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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 de maig: SECTOR A, dimarts 5 i SECTOR B,
dimarts 12. 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

Taxa d’ocupació de via pública:

taules i cadires temporada baixa 1 2 març – 5 maig

Mercat Municipal –1r trimestre– 2 març – 5 maig

IBI urbans –no domiciliats– 3 abril – 4 juny

IBI urbans –2a fracció domiciliats– 1 juny – 6 juny

IBI característiques especials 3 abril – 4 juny

Taxa recollida escombraries –1r semestre– 3 abril – 4 juny

Taxa recollida escombraries comercials

–1r semestre– 3 abril – 4 juny

Mercat setmanal –1r semestre– 3 abril – 4 juny

Taxa servei clavegueram 30 abril – 3 juliol

Taxa servei cementiri municipal 30 abril – 3 juliol

Taxa entrada vehicles-guals 30 abril – 3 juliol

Calendari Fiscal 2009

Concepte       Període de pagament
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Aquest mes d’abril s’han celebrat els
30 anys d’ajuntaments democràtics.
Es tracta d’una fita més que destacable
per a la nostra societat, ja que va
suposar trencar amb l’herència del
franquisme i atorgar a la població el
dret que li pertany, el d’escollir
lliurement els seus governants. Des
d’aleshores ençà, set persones han
ocupat l’alcaldia d’Arenys de Mar. Per
ordre cronològic foren Joan Enric
Garcia, Fidel Soler, Ignasi Moreno,
Miquel Rubirola, Santi Fontbona,
Joaquim Ponsarnau, i tanca la llista un
servidor.

Tot un seguit de mandats marcats
per un denominador comú: el de
posar-se al servei de la ciutadania.
Una tasca que els alcaldes han
compartit tant amb la resta de
regidors i regidores dels seus equips
de govern com amb els de l’oposició.
Perquè independentment del partit al
qual representen, tots ells han dedicat
part del seu temps a construir un
Arenys millor. Per això vull fer extensiu
a totes aquestes persones el meu més
profund agraïment.

I és en temps difícils com els actuals,
quan tots –classe política i societat
civil– hem de fer una reflexió sobre
com ha canviat la nostra vila en aquests
30 anys i com volem que sigui en un
futur. Des de l’Ajuntament hem anat
posant les eines al servei de la
ciutadania mitjançant els processos de
participació ciutadana i posant en
marxa la redacció del PGOUM. També
caldrà, però, la complicitat i la confiança
de la societat arenyenca per seguir
construint l’Arenys que tots volem.

Arenys de Mar s’ha dotat d’un Pla d’Acció Cultural que es basa, igual com en la
fotografia de portada, en 3 pilars: el consens, la participació ciutadana i el compromís
de situar la cultura al centre de l’agenda i l’estratègia política municipal.

La cultura com a cohesionadora de la vila

Arenys de Mar fa una aposta per impulsar la cultura al municipi, en totes les seves
vessants. Així es posa de manifest amb la redacció i l’aprovació del Pla d’Acció
Cultural (PAM). En temps de crisi la cultura n’és la principal afectada, doncs acostuma
a ser un dels primers productes dels quals en prescindeix la ciutadania. Però més
enllà de la cultura entesa com a bé de consum, cal vetllar per aquesta com a vehicle
cohesionador i integrador d’una societat. A nivell municipal, això és el que el PAM
pretén aconseguir a la nostra vila. Un full de ruta que marqui les directrius de la
política cultural a emprendre per part de l’Ajuntament que doni suport i fomenti
les arrels i tradicions d’Arenys de Mar, així com els conceptes de manifestació
cultural més contemporanis i globals.

D’altra banda, i immersos en la commemoració dels 30 anys d’ajuntaments
democràtics, la composició del plenari municipal torna a patir canvis. En aquesta
ocasió el regidor Lluís Blanchar (VIA-M) abandona la seva acta de regidor al·legant
motius professionals. El seu lloc l’ocuparà el president del partit i segon a la llista
electoral, Àlex Acero. Amb aquest cas són tres, ja, els regidors i caps de llista que
dimiteixen en el present mandat. El primer en fer-ho va ser Oriol Ferran, cap de
cartell de la candidatura d’ICV, el passat setembre. La segona renúncia va ser la de
l’exalcalde d’Arenys de Mar i cap de llista de CiU en les darreres eleccions, Miquel
Rubirola. Finalment, també volem agrair i tenir un record per la tasca que Fidel
Soler, mort a finals de març, va portar a terme al capdavant de l’Ajuntament d’Arenys
de Mar en les seves etapes com a regidor i Alcalde.

4 REPORTATGE Pla d’Acció Cultural: Arenys fixa les bases per un model cultural inclusiu i cohesionador  7
ACTUALITAT Alcaldia Arenys acomiada Fidel Soler / Cesc Fàbregas farà un campus a Arenys / Arenys acull el
primer outlet nàutic de l’Estat 8 ACTUALITAT Territori, sostenibilitat i promoció de la vila Prevenció contra
el mosquit tigre i el morrut de les palmeres / Representants d’Arenys a la Comissió per l’Ocupació i el Desenvolupament
/ Espai de trobada per als col·leccionistes  9 Villalante presenta l’ampliació del servei de bus interurbà / Formació i
dinamització en les TIC / Diversió per la canalla 10 ACTUALITAT Serveis a les persones Es presenta el projecte
dels Camins Escolars / 35 persones participen a les Passes per la Igualtat / Tirar endavant: enfortint relacions lliures
de violència 11 La Primavera de les Arts compleix 10 anys / Guia d’acollida per a nouvinguts / Arenys es prepara per
rebre la Challenge  12 ACTUALITAT Administració general i participació Pla de Formació Associativa 2009 /
L’OMIC informa: els fulls de reclamació i denúncia  13 El Procés Participatiu 2010 es posa en marxa 14 El Procés
Participatiu 2010 es posa en marxa SALA DE PLENS  15 OPINIÓ Els grups polítics 16 ARENYS ACTIU
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El Pla d’Acció Cultural és un document en
el qual s’ha analitzat la realitat cultural del
municipi. A partir d’aquesta anàlisi s’ha
elaborat una diagnosi de la situació que ens
assenyala les potencialitats i els dèficits per
establir les estratègies d’actuació. Per tant,
s’ha elaborat un instrument que planifica les
actuacions en matèria cultural els propers
anys a la vila. Una eina que fins el moment
ha estat de consens, amb la voluntat que es
mantingui així més enllà dels mandats
municipals, i que s’ha elaborat amb la
participació dels vilatans i les vilatanes.
El PAC d’Arenys de Mar ha partit de la filosofia
de l’Agenda 21 de la Cultura, a la qual
l’Ajuntament s’hi va adherir amb un acord
unànime del Ple Municipal. En coherència
amb aquesta filosofia, el projecte s’ha
desenvolupat entorn a tres pilars: el consens,
la participació ciutadana i el compromís de
situar la cultura al centre de l’agenda i
l’estratègia política municipal.
Amb el suport del CERC (Centre d’Estudis

i Recursos Culturals de la Diputació de
Barcelona) i la coordinació d’ICC Consultors
Culturals, s’ha desenvolupat un ampli procés
de treball per fixar el PAC des del marc
conceptual de l’Agenda 21 de la Cultura, un
pla participatiu i avaluable que concreta les
línies estratègiques i les accions amb els seus
recursos infraestructurals, d’equipament i de
serveis.

