir als ajuts directes d’altres administracions i garantir la seva
aplicació en els projectes econòmics decidits per consens. Les línies que es prioritzaran
conjuntament aquest any davant la situació de crisi econòmica són la formació dels treballadors,
la qualitat de l’ocupació i el foment dels nous emprenedors.
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ACTUALITAT TERRITORI, SOSTENIBILITAT I PROMOCIÓ DE LA VILA

MOBILITAT

Zona verda per als
veïns d’Arenys que
viuen a la riera de
Caldes
Aquest mes d’abril entra en funcionament
la nova zona verda d’aparcament a la part de
la riera de Caldes que pertany a Arenys de Mar.
L’Ajuntament ha decidit implantar-la arrel de
les continuades denuncies dels veïns pel
problema d’aparcament que es genera, sobretot
a l’estiu, i que s’agreuja amb el fet que, fora
d’aquesta zona, la resta d’aparcament és de
zona blava.
Tot i que per a la gent de Caldes l’aparcament és
gratuït si el cotxe està censat al poble, hi ha molts
visitants i altres conductors que aparcaven els
seus vehicles en aquest tram de riera lliure de
pagament. Els arenyencs residents a la zona ja
poden sol·licitar el seu distintiu a les dependències
de la Policia Local presentant els justificants de
pagament de l’impost de circulació i l’IBI.

TERRITORI

Compromís per lluitar contra el canvi
climàtic
L’Ajuntament d’Arenys de Mar va aprovar
per unanimitat, durant el Ple Municipal del
25 de febrer, adherir-se al Pacte
d’Alcaldes/esses contra el canvi climàtic.
Es tracta d’un projecte que impulsa la
Comissió Europea en matèria d’estalvi
energètic i foment de les energies
renovables i, segons el qual, els municipis
que hi prenen part es comprometen a
reduir un 20% les emissions de gasos
d’efecte hivernacle, com a resultat
d’augmentar un altre 20% l’eficiència
energètica i una quota del 20% més de
fonts d’energia renovables. Tres condicionants que s’han d’aconseguir abans del 2020.
Per assolir aquest nivell de reducció, Arenys de Mar haurà de realitzar un Pla d’Acció d’Energia
Sostenible per determinar el nivell d’emissions del municipi i quines actuacions s’han de portar
a terme per assolir els objectius. En aquest sentit, la Diputació de Barcelona s’encarregarà
de redactar els plans dels municipis adherits, finançant el 90% del seu cost. L’elaboració
d’aquest pla s’ha de fer en el termini màxim d’un any a partir de l’adhesió, moment en el qual
s’haurà de lliurar a les instàncies oportunes de la Unió Europea per a la seva validació.

Adjudicació dels
projectes del Fons
d’Inversió Local
L’empresa Ferrovial Agroman SA ha estat
l’adjudicatària de la reforma i ampliació del
pavelló esportiu per un import de
1.398.701,13 euros. Es preveu que aquesta
obra duri uns 9 mesos, i s’intentarà que la
part que pot afectar els clubs es realitzi durant
els mesos d’estiu per intentar no entorpir
les seves tasques.
D’altra banda, el Grup Mas Constructors
SLU s’encarregarà d’executar la renovació
del clavegueram del carrer Platja Cassà amb
un import adjudicat de 757.130,71 euros.
Les obres tenen una durada prevista de 6
mesos durant els quals es renovarà la xarxa
de clavegueram i d’aigües pluvials,
s’urbanitzarà la superfície amb la renovació
de l’enllumenat i del mobiliari públic, i es
guanyarà espai per als vianants.
Finalment, la urbanització del carrer Església
anirà a càrrec d’Incunart SA, que ha guanyat
l’adjudicació d’aquesta obra per un import
de 347.463,74 euros. L’actuació permetrà
fer un rentat de cara al carrer amb la
renovació del clavegueram, una nova recollida
de les aigües pluvials i l’anivellament de les

voreres amb el paviment, donant prioritat
als vianants. Uns treballs que s’han d’executar
en 5 mesos.
L’Ajuntament es reunirà amb els veïns dels
carrers Platja Cassà i Església per explicar-
los com es desenvoluparan les obres.
L’adjudicació dels tres projectes també
permetrà donar feina a 46 persones que es
trobaven en situació d’atur, ja que un dels
requisits del Fons Estatal d’Inversió Local era
fomentar la contractació de persones

aturades. Les empreses adjudicatàries seran
les que contractin el personal a través de la
borsa de treball de l’INEM.
D’altra banda, la Generalitat de Catalunya
ha concedit, a través del PUOSC, una
subvenció de 375.000 euros per al cobriment
de la riera d’Arenys de Mar, en el tram
comprès entre els carrers Santa Clara i J.
Rigau (foto). La temporització dels treballs
passa per elaborar la redacció del projecte
el 2010 i executar l’obra el 2011.
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MEDI AMBIENT

