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TELÈFONS
D’INTERÈS

RECOLLIDA DE TRASTOS VELLS

EMERGÈNCIES

Aquest any, a les pàgines centrals del butlletí, hi trobaràs un retallable que
reprodueix el Tió d’Arenys, que com cada any farà la delícia dels més petits el
cap de setmana del 22 i 23 de desembre.
Només necessites colors, unes tisores, un regle, una mica de pega i seguir els passos
següents:

1 -  Primer de tot, pinta’l com t’agradi més
2 -  Retalla totes les peces amb compte
3 -  Munta el tronc doblegant-lo fins a fer coincidir els números “5”.  Enganxa’l per la
solapa. Doblega les 2 llengüetes (A i B) cap enfora (per enganxar-les al darrere de la cara
del tió)
4 -  Per muntar la cara, retalla els ulls i fes les dues incisions que s’indiquen (C i D)
5 -  Passa la peça dels ulls a través de les dues incisions
6 -  Uneix la cara al tronc enganxant les dues llengüetes (A i B) exactament al lloc indicat
(darrere les orelles)
7 -  Munta la base doblegant, amb l’ajuda d’un regle, tots els costats i pestanyes (fes coincidir
el punts “1” i “4”, i enganxa’ls)
8 -  Enganxa la base al tronc fent coincidir els punts indicats (2 i 3)
9 -  Finalment, enganxa-li el cul... i ja tens el Tió acabat!

BON NADAL I QUE EL TIÓ US CAGUI MOLTES COSES!!!

Vols tenir
el Tió
d’Arenys a
casa?

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 00
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
Oficina de Turisme
93 795 77 50
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

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

Al web de l’Ajuntament podreu consultar tota la informació
d’aquest butlletí i tota l’actualitat municipal

www.arenysdemar.cat

La recollida de trastos vells: Desembre: SECTOR A: dimarts 11 i SECTOR B: dimarts 18.
Gener: SECTOR A: dimarts 8 i SECTOR B: dimarts 15. 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: 937938985.
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Edita: Ajuntament d’Arenys de Mar
Redacció i coordinació: Marta del Castillo i Rabascall
(Regidoria de Comunicació)

Disseny i maquetació: Santi Artigas

Fotografies: Servei de Premsa, Xavi Salbanyà, AFA

Impressió: Impressions Generals SA
Dipòsit Legal: B-4569-2007

Portada: En Francesc Fernández, en Pakitu, és l’autor de l’obra que reproduïm
a la portada, disseny que il·lustra la postal de Nadal de l’Ajuntament aquest
any. Fotògraf de formació i professió, en Pakitu fa temps que ha fet un pas
més enllà en la seva vida professional conjuntant la fotografia i les noves
tecnologies com a forma d’expressió artística.

Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 2.5 de Creative Commons. Se’n permet la reproducció,
distribució i comunicació pública sempre que se’n citi l’autoria i la titularitat dels drets (Ajuntament d’Arenys de Mar i autors/res identificats amb
CC) i no se’n faci un ús comercial. Si transformeu aquesta obra per generar una nova obra derivada, heu de distribuir-la amb una llicència igual a
la que regula l’obra original. La llicència completa es pot consultar a:  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/es/legalcode.ca.

A les portes de Nadal
Som a les portes de les festes de Nadal, una època en què consistori, entitats i vilatans en
general ens preparem per gaudir d’uns dies que cadascú viu molt personalment.
L’Ajuntament d’Arenys de Mar ha editat com és tradicional una postal de Nadal, la reproducció
de la qual us oferim a la portada. Des de Comunicació apostem clarament per ser la
plataforma de difusió de l’obra dels artistes d’Arenys. En aquest cas l’encàrrec ha estat per
a Francesc Fernández.
El pessebre, el tió, els reis, els naps i les cols tenen el seu lloc durant aquestes festes, però
també la música, l’esport i el teatre. Enguany recuperem la representació d’Els Pastorets,
l’Escola de Música ens ofereix una setmana de concerts, el Principal ha fet una programació
especial que versa sobre el Nadal...
La porta d’entrada a les festes serà el cap de setmana del 15 i 16 de desembre, quan Arenys
un any més s’abocarà a recaptar fons per a La Marató de TV3 amb activitats de tot tipus,
perquè siguem moltes les persones que ens acostem al C.C. Calisay –i a la Residència
Geriàtrica– i fem la nostra aportació solidària. La Marató de TV3 ha esdevingut una cita ja
tradicional durant les festes de Nadal, també a Arenys de Mar.
No podem oblidar que el Nadal també sol ser una època d’excés i no ens podem permetre
deixar de banda els nostres compromisos amb la societat i amb el medi ambient. Per això
hem dedicat part del reportatge d’aquest mes a recordar-vos els punts que no cal oblidar
per aconseguir fer que el Nadal també sigui sostenible.
En aquest número de l’A Tocar Ratlla us fem el nostre petit regal de Nadal: un retallable
–que trobareu a les pàgines centrals del Tió d’Arenys–, que reprodueix el nostre tió amb
els característics ulls que s’obren i es tanquen. Esperem que passeu una bona estona pintant,
retallant i enganxant!
Bon Nadal i millor 2008!

Balanços de final d’any

Un dels aspectes positius amb què acomia-
dem l’any és el nomenament de Manel Pou
com a defensor del ciutadà. D’una banda,
em reconforta que finalment la nostra vila
disposi d’aquesta institució que ha de
defensar aquelles persones que se sentin
abandonades per l’administració, malgrat
que puc ben assegurar que la meva tasca
com a alcalde va dirigida a què tothom senti
que la feina que fem des de l’Ajuntament
és la correcta. D’altra banda, m’alegra que
els diferents grups municipals haguem pogut
nomenar per consens en Manel Pou, una
persona que al llarg de la seva vida ha
demostrat que li importen les persones i
que coneix abastament el tarannà de la
societat arenyenca.

El balanç de final d’any, però, no pot defugir
que l’execució de les obres de canalització
del rial del Bareu haurà d’esperar encara
uns mesos i, per tant, no s’enllestiran amb
els terminis inicialment previstos. Les
prospeccions en el terreny prèvies a l’obra
han posat en evidència la necessitat de
modificar el projecte al capdavall del rial,
com us expliquem en aquest mateix butlletí.

Malgrat això, començarem el 2008 amb el
ferm convenciment de la necessitat
d’aquesta obra, llargament reivindicada pels
veïns i que ha de tirar endavant per la
millora urbana del veïnat.

L’acabament de l’any, però, és un moment
que es presta amb facilitat a la possibilitat
de projectar endavant. D’ençà que el
Govern municipal va iniciar la seva tasca,
el juny passat, s’ha treballat sense pausa al
servei de la comunitat, revisant i perfilant
les qüestions que hem establert com a
prioritàries del mandat. Hem vist, ja a hores
d’ara, resultats en alguns projectes, si bé
d’altres es materialitzaran al llarg del 2008.

No vull acabar sense desitjar-vos unes molt
bones festes de Nadal i una molt bona
entrada al 2008, en companyia dels vostres
familiars i amics. Espero que el nou any us
esperoni a encarar amb il·lusió i empenta
els nous reptes.

