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TELÈFONS
D’INTERÈS

RECOLLIDA DE TRASTOS VELLS

EMERGÈNCIES

PROGRAMACIÓ RÀDIO ARENYS

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
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

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 al juliol : SECTOR A, dimarts 15 i SECTOR B, dimarts 22.
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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Impossible sense les persones

Arenys de Mar és una població activa, ho
sabem a casa i ho saben a fora. Hem entrat
de ple en el cicle festiu de l’estiu, amb les
festes de Sant Joan i la Diada de l’Esport
que hem deixat enrere, amb les de Sant
Zenon que tenim a les portes, amb les
sardanes que tindrem a la placeta, amb
el festival de narració oral i el de jazz al
C.C. Calisay... L’estiu fa que cada dia
tinguem una oportunitat per gaudir del
carrer i la gent de la nostra població,
s’amplia una oferta que durant tot l’any
està activa, que encara que amb menys
intensitat fa que els dotze mesos de l’any
siguin moltes les persones que treballen
per Arenys.
L’Ajuntament treballa de valent per oferir
tot el que convilatans i convilatanes es
mereixen, però ni una mínima part seria
possible sense la implicació de les persones
que ho fan possible, sense els que han
corregut fins al Canigó a buscar la Flama,
sense les puntaires que a l’abril van fer
omplir la placeta de coixins i boixets, sense
les reunions gairebé setmanals que el
jovent ha fet durant l’hivern per poder
oferir una bona programació de barrakes,
sense les persones que formen les juntes
directives dels clubs esportius. Molts
d’aquests convilatans han treballat de
manera anònima i durant molts anys. Vull
recordar en aquest moment la Penya Apa
Anem-hi, que ha fet 25 anys i s’encarrega
del pregó de Sant Zenon d’enguany, i el
Patronat Andreu Guri, tan poc conegut a
per la majoria i que fa cent anys que
treballa per Arenys.
És un honor ser alcalde d’una població
que s’implica, que treballa voluntàriament,
que s’emociona amb el que és nostre,
que respon a les crides... La força de les
persones fa que la tasca del Govern
municipal prengui ple sentit. La il·lusió de
les persones fa que dediquem encara més
esforços a fer que, cada dia, tinguem un
Arenys millor.
Bon estiu i gràcies a
tothom!

Ramon Vinyes i Vilà
Alcalde d’Arenys de Mar

La portada de l’A Tocar Ratlla d’aquest mes és el cartell de la festa
major d’enguany, Sant Zenon 2008. L’arenyenc Lluís Danés i Roca, que
treballa des de fa anys amb les arts gràfiques, escèniques i
cinematogràfiques, n’és l’autor.

Sant Zenon 2008: arriba la nostra festa major

Amb l’A Tocar Ratlla d’aquest mes no hi trobareu el mensual d’activitats Arenys Activitats.
Les festes de Sant Zenon, entorn el 9 de juliol, apleguen gran part dels actes programats
durant aquest mes i per aquesta raó l’agenda d’activitats la trobareu amb el mateix
programa de festa major, que es reparteix els mateixos dies que aquest butlletí.
Enguany, la Regidoria de Comunicació ha apostat per encarregar la imatge de la festa
a un artista, seguint amb la voluntat que les publicacions municipals esdevinguin
plataforma de difusió de l’obra dels arenyencs i arenyenques que es dediquen al món
de l’art. Aquest 2008 Lluís Danés il·lustra la festa major de Sant Zenon amb un cartell
que plasma plenament el seu estil inconfusible.
Des d’aquestes ratlles volem animar tothom a participar dels actes que s’han programat
durant el mes de juliol. Esperem que gaudiu tant de les cites més tradicionals com de
les aportacions noves del programa.
Des d’aquestes ratlles l’Ajuntament d’Arenys de Mar us vol desitjar una molt bona
festa major!

4 REPORTATGE Platges d’Arenys Comença la temporada de platges 6 Gestió ambiental a les platges d’Arenys
7 ACTUALITAT Alcaldia Punt final als cursos d’educació viària amb la creació de la Patrulla Infantil / Ports de la
Generalitat reparteix el nou adhesiu per aparcar a la platja / Conveni de col·laboració entre síndics  8 ACTUALITAT
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regula la distribució de publicitat 13 Arenys clica l’estiu! / El Govern municipal fa revisió de la feina feta durant el primer
any de mandat / Obres per millorar els lavabos al CEIP Joan Maragall / Obertes les inscripcions per a la 1a Gimcana
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Comença la temporada de platges
Els tres quilòmetres de platja que té Arenys de Mar han estat objecte
de diferents actuacions de millora perquè aquest espai natural estigui
a punt per a les persones que en volen fer ús durant tot l’estiu. La
neteja, la vigilància i el salvament, els accessos a les platges i la qualitat
dels serveis han estat els principals eixos d’actuació.
La importància de les platges per a les persones d’Arenys ha quedat
palesa en les votacions del procés participatiu, ja que les propostes
de millora de l’entorn de les platges han estat les més votades. Això
ha suposat que enguany es poguessin invertir 20.000 euros en la
compra de passeres i que s’hagin arranjat els accessos a la platja des
del Camí de Mar.
Altres millores que s’han dut a terme han estat a la platja del Cavaió,
on s’ha procedit a la neteja dels vorals de la via del tren, en un espai
que aquest any també s’ha vist millorat per la demolició de l’antiga
guingueta del restaurant El Tobogán. Moltes de les roques que s’han
enretirat de la platja del Cavaió han servit per refer el Camí de Mar
al seu pas per les roques d’en Lluc.
A més d’aquestes actuacions també s’ha ampliat amb un mòdul més
de salvament els serveis a les platges, de manera que Creu Roja té
un punt operatiu a cada platja i la platja del Cavaió comptarà amb
una torre d’intervenció immediata més que l’any passat.
Pel que fa a les passeres, aquest any s’han augmentat en més d’un
quilòmetre lineal.