Més usuaris per a la
Deixalleria Municipal
La Deixalleria mancomunada per Arenys de Mar, Arenys de Munt
i Sant Iscle de Vallalta va tenir un augment d’usuaris del 2,5% el
2008. D’entre les dades que s’han publicat es desprèn que el 40%
del total d’usuaris van ser d’Arenys de Mar, xifra que es tradueix en
3.866 veïns i veïnes de la nostra vila que en van fer ús. Destaca,
també, que la deixalleria va ser utilitzada majoritàriament per usuaris
particulars i que el 82% dels residus dipositats eren de tipus reciclable.
D’altra banda, l’any passat es va signar un nou conveni de gestió de
la deixalleria municipal que ha permès reduir la contribució
proporcional d’Arenys de Mar en les despeses d’explotació de la
Deixalleria, passant-se del 68% inicial al 59% actual. A més, també

Les escoles d’Arenys recuperen la
vegetació de les platges
Els alumnes dels CEIP Joan Maragall i Sinera han plantat 400 arbustos a les platges de la
Picòrdia i del Cavaió, concretament als rials del Bareu i de la Serp. D’aquesta manera, els
alumnes s’impliquen en primera persona amb la recuperació ambiental de les platges i es
millora l’entorn paisatgístic de les platges, a més de crear una zona natural que permeti la
divulgació de la flora i fauna autòctona.
El dimecres 11 de març van ser els alumnes del CEIP Joan Maragall els qui van plantar 200
tamarius d’uns 40-60 cm als marges del rial del Bareu. Ho van fer els alumnes de 5è de primària.
Els 200 tamarius restants els van plantar al dia següent  els alumnes de 4t, 5è i 6e de primària
del CEIP Sinera als marges del rial de la Serp. En els darrers anys, i amb la finalitat d´aplicar
l’Agenda 21 Local, l’Ajuntament d’Arenys de Mar s’ha proposat la recuperació ambiental de
diversos espais de les platges de la vila. Així, els anys 2007 i 2008 es va crear una zona de
protecció de la vegetació litoral a la platja de la Musclera, i aquest any 2009 es vol recuperar
dos espais més a les platges de la Picòrdia i del Cavaió. A banda de les plantacions de tamarius
als marges dels rials, enguany també es preveu organitzar una plantada popular d’altres espècies
autòctones al litoral d’Arenys de Mar, delimitar físicament els espais de plantació mitjançant
la col·locació d’estaques de fusta i corda marinera, i fer la corresponent senyalització divulgativa
dels espais de plantació.

PROMOCIÓ LOCAL

Gran èxit de La
Cuina al Mercat
L’edició del mes de febrer de  La
Cuina al Mercat, dedicada als bunyols
de vent i de quaresma van comptar
amb una excel·lent assistència de públic.
El Mercat Municipal es va omplir a la
tarda del 27 de febrer per veure en
directe com el pastisser Josep Danés
preparava diferents tipus d’aquests
dolços, així com per a la seva degustació
poster ior .  Durant  e l  temps
d’elaboració, l’expectació va ser
màxima i, ja en el temps de fer el tastet,
molts assistents van haver de fer cua
per degustar les 3 varietats de bunyols
que s’anaven enllestint. La darrera
edició de la Cuina al Mercat va tenir
lloc el 26 de març, quan el xef del
restaurant Portinyol, Josep Maria
Poyuelo, va cuinar un fricandó de jarret
de vedella amb arròs saltejat.

s’ha creat una Comissió de Seguiment d’aquesta instal·lació que
compta amb representants tècnics i polítics dels tres ajuntaments i
també del Consell Comarcal del Maresme.
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ACTUALITAT SERVEIS A LES PERSONES

Tingues cap i
posa’t el casc
La regidoria d’Esports ha posat en marxa
una campanya informativa adreçada als
usuaris de les pistes de skate del parc dels
Països Catalans per tal de sensibilitzar-los
en l’adopció de les mesures de seguretat
a l’hora de practicar aquest esport. És per
això que s’ha editat uns fulls informatius on
es recorda l’obligació de tots els patinadors
usuaris de les pistes d’utilitzar el casc, així
com la recomanació de portar genolleres,
colzeres i guants. La regidoria d’Esports fa
difusió d’aquesta campanya amb el suport
de les regidories de Governació i Joventut.
Des de l’Ajuntament d’Arenys es demana
als usuaris de les pistes que en facin un bon
ús i s’informa que l’horari d’obertura
d’aquestes és de 10 del matí a 10 de la nit.