Ramon Vinyes i Vilà

Alcalde d’Arenys de Mar

4 REPORTATGE Nadal, compromís i tradició 6 Un Nadal sostenible? Sí, és possible! 7
ACTUALITAT Alcaldia S’aturen temporalment les obres al Bareu / Ports invertirà 400.000 euros a
Arenys per modificar les infraestructures portuàries / Menys cotxes al carrer Sant Gabriel 8 ACTUALITAT
Territori, Sostenibilitat i Promoció de la Vila Sis palmeres més afectades per l’escarabat morrut  9
Comencen els treballs de redacció del Pla Especial del Nucli Antic / EN OBRES 10 ACTUALITAT
Serveis a les Persones Sumar esforços i compartir serveis 11 Èxit del cros dels Arenys / Qüestions que
cal tenir en compte referents al subministrament de bombones de butà BREUS 12 Serveis generals
i participació  Pressupostos 08, també amb els vilatans / Ordenances fiscals / Pla de Mandat / Els
patronats es dissolen 13 E-TRAM, a partir del gener a arenysdemar.cat SALA DE PLENS 14 OPINIÓ
Els grups polítics 15 PERFILS Manel Pou i Escolán és el defensor del ciutadà 16 ARENYS ACTIU
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A partir del 6 de desembre Arenys s’il-
luminarà pel Nadal. No serà l’única actuació
que es farà per tenir la població a punt per
les festes. La Brigada Municipal col·locarà
avets en totes les dependències municipals,
es plantaran pensaments i ciclàmens a les
jardineres, i la plaça de l’Església i la plaça
del Mercat es guarniran amb centres de
ponsèties. Els llums de Nadal estaran oberts
cada dia de 6 a 10 de la nit, excepte els dies
24, 25 i 31 de desembre, i el dia 5 de gener,
què s’allargarà l’horari. D’aquesta manera
Arenys compleix amb la normativa vigent
d’estalvi energètic específica per als llums de
Nadal als municipis catalans.

Pessebre Municipal
La Sala d’Exposicions del del Centre Cultural
Calisay serà l’escenari del pessebre muni-
cipal, que obrirà les portes el dissabte 15 de
desembre a les 12 del migdia. La Regidoria
de Cultura ha encarregat l’elaboració del
pessebre, que està dedicat als 50 anys de
la Biblioteca P. Pare Fidel Fita.
El pessebre es podrà visitar de dilluns a
divendres, de 6 a 9 del vespre, i els dissabtes

i diumenges de 12 a 2 del migdia i de 6 a 9
del vespre. Els dies 25 i 26 de desembre, i
el dia 6 de gener –últim dia–, només es
podrà visitar a la tarda, de 6 a 9.  Els dies 31
de desembre i 1 de gener estarà tancat.
La Biblioteca no només serà protagonista de
les festes pel pessebre, sinó que també durà
a terme, com cada any, el taller d’ornamen-
tació de Nadal, que Teresa Bisbal impartirà
el dia 19 de desembre a les 6 de la tarda, i
el Taller de Cuina de Nadal, en aquest cas a
càrrec de Mercè Móra, el dissabte 22 de
desembre a les 11 del matí. En tots dos casos
les inscripcions es fan a la mateixa biblioteca
i tenen un preu de 4 euros.

El Tió
Una de les aparicions més esperades en
aquestes dates és la del Tió. Dijous 20 de
desembre, a 2/4 de 10 del matí, els alumnes
de les escoles bressol i els de P3, P4 i P5 aniran
fins al Calisay a despertar-lo. Serà dissabte 22
el moment de portar-li menjar per fer-lo cagar
l’endemà, dia 23. Recordeu que perquè el Tió
no tingui mal de panxa cal que els aliments
que li donem no estiguin caducats!

L’any de la Ktipen
Arenys acomiada l’any del Fogot per donar
la benvinguda, al Calisay, la nit del 31 de
desembre a l’1 de gener, a l’any de la Ktipen.
Música per a totes les edats és el que ens
ofereixen els organitzadors de la festa
popular de cap d’any al Calisay. L’entrada
val 10 euros. Una de les entitats amb més

Foto Xavi Salbanyà
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Nadal, compromís i tradició

Arenys
es prepara per
gaudir com cal de les
festes de Nadal, amb activitats
culturals, lúdiques i tradicionals, amb
consciència ambiental i respecte pels costums propis
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història de la vila, l’Ateneu, també ens
proposa un ball per deixar enrere el 2007
i donar la benvinguda al 2008.

Nit de Reis, nit de Naps i Cols
Una altra cita tradicional és la Cavalcada de
Reis del 5 de gener. A partir de les 6 de la
tarda Melcior, Gaspar i Baltasar arribaran
sobre les seves carrosses i després del
recorregut que faran per la Riera i de saludar
les autoritats recolliran les cartes a la Sala
Polivalent del Calisay. Si voleu que Ses
Majestats passin per casa vostra abans que
us n’aneu a dormir, heu d’emplenar un
formulari que hi ha a la pàgina web de
l’Ajuntament, o bé trucar al telèfon reial 670
031 095. Recordeu, també, que el dia 29 de
desembre a les 7 de la tarda un carter reial
arribarà al Calisay per recollir les cartes de
tots aquells que per alguna raó o altra no
pugueu donar-les personalment als Reis el
dia de la Cavalcada.
La tradició que diferencia Arenys de la resta
de poblacions durant les festes de Nadal és,
sense cap mena de dubte, la nit de Naps i
Cols, del 5 al 6 de gener. Quan els més

petits ja són al llit, nerviosos perquè han de
venir els Reis a deixar els regals, és el
moment que els joves de la població surtin
al carrer carregats de naps i cols per penjar
el seu present especial als balcons d’altres
joves. Es tracta d’una nit de festa que ens
hem de seguir fent nostre i que la gent
d’Arenys no es pot permetre de perdre.

Nadal als escenaris
L’Estel de Natzaret torna al teatre dels
Seràfics. Els diumenges 30 de desembre i
13 de gener, a les 6 de la tarda, el Grup
Artístic Carles Xena i el Grup PACAU
interpretaran Els Pastorets de Ramon Pàmies
sota la direcció de Jaume Puig i la
col·laboració d’Albert Estengre. D’aquesta
manera, els Seràfics i Arenys recuperen la
representació d’aquesta tradicional posada
en escena en aquests dies de Nadal.

El Teatre Principal també té a punt una
programació especial per aquestes dates.
El dia de Nadal, 25 de desembre, Joan Pera,
amb la col·laboració de la companyia Fènix
Teatre, interpretarà el Poema de Nadal de
Josep M. de Sagarra. Joan Pera és un dels
més veterans actors arenyencs amb una
prolongada trajectòria teatral. És un gran
coneixedor de Sagarra, ha interpretat i dirigit
gairebé tota la seva obra. És per això que
la seva recitació del Poema de Nadal també
ha esdevingut un clàssic local. La presentació
de l’acte anirà a càrrec de la poetessa Teresa
Bertran. El preu de l’entrada és de 5 euros
i hi haurà cava, neules i torrons per a tothom.

Nadal musical
Dissabte 22 de desembre, el Principal serà
l’escenari de Sons i swings de Nadal, a càrrec
de Raquel Xiberta & Nadal Sextet, que ens
faran reviure les nadales més tradicionals a

SEGURETAT CIUTADANA

L’increment de persones que cada any hi
ha amb motiu de les festes de Nadal ha fet
que Policia Local i Mossos d’Esquadra
estableixin un seguit de mesures per garantir
al màxim la seguretat ciutadana. Així, durant
els dies més concorreguts de les festes, els
dos cossos faran vigilància amb una presència
més intensiva a les zones de major afluència
de ciutadans a través de parelles mixtes,
formades per un mosso i un policia local.

partir d’arranjaments molt personals. Serà
a les 7 de la tarda i l’entrada és gratuïta.
Però aquesta no és l’única proposta musical
per aquestes festes. Els alumnes de l’Escola
de Música Carles G. Vidiella s’apunten al
Nadal amb una sèrie de concerts i mostres
a la Sala Josep M. Arnau del Calisay, cada dia
a les 7 de la tarda, del 17 al 21 de desembre.
L’entrada és gratuïta i tothom hi està convidat.
També amb la col·laboració de l’Escola de
Música, el Cor l’Aixa ens oferirà un concert
de Nadal el diumenge 23 de desembre a les
9 del vespre al Convent dels Frares Caputxins.
L’Aula d’Extensió Universitària, per la seva
banda, dedica la tarda del dijous 20 de
desembre a la música, amb un recital a
càrrec de Santi Ferran sota el títol Música
de Nadal, a la Sala Noble del Calisay a partir
de les 6 de la tarda.
Les nadales de tota la vida, al carrer,
arribaran, a través de l’Agrupament Escolta
Flos i Calcat, en concret, de la unitat de
Llops i Daines. El dia 21 de desembre,
divendres, entre les 5 i les 8 del vespre
cantaran nadales per la Riera com han estat
fent aquests últims anys.