L’accessibilitat
L’accessibilitat a les platges ha fet un pas més: a banda de la instal·lació
de tres lavabos químics adaptats per a persones amb mobilitat

REPORTATGE PLATGES D’ARENYS

Arenys de Mar ha encetat enguany la temporada de platges el 21 de juny
i l’allargarà fins al 14 de setembre. L’ampliació de la temporada va ser
un dels compromisos que el Govern municipal va adquirir l’any passat.
A diferència dels anys anteriors (quan la temporada incloïa els mesos de
juliol i agost), aquest 2008, des de Sant Joan i fins a la tornada a l’escola,
les platges tindran vigilància i salvament, així com molts altres serveis.

reduïda a cada platja, les guinguetes han de garantir també aquest
servei amb la col·locació de lavabos químics a cada establiment.
D’altra banda, la platja de la Picòrdia i la del Cavaió tindran una línia
de vida dins el mar per a les persones que vulguin banyar-se amb
més seguretat. Igual que altres anys, Creu Roja disposa de cadires
adaptades per a persones minusvàlides que vulguin gaudir, també,
d’un bany a l’aigua del mar.

La informació
La comunicació fa un salt qualitatiu, també, respecte als anys anteriors.
A banda d’apostar per la creació de la marca “Platges d’Arenys”,
la Regidoria de Comunicació ha començat un procés de senyalització
i ha posat en marxa un espai al web municipal (arenysdemar.cat) on
es pot consultar tota la informació relativa a les Platges d’Arenys,
per exemple les analítiques de qualitat de l’aigua del mar que fa
l’Agència Catalana de l’Aigua, i de la sorra, que fa la Diputació de
Barcelona, a les tres platges d’Arenys.
Creu Roja ofereix també a través del web la informació actualitzada
dues vegades al dia sobre les banderes que onegen a cada platja.

Les guinguetes
Totes les guinguetes de les platges d’Arenys tindran reservat, també,
un espai amb un cartell d’informació amb tot el que fa referència a
les platges. Altres novetats que afecten les guinguetes, a banda del
fet que s’hagin concedit a través de concurs públic, és que se n’ha
uniformitzat l’estil i s’hi han introduït millores ambientals, com la
recollida selectiva de l’oli, el paper i el cartró i la matèria orgànica.

4



5

PLATGES D’ARENYS REPORTATGE

Així
mateix, la
recollida de les
aigües grises (aigua
de l’aixeta, la de la cuina,
etc.) es fa des d’aquest any en un
dipòsit que ha col·locat cada establiment.

La platja, zona d’esbarjo
L’Ajuntament d’Arenys de Mar aposta per una concepció
de la platja entesa com a zona d’esbarjo. Per aquesta raó ha
potenciat les zones esportives, amb la recol·locació de les pistes
de vòlei de la platja de la Picòrdia, la instal·lació d’un circuit
d’atletisme al Camí de Mar i la col·locació d’una piràmide de corda
tridimensional a la platja del Cavaió.

La platja del Cavaió, abans i després de l’actuació de neteja dels vorals de la via del tren.
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GESTIÓ AMBIENTAL A LES PLATGES D’ARENYS
Les platges, especialment les dels trams urbans del litoral, tenen un important ús públic com a zones de bany i d’esbarjo, que durant els mesos
d’estiu comporta una afluència massiva de persones a les platges i el desenvolupament de diverses activitats i serveis de temporada.
La necessitat de conjuminar els usos públics de les platges amb la seva qualitat ambiental fa que sigui necessari aplicar eines que en garanteixin
una bona gestió i la protecció dels valors que tenen. És per això que en els darrers anys diversos municipis del litoral català, com Calonge, Roses,
Barcelona, Calafell o Tarragona, han posat en marxa el que es coneix com a sistemes de gestió ambiental de les platges. Uns sistemes que, aplicant
les determinacions de normes internacionals de referència com la ISO 14001 o el reglament EMAS de la Unió Europea, certifiquen la qualitat
en la gestió i la protecció ambiental de les platges, i són una garantia per a les persones que en fan ús. A Arenys de Mar s’ha començat aquest
estiu el procés per implantar un sistema d’aquest tipus, que podria estar enllestit el 2009.
Però, realment, què pretén un sistema de gestió ambiental?
D’una banda, millorar la gestió pública de les platges, posant especial èmfasi en aspectes com l’ordenació i regulació dels usos i les activitats de
les platges, la neteja, el manteniment i la vigilància d’aquests espais, l’accessibilitat de tothom o la informació permanent dels usuaris de les platges,
entre d’altres.

D’altra banda, pretén també minvar, progressivament, l’afectació sobre el medi que provoquen els usos
que en fem i potenciar–ne la qualitat. També té per finalitat detectar i controlar els impactes de caràcter
extern que n’afecten la qualitat, com l’abocament d’aigües residuals de terra endins o possibles fuites de
combustibles que puguin venir d’embarcacions que feinegen pel litoral.
Per aplicar un sistema de gestió ambiental, cal fer un diagnòstic de les activitats i els usos que tenen lloc a
les platges (instal·lacions de temporada, serveis de neteja i manteniment, etc.) i identificar amb precisió els
possibles impactes que afecten o poden afectar-ne la qualitat ambiental: generació de residus, abocaments
d’aigües residuals, consums d’aigua i d’energia, focus de contaminació acústica, etc.
A partir d’aquest diagnòstic previ, s’estableixen uns objectius de millora ambiental de les platges en funció
del marc normatiu vigent, com la recollida selectiva integral de les deixalles, l’optimització del consum d’aigua
(especialment a les dutxes), la protecció de la vegetació litoral i dels sistemes dunars o la difusió d’informació
d’interès.
Tot plegat per acabar disposant d’un reconeixement oficial de qualitat ambiental a les platges, segons la
norma ISO 14001 per exemple, que garanteixi als usuaris una bona gestió d’aquests espais i unes condicions
ambientals òptimes per gaudir de les platges.

Jordi Simó Boladeras
Tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Arenys de Mar

La cultura: els llibres de la biblioteca se’n van a la platja
La Biblioteca P. Fidel Fita s'acosta als lectors un estiu més amb un
projecte que es repeteix i que fou pioner a la costa catalana: la
Biblioplatja. Aprofitant que l'estiu és temps de sortir al carrer i gaudir
dels espais públics, ofereix un bon raconet a la fresca per llegir llibres,
diaris i revistes, i per participar a totes les activitats que s'hi han
programat adreçades a tots els usuaris i a tots els gustos.