La regidora d’Esports d’Arenys de Mar ha presentat el Mapa d’Instal·lacions Esportives del
Municipi (MIEM), una eina que censa els equipaments esportius, facilita saber les seves
mancances i les millores que necessiten, a la vegada que proposa els dèficits d’equipaments
que tenim al municipi i formula les diferents hipòtesis per a la seva ubicació i el seu finançament.
El MIEM també marca en el temps quins haurien de ser els terminis de les noves construccions.

En la reunió que es va celebrar el dimarts 17 de febrer a les 20h a la Sala de Plens, a la qual
es va convocar als grups municipals, es va explicar la fase d’anàlisi efectuada, la diagnosi i les
diferents estratègies a desenvolupar. Aquest document està en concordança amb el POUM
i és una eina bàsica de treball en relació als equipaments esportius i la seva gestió.

D’altra banda, la regidoria d’Esports ha col·locat recentment xarxes aturapilotes al darrera de
les porteries de futbol 11 del Camp Municipal d’Esports Bernat Coll. Les xarxes de nylon
tenen una longitud de 36 metres de llarg per 3,5 metres d’alçada.

L’Ajuntament dóna
1.000 euros a
Càritas
La donació s’ha fet davant l’augment de
famílies arenyenques que s’apropen a
demanar ajuda a l’entitat solidària i pel fet
que el Banc d’Aliments de Barcelona està
pràcticament buit. Els 1.000 euros aportats
per l’Ajuntament d’Arenys faran que Càritas
pugui comprar aliments de primera
necessitat durant unes cinc setmanes.
Tomàs Salazar, regidor d’Acció Social, ha
manifestat que si passat aquest temps el
camió del Banc d’Aliments no arriba a
Arenys, el consistori faria noves aportacions
econòmiques a l’entitat.

ESPORTS

Es presenta el Mapa d’instal·lacions
esportives municipals

Des de la Regidoria d’Infància i Joventut estem molt contents de
les activitats que s’han dut a terme durant aquest primer any a
l’Espai Jove,  que ha passat de ser una sala freda i sense moviment
a un espai dinàmic on s’hi porten a terme tota mena d’activitats.
A l’Espai Jove hem treballat de valent per dinamitzar les activitats
i donar sortida a les inquietuds dels joves. Per celebrar aquest any
de ritme frenètic, preparem un seguit d’activitats que ens faran
sortir també al carrer, per mostrar tot el què s’hi ha fet. Hem
preparat concerts, exhibicions i actes per celebrar aquest primer
any de feina i activitat al costat dels joves. Trobareu el detall dels
actes a l’Arenys Activitats d’aquest mes d’abril i, si voleu més
informació, podeu consultar la pàgina www.q-ral.cat o l’agenda del
web municipal (www.arenysdemar.cat). O millor encara, podeu venir
directament a l’Espai Jove, on cada tarda us informarem de tot i més.

A l’espai jove hi passen moltes coses!
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SERVEIS A LES PERSONES ACTUALITAT

Més parelles lingüístiques que mai
La cinquena campanya del Voluntariat
Lingüístic a Arenys de Mar ha aconseguit
formar 18 parelles lingüístiques, la xifra
més alta registrada fins al moment. Les
parelles es van donar a conèixer amb una
trobada organitzada a la sala d’actes de
la Biblioteca Municipal que va omplir-se
amb molts dels alumnes dels cursos de
català que oferta l’Escola d’Adults.
Les edats de les parelles lingüístiques
comprenen entre els 20 i 60 anys i és
dóna el cas que entre els aprenents
predomina el sexe femení (13 dones i
5 homes), mentre que amb els voluntaris s’ha produït una paritat (9 homes i 9 dones).
A més, han quedat dos voluntaris de reserva, a l’espera que es puguin formar dues
parelles més. Pel que fa a la procedència dels aprenents, la majoria són de l’Amèrica
Llatina, seguits del Marroc, l’Àfrica subsahariana i d’altres comunitats autònomes. A
partir d´ara, les parelles es trobaran una hora setmanal durant deu setmanes i després
tornaran a reunir-se per posar en comú les seves experiències. Serà mitjançant una
nova trobada prevista de cara al 26 de maig, a la sala d’actes de la Biblioteca.

DONA

Guia d’escriptores i
il·lustradores
arenyenques
La regidoria de la Dona i la Biblioteca P. Fidel
Fita han editat una guia d’escriptores i il·lustradores
d’Arenys de Mar. La guia es presentarà el proper
24 d’abril a la Sala d’Actes de la Biblioteca amb
una taula rodona que començarà a les 8 del vespre
i que comptarà amb les autores que apareixen al
document. La guia recull els noms de Teresa
d’Arenys, Assumpció Ribas, Cristina Busquets,
Cristina Fernández Cubas, Nathalie Pons, Mònica
Doy, Pilar Vélez, Magda Bertran, Esyllt Thomas
Lawrence, Teresa Macià, Noemí Bibolas, Tiona
Solé, Carme Buxalleu, Assumpció Maresma, Marta
del Castillo, Núria Nogueras i Elvira Elias.