L’Agenda 21 de la Cultura
Es tracta del primer document de referència
internacional per a l’aplicació de polítiques
culturals a nivell local elaborat de manera
ascendent. I aquest és un aspecte cabdal de
la seva importància. Parteix de l’anàlisi feta
des de l’àmbit local, el més proper als
ciutadans i ciutadanes, per parlar dels efectes
de la mundialització, de la seva repercussió
a nivell local i de possibles solucions per
atenuar els seus efectes negatius. L’Agenda
21 de la Cultura es divideix en uns principis,
compromisos i recomanacions.

Arenys fixa les bases per
un model cultural inclusiu
i cohesionador

Des de finals de març, Arenys disposa d’un Pla d’Acció Cultural (PAC). Es tracta del nou full de
ruta per a la política cultural de la nostra vila, una eina que s’ha elaborat perquè sigui útil tant
als responsables polítics i tècnics, com per a les entitats, associacions i ciutadania en general.
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Precisament en l’apartat de les recomanacions
als governs locals, es fa referència a les
primeres passes que cal fer per a la seva
aplicació. Concretament, l’Article 46 convida
a “tots els governs locals a sotmetre aquest
document a l’aprovació dels òrgans de govern
municipal i a dur a terme un debat més ampli
amb la societat local”. En aquest sentit,
l’aprovació de l’Agenda 21 al Ple Municipal
de l’Ajuntament d’Arenys de Mar ja significa
un primer pas. L’article 47, va una mica més
enllà i situa la cultura en la centralitat de
l’agenda política i aposta per la redacció
d’agendes 21 locals: “Assegurar la centralitat
de la cultura en el conjunt de les polítiques
locals, tot impulsant la redacció d’agendes
21 de la cultura en cada ciutat o territori, en
coordinació estreta amb els processos de
participació ciutadana i planificació
estratègica.”

La gestació del PAC
Arenys de Mar va començar a treballar en el

PAC el mes d’abril de 2008. Fins a l’estiu es
va dur a terme tot el treball de camp i l’anàlisi
d’informació documental que ha permès
tenir una diagnosi de la nostra realitat. El
primer pas va ser fer una radiografia del
territori i de la població. Així, s’abordaven
les característiques bàsiques de situació i
accessibilitat del territori i els indicadors que
situen la realitat socio-demogràfica del
municipi.
Un cop situat el marc previ, el segon pas va
ser analitzar la realitat cultural, en un sentit
més estricte. Per a dur a terme una diagnosi
d’aquesta realitat es va elaborar un mapa de
recursos culturals. Pel treball de camp, els
tècnics del Pla van visitar els equipaments
culturals d’Arenys, van entrevistar els diferents
agents  vinculats al món associatiu o
representatius en àmbits vinculats a la cultura,
l’educació i la promoció local, i van establir
diversos grups de treball amb tècnics, Ampes
o jovent.

Durant el desenvolupament del Pla també
es va crear una comissió ciutadana per fer el
seguiment del projecte. Aquest element va
ser una peça clau en la validació de tot el
procés, com també en l’elaboració del
document de diagnosi.
El passat setembre, es va obrir la participació
a tota la ciutadania, fent públics els documents
generats fins el moment a través del portal
web municipal, convocant una jornada oberta
per explicar tota la feina feta i recollir noves
aportacions al procés de cara a establir una
estratègia de futur consensuada per al Pla.
Hi van prendre part un centenar d’arenyencs
i arenyenques que van treballar l’estratègia
cultural d’Arenys en grups de treball. D’aquí
que s’entengui que el PAC és un instrument
que s’ha elaborat en un procés amb
protagonisme ciutadà.
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LES LÍNIES ESTRATÈGIQUES A SEGUIR:

Després de realitzar un profund estudi i diagnosi de la realitat cultural a Arenys de
Mar, el PAC estableix tot un seguit de línies estratègiques a seguir i que queden
resumides amb el següent quadre:

 Facilitar l’accés a la cultura a tots els habitants d’Arenys de Mar.
 Fer més accessibles els equipaments culturals
 Facilitar l’accés a la cultura ales persones nouvingudes
 Possibilitar el coneixement i el gaudi del patrimoni local
 Recuperar espai públic per a la cultura

 Promoure la creativitat de les persones com una eina de desenvolupament
individual i col·lectiu.

 Impulsar la creativitat del jovent
 Realitzar una política formativa diversificant disciplines
 Promoure i aprofitar l’activitat creativa de la ciutadania

 Reforçar les entitats culturals i els sistemes de decisió participatius.
 Consolidar la participació en l’àmbit cultural
 Facilitar la renovació de les activitats festives
 Recolzar les entitats en la línia de la corresponsabilitat i el conveni

 Millorar la gestió i la dotació de la política cultural posicionant-la al centre
de l’estratègia de desenvolupament i projecció municipal.