El dimarts 15 de juliol, la Biblioplatja obrirà les portes a la platja de
la Picòrdia, un clàssic referent del paisatge estiuenc de la platja
d'Arenys. Tindrà obert fins al 31 d'agost, donant opció als banyistes
a la lectura d’una àmplia selecció de novel·les, revistes i premsa del
dia, i si van acompanyats per infants, aquests també podran passar-
s’ho bé llegint contes i còmics.

S'hi duran a terme algunes de les sessions del V Festival de Narració
Oral, incloses les passejades amb golondrina, i els dijous, contes i
tallers per als infants. També es donaran noves idees per les receptes
amb la demostració de cuina d'estiu amb la Rosario Montoza, i
aprendrem a fer volar estels amb en Kiku Bertran.

Des de la Biblioplatja i l’entorn, la Regidoria de Societat de la
Informació aposta perquè tots aquells qui disposin d’ordinador
portàtil puguin connectar-se a Internet des de les taules de la
Biblioplatja a l'espai sense fils. També els usuaris podran navegar
amb els dos ordinadors amb sistema GNU/Linux que hi haurà a
l’interior de la cabina de la Biblioplatja.

D’altra banda, de l'1 al 31 d'agost, torna a obrir la Biblioplaça, aquest
any al Parc de Lurdes, amb un seguit de propostes que complementen
les de la Biblioplatja. Això sí, canviant la brisa marina de la Picòrdia,
per l'ombra del parc, aquest pulmó verd tan important per Arenys.
A partir d’aquest any, la Biblioplaça cada estiu anirà itinerant per
diversos veïnats de la vila. A les dues edicions anteriors de l'activitat
s’havia ubicat a la plaça Mare Paula Montalt.
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La Regidoria de Seguretat i Prevenció, dins les activitats d´Educació
Viària planificades per la per al curs 2007 – 2008, va organitzar el
3r Concurs de Dibuix d´Educació Viària per a infants de 1r i 3r
dels centres escolars Sinera i Joan Maragall. 180 alumnes van
participar-hi, dels quals han destacat 12 dibuixos que seran els
premiats. Aquests dibuixos serviran per fer un calendari que editarà
la Regidoria de Comunicació. Els dibuixos havien de representar
els temes tractats a les classes d´educació viària, fent esment d´allò
après. Els premis consistiran en uns llibres i un estoig amb articles
per a l’escriptura i el dibuix, que seran lliurats juntament amb un
diploma acreditatiu per a tots els participants.
Al llarg de les classes impartides amb els alumnes dels dos col·legis,
els monitors d’educació viària van poder comprovar el bon nivell
de percepció que tenen els nens i nenes respecte les conductes
viàries; malgrat que mai no han llegit un codi de circulació tenen
molt clara quina és una conducta correcta i quina és incorrecta.
Els infants explicaven experiències concretes viscudes mentre
viatjaven al vehicle familiar i eren capaços de diferenciar aquestes
conductes.

La Patrulla Infantil
Davant aquesta bona predisposició dels nens i nenes a identificar
les males conductes viàries, dos dels policies de l’Àrea de Proximitat,

FE D’ERRATES: L’entitat Aprenem aplega i dóna suport a familiars i persones
que tenen cura de persones amb autisme, i no de síndrome de Down, com dèiem

en el número anterior de l’ATR.

SEGURETAT CIUTADANA I PREVENCIÓ

Punt final als cursos
d’educació viària amb la
creació de la Patrulla
Infantil

ALCALDIA

Conveni de
col·laboració
entre síndics

Ports de la
Generalitat
reparteix el nou
adhesiu per
aparcar a la platja
Ports de la Generalitat reparteix l'adhesiu
que acredita les persones que resideixen a
Arenys de Mar perquè puguin aparcar
gratuïtament a la platja de la Picòrdia. Fins al
30 de juny hauran conviscut tots dos adhesius
però a partir d’aquest mes cal tenir el de
l’any 2009, que és de color blau.
Per recollir l'adhesiu cal adreçar-se a la
taquilla que hi ha a la mateixa platja, cada
dia entre les 9 i les 2 del migdia i les 3 i 2/4
de 7 del vespre, excepte els dijous. Cal
aportar el rebut conforme s'ha pagat
l'impost de circulació a Arenys de Mar.

monitors d’educació viària, nomenaran els alumnes membres de
la Patrulla Infantil, que tindrà com a tasca principal el manteniment
de la conscienciació dels seus pares i mares en les bones conductes
viàries. Per a aquesta tasca, han estat destacats amb una gorra
identificativa de la Patrulla Infantil, que els atorga l´autoritat suficient
per ser escoltats pels seus pares en matèria de comportament
viari.
Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Prevenció s’aposta
clarament per l’educació i la implicació dels menors en les
conductes cíviques en la conducció de vehicles com a eina
fonamental per millorar la seguretat viària en el futur, i per
aquest motiu en posteriors cursos escolars s’incrementarà el
nombre d’alumnes que seguiran aquest programa. També es
vol agrair la implicació i l’ajuda que està rebent de les direccions
i el professorat dels centres escolars de la vila.

El síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó, i el defensor del Ciutadà d’Arenys de
Mar, Manel Pou, van firmar un conveni de col·laboració a final del mes de maig per
enfortir les relacions entre les dues institucions i que, d’aquesta manera, s’asseguri al
conjunt de la ciutadania la resolució ràpida i eficaç de les queixes que es rebin. El conveni
estableix, també, que les dues institucions treballaran coordinadament en les actuacions
d’ofici en l’àmbit municipal.
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ACTUALITAT TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Arenys participa en el 2n Congrés de Mercats Municipals

L’Escola Taller La Raureta ha començat a final d’aquest
mes de juny després que la Generalitat hagi aprovat
el projecte que la Regidoria de Promoció Local va
presentar a començament d’any perquè des de l’escola
es dugui a terme la rehabilitació de l’edifici, que el
Govern municipal vol que es converteixi en un centre
de creació per a joves. Durant els primers mesos, la
formació es farà a l’edifici Xifré, justament on fa 10
anys, l’any 1998, es va dur a terme la primera escola
taller d’Arenys de Mar.
Formar professionalment i facilitar l’accés al món
laboral al jovent que hi participa són els dos objectius
bàsics que vol acomplir l’escola taller, que serà possible
gràcies a les subvencions del Departament de Treball
de la Generalitat i de fons europeus. L’Ajuntament es
fa càrrec del 25% del cost del projecte.
Per a més informació: Regidoria de Promoció Local
(edifici Xifré. carrer d’Auterive s/n. Tel. 93 795 91 68,
(etaller@arenysdemar.cat).