Nadal solidari
El 15 i 16 de desembre, Arenys de Mar s’abocarà
a La Marató de TV3, que aquest any es dedica
a les malalties cardiovasculars. La Residència
Geriàtrica Municipal ja fa setmanes que està
preparant els ornaments de Nadal i els quadres
que vendrà durant aquest cap de setmana amb
la intenció de recaptar fons per a La Marató.
El Calisay serà el centre neuràlgic de totes
les activitats que entitats i persones a nivell
individual han treballat per superar la
recaptació dels últims anys.
Creu Roja també porta a terme, com cada
any, la campanya “Cap nen sense joguina”.
Qui hi vulgui col·laborar ha de portar una
joguina nova als punts de recollida que
s’instal·laran a diferents punts de la població.



PER NADAL,
RESPECTEM LA NATURA
És una tradició molt arrelada
guarnir casa nostra amb motius
nadalencs durant les festes. Però
això no ha d’estar renyit amb el
respecte a la natura. No hem de
fer servir molsa per als pessebres
ni plantes ornamentals silvestres,
com el boix grèvol, el vesc o el
galzeran, que són espècies
amenaçades i de les quals es
prohibeix la recol·lecció. La
molsa té unes funcions cabdals
per als boscos, ja que protegeix
el sòl, reté la humitat i ofereix
recer a molts animals petits.
Com a alternativa, podem fer
servir materials com fulles
seques, sorra, serradures,
escorça trinxada o pinassa.
Si volem tenir a casa el popular
arbre de Nadal (per exemple,
un avet), hem de comprovar que
hagi estat conreat en un viver
controlat i que no hagi estat
arrencat d’un bosc. No l’hem de
comprar si no tenim les garanties
suficients! Tampoc hem de
descartar fer servir altres
espècies com a arbre de Nadal,
com l’alzina, l’arboç o el llentiscle.

PER NADAL,
RECICLEM ELS RESIDUS
Per Nadal es generen quantitats
enormes de paper i cartró,
especialment d’embolcalls dels
regals. És essencial, per tant, que
separem i portem aquests
materials als contenidors blaus,
per garantir-ne el reciclatge i
aprofitament (paper reciclat,
cartró, etc.). Pel que fa al vidre,
l’hem de dur als contenidors
verds, però les ampolles de cava
les podem separar i donar-les a
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l’Agrupament Escolta Flos i
Calcat, que les recollirà, com fa
cada any, el diumenge 13 de
gener al matí.
Els arbres de Nadal, si no els
podem aprofitar, el millor que
podem fer és portar-los als punts
de recollida que posarà l’Ajunta-
ment durant la setmana del 7 al
13 de gener.
Durant aquestes festes, s’aprofita
per substituir aparells i electro-
domèstics més o menys vells per
altres de nous. Una bona con-
tribució seria portar-los a la

deixalleria municipal, al terme
d’Arenys de Munt, on s’enca-
rregaran de garantir-ne l’apro-
fitament. En podeu consultar els
horaris a arenysdemar.cat o bé
trucant directament a la deixalleria
(93 793 89 95).

PER NADAL,
ESTALVIEM ENERGIA
Els sistemes de calefacció són uns
grans consumidors d’energia. Cal
escalfar els ambients de la llar i la
feina, però amb moderació.
Assolir temperatures d’entre 19
i 20 graus és suficient per disposar
d’una sensació de confort.
Incrementar un grau de tempera-
tura comporta augmentar la des-
pesa energètica en un 3%. D’altra
banda, minvar el consum d’electri-
citat a casa és molt senzill: hem
d’aprofitar al màxim la il·luminació
solar, tancar els llums quan
marxem d’una habitació, deixar

Un Nadal sostenible?
Sí, és possible!
Us aconsellem sobre com protegir el medi ambient
durant les festes de Nadal

apagats i no en stand by els
televisors i els equips de música
i reduir el nombre de vegades que
obrim i tanquem la nevera.
Les piles recarregables són una
bona opció perquè es poden fer
servir fins a 1.000 vegades.
També podem adquirir aparells
solars o que funcionen amb el
pols. En el cas que finalment
tinguem piles en desús, les hem
de posar als contenidors
específics o a la deixalleria
municipal.
Si pensem comprar o regalar un
electrodomèstic, cal que en
comprovem l’etiqueta energè-
tica. Els més eficients, els que
consumeixen menys, tindran la
categoria A (color verd), mentre
que els més ineficients tindran la
categoria G (color vermell).

PER NADAL,
FEM REGALS SOSTENIBLES
Els productes de comerç just
poden ser una opció de compra
per aquestes dates. Garanteixen
salaris dignes als països més
pobres, drets laborals per als
petits productors i un món
sostenible per a tothom. Existeix
un ampli ventall de productes:
artesania, productes tèxtils,
aliments (xocolata, cafè...),
ceràmica, joguines, música ètnica,
joies o targetes de felicitació
solidària, entre molts d’altres.
Els regals porten, sovint, molts
embolcalls de paper i plàstic que
només tenen una funció estètica.
Aquests embolcalls esdevenen
residus pel sol fet d’obrir els
regals i suposen, per tant, una
despesa innecessària de recursos
naturals. Una opció que tenim
és fer servir la imaginació i
creativitat, per exemple, amb
paper de diari per embolicar els
regals, o també paper d’embalar,
que ens permet personalitzar el
regal. Si hi tenim cura, podem
tornar a aprofitar el paper dels
regals que rebem per embolicar
altres obsequis.

Consells extrets de “Nadal + Sostenible” de
la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat

JOGUINES AMB MATERIAL RECICLAT
A LA SALA POLIVALENT

La Regidoria de Cultura va organitzar diumenge 18 de novembre
un taller de joguines amb material reciclat a càrrec de l’empresa
Ecoimagina. Cotxes amb rodets de fotografies utilitzats i un
avió de cartró amb hèlice movible inclosa van ser dues de les
joguines que petits i grans van poder construir a la Sala Polivalent
del C. C. Calisay.
Aquesta activitat va estar pensada per potenciar la imaginació
i la creativitat, i augmentar la tècnica i l’habilitat manual, alhora
que va donar a conèixer la recollida selectiva i va ajudar a
aprendre a transformar els materials, a reciclar i a reutilitzar.
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L’alçada de les clavegueres en el tram de
la desembocadura del rial és la causa que
s’hagi de modificar el projecte de
canalització. La primera fase de les obres,
la de les prospeccions, és la que havia de
donar informació sobre l’estat dels serveis
al rial. Cal tenir en compte, també, que un
cop modificat el projecte l’Agència Catalana
de l’Aigua hi haurà de donar el vistiplau.