 Fer de la cultura un element estratègic de desenvolupament i projecció de
la vila

 Millorar els mecanismes de coordinació entre l’equip tècnic de la Regidoria
de Cultura i entre aquesta i la resta de regidories

 Establir la planificació i l’avaluació com a instruments de treball

De cara al futur
Un cop ens hem dotat del PAC, ara el repte
és utilitzar-lo, treballar en el sentit de
l’estratègia que planteja i, en el futur, anar-
lo revisant i avaluant de forma que sempre
pugui donar resposta a les necessitats d’una
societat canviant. Un repte que comptarà
amb la dificultat afegida del context de crisi
econòmica pel qual estem passant i que no
ens posa les coses gens fàcils. Som conscients
que en un primer període haurem d’ajustar-
nos a un pressupost que se’ns quedarà curt
i a un equip humà insuficient per als nous
reptes, com a dèficits clars.
Tanmateix, som també coneixedors de les
nostres potencialitats, que es demostren amb
els equipaments culturals de què disposem
o amb la importància de la tradició associativa
arenyenca com a una de les  nostres principals
riqueses culturals. Uns fets que, combinats
amb l’ampli procés de socialització que ha
generat el Pla, ens ajudaran a sortir de
“l’impàs”, amb la confiança que una
planificació ben feta, imaginativa i participada
ens farà situar el Pla d’Acció Cultural d’Arenys
de Mar com a full de ruta comú, inclusiu i
cohesionador. El PAC es pot consultar en la
seva totalitat a través del web municipal
(www.arenysdemar.cat).
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L’Outlet Nàutic es va instal·lar del 26 de
març al 5 d’abril a les instal·lacions que
Varador 2000 té al port d’Arenys. La
iniciativa impulsada per l’empresa arenyenca
ha servit per dinamitzar la venda
d’embarcacions de totes les mides i usos i
neix amb la  voluntat de tenir una continuïtat.
Tant l’alcalde, Ramon Vinyes, com la gerent
de Ports de la Generalitat, Dolors Rodríguez,
van assistir a la inauguració i van felicitar la
iniciativa. L’alcalde va assegurar que calen
accions com aquesta per plantar cara a
situacions poc favorables i va desitjar que
aquest Outlet Nàutic fos el primer d’una
llarga sèrie d’esdeveniments a l’entorn del
Port d’Arenys de Mar.

Arenys acomiada Fidel
Soler

Fidel Soler i Mas,
alcalde d’Arenys de
Mar en el període
1983-1987 sota les
sigles de CiU va morir
la matinada del 24 de
març, a l’edat de 75
anys, a causa d’una
llarga malaltia. A
banda dels 4 anys a
l’alcaldia d’Arenys, en
què també s’ocupà de
les regidories de
Governació i Serveis
Socials, Fidel Soler va
ser regidor de Serveis
i Jubilats en el mandat
1979-1983, i regidor
a l’oposició en el
mandat 1987-1991.

L’alcalde Ramon Vinyes va fer arribar el condol a familiars i amics
en nom de la corporació municipal i destaca la gran trajectòria
d’aquest arenyenc com a persona i com a polític. En homenatge
a la seva persona, la bandera d’Arenys va onejar a mig pal i molts
ciutadans van acudir al seu funeral.
En els darrers anys Fidel Soler s’havia convertit en un arenyenc
molt actiu dins de la vida associativa de la vila. Un fet que es
demostra amb els càrrecs que ocupava en diverses entitats,
com eren els de president de l’Esplai de la Gent Gran,
vicepresident del Club de Pesca Mar-Sport  i vocal de la junta
directiva dels Seràfics.

Cesc Fàbregas farà un
campus a Arenys
El futbolista arenyenc més internacional del moment, Cesc Fàbregas,
capità de l’Arsenal a la lliga anglesa, farà un campus de futbol a la vila
entre el 25 de juny i l’ 1 de juliol. La presentació del Campus Cesc
va comptar amb la presència de l’alcalde Ramon Vinyes i es va
celebrar el 28 de març a la Sala Noble del Calisay, que va quedar
petita per acollir el nombrós públic i mitjans de comunicació que
van acudir a la cita. Aquesta iniciativa de caràcter esportiu ajudarà
a promocionar el nom d’Arenys de Mar tant a nivell nacional com
internacional.

Arenys acull el primer outlet nàutic de l’Estat
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ACTUALITAT TERRITORI, SOSTENIBILITAT I PROMOCIÓ DE LA VILA

MEDI AMBIENT

Prevenció contra el mosquit
tigre i el morrut de les palmeres
Amb l’arribada de les bones temperatures, la regidoria de Medi Ambient
adverteix de la presència de dos insectes que cal combatre. Es tracta del
mosquit tigre i de l’escarabat morrut de les palmeres. Davant la seva
proliferació en aquesta època, cal tenir en compte els següents consells.
En el cas del mosquit tigre cal evitar situacions que puguin facilitar la seva
aparició, evitant l’aigua estancada, sobretot en llocs ombrívols, on es reprodueix
amb molta facilitat. Es recorda que Arenys de Mar té una ordenança per a
la prevenció i control del mosquit tigre i altres tipus d’infecció parasitària, per
combatre’n la proliferació i assentar les bases legals que permetin a
l’administració intervenir en espais públics i privats per garantir el benestar
de la ciutadania a través de les actuacions que siguin necessàries.
En el cas de l’escarabat morrut , aquest s’instal·la preferentment en el que
es coneix com a ull de la palmera –la part més alta–. El morrut es menja
la base d’aquestes palmes i en poc temps s’acaben desprenent de l’ull de
la palmera. Així, les palmeres afectades tenen aquestes palmes centrals
verticals caigudes i normalment es recolzen sobre les palmes més perimetrals
i, per tant, mostren una corona aparentment aixafada. És essencial la detecció
a temps d’aquelles palmeres que comencen a presentar els símptomes
provocats per la presència del morrut, per això es fa una crida a la ciutadania
perquè avisi l’Ajuntament si detecta aquests símptomes en alguna palmera.

PROMOCIÓ LOCAL

Representants
d’Arenys a la
Comissió per
l’Ocupació i el
Desenvolupament
Després de la constitució del Pacte per l’Ocupació
i el Desenvolupament Econòmic del Maresme, del
qual Arenys en forma part, es va celebrar
l’assemblea constituent al centre INNOVA de
Pineda de Mar. Allà també es va constituir la
Comissió Executiva, amb l’elecció de 3 membres
en representació dels municipis signants, que
s’afegeixen als representants del Consell Comarcal
i l’Ajuntament de Mataró, i el regidor de Promoció
Local d’Arenys de Mar, Marc Soler, ha resultat
escollit com a un dels seus membres. La Comissió
Executiva exerceix la direcció política ordinària de
l’Acord: proposa, impulsa, coordina i avalua els
plans d’actuació anuals en aquesta matèria. D’altra
banda, també es va crear la Comissió Tècnica en
la que hi serà Anna Amposta, tècnica d’inserció
laboral de l’Ajuntament d’ Arenys de Mar.