Cerdanyola del Vallès va ser el marc del 2n
Congrés de Mercats Municipals dilluns 26 de
maig, al qual van assistir representants de
l’Ajuntament d’Arenys de Mar. Durant el
congrés es va parlar de les diferents línies
d’actualitzacions dels mercats, quant a parades,
horaris, implantació de la compra única (mercat
i supermercat), així com les estratègies de
màqueting i comunicació que cal tenir en
compte des d’aquests equipaments. Els agents
implicats en els mercats van estar d’acord que
s’obre una nova etapa d’oportunitats en els
mercats municipals ja que la percepció que es
recupera, per part de la ciutadania, la necessitat
de compra del producte fresc és, cada vegada
més, una realitat.
Al congrés va assisitir-hi una tècnica de
Promoció Local i el regidor Marc Soler, als
quals també va acompanyar l’arquitecte
municipal Enric Castelló, que va participar
en un taller d’arquitectura i urbanisme
aplicats als edificis dels mercats municipals,
per aconseguir donar altres usos i serveis
dins el mateix edifici del mercat municipal
i convertir-lo, d’aquesta manera, en un
equipament municipal polivalent.

PROMOCIÓ LOCAL

Sí a l’Escola Taller
La Raureta
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Eliminar les barreres arquitectòniques per facilitar l’accés a l’edifici de
l’Ajuntament, a la plaça de la Vila. Aquest ha estat l’objectiu de les obres que
s’han dut a terme i que permetran a les persones amb mobilitat reduïda accedir
a la planta baixa de l’administració. Les obres han suposat la construcció d’una
rampa per accedir a la plaça i una altra fins a dins de l’edifici. Aquesta és la
primera d’una sèrie d’actuacions previstes per les regidories d’Acció Social i
Urbanisme per eliminar barreres arquitectòniques a la població. El projecte
de la plaça de la Vila ha estat aprovat per la junta del Pla Especial de Protecció
del Patrimoni Arquitectònic d’Arenys de Mar (PEPPA).
Aquesta obra està directament relacionada amb la posada en marxa de l’Oficina
d’Atenció Ciutadana d’Arenys de Mar, que està previst que obri les portes
passat l’estiu. L’OAC s’ubicarà a la planta baixa de l’edifici de l’Ajuntament i
centralitzarà tots els tràmits que es poden fer al consistori.

MOBILITAT

Primera fase
per a la
implantació
dels camins
escolars

Les obres de condicionament i urbanització
de l’entorn del Xifré, que han suposat també que
Arenys de Mar tingui una nova plaça just davant
de l’edifici, ja s’han acabat. L’empresa Port
Narvonne ha estat l’encarregada d’executar
aquesta obra, que ha millorat l’accés al CAP i als
Jutjats. Després de la construcció de l’aparcament
subterrani, només falta ara que s’enllesteixin les
obres superficials dels jardins del Xifré i les rampes
d’accés a l’edifici.

Paral·lelament, des de final de juny es treballa per eliminar les barreres arquitectòniques
del pas de vianants del carrer Santa Clara amb la Riera.

L’empresa INTRA, encarregada de
l'estudi dels camins escolars a Arenys
de Mar, ha començat al mes de juny
l'auditoria a l'entorn dels quatre
centres escolars de la població per
conèixer quin és l'estat dels camins
i quines serien les millores que caldria
dur-hi a terme per garantir una ruta
segura cap a l'escola. Aquesta primera
fase s'ha complementat amb reunions
amb els diferents agents implicats
(Policia Local, arquitectes, Regidoria
d´Educació i altres). A l´inici del curs
acadèmic es faran les entrevistes i
enquestes a la comunitat educativa,
ampes i famílies.

URBANISME

Eliminació de barreres arquitectòniques

URBANISME

L’entorn del
Xifré ja està
endreçat
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ACTUALITAT SERVEIS A LES PERSONES

SALUT PÚBLICA I CONSUM

Grups d’ajuda mútua, tallers i
conferències sobre l'Alzheimer
Crear un espai per a familiars i persones encarregades de tenir cura dels malalts
d'Alzheimer, on es puguin informar i orientar, és un dels objectius dels grups d'ajuda
mútua, tallers i conferències que l'Associació de Familiars d'Alzheimer del Maresme
organitza el segon dimarts de cada mes al CAP d'Arenys de Mar.
Durant les reunions es treballa per atorgar les eines necessàries per millorar la qualitat
de vida dels qui tenen la malaltia i per assessorar sobre els aspectes legals, socials i mèdics
en la malaltia de l'Alzheimer. Qui hi vulgui participar es pot posar en contacte amb el
CAP d'Arenys de Mar cada matí (tel. 93 795 80 74) i demanar per Marta Sánchez
Corbalan. La Regidoria de Salut Pública i Consum dóna ple suport a aquests cursos.

DONA

El PAMIG
comença amb la
diagnosi interna de
l’Ajuntament
L’11 de juny es va reunir a la Sala de Plens
el personal tècnic de les diferents regidories
amb la consultora i la Diputació de Barcelona,
en un acte en què l’alcalde Ramon Vinyes va
presentar el Pla d’Actuació Municipal per a
la Igualtat de Gènere.

En la sessió de treball es van establir quins
seran els indicadors que serviran per recollir
les dades i analitzar des de cada àrea quines
necessitats i potencialitats poden impulsar la
igualtat entre dones i homes en l’organització
interna de l’Ajuntament. La recollida de
documentació tindrà lloc fins al setembre.