Ports de la Generalitat té previstes dues
actuacions a Arenys de Mar per al 2008.
D’una banda, la llotja de peix blanc s’ha
d’adequar a les bones pràctiques
mediambientals i per això es faran millores
a l’edifici. També es preveu dotar la sala
de subhasta del peix de grades per als
usuaris. Per la seva banda, la Confraria ha
equipat la sala de subhasta amb un sistema
automatitzat de venda de peix.
D’altra banda, en el Pla d’Actuacions de
Ports de la Generalitat per a l’any 2008
s’han previst recursos de 400.000 euros
destinats a les instal·lacions pesqueres,
per portar a terme les actuacions previstes
en el Pla especial d’Arenys de Mar en el
sector pesquer. Es preveu la remodelació
del moll de subministrament i la instal·lació
d’un tren de fondeig en la 2a dàrsena,
mesures previstes en el Pla especial
d’acord amb la Confraria de Pescadors
de Sant Elm. Si el Pla especial del Port
s’aprova definitivament, l’objectiu és fer
les dues actuacions l’any que ve.

També té pressupostats 400.000
euros més per a l’adequació de la
llotja a les bones pràctiques
mediambientals

Les prospeccions que s’han dut a terme posen de manifest la necessitat de
modificar el projecte al capdavall del rial

Menys cotxes al
carrer Sant
Gabriel
La Regidoria de Seguretat Ciutadana i
Prevenció ha enretirat cinc aparcaments
del carrer Sant Gabriel després que veïns
de la zona es queixessin a la Policia Local
perquè els cotxes que hi aparcaven
dificultaven l’entrada a les cases
particulars i el pas a peu per la vorera, ja
que en tractar-se d’un carrer estret en
molts casos els vehicles ocupaven part
de la vorera per aparcar.

SEGURETAT CIUTADANA I PREVENCIÓ

S’aturen temporalment
les obres al Bareu

Ports invertirà 400.000
euros a Arenys per
modificar les
infraestructures
portuàries

Per tot això, l’Ajuntament, juntament amb
l’empresa executora, ha decidit aturar
temporalment les obres, ja que el procés
de redacció del projecte i aprovació per
part de l’ACA suposarà un retard en
l’execució de l’obra durant el qual el veïnat
del Bareu no pot estar aïllat, pel que fa a la
circulació dels vehicles.
L’empresa Rogasa, executora de l’obra, ha
enretirat les tanques que hi ha al rial i ha tapat
els forats que s’havien fet durant les
prospeccions. La Policia Local, per la seva
banda, ha estat l’encarregada d’enretirar la
senyalització provisional que marcava les
rutes alternatives d’entrada i sortida del rial.
El consistori va convocar a tots els veïns i
comerciants de la zona que volguessin
conèixer més detalls sobre l’estat de les obres
el divendres 23 de novembre a les 19h a la
Sala Josep M. Arnau del C. C. Calisay.
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ACTUALITAT TERRITORI, SOSTENIBILITAT I PROMOCIÓ DE LA VILA

Des que el novembre de 2006 es va detectar
el primer cas d’escarabat morrut a la població,
la Regidoria de Medi Ambient ha fet un
seguiment periòdic de l’estat de les palmeres
que hi ha a la localitat, especialment de les
que hi ha als carrers i places públiques. Un
any després, Sanitat Vegetal –servei que
depèn de la Generalitat i que és l’òrgan
responsable de la detecció i control del
morrut a Catalunya– ha confirmat nou casos
de palmeres afectades a la vila, tres de les
quals ja havien estat tallades. De les sis
palmeres restants, que s’han detectat aquesta
mateixa tardor, dues estaven en espais públics,
concretament a l’entorn del Xifré. La resta
estaven en terrenys particulars i en la majoria
dels casos han estat els mateixos propietaris
qui han comunicat a Salut Vegetal la possible
afectació de la seva palmera.
Aquestes palmeres han hagut de ser tallades,
ja que avui encara no es coneix cap tractament
per eliminar l’escarabat quan la plaga està
avançada. A més, ha calgut fer-ho amb
rapidesa, per evitar que el morrut s’escampés
cap a les altres palmeres de la zona. Cal tenir

Sis palmeres més
afectades per
l’escarabat morrut

en compte que el morrut arriba a provocar
la mort de la palmera.
Durant la visita dels tècnics a Arenys per
confirmar els casos de morrut, també es van
poder detectar altres palmeres amb un estat
incipient de la plaga. En aquest cas sí que
existeixen alguns tractaments preventius que
ara cal posar en marxa per evitar que els
arbres s’hagin de tallar, malgrat que no en
tots els casos el tractament funciona.
A final del mes d’octubre, el tècnic de medi
ambient de l’Ajuntament d’Arenys de Mar
va participar en unes jornades a Mataró sobre
el control i la possible eliminació de
l’escarabat.
Per detectar que una palmera està afectada
pel morrut, cal analitzar els símptomes
externs que manifesta. L’escarabat s’instal·la
preferentment a l’ull de la palmera (la part
més alta) i afecta inicialment les palmes
que hi neixen i que creixen de manera
vertical. El morrut se’n menja la base i en
poc temps s’acaben desprenent. Això fa
que la palmera sembli aixafada, com si li
haguessin escapçat les palmes superiors.

Mesures preventives
És essencial la detecció a temps d’aquelles
palmeres que comencen a presentar els
símptomes provocats per la presència del
morrut. Per això és imprescindible la
col·laboració de la població per detectar-les
ràpidament. Qualsevol indici d’afectació del
morrut cal comunicar-lo a l’Ajuntament (93
795 99 00), al Servei de Sanitat Vegetal de la
Generalitat de Catalunya (93 304 67 76) o
als Serveis Territorials a Barcelona del
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
(93 409 20 90).
En el cas que un particular tingui una palmera
afectada, ha de saber que tallar-la és
responsabilitat de la Generalitat, que es farà
càrrec de l’actuació a través d’una empresa
especialitzada. En cap cas s’ha de destruir
una palmera afectada sense l’autorització
corresponent, ja que una retirada sense
control pot afavorir que el focus es propagui
a altres llocs.
També cal tenir present altres mesures
preventives, com per exemple no podar
fulles verdes de les palmeres, perquè la plaga
té preferència a introduir-se a les palmeres
per les ferides que es provoquen amb aquesta
poda i que actuen com un potent atraient
per als escarabats.
En cas que s’hagin de plantar palmeres noves,
cal assegurar-se que els exemplars comprats
no siguin portadors del morrut, de manera
que cal demanar al viver que aporti i justifiqui
les garanties que obliga la normativa vigent.

Situació actual
A finals d’octubre el nombre de palmeres
afectades pel morrut era de 1.101 arreu de
Catalunya, 762 de les quals estan al Maresme.
Atesa la gravetat de la situació, la Generalitat
va publicar l’any passat una Ordre, per la
qual es declara l’existència oficial a Catalunya
de la plaga i es qualifica d’utilitat pública la
prevenció i la lluita contra aquest escarabat.
La declaració d’utilitat pública obliga a tothom
–administracions públiques, vivers i
particulars– a participar en la prevenció i
lluita contra aquesta plaga.
Per conèixer millor l’aspecte d’aquest
coleòpter, els danys que provoca a les
palmeres, els símptomes que mostren les
palmeres afectades i les mesures que es
poden dur a terme es pot consultar la pàgina
web:
http://www.gencat.net/darp/c/camp/plagues/
morrut.htm.
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Continuen les obres al Xifré que han
d’ordenar, pavimentar, il·luminar i en
definitiva dignificar un espai que des de
feia anys reclamava una millora. L’edifici
Xifré és una de les cartes de presentació
de la nostra població i calia urbanitzar-ne
l’entorn, sobretot tenint en compte que
són molts els usuaris del CAP o dels jutjats
que hi passen habitualment. El pàrquing
que s’està construint està a punt d’acabar-
se i aleshores serà el moment d’urbanitzar-
ne la superfície, és a dir, les antigues feixes.
Dues actuacions que embelliran la fesomia
de l’edifici que Josep Xifré va donar al
poble a mitjan s. XIX.