Espai de trobada per als
col·leccionistes
Prop de 200 persones van assistir a la primera jornada de la Fira del Col·leccionista
d’Arenys de Mar, celebrada el 12 d’abril als jardins del Xifré. Malgrat l’adversitat
del temps, la primera impressió d’aquesta nova iniciativa a la vila ha estat molt
positiva per part dels col·leccionistes que hi van ser presents, així com pels membres
de l’Associació Amics del Col·lecionisme, i confien en aconseguir consolidar i fer
créixer la  Fira en les futures trobades.
La propera cita és el diumenge, 10 de maig, al mateix emplaçament. Es comptarà
amb els mateixos expositors, als quals s’afegiran dos nous col·leccionistes. Fins i
tot es treballa en la possibilitat d’exposar una col·lecció de motos Vespa.



TERRITORI, SOSTENIBILITAT I PROMOCIÓ DE LA VILA ACTUALITAT

9

SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

Formació i
dinamització
en les TIC
La regidoria de Societat de la
Informació continua apostant per
la formació amb l’objectiu de cobrir
les diferents necessitats dels
arenyencs i les arenyenques en
matèria de Tecnologies de la
Informació i la Comunicació (TIC).
És per això que aquest 2009 s’han
programat cinc cursos de 10
sessions cadascun dividits en tres
nivells, atenent als coneixements
previs dels alumnes. El programa
formatiu, que porta el nom de No
et quedis al marge de les Noves
Tecnologies i compta amb
l’assessorament i la formació
d’Arenys.org, està obtenint molt
bona acceptació entre la població.

MOBILITAT

Villalante presenta l’ampliació del servei
de bus interurbà
El director general del
Transport Terrestre, Manel
Villalante, va presentar el 31
de març a la sala noble del
Calisay la nova ruta de la línia
de bus que cobreix els
municipis d’Arenys de Mar,
Arenys de Munt i Sant Iscle
de Vallalta i que gestiona la
companyia Martí Colomer
SL. La presentació també va
comptar amb l’alcalde
d’Arenys de Mar, Ramon
Vinyes; el d’Arenys de Munt,
Carles Mora; i el regidor de
Governació de Sant Iscle,
David València. En concret,
la línia incorpora 8 noves
parades a Arenys de Mar,
donant cobertura a tot el sector de ponent de la vila.
Villalante va destacar que l’objectiu de la Generalitat de Catalunya és el de consolidar un sistema
nacional de transport públic sense falses competències entre el transport terrestre i el ferroviari.
En aquest sentit, les actuacions al Maresme previstes dins del Pla de Transport de Viatgers 2008-
2012 tenen la voluntat de potenciar l’ús del transport públic en totes les variants possibles.
La presentació del nou recorregut també va deixar una porta oberta a la possibilitat d’incorporar
més autobusos per cobrir la línia Arenys de Mar - Sant Iscle de Vallalta si es registra una gran
demanda ciutadana. L’alcalde d’Arenys de Mar, Ramon Vinyes, va recordar que la llei obliga a
disposar de transport públic als municipis de més de 50.000 habitants. Malgrat que Arenys en
tingui només 14.500, Vinyes va defensar la necessitat d’aquest servei per la complicada orografia
del territori i va manifestar que s’està treballant per portar el servei de bus també a la banda de
llevant del municipi.

URBANISME

Diversió per
la canalla
Els gronxadors i el mobiliari infantil
del parc de Lurdes han estat
objecte d’un rentat de cara en les
darreres setmanes amb el seu
repintat i la col·locació de nous
elements.
Aquesta actuació forma part del
Pla de conservació i millora de
Parcs i Jardins de la vila, que porta
a terme la Brigada Municipal
d’Arenys de Mar.

L’apropament de les TIC a la
població passa també per la
programació de conferències
adreçades a fer properes algunes
de les tecnologies que són presents
al dia a dia. És per això que també
s’estan tirant endavant diferents
cicles de conferències sobre noves
tecnologies, el primer dels quals
ja s’ha acabat i ha consistit en tres
xerrades que portaven per títol
comú Educació i TIC. Els cicles
es fan de manera regular al llarg
de l’any i s’estructuren entorn
diferents temàtiques. En aquests
cicles queden inclosos els Vespres
Digitals que ja desenvolupa la
Regidoria en el programa de la
Biblioplatja.
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ACTUALITAT SERVEIS A LES PERSONES

EDUCACIÓ

Es presenta el projecte dels Camins Escolars

DONA

35 persones participen a les Passes
per la Igualtat
La  passejada “Passes per a la igualtat” organitzada per la regidoria de la Dona, l’entitat
Dones per la Igualtat i el Museu d’Arenys va reunir, el passat 22 de març, una trentena
llarga de participants. Va ser una activitat divertida i saludable que va transcórrer per un
circuit de muntanya de sis quilòmetres de recorregut dissenyat per membres de la Penya
Apa Anem-hi. La sortida va finalitzar al Museu amb la presentació del catàleg de l’exposició
Del bombatxo al xandall, a càrrec de la regidora de la Dona, Lorena Estrada.

Tirar endavant:
enfortint relacions
lliures de violència
Les dones immigrants pateixen doble
discriminació per la seva condició d’immigrant
i per ser dona. Per aquest motiu, la regidoria
de la Dona de l’Ajuntament d’Arenys de Mar
impulsa aquesta nova iniciativa en la lluita
contra la violència de gènere, organitzant el
taller Tirar endavant destinat preferentment
a dones originàries d’altres països, però també
d’Arenys de Mar, que vulguin viure aquesta
exper iènc ia  d ’ intercanv i  cu l tura l  i
d’empoderament de les dones.
El taller participatiu s’ha començat a impartir
a l’abril i acabarà al juny, té una durada de 36
hores, és gratuït i dóna dret a un certificat final.
L’imparteix Fatou Secka, diplomada en Mediació
i mediadora intercultural de l’organització
CEPAIM. El taller està finançat pel Ministeri de
Treball i Immigració. Les inscripcions es poden
formalitzar contactant amb la Regidoria de la
Dona (telèfon 93 795 99 00) o omplint el
formulari que trobareu al web municipal.
Paral·lelament, l’Ajuntament impartirà a mitjans
de mes un curs de disseny i intervenció en
polítiques de gènere al personal municipal. Es
tracta d’una de les primeres actuacions que
es contemplen en el Pla de actuació
municipal d’igualtat de gènere (PAMIG) al
municipi de  Arenys de Mar.