Enquesta per triar
els millors minerals
del Museu
El Museu d’Arenys de Mar ha engegat un procés
de participació per escollir els minerals més
emblemàtics de la col·lecció Mollfulleda. Els
minerals més votats apareixeran dins del Catàleg
de Minerals de Catalunya que editarà el Museu
amb la col·laboració d’especialistes en la matèria.
El període de votació va començar al març i
finalitza el proper 5 d’abril.
El Museu d’Arenys acull l’única col·lecció
especialitzada en minerals de Catalunya en
exposició, i amb aquesta iniciativa proposa que la
ciutadania faci una tria dels millors, d’entre una
preselecció dels 21 minerals més notables. Els
visitants que participin en la votació entraran en
el sorteig del futur catàleg, així com del llibre
Minerales de España de Joaquim Mollfulleda Borrell.CULTURA

El Principal s’omple amb l’estrena
de l’espectacle He mirat aquesta terra
Arenys de Mar ha tingut el luxe d’assistir a l’estrena absoluta de l’espectacle He mirat
aquesta terra, una cantata-jazz per a orquestra, cor i solistes, a càrrec de La Locomotora
Negra, la coral Sant Jordi i diversos solistes, i que volia respondre al repte de donar una
nova vida i una nova dimensió al missatge cívic que hi ha en la poesia de Salvador Espriu,
tot fonent-lo amb ritmes i melodies jazzístiques. L’espectacle, del qual també s’està
realitzant un documental, es va representar els dies 14 i 15 de març al Teatre Principal,
que va quedat petit gràcies a les 600 persones que van omplir la sala durant el cap de
setmana. El muntatge es va instal·lar, dies més tard, al Palau de la Música.
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ACTUALITAT ADMINISTRACIÓ GENERAL I PARTICIPACIÓ

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Comencen els treballs del Procés
Participatiu 09
La millora del camí de Can Quintana, obra seleccionada en el Procés Participatiu 2009,
ja s’ha començat a executar. Aquests dies s’estan realitzant els primers moviments de terres
que formen part dels treballs de reforestació i arranjament general de l’espai que comunica
el cementiri d’Arenys de Mar amb el complex esportiu Fondo de les Creus. Una actuació
que compta amb un pressupost de 54.000 euros inicials. Recordem que el Procés Participatiu,
impulsat per la regidoria de Participació Ciutadana, permet a la ciutadania escollir aquelles
obres que volen que s’executin a la vila amb una part de la partida d’Inversions que contempla
el Pressupost Municipal. En aquest sentit, fa pocs dies va finalitzar l’última de les obres
previstes dins del Procés Participatiu 2008. Es tracta de la urbanització del carrer d’en
Goday, on hi quedava pendent la pavimentació final.

Pla de formació
associativa
El mes de març ha finalitzat el curs de
webs associatives,  el  primer curs del pla
de formació associativa on una desena de
representants de diferents associacions
han pogut aprendre com fer la seva pàgina
web. Aquest curs ha estat impartit per
Arenys.Org.

La regidoria de Participació Ciutadana,
continuant amb la segona edició del pla
de formació associativa adreçat a les
entitats i associacions d’Arenys de Mar,
està mantenint reunions per acabar de
tancar el pla de formació i ajustar-ne la
programació a les principals necessitats i
demandes de formació de les associacions
del municipi. D’aquesta manera, aquelles
associacions que vulguin concertar una
entrevista per a la realització de la formació
es poden posar en contacte trucant al
telèfon 93.795.73.59, o bé adreçar-s’hi
p e r  c o r r e u  e l e c t r ò n i c
(participació@arenysdemar.cat).

ADMINISTRACIÓ GENERAL

L’Ajuntament
informatitza el
registre de
nínxols
Des del dia 1 de gener, el registre de
nínxols del cementiri d’Arenys es gestiona
informàticament. Aquest és el resultat de
prop d’un any de feina que ha suposat
adquirir un programari específic i entrar-
hi totes les dades referents als nínxols, els
seus propietaris i les persones que hi són
enterrades.

Aquesta eina contribueix a modernitzar
i agilitar el registre municipal de nínxols
ja que, fins ara, aquest servei s’havia
gestionat mitjançant llibres escrits
manualment amb el conseqüent problema
d’espai i de lentitud que suposava a l’hora
de localitzar la informació de cada nínxol.