L’empresa encarregada de la redacció del Pla Especial del Nucli Antic ha començat a
treballar aquest mes de novembre en la primera fase de la redacció del projecte, que és
la de recopilació d’informació. L’objectiu d’aquest planejament és estudiar les actuacions
que cal fer per millorar l’espai públic del nucli central i històric del municipi, així com fixar
els aspectes normatius i d’ordenances necessaris per garantir-ne el desenvolupament a
partir de la conservació dels elements que fan d’Arenys de Mar un poble amb identitat
pròpia. Aquest mateix projecte ha d’establir un sistema de gestió que possibiliti el
desenvolupament del pla un cop redactat.
L’estudi es fixarà, entre d’altres aspectes, en l’estructura viària que ara existeix, en la relació
amb l’entorn obert i amb les zones d’expansió, en l’estructura de les edificacions i la tipologia
del casal que identifica el model de població, etc. L’estat de conservació i manteniment de
les edificacions, l’estructura dels serveis generals afectats, la relació de les activitats en el
teixit d’Arenys, la reserva d’aparcaments i l’accessibilitat seran altres aspectes del dia a dia
arenyenc que aquest estudi haurà de reflectir per fer una proposta que s’ajusti a les necessitats
de la població.
Paral·lelament, el Pla Especial del Nucli Antic ha d’incorporar l’adaptació a l’actualitat del
Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic. A partir del catàleg existent i les figures de
desenvolupament aprovades, es faran els estudis pertinents per definir, entre d’altres, els
nivells de protecció d’edificis que s’hauran analitzat independentment. La Regidoria de Territori i Sostenibilitat

no només treballa en grans obres, sinó
que també s’ocupa del dia a dia dels carrers
d’Arenys. Així, aquest mes, la brigada
municipal d’Obres i Serveis ha fet una
actuació als escocells dels plàtans de la
Riera per evitar que la força dels arbres
malmeti més les rajoles de la Riera. Entre
d’altres feines, aquest mes de novembre
també ha començat la poda d’arbres a
diferents carrers d’Arenys.

EN OBRES
Comencen els treballs de redacció
del Pla Especial del Nucli Antic
Aquest treball ha d’incorporar un nou Pla Especial de Patrimoni Arquitectònic

URBANISME
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DOS ARQUITECTES

Des del mes de novembre, l’Ajuntament disposa de dos arquitectes treballant als
serveis tècnics municipals, Enric Castelló, que es dedica a tasques de disciplina urbanística,
i Laura Aparicio, a les de planejament urbanístic. L’Ajuntament d’Arenys de Mar vol
agrair públicament la tasca realitzada per qui ha estat l’arquitecte municipal en aquests
últims anys, Antoni Majó, que ha decidit deixar temporalment la seva feina a l’Ajuntament.
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ACTUALITAT SERVEIS A LES PERSONES

El dissabte 27 d’octubre va tenir lloc al Centre Cultural Calisay
una trobada d’entitats arenyenques, on van participar més de vuitanta
persones, representants de 40 associacions de la vila.
Aquesta jornada va ser impulsada per l’Ajuntament d’Arenys de Mar,
i s’hi van convocar les entitats dels àmbits cultural, juvenil, educatiu,
solidari, veïnal, i vinculades a l’acció social… entitats centenàries i
de recent creació…
L’objectiu era debatre quines són les millors maneres de planificar
i organitzar el treball en comú i compartir recursos. Es tractava de
repensar plegats la millor manera de fer les coses: els serveis comuns
que ofereix l’Ajuntament, l’ús dels recursos públics, les polítiques
adreçades als diferents col·lectius i el format de les subvencions,
com també la programació d’activitats i la participació del màxim
d’actors possibles.
La trobada es va desenvolupar al llarg de la tarda amb un ple conjunt
amb totes les entitats i associacions, i va seguir amb tallers de treball
amb els col·lectius segons els diferents àmbits d’actuació. Cada grup

Sumar
esforços i
compartir
serveis
Les entitats i l’Ajuntament  parlen
del tarannà social i actiu d’Arenys
a la 1a Trobada d’Entitats
d’Arenys de Mar

CULTURA

va estar acompanyat del regidor i el tècnic corresponent amb la
funció de coordinar el debat a l’hora de fer les aportacions i recollir
els resultats de la jornada.
Treballar en xarxa
El treball en grups es va centrar en la formulació i la construcció
conjunta de propostes de millora del teixit associatiu d’Arenys i a
analitzar què es pot fer des de l’Ajuntament i què es pot fer des de
les entitats.  Es va constatar, per exemple, la falta de coordinació
entre les entitats i la simultaneïtat a l’hora de programar actes, una
qüestió que, tal com es va apuntar, es podria resoldre unint esforços
entre les associacions quan es programa. Es va parlar també, de la
conveniència de fer una xarxa d’entitats segons les diferents àrees
d’actuació per compartir informació i recursos.
Van sorgir a més altres temes com els equipaments, els  serveis
comuns, com millorar la difusió dels actes i la comunicació entre les
entitats,  la necessitat de simplificar els processos de justificació de
les subvencions que atorga l’Ajuntament als col·lectius…  Les entitats
que treballen en l’àmbit d’acció social, van constatar la falta de
voluntariat arenyenc aquests darrers anys.

Al  Centre Cultural del Calisay, millorem els espais per a les
entitats
Aquest mes de novembre, la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament
ha posat en marxa al CC Calisay, nous espais pensats per a les entitats
arenyenques.  L’espai que fins ara, abans de traslladar-se al Xifré,
ocupava la Regidoria de Promoció Local ha estat condicionat perquè
les entitats que no tenen seu social puguin disposar de l’equipament,
per portar a terme la seva pròpia organització i gestió.  La filosofia
de la cessió d’aquests espais, passa per  compartir els locals, la seva
infraestructura i posar-se d’acord amb l’horari  d’utilització.
S’ha equipat un nou despatx per a les entitats, una sala de juntes i
l’aula, a més de millorar  els  espais ja en funcionament a l’espai
d’entitats, ubicat al segon pis de l’ala nord de l’edifici.
Per conèixer i reservar aquests espais, podeu consultar el web
municipal   o posar-vos en contacte amb la Regidoria de Cultura
(93 792 41 88).
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SERVEIS A LES PERSONES ACTUALITAT

Espai per als joves
L’Espai Jove, situat al Centre Cultural Calisay,
ha començat a acollir diferents activitats regulars
i és previst que a partir d’aquest Nadal ja sigui
obert de forma regular. La Regidoria de Joventut
ha donat prioritat a obrir l’Espai Jove i que
esdevingui un lloc de referència que els joves
es puguin fer seu.
Aquestes setmanes s’han fet diversos canvis
per reorganitzar l’Espai Jove i el Punt
d’Informació Juvenil tant pel que fa a horaris
com als serveis que ofereixen. Entre les millores
hi ha la incorporació de nous equipaments
audiovisuals. Per les festes de Nadal s’han
programat diversos tallers adreçats als joves.

Concurs de dibuix
Més de 60 nois i noies, d’entre 6 i 11 anys,
han participat al concurs de dibuix organitzat
per l’Esplai de la Gent Gran i la Regidoria
d’Acció Social. L’entrega de premis es va fer
el 18 de novembre i es van repartir tres premis
per a cada categoria,  com també medalles i
obsequis literaris per a tots els participants. El
regidor d’Acció Social, Tomàs Salazar, va agrair
a tots els pares, als nens i a l’Esplai la tasca
intergeneracional que es fa amb aquesta
convocatòria anual.

BREUS

Èxit del cros
dels Arenys
El parc de can Jalpí va acollir, diumenge 18
de novembre, el cros dels Arenys. La
tradicional prova atlètica va estrenar
emplaçament amb grans millores tècniques i
organitzatives que van ser celebrades pels
atletes i els clubs participants. L’organització
de l’esdeveniment s’ha fet conjuntament entre
els ajuntaments d’Arenys de Mar i Arenys de
Munt. Un magnífic dia assolellat va ajudar a
l’èxit de la prova, que va comptar amb una gran
representació de l’esport escolar arenyenc.