L’Ajuntament d’Arenys de Mar ja disposa del projecte
Camins Escolars que té per  objectiu garantir que els escolars
de la vila puguin anar a peu als seus centres docents amb
seguretat i autonomia. El projecte s’ha elaborat a partir de
l’estudi que l’empresa Intra ha portat a terme per encàrrec
de la Diputació de Barcelona i del qual es desprèn que la
gran majoria d’alumnes van i tornen de l’escola a peu, seguit
en segon lloc pel vehicle privat.
La comoditat pels pares i la distància dels centres escolars
a les llars dels alumnes són les raons principals que motiven
el desplaçament amb vehicle privat. L’estudi analitza, un per
un, el cas de cada escola i proposa millores per fomentar,
encara més, el desplaçament a peu. Unes millores que passen
per realitzar actuacions a les voreres, en la senyalització
viària o en l’accessibilitat.
Per tal de poder aplicar el projecte, caldrà el compromís dels diferents agents implicats com són les escoles, AMPES, policia local,
i les regidories de Mobilitat i Educació. Des de l’Ajuntament s’aposta per una implantació progressiva dels Camins Escolars que
podrien ser efectius abans de finalitzar el 2009.
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SERVEIS A LES PERSONES ACTUALITAT

ESPORTS

Arenys es prepara per
rebre la Challenge
La Challenge Costa de Barcelona Maresme és un esdeveniment
esportiu que forma part d’una sèrie de triatlons internacional que
es celebren a diferents llocs del món. La cita a la nostra comarca
serà per partida doble: el proper 24 de maig amb la celebració
de la prova curta (1.900 metres nedant, 90 quilòmetres plans en
bicicleta i 21 quilòmetres de cursa a peu) i el mes de setembre
amb les mateixes modalitats, però amb el doble de distància a
recórrer. De moment, la prova d’aquest mes de maig ha exhaurit
les inscripcions, de manera que la comarca rebrà 1.500 atletes
amb els seus respectius acompanyants.
Serà la prova de ciclisme la que afecti la nostra població, ja que
el desenvolupament d’aquesta es farà seguint el traçat de la N-
II. Durant aquella jornada el trànsit es desviarà per l’interior del
municipi. L’Ajuntament informarà puntualment de les restriccions
que pateixi la carretera, així com dels traçats alternatius per als
veïns de la zona Platja Cassà.
La celebració d’aquest esdeveniment esportiu d’àmbit internacional
posicionarà la comarca del Maresme com a destí del turisme esportiu
i, a la vegada, és una oportunitat pel desenvolupament turístic.

Arenys se suma un any més al cicle cultural Primavera
de les Arts, que enguany arriba a la 10a edició. El
primer dels espectacles programats a Arenys de Mar
dins d’aquest cicle va tenir lloc el passat 25 d’abril,
amb el concert Mozart en Jazz, a càrrec de Manel
Camp & Llibert Fortuny. Pocs dies abans –el 15
d’abril–, s’havia presentat tota la programació als
mitjans de comunicació en un acte celebrat al Teatre
Principal d’Arenys de Mar, mentre que el 18 d’abril
s’inaugurava el cicle a Arenys de Munt amb la presència
del director del diari Avui, Toni Cruanyes. Enguany
són sis els municipis del centre de la comarca que se
sumen a la iniciativa i s’ha apostat per reduir el nombre
d’actuacions i augmentar-ne la qualitat. En aquest
sentit, alguns dels noms que passaran pel cicle són
Susanna del Saz, D’Callaos –que actuen a Arenys el
30 de maig–, Montserrat Curulla o Gertrudis. La
programació s’acaba el 6 de juny i les entrades
anticipades per a qualsevol dels espectacles del cicle
ja es poden adquirir al C.C. Calisay. A més, tota la
programació es  pot  consultar  a l  web
www.primaveradelesarts.cat.

NOVA CIUTADANIA

CULTURA

La Primavera de
les Arts compleix
10 anys

La regidoria de Nova
Ciutadania ha editat una
guia d’acoll ida per a
persones nouvingudes a la
v i la .  Es  tracta d’un
document que conté
informació bàsica dels
serveis que ofereix el
municipi a mode d’adreces
i telèfons. Els seus usuaris
hi trobaran informació
municipal, sanitària i
d’escolarització, així com
les eines d’atenció a
necessitats bàsiques i
d’inserció laboral de què
disposa la vila. Tot plegat
acompanyat d’un plànol
que ubica els diferents serveis i equipaments d’Arenys de Mar. La
guia s’ha editat en català, castellà, anglès i àrab i, a banda de trobar-
se en format paper, es pot consultar a través del web municipal.

Guia d’acollida per a nouvinguts
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ACTUALITAT ADMINISTRACIÓ GENERAL I PARTICIPACIÓ

PARTICIPACIÓ CIUTADANAPla de Formació Associativa 2009
La regidoria de Participació Ciutadana
continua impulsant el Pla de Formació
Associativa 2009 amb la finalitat de
fomentar l’actualització de la formació
de les entitats i associacions sense ànim
de lucre, tant pels membres de les juntes,
com dels socis i sòcies que algun dia
poden arribar a ser membres de junta, i
també pels voluntaris/àries que realitzen
activitats de manera estable o puntual
dins d’aquestes. L’objectiu del Pla de
Formació Associativa per aquest any  és
potenciar la comunicació de les
associacions i entitats de la vila per incidir
en l’augment de la seva dinàmica
associativa i de la participació en general, a través del treball de la comunicació interna i externa
a través de les TIC (Tecnologies de la Informació i  Comunicació), la gestió associativa i la
participació ciutadana.
La tasca formativa es va encetar el primer trimestre de 2009 amb el curs Webs associatius:
Confeccionem la pàgina web de la nostra associació que es repeteix aquest mes de maig
per aquelles entitats i associacions que, o bé tenen una pàgina web i la volen saber actualitzar,
o bé han decidit de fer-se’n una.
A més, enguany també es faran tallers de fotografia digital i d’edició de vídeo, així com xerrades
de programació IP i Skype, entre d’altres.

L’Ajuntament d’Arenys ha decidit repetir
l’experiència del pressupost participatiu del
2009 fent una reflexió fruit de les dues
experiències anteriors i  va lorada
positivament tant per la seva Comissió de
Seguiment, la qual té un especial paper per
vetllar metodològicament pel Procés, com
pel Pla de Participació dut a terme durant
l’any 2008 i principis del 2009, on tant la
ciutadania com l’equip tècnic animava a la
realització d’aquest Procés Participatiu de
manera continuada any rere any. En aquesta
ocasió, però, s’han incorporat una sèrie de
matisos:

 Promocionar la participació a tota
la vila, no només al centre de la Riera.

 Més claredat i difusió per poder fer
les propostes en consonància als
criteris.

 Més implicació de les pròpies entitats
i ciutadania, així com dels Consells
Sectorials, per donar-hi suport.