Més de 8 mil participants a
Flors i Titelles

Flors i Titelles ha estat la nova proposta
que la Regidoria de Cultura ha volgut impulsar
aquesta primavera. La idea de fusionar dues
activitats amb un alt nivell d’acceptació
popular (Espais Florits i Mostra de Titelles)
ha convertit Arenys, el cap de setmana del
24 i 25 de maig, en un important centre de
referència.
Tot i que la pluja va fer acte de presència al
llarg del cap de setmana i va obligar a traslladar
els espectacles de titelles de diumenge al
Teatre Principal, el degoteig de visitants atrets
per la proposta va ser molt important. El
rècord d’assistents es va registrar a la Mostra ACCIÓ SOCIAL

Girona en Flor
premia el geriàtric
d’Arenys
Un dels treballs manuals fet pels avis i àvies
del geriàtric d’Arenys i que es va presentar
a un concurs de treballs fets amb flors dins
el certamen Girona en Flor va ser mereixedor
d’un segon premi.

Durant tot l’any la gent gran del geriàtric
treballa diferents manualitats relacionades
amb el cicle festiu de l’any. Les últimes han
estat per les festes de Sant Joan.

d’Orquídies Exòtiques del C.C. Calisay,
i tota l’activitat que s’hi va generar amb
els tallers i conferències.
Aquest 2008 Arenys ha disposat d’11
espais florits, 6 espectacles de titelles i
més de 8 mil participants. Ara, la
comissió de festes ja treballa per a una
nova edició amb nous espais i noves
activitats relacionades amb l’art dels
titelles. L’Ajuntament d’Arenys de Mar
vol fer arribar un agraïment molt
especial cap a la gent que ha obert els
seus patis, i jardiners i associacions que
hi ha participat.
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SERVEIS A LES PERSONES ACTUALITAT

CULTURA

Grans parelles
lingüístiques
Amb l’acabament del curs escolar s’acaba
també el compromís de les parelles
lingüístiques. Després de les trobades
entre catalanoparlants i aprenent, el dia
de la clausura del curs es va poder veure
un resultat espectacular, ja que la majoria
de participants va poder comunicar-se
en català.
El Servei de Català de l’Ajuntament
d’Arenys de Mar i l’Escola d’Adults
s’han adherit un any més al programa
del Voluntariat Lingüístic, que la
Generalitat de Catalunya va posar en
marxa l’any 2003.

EDUCACIÓ

El bus de les
professions
tanca el cicle
d’aquest curs a
Arenys de Mar

Les entitats de
gent gran d’Arenys
celebren la seva
festivitat anual
La Vocalia de Jubilats i l’Esplai de la Gent
Gran han celebrat al mes de juny les seves
festes anuals, en tots dos casos amb una
missa en honor dels difunts durant l’any
i un dinar de germanor i ball, en el qual
totes dues entitats han reconegut el soci
de més edat. La Vocalia de Jubilats ha
celebrat, aquest any, el trentè aniversari
de la seva creació.

El bus de les professions va visitar Arenys
de Mar per orientar el jovent que acabava
l’ESO i atendre totes les consultes que van
venir del col·lectiu d’estudiants. Aquesta
fou l’última visita del bus en la ruta del curs
2007-08 i per aquesta raó es va fer l’acte
de cloenda a Arenys de Mar, al qual va
assistir el sotsdirector general de Programes
i Recursos de la Direcció General
d’Ensenyament Professionals, Artístics i
Especialitzats, Xavier Farriols, i el director
dels Serveis Territorials del Maresme-Vallès
Oriental, Josep M. Fernàndez, a més de
l’alcalde Ramon Vinyes i el regidor
d’Educació, Oriol Ferran.
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ACTUALITAT ADMINISTRACIÓ GENERAL I PARTICIPACIÓ

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

S’obre un nou
procés participatiu a
Arenys de Mar

Fes les teves propostes fins al 14 de setembre!

Ubicació de les urnes:

1.- Biblioteca Popular P. Fidel Fita - c. Bonaire, 2
2.- C.C. Calisay - Riera del Pare Fita, 31
3.- Ajuntament d'Arenys de Mar – Riera del Bisbe Pol, 8
4.- Edifici Xifré - C. Auterive, s/n
5.- Centre d'Atenció Primària, CAP - C. Auterive, s/n
6.- Serveis Socials - C. Can Nadal, s/n
7.- Oficina de la Brigada - carrer de les Doedes, 23-25
8.- Mercat Municipal - Riera Pare Fita s/n
9.- Pavelló poliesportiu - Fondo de les Creus, s/n

O entra a  www.arenysdemar.cat i coneix tot el procés!
Més informació a 93 795 73 59 o a obresparticipades09@arenysdemar.cat

ADMINISTRACIÓ GENERAL

Arenys regula la
distribució de
publicitat

Comença el treball per a l’elaboració del pressupost del 2009

L’Ajuntament d’Arenys de Mar ha apostat per repetir l’experiència participativa en el
pressupost del 2008 de cara al pressupost de l’any que ve i per aquesta raó ha engegat
el procés de participació en el pressupost del 2009. En aquesta ocasió s’incorporaran
millores tècniques i la partida econòmica s’incrementarà en gairebé un 15%, fins als
200.000 euros.

La Regidoria de Participació Ciutadana proposa que siguin els veïns i veïnes que decideixin
quines obres de millora de l’espai públic cal incloure en el pressupost municipal a través
de les propostes que es poden fer fins al 14 de setembre.

Posteriorment es farà una votació popular per tal d’escollir quines s’han de dur a terme.
Les propostes seran recollides en una memòria pública, que es farà arribar als responsables
municipals, i que tothom podrà consultar a través del web de l’Ajuntament.

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 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

La nova ordenança que regula la distribució
de publicitat a les bústies o al carrer entrarà
en vigor a Arenys de Mar el pròxim 11 de
juliol. L’objectiu és dignificar el sector,
racionalitzar l’activitat i reduir les molèsties
i els perjudicis que pot provocar a la vila. En
cas que no es respecti la normativa,
l’ordenança preveu sancions per a l’empresa
de repartiment o els mateixos anunciants.
Entre d’altres qüestions l’ordenança prohibeix
que es reparteixi publicitat a la via pública de
qualsevol forma, ni directament a les
persones, ni deixant-la als paravents dels
vehicles, ni enganxant-la a les parets, arbres
o qualsevol mobiliari... Per exercir aquest
tipus de distribució caldrà disposar d’una
autorització de l’Ajuntament.
Entenent que la bústia és un bé privat, les
empreses de distribució hauran d’abstenir-
se de dipositar publicitat en aquelles on de
manera clara hi digui “Publicitat, no”.
L’Ajuntament facilitarà una enganxina d’aquest
tipus a totes les persones que ho sol·licitin.
L’ordenança es pot consultar al web
municipal, arenysdemar.cat, a l’espai dedicat
a la normativa municipal de caràcter no fiscal,
i substitueix la que ja existia des de l’any 1998.