Mostra Literària del Maresme

Arnau Artero, amb el poema “La barqueta
marinera”, ha estat l’únic arenyenc guardonat
en la 24a Mostra Literària del Maresme.
L’Arnau Artero, alumne de l’escola de La
Presentació, va guanyar el segon premi en
poesia del grup de nens i nenes de sis a vuit
anys. Enguany la Mostra havia rebut 221 treballs
de quinze municipis del Maresme.

Alzheimer
En una acció conjunta entre la Regidoria de
Salut Pública, el CAP d’Arenys de Mar i
l’Associació de familiars malalts d’Alzehimer
del Maresme s’ha acordat posar en marxa
campanyes informatives adreçades a la població
sobre aquesta malaltia i les seves conseqüències.
Aquestes accions comunicatives aniran
acompanyades de xerrades de suport i
orientació als familiars d’aquest col·lectiu de
malalts.

ESPORTS

Arran de les queixes rebudes per alguns veïns
en relació al repartiment de les bombones de
butà, l’Ajuntament es va reunir amb representants
de Butano Maresme per posar en coneixement
de l’empresa aquesta problemàtica.
En cas que algun veí d’Arenys es trobés amb
algun problema referent al subministrament de
butà cal que es posi en contacte amb la Policia
Local (93 795 99 01). Cal tenir en compte, també,
que cada divendres un advocat assessora
gratuïtament els veïns d’Arenys de Mar des de
la Regidoria de Salut Pública i Consum.
� El preu oficial de la bombona de butà és de
12’29 euros i el repartidor no pot exigir més que
aquesta quantitat. Una altra cosa és que algun
client li vulgui donar voluntàriament qualsevol
quantitat en concepte de propina.
� Aquest preu (12’29 euros) inclou que pugin
la bombona fins a la porta del domicili i recullin
l’envàs buit. En qualsevol cas, el que no entraria
en el preu és que entrin la bombona fins a alguna
de les habitacions de la casa.
� El ciutadà que no vulgui deixar l’envàs buit
al carrer pot trucar al telèfon de comandes de
Butano Maresme, li prendran nota i el repartidor
serà qui s’adreci al domicili el dia que correspongui
fer el repartiment en aquell carrer.
� El repartidor de butà només pot deixar la
bombona en cas que el client tingui el contracte
vigent. Per a més informació sobre com
aconseguir aquest contracte i la vigència que
pugui tenir, cal posar-se en contacte amb
l’empresa Butano Maresme.

BUTANO MARESME     COMANDES: 93.790.20.86       ATENCIÓ AL CLIENT: 93.790.41.41

SALUT PÚBLICA I CONSUM

Qüestions que cal
tenir en compte
referents al
subministrament de
bombones de butà
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ACTUALITAT SERVEIS GENERALS I PARTICIPACIÓ

Pla de Mandat
Durant l’audiència pública del 4 de
desembre, el Govern municipal donarà a
conèixer el Pla de Mandat que ha elaborat
com a instrument de planificació dels
objectius que s’han d’haver assolit a final
del 2011. Aquesta és la primera vegada
que a Arenys s’elabora un document de
compromís amb la població que haurà de
donar compte de la feina feta en els quatre
anys de gestió del Govern. El contingut
del Pla de Mandat es podrà consultar a
partir d’aquest desembre al web municipal.

Ordenances
fiscals
El Ple de l’Ajuntament va aprovar les
ordenances fiscals per al 2008. Els preus
públics i les taxes municipals s’apugen, en
la majoria dels casos, en un 2,7%, per
sota de l’IPC actual. Altres, com el
clavegueram o les guinguetes de la platja,
han quedat congelats. Però hi ha
excepcions, com la de l’IBI, que s’apuja
un 6%, o el de l’IAE, un 5%. Tots els
detalls es poden consultar al web
municipal, www.arenysdemar.cat.

Els patronats es
dissolen
L’estudi sobre la situació actual dels patronats
a Arenys conclou que aquesta fórmula
d’admin is trac ió  d irecta  no reso l
satisfactòriament l’administració dels
organismes a qui representa. Per això, la
Regidoria d’Administració General en
proposarà aquest mateix desembre la
dissolució i a partir del mes de gener de 2008
es començarà a treballar amb les figures
alternatives de gestió que hauran de suplir
els patronats, que d’altra banda actualment
no estaven adaptats a la legislació vigent.

L’Ajuntament d’Arenys de Mar posa en marxa el procés de
participació ciutadana que es basarà en mètodes de democràcia
directa per elaborar el document que regirà l’acció econòmica
municipal de 2008, els Pressupostos 08.
L’objectiu d’aquesta iniciativa, a més de motivar els vilatans en la
presa de decisions col·lectives, és obrir l’elaboració del pressupost
municipal a la participació dels arenyencs, promoure el coneixement
dels pressupostos per al 2008, definir la destinació d’una part del
pressupost d’inversions i desenvolupar una metodologia pròpia de
treball sobre els comptes municipals. Així, una de les partides dels
pressupostos quedarà reservada especialment perquè siguin els veïns
d’Arenys que ho vulguin qui consensuïn amb el consistori a què han
de destinar-se.
La posada en marxa d’aquesta nova eina de participació sorgeix de
la necessitat mateixa d’adequar els processos participatius que hi ha
hagut fins ara.

Comença el procés de participació ciutadana vinculat als pressupostos municipals

HISENDA ADMINISTRACIÓ GENERAL

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Pressupostos 08, també amb els vilatans

ESTRUCTURA I MÈTODE DE TREBALL

La primera de les accions del procés serà la constitució de la Comissió
de Seguiment, que haurà d’establir l’equip multidisciplinar que
defineixi el procés i que en faci un seguiment directe.
Dimarts 4 de desembre a les 7 de la tarda es farà una audiència
pública en la qual el consistori presentarà als assistents els Pressupostos
08 i la partida que es destinarà a aquest procés participatiu, així com
la metodologia de treball que se seguirà per garantir-ne el rigor.

LLAVOR D’IMPLICACIÓ
Aquest primer pas és només la llavor del procés de participació que
durant el 2008 treballarà la implicació de la ciutadania en l’elaboració
dels pressupostos del 2009.
La Diputació de Barcelona ha subvencionat amb 3.000 euros aquesta
iniciativa, diners que han servit perquè una empresa especialitzada
i independent faci la tutela del procés.
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SALA DE PLENS

1.- Aprovació d’actes

2.- Modificació de crèdit núm. 9/07 en el pressupost
municipal
Modificacions de crèdit corresponents a l’ajustament de comptes del
consistori, necessari, entre d’altres coses, per encarregar un inventari
de béns de l’Ajuntament o per la compra de mobiliari per a l’escola
bressol, necessari a causa de l’ampliació que s’ha fet aquest any.
S’aprova amb els vots a favor del PSC, ERC i ICV i l’abstenció de CiU,
PPC i VIA.

3.- Modificació de crèdit núm. 4/07 en el pressupost
de l’OAL Ràdio Arenys
Modificacions de crèdit corresponents a l’ajustament de comptes de
l’OAL Ràdio Arenys. S’aprova amb els vots a favor del PSC, ERC i ICV,
l’abstenció de PPC i VIA, i els vots en contra de CiU.

4.- Modificació de crèdit núm. 3/07 en el pressupost
de l’OAL D’Esports
Modificacions de crèdit corresponents a l’ajustament de comptes de
l’OAL Esports. S’aprova amb els vots a favor de PSC, ERC i ICV,
l’abstenció de PPC i VIA, i en contra de CIU.