La ciutadania decidirà en què es gasten
els diners d’una de les partides
municipals.
L’Ajuntament reserva 200.000 euros del
pressupost d’aquest any per tal que sigui la
ciutadania qui decideixi en què s’ha d’invertir.
Es proposa que els veïns i veïnes d’Arenys
indiquin quines obres de millora de l’espai
públic cal incloure en el pressupost
municipal. És per això que del 8 de maig
al 30 de juny s’obre una campanya de
recollida de propostes a tot Arenys de Mar,
que posteriorment desembocarà en una

El Procés Participatiu 2010 es posa en marxa

L’OMIC informa: els fulls de
reclamació i denúncia
OMIC és l’abreviatura per la qual es coneixen les Oficines Municipals d’Informació al Consumidor,
un servei de la regidoria de Salut i Consum de l’Ajuntament d’Arenys de Mar per ajudar els
consumidors i usuaris a defensar els seus drets per mitjà de la informació prèvia, l’assessorament
i la recepció de reclamacions en temes de consum. Una OMIC és un servei municipal d’atenció
directa i gratuïta a través del qual tots els ciutadans poden sol·licitar informació sobre la problemàtica
que com a consumidors pugui afectar-los.
L’obertura del servei de l’OMIC de l’Ajuntament d’Arenys de Mar es va aprovar l’any 2007. Els
serveis que l’OMIC ofereix són: l’atenció personalitzada de consultes, l’anàlisi i tramitació de
denúncies, queixes i reclamacions, així com la mediació entre les parts per a la resolució de
determinades qüestions i les campanyes d’informació i orientació als consumidors. La finalitat de
l’OMIC és informar i orientar els consumidors sobre l’exercici dels seus drets, rebre denúncies i
reclamacions dels consumidors i educar i formar en matèria de consum.
Aprofitem aquest primer escrit de l’OMIC per explicar de forma reduïda què són els fulls de
reclamació i denúncia. Totes les persones físiques i jurídiques que comercialitzin béns o prestin
serveis directament a les persones consumidores o usuàries en l’àmbit territorial de Catalunya
hauran de disposar de fulls oficials de reclamació, per facilitar que els consumidors i usuaris que
ho sol·licitin puguin formular per escrit la seva reclamació en el mateix establiment i així deixar
constància d’aquest fet i també possibilitar l’acord o solució al conflicte. Els establiments han de
tenir un cartell visible que informi que tenen aquests fulls a disposició del client. Actualment, amb
l’entrada en vigor del Decret 70/2003, de 4 de març, pel qual es regulen els fulls de reclamació/denúncia
als establiments comercials i en l’activitat de prestació de serveis, hauran de disposar de fulls oficials
de reclamació tots els establiments comercials i aquells que prestin un servei.
Els fulls oficials de reclamació/denúncia estaran integrats per un joc unitari d’impresos compost
per tres exemplars: un original per a la persona denunciant /reclamant, un altre per a l’Administració
i un tercer per a l’establiment. Si l’acord no és possible, posteriorment el consumidor pot presentar
la còpia corresponent davant dels organismes de l’Administració pública competents. Abans haurà
d’adjuntar els documents que puguin aportar proves respecte als fets reclamats o denunciats. Tota
la documentació pot adjuntar-se en forma de fotocòpia, amb l’obligació per part de la persona
consumidora o usuària de conservar-ne els originals en cas que l’Administració competent els
vulgui comprovar.
Per demanar cita amb l’OMIC s’ha de trucar al 93 792 22 64.
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Proposa obres de manteniment i millora a
incloure en el pressupost municipal del 2010
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votació popular per tal d’escollir quines
obres finalment es portaran a terme.
Paral·lelament, del 19 al 21 de maig es podrà
visitar una exposició informativa al Calisay

Proposo la següent OBRA DE MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC per ser valorada en el procés
de participació en el pressupost 2010:
Obra_________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Ubicació exacta ___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

* Dades obligatòries
Informació subjecta a la llei 15/99 de13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal. Per accedir, modificar o cancell·lar les dades, adreceu-
vos a l’Ajuntament d’Arenys de Mar.

Nom*_________________________1r Cognom*________________________2n Cognom__________________________

DNI/NIE*________________________ Sexe*___________________________ Adreça*____________________________

_____________________________________Codi postal_______________ Població _______________________________

Correu electrònic_________________________________________________

Telèfon_______________________Data de naixement___________________

El Procés Participatiu 2010 es posa en marxa
dels diferents Processos Participatius que
s’han portat a terme a la nostra vila.

Com participar-hi?
Només cal omplir la butlleta que podeu
trobar a la revista i a diferents equipaments
municipals, i dipositar-la a les bústies
instal·lades per aquesta finalitat. També teniu
l’opció telemàtica d’omplir i enviar la butlleta
a través del web de l’Ajuntament
(www.arenysdemar.cat) on podreu fer les
vostres propostes a través del formulari. O
bé enviant un correu electrònic a l’adreça
participacio@arenysdemar.cat.
Es donarà resposta a totes les propostes,
una vegada finalitzat el període de la seva
validació. Per això, és molt important que
indiqueu bé les dades de contacte. Aquestes
propostes seran recollides en una memòria,
que es farà arribar als responsables

municipals i que tothom podrà consultar a
través del web de l’Ajuntament d’Arenys
de Mar.

Què puc proposar?
El que tu creguis que trobes a faltar i/o allò
que creus que cal millorar de l’espai públic
d’Arenys.
No totes les propostes es podran concretar
en el pressupost, ja sigui perquè no són de
competència municipal, perquè hi ha
dificultats tècniques per fer-ho possible,
perquè el cost supera els 200.000 euros, o
bé perquè ja estiguin previstes d’executar.
En tot cas, el més important és conèixer que
és el què creus que cal fer a Arenys de Mar
en matèria d’espai públic, perquè sigui
conegut per tothom, en especial pels
responsables polítics que dirigeixen
l’Ajuntament.
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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.