Millores en el Procés Participatiu
El passat 11 de març és va dur a terme l’última fase del procés de participació en el pressupost
2009: l’avaluació de la Comissió de Seguiment del Procés. En primer lloc es va repassar
l’estat de les obres seleccionades en el Procés Participatiu del pressupost del 2008, i es va
constatar que s’han dut a terme la totalitat de les obres previstes menys la del Parc de la
Sardana, que s’ha retardat per motius tècnics i les obres s’iniciaran properament.
Seguidament es va valorar el Procés Participatiu del 2009. Com a síntesi de la sessió és pot
dir que, gràcies als esforços fets, el Procés ha tingut una incidència més alta entre la població,
i això s’ha vist reflectit en l’augment de la participació, tant en la recollida inicial de propostes
com en la votació. Però també es va constatar que aquesta participació encara es pot
millorar. Per aquest motiu, els membres de la Comissió van proposar incidir més en el fet
d’anar a buscar directament als arenyencs i arenyenques per estimular-los a participar.
Algunes de les accions per aconseguir-ho passarien per aprofitar els actes festius que es
duguin a terme a la vila, ampliar el procés a les escoles, seguir fent esforços per difondre
més àmpliament el procés, ampliar en un cap de setmana més la dinamització de la
votació, o implicar activament als consells de participació i als tècnics municipals.



SALA DE PLENS

L’acta del ple es pot consultar, un cop aprovada, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al web municipal.
Tots els plens municipals es retransmeten en directe per l’emissora municipal Ràdio Arenys (91.2 FM).
Cal destacar que Ràdio Arenys ha posat en marxa de manera experimental la retransmissió de les
sessions plenàries a través de la seva plana web (radioarenys.cat) i dóna la possibilitat de participar
en un xat mentre dura el ple.

ADMINISTRACIÓ GENERAL I PARTICIPACIÓ ACTUALITAT

1.- Aprovació d’acta.
S’aprova per unanimitat

2.- Presa de possessió del càrrec de regidor.

3.- Modificació d’Ordenances Fiscals.
S’aprova amb els vots favorables del PSC, ERC, ICV i les abstencions
de CiU, PP i VIA-M.

4.- Adhesió al Pacte d’Alcaldes/ses contra el canvi climàtic.
S’aprova per unanimitat.

5.- Sol·licitud de subvenció al Departament d’Educació.
S’aprova amb els vots a favor del PSC, ERC, ICV, PP i VIA-M, i l’abstenció
de CiU.

6.- Nomenament de membre del Senat Municipal.
S’aprova amb els vots a favor del PSC, ERC, ICV i CiU, i les abstencions
del PP i VIA-M.

7.- Precs i preguntes.

8.- Comunicacions.

Ple extraordinari del 25 de febrer de 2009
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COMUNICACIÓ

Reunió amb la
Generalitat per
millorar el
senyal televisiu
La regidoria de Comunicació continua
treballant per aconseguir que totes
les llars arenyenques puguin veure
correctament la televisió digital
terrestre. En una sessió de treball
amb tècnics de la Generalitat de
Catalunya es va constatar la necessitat
d’instal·lar una nova antena al municipi
que doni una cobertura total i que
permeti, alhora, el desplegament dels
serveis de banda ampla i telefonia
mòbil a la zona, actuació que
s’emmarca dins del Pla Catalunya
Connecta. La prioritat, ara, és realitzar
un estudi radioelèctric que indiqui
quin és el millor emplaçament per a
la instal·lació de l’antena.
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OPINIÓ ELS GRUPS POLÍTICS

Ajuts del Fons estatal per
a la inversió local (FEIL)