JA ÉS POSSIBLE REGISTRAR
DOCUMENTS A L ’OFICINA DEL

CARRER DOEDES
Seguint amb les millores i facilitats de
l’administració local, és possible des del
mes de juny presentar documents oficials
a l’Ajuntament també a l’oficina del carrer
Doedes, gràcies a la descentralització del
Registre d’Entrades Municipals.
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La Direcció General de la Societat de la Informació, del Departament
de Governació, i la Regidoria de Comunicació han arribat a un acord
de col·laboració pel qual la Generalitat ha cedit a l’Ajuntament
d’Arenys de Mar l’ús de deu ordinadors que s’utilitzen per fer la
formació del programa Clica l’estiu a la població. Aquesta cessió
respon a la voluntat de les dues administracions de contribuir a la
cohesió digital del país.

SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

Arenys clica l’estiu!
La Regidoria de Societat de la Informació posa en marxa el programa Clica l’estiu!,
que emmarca diferents accions de promoció de les TIC a Arenys de Mar. Formació,
difusió i connectivitat són els tres eixos bàsics del programa.
La difusió sobre les TIC arribarà a través dels  Vespres Digitals, un seguit de conferències
i xerrades que es faran els divendres d’estiu i que aniran a càrrec de diferents professionals
del sector que parlaran, entre d’altres temes, del ciberespai i el món blocaire català.
Pel que fa a la connectivitat, la Regidoria aposta aquest any per complementar l’oferta
de la xarxa sense fils a Arenys de Mar garantint la connexió a la Biblioplatja i la Biblioplaça.
Amb la col·laboració, doncs, dels establiments comercials que ja donen aquest servei a
la clientela, aquest estiu Arenys de Mar tornarà a tenir un espai de connexió wi-fi
important.
La formació és el pal de paller de la campanya Clica l’estiu! El mes de juny s’ha fet la
primera de les tandes de formació, amb quatre cursos (dos d’inicials i dos de bàsics) al
C.C.Calisay. El mes de juliol es durà a terme el curs “Clica i viatja”, que té per objectiu
oferir les pautes necessàries per utilitzar les TIC en la preparació de les vacances, i al
mes de setembre el curs “Participa i clica!”, amb la intenció d’introduir Arenys de Mar
al conjunt de projectes col·laboratius que hi ha a la xarxa.

TAMBÉ ÉS NOTÍCIA...

El Govern municipal
fa revisió de la feina
feta durant el
primer any de
mandat
El compliment del primer any de mandat
ha servit perquè el Govern municipal fes
revisió de la feina feta i publiqués l’estat del
pla de treball, tenint en compte els objectius
establerts al PAM, el Pla d’Actuació Municipal.
Aquest pla de treball es pot consultar a través
del web municipal, arenysdemar.cat.

Obres per millorar
els lavabos al CEIP
Joan Maragall
Les obres de millora i adaptació per a
persones amb mobilitat reduïda dels lavabos
del CEIP Joan Maragall han començat aquest
mes de juny, just després de l’acabament del
curs escolar. Aquesta actuació coincideix amb
les obres de millora de l’edifici d’Anna Maria
Ravell i la construcció de l’aula de
psicomotricitat que s’està duent a terme a
l’antic Parc de Bombers.

Obertes les
inscripcions per a la
1a Gimcana de
Festa Major
Les persones que vulguin participar el pròxim
6 de juliol en la 1a Gimcana de Festa Major
cal que s’inscriguin a través del formulari que
hi ha al C.C.Calisay i que el dipositin a la
mateixa bústia. El formulari, així com
l’autorització per als menors, també es pot
descarregar al web municipal.
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OPINIÓ ELS GRUPS POLÍTICS

Per un molt bon estiu

Per què Arenys no va a
la mateixa velocitat que
la resta del Maresme?

Aprofitem l’estiu i
sortim al carrer!

Primer any de mandat

Per primera vegada en la ja llarga etapa democràtica
postfranquista a Arenys de Mar, tres grups municipals
no coincidents en els seus plantejaments polítics i en
les seves propostes cíviques, culturals i de país, els
Veïns Independents per Arenys de Mar (VIA), el Partit
Popular de Catalunya (PPC) i Convergència i Unió
(CiU), vàrem renunciar a fer preguntes en un Ple
municipal, per no donar-se les condicions mínimes
de respecte als càrrecs electes i de possibilitat de
treball en positiu.
L’actitud de permanent menyspreu envers els grups
municipals que no som al govern per part dels
membres del govern Partit Socialista de Catalunya
(PSC), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i
Iniciativa per Catalunya-Verds (IC.V), és un fet, per
desgracia, remarcable d’aquest primer any de govern
tripartit, any que  ha passat a la història per
l’agressivitat, el cofoisme i la supèrbia dels qui es
diuen a sí mateixos que són “progressistes” i
d’“esquerres“.
Feia anys que els arenyencs no patíem un govern
tan sectari com el que presideix Ramon Vinyes,
abocat a fer constants desqualificacions i difamacions
barroeres interessades. Els membres del govern
tripartit PSC-ERC-IC.V falten massa sovint al
respecte a tots els qui des del consistori i des de la
societat civil no volem ser només escolanets seus i
que plantegem, amb honestedat i rigor, opcions i
propostes positives per a la nostra vila diferents de
les que plauen al tripartit.