Criteris de selecció de les obres que entraran a votació

De totes les propostes rebudes, aquelles que es votaran són les que compleixin els següents criteris:
 Que el seu pressupost no sobrepassi de 200.000 euros
 Que siguin obres a realitzar en l’espai públic i d’interès públic
 Que sigui tècnicament viable
 Que l’Ajuntament tingui competència
 Que no estigui previst fer-ho

Fes les teves propostes fins el 30 de juny
Ubicació de les bústies:

1. Biblioteca Popular P. Fidel Fita - c. Bonaire, 2
2.- Centre Cultural Calisay, - Riera del Pare Fita, 31
3.- Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament d'Arenys de Mar (Ajuntament) - Plaça de la Vila, núm. 1
4.- Edifici Xifré  C. Auterive, s/n
5.- Centre d'Atenció Primària, CAP - C. Auterive, s/n
6.- Serveis Socials, Mòduls de Can Nadal – C. Can Nadal, s/n
7.- Oficina de la Brigada - c. de les Doedes, 23-25
8.- Mercat Municipal
9.- Poliesportiu

O entra a www.arenysdemar.cat i omple la butlleta per Internet.
Coneix tot el procés a http//:www.consensus.cat/arenysdemar Més informació a 93 795 73 59 o a participació@arenysdemar.cat

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

2.- Aprovació del pla econòmico-financer 2009-2012.
S’aprova amb els vots favorables del PSC, ERC, ICV, PP i VIA-M; i
l’abstenció de CiU.

3.- Aprovació del conveni sobre ocupació de terrenys per
FECSA-ENDESA.
S’aprova per unanimitat.

4.- Establiment del servei públic municipal Ràdio Arenys,
mitjançant una EPE.
S’aprova per unanimitat.

5.- Aprovació del Pla d'acció cultural Arenys de Mar.
S’aprova amb els vots favorables del PSC, ERC, ICV, CiU i PP; i
l’abstenció del VIA-M.

6.- Aprovació del mapa d'instal·lacions i equipaments
esportius d'Arenys de Mar.
S’aprova amb els vots favorables del PSC, ERC, ICV i CiU i els vots
en contra del PP i VIA-M.

7.- Modificació de la periodicitat de sessions.
S’aprova per unanimitat.

8.- Precs i preguntes.

9.- Comunicacions.

Ple extraordinari del 25 de març de 2009



OPINIÓ ELS GRUPS POLÍTICS

La millora del
finançament dels
municipis

I què fem...?

Bé: L’adequació del tram final dels rials que van a parar a
les platges de la Picòrdia i del Cavaió, fet pels alumnes de les
escoles arenyenques, en un intent de recuperar la vegetació
pròpia d’aquests rials.

Ara caldrà que el Govern estigui al cas i en tingui cura, per evitar
que es morin, com està passant amb les altres actuacions de
replantació fetes, per exemple a l’Horta de Can Quintana o
alguns dels arbres dels nous jardins del Xifré.

Regular: L’Equip de Govern acaba de posar en marxa una
fórmula de transport públic.  És un primer pas endavant per tal
de donar servei als arenyencs i connectar algunes zones de la
nostra vila.

El servei, que aprofita els viatges de l’empresa Colomer, fa una
ruta cada hora per la zona de ponent de la vila (Tanatori, Zona
Poliesportiva, Caprabo).

Cal, però, que se’n millorin les freqüències, el funcionament
dels dies festius i l’aplicació de tarifes especials. Esperem que
aviat es pugui connectar també la zona de Llevant (Montmar,
Maltemps, Carolines, Portimar).

Malament:  L’Ajuntament d’Arenys de Mar ha fet una aportació
ridícula (1.000 euros) a Càritas.  En uns moments en què la situació
econòmica és dolenta i  en què Càritas està desbordada i ja
pràcticament sense recursos, l’aportació del consistori és indigna.

Ens assabentem –a través d’un mitjà de comunicació local– que
Ports de la Generalitat pretén que el pàrquing de la platja de
la Picòrdia deixi de ser gratuït per als residents a Arenys.
Permetrà el Consistori que Ports els marqui un altre gol?

Els arenyencs deuen recordar la campanya d’intoxicació que
van endegar sobre aquest assumpte, els dies previs a les darreres
eleccions municipals, alguns partits que avui són al Govern. CiU
va aconseguir que fos gratuït per als residents i amb taxes molt
reduïdes per als qui treballen a la nostra vila. Ara permetran
que aquests avantatges es perdin, com també permetran que
es perdi l’aparcament a la platja del Cavaió –la tercera platja–.

Valoració sobre 3 actuacions
(II)

Lleialtat institucional

Ara que es commemoren els 30 anys d’ajuntaments
democràtics és el moment de fer una reflexió conjunta sobre
els canvis que s’han produït al nostre país, però sobretot a
la nostra vila. Si comparem imatges panoràmiques d’Arenys
de Mar del 1979 amb altres d’actuals ens adonarem que
l’evolució és evident. Però més important és l’augment dels
serveis que ha experimentat la vila en aquestes tres dècades.
L’objectiu d’oferir serveis no és altre que el de garantir la
qualitat de vida dels ciutadans, però cal recordar que
l’Ajuntament destina bona part del seu pressupost a oferir
serveis que no són de la seva competència.

El desequilibri que es genera a partir d’oferir serveis pels
quals no es percep un finançament en forma de tribut és un
mal endèmic de tots els ajuntaments. S’ha constatat que el
30% del pressupost dels ens locals de la província de Barcelona
es destina a assumptes que no li pertoquen per llei. Des
d’Esquerra Republicana denunciem aquesta situació injusta
per a Arenys i tants altres municipis. Si la legislació bàsica en
matèria de règim local ha estat invasiva, la legislació estatal
de les hisendes locals encara és més exhaustiva, la qual cosa
ha dificultat enormement que el govern de Catalunya pogués
introduir ja no un model propi de finançament municipal,
sinó les correccions al model general més necessàries per
atendre les especificitats del mapa municipal català. És per
això que Catalunya necessita de manera urgent el
desplegament del nou Estatut que permeti l’aprovació de la
llei de finances locals.

Amb el nou finançament dels ajuntaments aconseguiríem
trencar la situació de dependència central de les hisendes locals
amb accions que passen per permetre a tots els municipis
participar de determinats impostos estatals, cedir el poder
tributari sobre les figures locals al Parlament de Catalunya i
que el Parlament de Catalunya pugui establir els criteris detallats
de distribució de les participacions o transferències estatals.

Governar és prendre decisions per oferir serveis a
les persones i al municipi; governar és gestionar; governar
és escoltar i donar; governar és també compartir amb
transparència i complicitat ciutadana. La nostra
responsabilitat és donar resposta als problemes de la
vila, proposar com volem que aquesta sigui i amb quins
serveis ha de comptar.

El govern municipal va definir un protocol d’actuació per
a tota la seva gestió que anés més enllà de les normes
establertes, fent partícips els grups municipals de l’oposició
d’aquells temes importants de vila, abans que fos de
domini públic, amb la confiança que seria tractat amb la
confidencialitat que a vegades requereix, sense que això
signifiqui amagar res a ningú, però si donar-ho a conèixer
en el moment oportú.