Els carrers d'Arenys

En els darrers dies el Govern municipal ha anunciat tres
actuacions que el grup municipal de Convergència i Unió vol
valorar:
Bé:  Finalment els arenyencs veuran com se substitueixen les
lloses de la Riera. La insistència del grup municipal de CiU, les
queixes constants dels veïns i les cada cop més sovintejades
caigudes dels nostres convilatans han esperonat el govern
municipal. L’anunci de la disponibilitat de recursos per a la
substitució de les lloses de la Riera és una bona notícia.  Caldrà
estar amatents al projecte i al tipus de pedra a emprar. La nostra
opinió és que cal anar desenvolupant el projecte Batlle i Roig
quant a la Urbanització superficial i al tipus de llosa a posar-hi.
Regular:  L’Alcaldia.  Finalment ha vist la llum el Pla d’equipaments
municipals. Hem tingut ocasió d’estudiar-lo una mica i ens fa la
sensació que s’ha jugat al Monopoly. L’estudi preveu uns canvis
d’ubicació com són: l’actual Ajuntament traslladar-lo al Xifré,
els Museus a l’antic Ajuntament, la Ràdio municipal on ara és
l’escola de Música, l’Escola de Música al lloc del Museu de
Mollfulleda de Mineralogia, etc. D’altra banda hi trobem a faltar
l’espai per a un alberg, hotel o similar, l’espai per una ludoteca,
la nova nau de la Brigada municipal, un lloc per al Viver
d’Empreses, els nous espais que han de sorgir del nou POUM
i que no s’hi inclouen, etc. Tot massa precipitat i amb molta
manca de rigor. Tot i això, esperem que amb la col·laboració de
tots plegats es pugui millorar i adaptar a les necessitats reals de
la nostra vila.
Malament:  Les Regidories d’Urbanisme i Promoció Econòmica.
El diners que ha aportat l’Estat central als ajuntaments per
intentar frenar la crisi i ajudar a reduir l’atur s’han concretat en
el cas d’Arenys de Mar en 2’3 milions d’euros per a tres projectes:
la Urbanització del carrer de l’Església, la 2a fase del Clavegueram
de Platja Cassà i la Rehabilitació del Pavelló d’Esports.
Hi havia empreses de construcció arenyenques interessades a
poder participar en el concurs d’adjudicació de les obres, però se’ls
va comunicar tard i malament. La conseqüència és que no s’hi van
poder presentar i els adjudicataris han estat empreses de fora de
la vila, amb el que això suposa per al teixit econòmic; s’han afegit
així més aturats a la ja llarga llista que tenim avui a casa nostra.

Valoració sobre 3 actuacions Sempre al servei de les
persones

Arenys de Mar rebrà 2,5 milions d’euros (nombres rodons)
del FEIL, aquesta mesura que el govern estatal ha creat per
intentar dinamitzar l’economia i esmorteir els efectes sobre
el sector de la construcció, principal tributari de les llistes de
l’atur ara per ara. Resultat d’aquest ajut, emprendrem tres
grans projectes: reforma i ampliació del pavelló esportiu
municipal, renovació de la xarxa de sanejament de Platja
Cassà (2a fase) i urbanització del carrer de l’ Església.

Amb l’objectiu que les empreses locals del sector de la
construcció optessin a aquestes obres, l’Àrea de Territori
i Sostenibilitat de l’Ajuntament va assabentar-les d’aquests
projectes, per bé que a causa de la magnitud de l’obra, excepte
en el projecte del c/ de l’ Església, calia tenir una classificació
que atorga la Generalitat i que majoritàriament no tenen les
nostres empreses locals. Aquest ha estat un impediment, aliè
a l’Ajuntament, perquè que algunes empreses concursessin
per a aquestes obres.

D’altra banda, atès el requisit d’haver de contractar
persones en situació d’atur per fer aquestes obres (unes
30 persones), la Regidoria de Promoció Local va adreçar-se
per escrit a totes les empreses concursants informant-
les de la borsa de treball local, amb persones arenyenques
en situació d’atur i amb experiència en el sector de la
construcció, i posant el Servei d’Intermediació Laboral a la seva
disposició en el procés de selecció de persones. Posteriorment,
una vegada conegudes les empreses adjudicatàries, es va tornar
a insistir en aquesta qüestió, per tal d’evitar que les contractacions
es fessin a partir d’altres borses de treball.

Aquestes gestions realitzades des de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat  i des de Promoció Local desmenteixen les
declaracions públiques del principal grup a l’oposició afirmant
que no s’havia fet prou per afavorir els interessos de la nostra
gent. Unes desafortunades declaracions fruit de la desinformació.

El moment actual de crisi econòmica ens fa prendre
una actitud més solidària, amb vocació de servei a les
persones. Les nostres polítiques són de proximitat i
atenció a les persones, i és per això que, a l’Ajuntament
d’Arenys de Mar, la prioritat són les polítiques socials.

Hem encarregat a la Diputació de Barcelona el
programa “Els serveis socials més a prop”,  que
pràcticament té enllestida la diagnosi del mapa de la
gent gran, que ens dirà quines són les necessitats de
les persones més grans de 80 anys.

La Regidoria d’Acció Social, juntament amb el cos tècnic,
les entitats solidàries i els grups municipals, està elaborant
el Reglament del Consell de Benestar Social, que
properament es portarà al Ple municipal per a l’aprovació.
Aquest Consell podrà analitzar en tot moment quina és
la realitat social de la nostra població, i ajudarà en
l’actuació de la Regidoria on més convingui.

Càritas, la Creu Roja i la Comunitat Caputxina estan
treballant conjuntament per afrontar aquests moments
difícils per a moltes famílies, i l’Ajuntament col·laborarà
econòmicament en la compra d’aliments per fer front
a la gran demanda d’aquests dies.