5.- Modificació de crèdit núm. 4/07 en el pressupost
de l’OAL Residència Geriàtrica
Modificacions de crèdit corresponents a l’ajustament de comptes de
l’OAL Residència Geriàtrica. S’aprova amb els vots a favor del PSC,
ERC i ICV, l’abstenció del PPC i VIA, i els vots en contra de CiU.

Ple extraordinari amb un únic punt en l’ordre del dia, l’aprovació de la proposta de modificació de les ordenances fiscals per al 2008 (podeu
consultar el document a arenysdemar.cat).S’aprova amb els vots a favor del PSC, ERC i ICV, l’abstenció de PPC i VIA, i els vots en contra de CiU.

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).
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SERVEIS GENERALS I PARTICIPACIÓ ACTUALITAT

Ple extraordinari del 7 de novembre de 2007

Ple ordinari del 21 de novembre de 2007

6.- Compte en la gestió recaptatòria de l’exercici de
2006
L’Organisme de Gestió Tributària presenta un informe resum de l’any.
S’aprova amb els vots a favor de tots els grups.

7. Compte de gestió recaptatòria de multes de
circulació 2006.
S’aprova per unanimitat.

8.- Nomenament del defensor del ciutadà
Es nomena Manel Pou i Escolán com a defensor del ciutadà a Arenys
de Mar amb els vots a favor de tots els grups municipals.

9.- Mocions
Es presenta una moció per tal que la Generalitat faci compatible la
presència de turistes en les embarcacions pesqueres. S’aprova per
unanimitat.
Es presenta una moció per a l’eradicació de la violència  de gènere.
S’aprova per unanimitat.

10.- Precs i preguntes

11.- Comunicacions

A partir del mes de gener de 2008 el web municipal oferirà l’opció als usuaris de presentar
telemàticament instàncies i sol·licituds de casaments civils, com a primer pas de la instal·lació
de l’E-TRAM a Arenys de Mar.
L’E-TRAM, desenvolupat per Consorci Administració Oberta de Catalunya, és un mòdul
per a l’administració local que permet, de manera segura, que qualsevol persona, en
qualsevol moment i des de qualsevol lloc, pugui fer gran part de les gestions possibles
amb l’Ajuntament.
Està previst al llarg del 2008 siguin encara més els tràmits que es podran fer a través del web.

E-TRAM, a partir
del gener a
arenysdemar.cat
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OPINIÓ ELS GRUPS POLÍTICS

Preparant no només el
2008

El defensor del ciutadàMés que xifres i lletres Un govern amb moltes
carències

Quan Convergència i Unió governava la vila amb el suport
del PPC érem molt conscients de la importància dels
impostos a aplicar i, per això, es va establir un mètode de
treball amb els altres grups municipals de manera que les
Ordenances fiscals per al 2005, 2006 i 2007 i els Pressupostos
per a aquests anys foren el resultat d’un satisfactori treball
conjunt de tots els grups municipals. Quan diem satisfactori
volem remarcar que es va posar sobre la taula el dilema de
cobrar els menors impostos possibles tot garantint que
l’Ajuntament pugui fer els serveis i les inversions que s’escau
de fer. Alhora, les Audiències Públiques que sempre es
duien a terme abans de l’aprovació inicial permetien una
activa participació d’entitats, associacions i dones i homes
de la vila. Recordem que en les Audiències Públiques del
2004, 2005 i 2006 es varen fer modificacions de pressió
fiscal i de prioritats en les inversions en funció de la posició
dels convilatans en l’Audiència Pública.

Malauradament, el nou govern tripartit PSC, ERC, ICV,
quan ha fet les Ordenances fiscals per al 2008 no ha avançat
en cap de les propostes que es van començar a estudiar
en l’anterior mandat de govern CiU-PPC (IBI, IAE,
clavegueram, plusvàlues, bonificacions fiscals, etc.); no
s’han aprovat les taxes i els preus públics en els
corresponents Organismes Autònoms i Patronats locals;
no hi ha hagut diàleg ni treball conjunt amb els grups
municipals de l’oposició; no s’ha convocat l’Audiència
Pública. Per al 2008 no hi ha cap relació entre la pressió
fiscal que estableixen les Ordenances fiscals, aprovades
només amb els vots del PSC, ERC i ICV, i allò que s’haurà
de concretar en el Pressupost per al 2008. Al nostre entendre
no té cap sentit que el govern no digui per a què necessita
els diners i com pensa gastar-los. El govern fa mala feina
aprovant fiscalitat d’ingrés sense concretar la despesa.

Posar impostos sense explicar
perquè es necessiten els
diners: mala feina del tripartit

Una Administració per
a les persones

De tots és sabut que és impossible satisfer
totes les necessitats d’inversió amb els recursos
que gestionem des del consistori. Per això és
fonamental establir les prioritats per tal de
seqüenciar i periodificar aquestes inversions al llarg
dels propers anys.
Més enllà de les inversions ja compromeses
(adquisició de la caserna de la Guàrdia Civil i de can
Vives per ampliar el Teatre Principal o bé l’aplicació
de la llei de barris a Sant Elm) ens cal dedicar
recursos a la millora i manteniment dels carrers,
corregint d’aquesta forma un dèficit acumulat al llarg
dels darrers anys. Tot i que en el marc d’una actuació
integral, la urbanització superior de la vorera
de la Riera també forma part d’aquest capítol
d’inversió en els nostres carrers. No en va, la Riera
és l’eix vertebrador de la vila i ha d’esdevenir un
espai on les persones siguin les autèntiques
protagonistes.
La construcció de la nova escola bressol municipal,
la dignificació dels vestidors del pavelló
poliesportiu, la reubicació de la Biblioteca a les
Clarisses, condicionada a l’acord per convertir en
municipal aquest equipament, i el trasllat de
l’Ajuntament al Xifré determinen altres inversions
que difícilment cabran íntegrament en el proper
exercici però fan explícit que aquest govern posa
l’accent de les seves polítiques en la cohesió i
el benestar de les persones.

Aquest govern denota una clara incompetència i
molt han de canviar les coses per veure un Arenys
del qual ens puguem sentir orgullosos. Per què no
accepten l’ajut de l’oposició? Representa una part
molt important de la vila per desestimar-ne la
col·laboració i té un gran potencial en alguns dels
seus regidors que no es vol aprofitar.
El govern tripartit format pel PSC, ERC i
ICVdemostra voluntat, però malauradament
això no és suficient. Igual que no és suficient tenir
un bon patró sense tripulació o amb una mala
tripulació i mal dirigida. Arenys, avui, no té ni patró
ni mariners i, el que és pitjor, no es veu un canvi
d’actitud, predomina la supèrbia, la manca de
transparència i de rigor.
Prova d’això és la manca del famós Pla d’acció
municipal més de cinc mesos després de començar
el mandat, els talls de riera, la canalització del Bareu,
el canvi d’ubicació de la Regidoria de Mobilitat,
l’ordenança sobre el mosquit tigre, les instàncies
presentades pel VIA i que encara no tenen resposta,
l’edifici Xifré, la mala recepció de la TV analògica i
digital... Una gran quantitat d’accions de bona
voluntat però mal organitzades i pitjor
desenvolupades.
Què ha passat amb totes les promeses que es van
fer durant les eleccions? Per què hi va haver tant de
càstig a tots els partits? Aquí en tenim un exemple.
Bones festes a tothom!