Des del govern creiem que és bo poder debatre els
temes amb tots els grups municipals, quan encara es
troben a les beceroles, sense que surtin a la llum pública,
per evitar fer un debat públic de decisions que encara
s’han de treballar en el Consistori, en les diferents
comissions i organismes previstos en el Reglament
d’organització municipal.

Fer pública abans d’hora la informació que s’està treballant,
pot provocar malentesos i un debat públic irreal. No voler-
ho entendre provoca desconfiança, fins al punt de fer
variar el sistema de treball i la canalització de la informació.

Reiterem la nostra voluntat de poder continuar treballant
amb total transparència i col·laboració, però demanem
lleialtat institucional a l’hora de difondre la informació
del que es treballa, centrant més l’atenció en la discussió
constructiva que en el protagonisme públic.
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30 anys! però ni un més
sense finançament just

Aquest abril ha fet 30 anys que vam poder exercir
lliurement el dret de sufragi per primer cop després de
la dictadura. Fa 30 anys que es van constituir els
ajuntaments democràtics, sorgits directament de la voluntat
de la ciutadania. Les persones van poder recuperar els
pobles, viles i ciutats i decidir entre tots com construir-
les, com viure-les. I la feina no s’ha aturat ni un sol dia.

Tant els que van assumir la responsabilitat de la gestió
municipal aquell 1979 com els que ho hem anat fent al
llarg d’aquests 30 anys, ho hem fet des de la vocació de
servei públic i l’entrega per complir cada dia amb les
noves necessitats de la ciutadania. Començant pels
primers ajuntaments constituïts el 79, i arribant fins avui,
molts homes i dones ens hi hem implicat i hem treballat
pels nostres veïns i veïnes. Creiem que el 30è aniversari
de la democràcia local és un bon moment per reconèixer
especialment la tasca desenvolupada per aquells que
van constituir els primers consistoris, aquells que van
construir sovint de zero el que han estat les bases per
a tota la feina posterior.

Però creiem també que aquesta efemèride és un moment
per reivindicar la gran mancança d'aquests 30 anys. El
sistema de finançament local ha quedat del tot obsolet,
i encara no s'ha resolt. Els ajuntaments no som màquines
neutres, estem formats per electes que volem donar
resposta als nous i als vells problemes dels convilatans.
Les necessitats han augmentat: escoles bressol, immigració,
serveis de més qualitat... Estem oferint molts més serveis
i millors; en canvi, no hem tingut la correspondència en
recursos econòmics, cosa que és del tot injusta.

Després de tant de temps i malgrat els recursos
disponibles, des de VIA esperàvem força més de
l’actual govern tripartit local (PSC-ERC-ICV).

Que pesi la crisi no vol dir que haguem d’estar aturats;
no veiem en què ha canviat la nostra vila ni en
què ha millorat durant aquests gairebé dos anys
de legislatura “progressista i d’esquerres”.

Les voreres continuen intransitables, les flors no es
veuen per enlloc, els nous jardins difícilment poden
gaudir de l’aprovació de la gent, les platges continuen
brutes i avorrides, el patrimoni immobiliari segueix
desaprofitat, els aparcaments lliures no hi són, el
Mercat municipal continua com sempre…i què fem?
Ho preguntem i no trobem cap resposta satisfactòria.

Haurem d’esperar un altre Equip de Govern en properes
eleccions? Un consistori que tingui més en compte les
necessitats i desitjos de la població? Doncs haurem
d’esperar dos anys més. Dos anys més perduts, i ja
en fa uns quants que perdem el tren.

Ara tot és dir que la causa és la crisi, però que fem
per a combatre-la? El comerç de la vila s’està extingint,
cada setmana es tanca alguna botiga, la burocràcia
continua acaparant la gestió i els recursos… i què fem?

Ens cal més imaginació, més eficiència en la
gestió, altres personatges menys de partit i més
dedicats a Arenys de Mar, més independents i no tant
dependents ni tan capficats a mantenir-se a la poltrona.

Sí, però mentrestant…QUÈ FEM?

Les esperances d’un govern es trenquen per l’apatia dels
ciutadans. Moltes vegades ens hem preguntat què hem fet
malament els uns durant l’anterior legislatura perquè tornin a
governar els altres, aquells que ho van fer tan malament l’altra
legislatura i que avui continuen fent-ho igual de malament. El
ciutadà ha perdut la il·lusió, però el polític de l’oposició també.

El govern ven “participació” però s’oblida dels polítics de l’oposició.
És lògic però no coherent. La regidora d’Esports ven un projecte
magnífic d’un poliesportiu que ha de finançar l’Ajuntament en
més de tres milions d’euros; el regidor de la macroàrea d’urbanisme
no fa res productiu –tot i tenint dedicació exclusiva; d’altres que
no la teníem, dedicàvem més de vuit hores diàries a l’Àrea–; el
regidor de l’Àrea Social toca els mínims, en un moment
transcendental, l’alcalde és passiu. Això sí, cal felicitar la regidora
de Cultura, que ha planificat un bon Pla, beneficiós per al poble;
esperem que el dugui a terme i sobretot hi adhereixi el campus
d’en Cesc, que és tant o més productiu del que ho pugui ser el
tan estimat per tots Espriu –a qui dins el món de la cultura posem
en primer grau–.

Però, de veritat, quin govern tenim? De FIRETA… ja ho hem dit
moltes vegades i ho reiterem, tenim un  govern de gent
incompetent, que no fa res positiu i que no és realista davant la
situació actual. Als ciutadans ens dirigim, perquè no entenem la
seva decisió. Realment és això el que volen? Realment és el govern
que desitgen? Tornaran a canviar la propera legislatura?

Permetin un consell: un govern no pot mai dur a terme els seus
projectes en 4 anys –per una qüestió de burocràcia principalment–,
i per tant, si no permetem a un govern “actiu” –que no és el cas–
governar més de 4 anys, Arenys no avançarà MAI, i això és un
fet. Vam tenir l’ocasió, amb un alcalde de primera, el senyor
Rubirola, per tenir la confiança suficient, i ho vam deixar perdre
–ja se’n van encarregar actius d’esquerres que ara poden parlar
però callen  perquè són “dels seus”–. El PPC a Arenys sempre
ha lluitat per millorar, és més, per ser els millors, això és el que
volem i això és pel que lluitem. Tant de bo algun dia se’ns valori
pels nostres fets.
ARENYS TÉ AVUI, MALAURADAMENT, EL QUE POLÍTICAMENT ES MEREIX
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