Un govern tripartit agressiu
i sectari a Arenys de Mar

L’Arenys que volem per
demà

S’acaba de complir un any de mandat i des del VIA
pensem que cal entrar en valoracions. Els partits que formen
el tripartit local parlaven en el debat electoral de manca de
cohesió a l’equip de govern anterior i ara tenim un
govern que fa esforços per aparentar un encaix perfecte
però la coordinació del qual no està en el punt més òptim,
per dir-ho suau. Parlen d’oposició constructiva i quan hem
ofert propostes constructives miren cap a una altra banda
i fan tot el contrari.
La participació ciutadana va ser un dels grans arguments
electorals; es crea una nova Regidoria i es posa en marxa un
procés participatiu de proves que no ha tingut una gran
acollida. Ara bé, sembla que l’únic que creu en la participació
és el regidor responsable, ja que mentre ell organitza
processos participatius nous la resta de l’equip de govern
es dedica a desmuntar els que ja existien; uns Patronats
plurals i decisoris, per uns Consells gens plurals, gens
decisoris i on qui té l’última paraula és l’alcalde. Entre d’altres,
s’ha precipitat en voler vianalitzar la Riera però sense
tenir presents les mancances que té Arenys quant al sistema
viari, atès que manquen les Rondes que permetran disminuir
el trànsit a la resta de carrers.
ERC es lamentava a la campanya que a Arenys no hi ha cap
hotel. A hores d’ara continuem sense tenir-lo. Tenim mal
resolta la connexió amb Arenys de Munt. La recollida
selectiva està encara per començar. La promesa del
transport urbà va començar amb molt d’entusiasme i avui
encara no tenim ni un estudi ferm de viabilitat per complir
el compromís de tenir aquest servei operatiu el 2009.
En definitiva, tenim un govern dividit, amb un alcalde
que no mana i un PSC supeditat a una ERC que no està
preparada per assumir les responsabilitats que té. I a més,
una ICV que en el moment de signar el pacte ja va complir
el seu objectiu de la legislatura.

Hi ha qui deia que “volia posar Arenys al mapa”; d’això
fa un any i Arenys no s’ha mogut de lloc. Entenem que
quan un aspira a ser alcalde del seu municipi ho fa amb
tota la il·lusió i tota la  bona fe –i això no és criticable en
absolut–. Però una vegada passades les eleccions, quan les
urnes o el joc polític et permeten ser-ho, ja no n’hi ha prou
amb un eslògan, s’ha de treballar.

Per què Arenys no va a la mateixa velocitat de creuer que
la resta de municipis del Maresme? per què no avancem?
No cal anar gaire lluny, Arenys de Munt, Canet de Mar,
Caldetes, estan canviant constantment el seu aspecte de
vila, estan millorant la qualitat de vida dels seus vilatans i,
sobretot, justificant els seus impostos amb la inversió. Han
rentat la cara al municipi, fent parcs, carrers –molts d’ells
exclusivament per a vianants–, places públiques, recollida
selectiva; es fan sentir fora del propi municipi.

Arenys no va per la mateixa via. Aquí, què fem?
PARTICIPACIÓ CIUTADANA, entesa com el dret del
ciutadà de decidir què fa amb uns quants euros del
pressupost, això sí, destinats a projectes prèviament marcats
o guiats pel govern. No estem per la feina, almenys no
estem per la feina del dia a dia, que és la que fa créixer un
poble. No estem fent feina real.

Arenys necessita un pla de carrers de quatre anys –ara ja
tres–, Arenys necessita que l’Ajuntament inverteixi en
infraestructures, però en les que ja tenim –no en projectes
que encara volen–, necessita d’una vegada per totes un
consens en el model de recollida selectiva i tenir molt clar
un pla de ruta a llarg termini i no a quatre anys vista com
el que tenim. No sé a quin “mapa” s’ha de posar Arenys,
però pel que veig, el govern tampoc no ho sap.

Ja hem deixat enrere l’hivern, la plujosa primavera
i finalment ja tenim l’estiu aquí.  Amb ell arriba la
festa major, les nits a la platja, el bon temps, i és ara
quan l’activitat de poble s’engega amb tota la potència.
La calor actua de revulsiu,  fa sortir al carrer les
persones, fins i tot el cafè que al mes de gener prenem
tancats al bar ara es fa a l’aire lliure i gaudint de la
calor i la fresca d’una terrassa.
El grup d’ICV som gent de proximitat, ens agrada el
contacte al carrer, el contacte de la gent, l’activitat
de poble, i a l’estiu és quan es fa més palesa tota
aquesta activitat. Amb el bon temps, la gent surt al
carrer, passeja per la nostra Riera i pels indrets de la
nostra vila, aprofita les magnífiques nits d’estiu i
l’activitat que es genera, tot en un indret privilegiat
voltejats de mar i muntanya.
La festa major és un referent de la vila, l’oportunitat
perquè els arenyencs gaudim, participem i ens
apropiem de la cultura d’Arenys, que hi puguem
participar, que generem encara més activitat i sobretot
que aprofitem les nostres festes per reivindicar-nos
com a poble i com a ciutadans, tant els més grans
com els més petits. En resum, que sortim al carrer,
observem, participem i hi diguem la nostra.
És per això que ICV vol veure la gent al carrer, sortint,
passejant, observant, gaudint i sobretot participant, fent
de les festes d’estiu un referent desitjat ja que és ara quan
es pot gaudir de tot aquest conjunt d’activitats que el fred
i la pluja ens priva de fer durant la resta de l’any.

Ens equivocaríem si només perseguíssim les grans obres,
que hi han de ser, i ens oblidéssim de la part més humana
de les relacions socials d’una comunitat. És per això que
ens hem proposat treballar per millorar la convivència
de totes les persones, amb especial èmfasi en les menys
afavorides, les més perjudicades.

No és casualitat que el nostre grup municipal treballi per
a la gent gran; per a les persones amb dificultats
econòmiques; per a les persones nouvingudes; per a la
dona. I ho fem pensant en i amb les persones, perquè és
l’actiu més important de la comunitat.

Per això el Pla d’Igualtat, el Pla de Convivència, el Consell
del Geriàtric, o l’eliminació de les barreres
arquitectòniques, com exemples d’un conjunt de petites
actuacions que dibuixen una traç ferm i continu per
aconseguir el millor Arenys.

Malgrat es vulgui desfigurar, la valoració del primer any
del mandat, a través del  compromís escrit en el Pla de
Mandat, és positiu, perquè s’han iniciat tots els projectes
previstos, alguns d’ells amb un marge de compliment de
quatre anys, però amb la seguretat del seu compliment.
Pensem en l’ampliació del CAP, per donar un millor
servei, o l’obertura de l’Oficina d’Atenció Ciutadana, amb
més hores d’atenció i més prestacions, o la rehabilitació
d’un Pavelló, amb moltes mancances i que no està al nivell
de l’interès ni dels resultats esportius de la nostra vila.