Seguirem treballant amb la societat civil, el
voluntariat, amb qui ens reunim de manera periòdica
per resoldre els problemes del dia a dia, però també
per enllestir projectes solidaris a curt termini. Des
d’aquí, tot el nostre agraïment a totes les persones
i entitats que treballen pel bé dels altres, i d’una
manera especial a Joan Arenas, que el vot popular
ha escollit com a arenyenc del 2008.

Col·laborar i compartir

Ara que ja hem acceptat que hi ha una crisi, també
comencem a entreveure que aquesta crisi no és com les
altres. No és que ho pronostiquin els entesos, sinó que
ho diuen els que abans ja n’han viscut tres. Han passat
massa coses els darrers anys com per pensar que tot
tornarà a ser igual. El nou mil·leni va arribar acompanyat
d’Internet i, d’un dia per l’altre, les alegries i les desgràcies
d’uns han passat a ser col·lectives, a escala planetària.

Són dies de canvi de models i no són canvis fàcils. Aquest
nou espai comú i global ens ensenya que conceptes com
col·laborar i compartir esdevenen elements d’èxit en
els nous sistemes de treball i societat en xarxa. Dues
paraules que segur que tenim presents, però que ara ens
toca aprendre a portar a terme.

El nomenament d’en Joan Arenas,  president de Càritas,
com a arenyenc de l’any és una distinció que celebrem i
que reconeix el treball voluntari i anònim de molta gent
compromesa amb els més necessitats. Ara ens toca fer un
front comú i poder respondre col·lectivament a noves
situacions que si obviem poden fer trontollar la nostra
cohesió social. Benvingudes totes les idees i propostes, des
de les més locals a les més globals, però no hem de permetre
de cap manera que paguin la crisi els que menys tenen.

I no hem d’oblidar que la crisi té responsables financers i
són els responsables de la crisi els que més esforços han
de fer en aquests moments. Quan hi havia beneficis no
els van  pas repercutir amb augments salarials. Des
d’Iniciativa per Catalunya Verds treballem per
aconseguir una sortida a la crisi diferent, basada en el
diàleg social i fonamentada en la defensa d’allò que és
públic i amb una aposta per la modernització social.

Qui es passegi per Arenys pot observar a la majoria
de carrers que els acabats del paviment estan fets
un nyap.
En conseqüència, un no pot passejar tranquil·lament;
ha d'anar amb els ulls ben oberts per tal de no caure
en un parany, com rajoles mòbils, esvorancs, forats
mal tapats, rases del gas mal comprimides... i veure's
malmès per una caiguda.
No són poques les caigudes sense o amb denúncia
i que són arxivades o amb silenci administratiu! Ja fa
temps que aquests comentaris es fan tant a mitjans
escrits com a la mateixa ràdio, però no sembla que
hi hagi una voluntat per arranjar la situació per part
del govern tripartit local del PSC-ERC-ICV.
Creiem que el govern municipal ha de fer molt millor
el seguiment de les obres a la via pública i controlar
que les actuacions, ja sigui a les cases o a la mateixa
via pública, finalitzin correctament, i en el cas contrari
fer-ho refer adequadament. I com a última mesura,
realitzar-ho subsidiàriament descomptant-ho de la
fiança de garantia de bona execució que diposita cada
sol·licitant abans de ser-li concedit el permís d’obres.
És que els arenyencs no mereixem tenir el poble
ben arranjat? És que de la quantitat de funcionaris
que hi ha a l'Ajuntament no hi ha ningú que faci un
seguiment correcte i adequat en aquest aspecte? O
potser no reben les ordres del polític de torn?
Eliminem paranys ja!

No sé per què serà, però sempre que les esquerres
han manat a la vila han convertit la BRIGADA municipal
de serveis bàsics en la VENTAFOCS de l’Ajuntament.

Hem tardat un temps a parlar d’aquest assumpte per
prudència, però creiem que a hores d’ara ja podem dir
clarament que el tracte que la macroàrea d’Urbanisme
dóna a la brigada és com a mínim INSULTANT.

L’Àrea de Serveis –antiga Regidoria de Serveis– va
demostrar amb escreix l’anterior legislatura el que era
capaç de fer.  Nosaltres, el PPC, amb el suport incondicional
del llavors alcalde, el senyor Miquel Rubirola, vam creure
en l’Àrea i la vam dotar dels elements humans, tècnics i
materials necessaris per funcionar autonòmament.

La brigada municipal, l’anterior legislatura, va fer en 4 anys
9 places, es va apropar al ciutadà creant l’oficina del carrer
Doedes, va contribuir a la reforma del Maragall, va millorar
els carrers, les platges, etc. I sobretot es va dedicar dia
rere dia a trepitjar carrer, a estar amb i per les persones.