En poques coses ens posem d’acord Govern i oposició,
però s’ha de dir que aquesta vegada ha estat un acord
unànime a l’hora d’escollir el defensor del ciutadà. El
Ple d’aquest mes n’aprovarà el nomenament per
unanimitat i això és bo, molt bo.
No entrarem a valorar la qualitat humana de la persona
nomenada, el senyor Manel Pou, perquè aquesta és la
seva voluntat i la respectem. Però sí que volem fer una
reflexió  respecte de la figura del defensor del ciutadà.
Què suposa aquesta figura? Ni més ni menys que una
proximitat del ciutadà envers l’Administració. La
protecció del ciutadà  davant l’Administració.
La incorporació del defensor del ciutadà dins l’engranatge
municipal suposa, doncs, l’apropament  del ciutadà a
l’Administració amb l’objectiu de la millora del sistema
administratiu i també d’una eficaç prestació dels serveis
públics. El defensor del ciutadà és independent, és a dir,
no rep instruccions de cap autoritat i compleix les seves
funcions amb autonomia, segons criteris propis i en base
a la legalitat i l’equitat. La seva funció és vetllar pels drets
i les llibertats dels vilatans d’Arenys de Mar en les seves
relacions amb l’Ajuntament. És un càrrec per a cinc anys
i gratuït i no podrà ser superior a dos mandats.
Aquest és un acord positiu i desitgem que sigui d’utilitat
per a tots, tant per al ciutadà com per a l’Administració,
per anar corregint allò que no fem del tot bé i millorant
dia a dia la interrelació Administració-administrat. El
ciutadà tindrà a partir d’ara un nou instrument per
garantir que els seus drets siguin respectats. És bo que
tots tinguem present aquesta figura i sobretot que en
fem un ús racional.

Quan acaba l’any, arriba el moment de l’aprovació
de les Ordenances fiscals i del pressupost municipal
per al proper exercici. Els números i les partides
en un llibretó gruixut “pur i dur” sovint no ens
diuen res, si no es fa pública una declaració
d’intencions que expliqui i justifiqui els imports i les
prioritats d’aquests documents.
La clara opció d’ICV en entrar al Govern municipal
ha estat la de tirar endavant plegats un Pla d’actuació
municipal (PAM) pensat per a la totalitat del mandat,
amb el compromís de presentar el detall d’allò que
es pretén fer a cada exercici. Mai a Arenys no s’ha
fet res semblant i és evident que una eina de gestió
com el PAM ha de suposar un impuls per
modernitzar la gestió econòmica de l’Ajuntament
i per ajudar a visualitzar les intencions dels qui
governen.
Per aquest motiu, des d’ICV amb els companys i
companyes de govern (PSC i ERC), hem treballat
en un Pla d’actuació municipal que acompanya els
pressupostos per saber, a més de quant tenim
previst gastar, com, en què i per què… És
l’anomenat PAM, que aquest desembre presentem
amb la voluntat que esdevingui un document viu i
participatiu.
Ara farà sis mesos que ens vam posar en marxa, i
seguim amb més força a peu de carrer, aportant la
nostra dosi d’iniciatives clares, justes i valentes.

Ens vam comprometre a transformar l’Administració
local per fer-la més eficient, més transparent i més
propera als vilatans, i en això estem treballant, amb
la voluntat que ben aviat se’n comencin a veure els
resultats.
La iniciativa de posar a l’abast dels internautes una
adreça municipal on dirigir les sol·licituds, les queixes
i els suggeriments, s’ha vist reforçada amb la
distribució per la vila de la bústia municipal. Ben
aviat serà operativa l’entrada d’instàncies des de
casa, via Internet, amb la posada en marxa dels
primers tràmits telemàtics de l’e-tram.
Hem iniciat el procés d’implantació de l’Oficina
d’Atenció Ciutadana (OAC), que oferirà més serveis
i s’ampliarà en horari de tarda; una oficina que
agilitarà els tràmits administratius.
L’organització de l’Administració passa per
racionalitzar i optimitzar els recursos i per això hem
revisat el funcionament dels organismes autònoms
locals, que han quedat obsolets i no s’han adaptat
a la normativa vigent, per convertir-los en
organitzacions diferenciades, amb un alt nivell
participatiu, a les quals sumarem els nous òrgans
de participació ciutadana.
Hem desencallat el nomenament del defensor del
ciutadà, en la persona de Manel Pou Escolan, amb
el consens unànime de totes les forces polítiques
presents al consistori, i de les entitats i la societat
civil que hem consultat.



El ple de l’Ajuntament d’Arenys de Mar va aprovar, amb els vots a favor de tots els grups
municipals, el nomenament de Manel Pou i Escolán com el primer síndic de greuges o
defensor del ciutadà que té Arenys de Mar. D’aquesta manera, la vila aconsegueix posar
en marxa una institució que ha de vetllar pels drets de la població en relació amb l’actuació
de l’administració municipal i dels organismes administratius que en depenen.
A partir del mes de gener, que és quan començarà oficialment la seva feina, Manel Pou
atendrà totes aquelles persones que necessitin denunciar alguna situació en la qual s’hagin
trobat desateses. Retards, errors o arbitrarietats, tracte indegut o motivació insuficient en
les resolucions per part de l’Ajuntament poden ser motiu de visita al defensor. En definitiva
es tracta de garantir l’exercici legítim dels drets constitucionals de tothom.
El defensor, quan accepta estudiar un cas, acaba fent recomanacions, suggeriments, peticions
o recordatoris, i fins i tot pot proposar fórmules de conciliació entre les parts. Ha d’actuar
amb el màxim de reserva i discreció. L’Ajuntament, per la seva banda, té l’obligació de donar
caràcter urgent a les comunicacions del defensor, i ha de posar tots els mitjans al seu abast
perquè pugui fer la seva feina.
Totes les actuacions del defensor són gratuïtes.

El Reglament del Defensor del Ciutadà es va aprovar en el Ple municipal del mes de maig
de 2006. Podeu consultar-lo en el web municipal, www.arenysdemar.cat.

PERFILS
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Manel Pou i Escolán és el
defensor del ciutadà

MOLT PERSONAL

Nascut al carrer de l’Església l’any 1949,
Manel Pou sempre ha estat vinculat a
la vida social arenyenca. Coneix de prop
els principals problemes de la població,
les necessitats que té, la manera de ser
dels arenyencs, les festes i tradicions, i
tot el que fa referència a Arenys.
La seva vida laboral també ha
transcorregut a la població, sempre
dedicat a la venda de materials per a la
construcció.
De ben petit va començar la seva relació
amb la Parròquia de Santa Maria, fent
d’escolanet. Des d’aleshores mai més
se n’ha desvinculat i ha arribat a ser en
dues ocasions president del Consell
Pastoral. Va formar part de l’escoltisme,
primer com a monitor dels Minyons
Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya
i, més tard, com a cap d’agrupament.
Precisament va ser una de les persones
que va rebatejar l’agrupament amb
l’actual nom de Flos i Calcat, en honor
al pedagog arenyenc.
Durant l’època en què els seus fills, en
Jordi i en Llorenç, van anar a escola -a
l’escola Cassà- va ser membre i
president de l’APA del col·legi. I sempre
es va implicar en les entitats i
organitzacions de les quals els seus fills
formaven part. De més jove, havia jugat
a futbol amb l’Arenys i, posteriorment,
amb la Unió Esportiva Arenyenca.
Actualment, és membre de Càritas i
col·laborador de la Comunitat de Frares
Caputxins d’Arenys de Mar.
Prova de què es tracta d’una persona
accessible i coneguda per molta gent
és que, des que es va conèixer el seu
nomenament, han estat moltes les
persones que l’han aturat pel carrer per
felicitar-lo per la nova etapa que ara
comença. Políticament mai no ha estat
relacionat amb cap partit polític en
particular.
Un cop ja nomenat defensor del ciutadà
ha reconegut sentir-se orgullós d’haver
estat triat per dur a terme aquesta tasca
i que l’elecció s’hagi fet amb el consens
de totes les formacions polítiques amb
representació municipal.
Manel Pou és casat, té dos fills i dues
nétes, la Rita, de 4 anys, i la Lola, que
acaba de néixer.