Avui, el regidor de la macroàrea, no vol maldecaps i
recorre a l’empresa privada. Suposem que la seva pregunta
és: quin sentit té trepitjar carrer? O bé, per què hem de
fer projectes propis si podem comprar els dels altres? En
definitiva, la tasca d’un regidor –amb dedicació exclusiva–
es limita al contracte extern, menyspreant el que té a casa
perquè ho desconeix i malbaratant els diners de tots. Ho
sentim per l’Àrea de Serveis perquè coneixem de primera
mà la seva capacitat, que és molta. A nosaltres ens va
demostrar la seva vàlua i capacitat, simplement perquè hi
vam creure i ens dol veure quin és el tracte actual.

Si això són polítiques d’esquerres… de bon tros, I PEL
BÉ DE TOTS,  que torni la DRETA.

La brigada municipal:
la ventafocs
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La regidoria de Mobilitat ha estat estudiant des
de l’inici del mandat diferents fórmules per donar
resposta a la mobilitat urbana mitjançant el
transport públic a la vila, molt marcada per una
orografia canviant i la distància entre els diferents
equipaments municipals. Al final d’aquest procés,
i després de diferents visites a municipis amb
experiència en aquest camp i amb constants
converses i treball conjunt amb la Direcció General
del Transport Terrestre de la Generalitat de

Els serveis municipals de l’Ajuntament d’Arenys de Mar estan publicant
les memòries que resumeixen l’activitat duta a terme en el transcurs del
2008. Si fins ara ja us havíem avançat les dades del Museu, la Biblioteca
o el Servei d’Intermediació Laboral, ara és el torn de la memòria de la
Policia Local, l’Oficina d’Atenció al Consumidor i l’àrea d’Acció Social.

La Policia Local d’Arenys de Mar va atendre un total de 20.546 trucades el
2008 i va prestar 555 auxilis. A més, la seva memòria també conté les
actuacions en matèria de Seguretat Ciutadana, així com les intervencions
efectuades per alteracions de l’ordre públic. La lectura més positiva de la
memòria radica en l’apartat dedicat a les actuacions de trànsit, de les quals

HORARIS
El nou itinerari es farà 15 cops al dia en feiners. El servei començarà  a les 7:41h i acabarà a les 21:41h
(horari d’inici a Arenys de Munt) amb una freqüència d’una hora. Com ja passa actualment, aquest servei
està integrat en el sistema de tarifari de l’ATM (Autoritat del Transport Metropolità).

Ampliació del recorregut del bus interurbà

Catalunya, s’ha optat per implantar un itinerari
urbà a partir del bus que actualment ja ofereix el
servei Arenys de Munt-Arenys de Mar.
Fruit d’aquesta entesa entre els ajuntaments de
Sant Iscle de Vallalta, Arenys de Munt i Arenys de
Mar amb la Generalitat de Catalunya, Arenys de
Mar disposarà a partir d’aquest mes d’abril de déu
noves parades que amplien la ruta actual.
Aquesta fórmula, feta a partir de l’actual concessió

de transport interurbà, té l’avantatge que aprofita
la subvenció de la Generalitat en aquest àmbit i
que, altrament, no existeix en els serveis que
presten línies únicament urbanes. La posta en
marxa d’aquest servei costarà entorn els 24.000
euros anuals a l’Ajuntament, xifra que es podria
reduir si el nombre d’usuaris supera les previsions
que ha efectuat la Generalitat.
Aquest és un primer pas en l’esforç per dotar-
nos d’un transport públic urbà. La fórmula
adoptada permet connectar una àrea important
de ponent amb el centre de la vila. En aquest
sentit, la regidoria de Mobilitat ja està treballant
per cercar una solució pel sector de llevant, on
s’hi ubicaran nous equipaments públics en un futur.

es desprèn un descens de la sinistralitat al terme municipal d’Arenys de Mar.
Pel que fa a l’Oficina d’Atenció al Consumidor, aquest servei municipal va
rebre un total de 187 consultes l’any passat. D’entre la gran varietat de
temàtiques que contempla la memòria, les que han rebut més queixes,
dubtes o consultes han estat les relacionades amb companyies de telefonia
(28), amb el lloguer d’habitatges (13) i amb entitats bancàries (11).
Finalment, la regidoria d’Acció Social també ha publicat la seva memòria,
així com la del servei adscrit del Centre Obert Tallaferro. En concret, s’hi
contemplen les dades referents a serveis bàsics, ajuts, teleassistència i
servei d’atenció a domicili. Els resultats de totes aquestes memòries es
poden consultar al web municipal (www.arenysdemar.cat).

Els serveis municipals fan balanç del 2008