La dignificació d’Arenys l’hem de fer entre tota la ciutadania,
però des del govern farem el primer pas, i obrirem el
camí perquè tothom el pugui seguir. Només amb la
implicació de tots i totes aconseguirem l’Arenys de demà.

El grup municipal d’Esquerra volem dedicar
l’espai de què disposem aquest mes a desitjar a
tota la ciutadania que passi un molt bon estiu. Si
sou dels que us agrada gaudir de la platja, esperem
que passeu molt bones estones prenent el sol,
banyant-vos al mar, bevent o menjant a les
guinguetes, o escoltant música...
Si us agrada viure la festa, esperem també que
entre la gran oferta que hi ha a Arenys de Mar
trobeu en cada moment allò que us ve més de
gust fer. Acabem de deixar enrere les festes de
Sant Joan, ara serà Sant Zenon i després serà
Sant Roc. Però entremig hi ha moltes possibilitats,
gairebé infinites...
Si voleu passejar per la Riera, els carrers i les
places d’Arenys, endavant! Les terrasses ens
acolliran en les estones més caloroses i quan la
fresca de la nit ens doni una mica de treva...
Des de l’Ajuntament continuarem treballant
perquè tot això sigui possible, de mica en mica
però sense aturar-nos, fent que les platges estiguin
a punt cada dia, que els carrers i les places també,
que la Riera sigui un espai per als vianants un
estiu més, que les festes siguin del gust de
tothom... I treballant perquè després del descans
estival ho retrobem tot tal com cal que estigui.
Que passeu un bon estiu i una molt bona festa major!
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Vacunes i medicaments
Els Centres de Vacunació Internacional o el metge de capçalera ens
informaran de les vacunes obligatòries i recomanables per a cada destinació
de viatge. Cal ser previsor i vacunar-se amb temps. La medicació preventiva
per a la malària cal començar-la una setmana abans i continuar-la 4
setmanes després de la tornada. També cal finalitzar les pautes de
vacunacions.
Què cal portar?
Per evitar la malària o paludisme cal tenir en compte els repel·lents, les
mosquiteres i la roba adequada (pantalons llargs, samarretes de màniga
llarga...) que ens ajudaran a evitar les  picades del mosquit, que és el
principal causant de la malaltia. Es recomana portar telèfon mòbil i
accessoris.
Portar una farmaciola (gases, antidiarreics, analgèsics, iode...) ens pot ser
molt útil. També cal portar ulleres de recanvi i si es pren algun tractament
mèdic, portarem tota la medicació  necessària per a la durada del viatge.
Durant el viatge
Normes d’higiene bàsiques: Cal rentar-se les mans abans de cada àpat.
S’aconsella no menjar fruita sense pelar (o que ja estigui pelada prèviament),
verdura crua, amanides, carn i peix crus, gelats comprats al carrer...
Es recomana beure l’aigua sempre embotellada i evitar els glaçons de
gel. Les begudes calentes ofereixen més garantia. La diarrea és una malaltia
molt freqüent en els viatgers. És important iniciar una dieta astringent i amb
prou líquid, sucre i sals. En cas de febre alta (38º) consultar a un professional

FULLS D’INFORMACIÓ PER A PACIENTS

Consells al viatger abans d’un viatge
sanitari. Si cal prendre antidiarreics i antibiòtics és preferible seguir les
pautes d’un metge.
Les malalties de transmissió sexual (hepatitis B, sida,...) són freqüents. Es
poden adquirir durant el viatge i posteriorment es poden transmetre. El
preservatiu és el mitjà més eficaç per evitar-ne el contagi. També cal
evitar l’ús d’agulles, xeringues, fulles d’afaitar, raspall de dents, ... que
puguin estar contaminats. No fer-se piercings ni tatuatges. Evitar exposar-
se al sol del migdia. Usar barret i ulleres de sol. Cremes de protecció
solar, que caldrà tornar a aplicar cada 2h, sobre tot a les orelles, nas i
espatlles. Anar sempre calçat i evitar caminar per zones fosques.
Els banys en llacs i rius d’aigua dolça poden afavorir les infeccions
parasitàries. L’ús de botes d’aigua i calçat impermeabilitzat pot evitar-
ne el contagi.

A LA TORNADA
Algunes malalties tropicals no es manifesten immediatament; poden
presentar-se força temps després de la tornada. Si apareixen símptomes
com febre, diarrea, suor, calfreds... cal consultar un centre sanitari i fer
esment d’on heu estat en els últims 12 mesos.

En col·laboració amb l’Ajuntament, el Centre d’Assistència Primària d’Arenys de Mar (CAP) ens ofereix cada mes consells de salut amb l’objectiu de millorar la nostra qualitat
de vida. Per a qualsevol qüestió relacionada amb la vostra salut, no dubteu a posar-vos en contacte amb el CAP!

SI VOLEU DEMANAR HORA AL VOSTRE METGE DE FAMÍLIA, INFERMER
O PEDIATRE TRUQUEU AL TELÈFON

902 111 444
O CONSULTEU EL WEB

www.gencat.net/ics

L’oficina municipal
d’informació i defensa
del consumidor
L’oficina municipal d'informació i defensa del consumidor és un
servei gratuït d'informació, ajuda i orientació que fa l'Ajuntament
destinada a les persones consumidores i usuàries perquè puguin
exercir els seus drets bàsics, adherida a la Xarxa Local de Consum
de la Diputació de Barcelona.

Què fa?
Informar, de manera personalitzada, sobre els drets de les persones
consumidores i usuàries, i orientar-les sobre les consultes que puguin
tenir en cas que no es respectin els seus drets, així com de les vies
establertes per resoldre el seu conflicte.
Des de l'Oficina, també es fan les funcions de mitjançar entre les
parts per resoldre determinades qüestions.
Fomentar la formació i educació de les persones en temes de consum
de béns o la utilització de serveis mitjançant campanyes divulgatives
i sensibilitzadores també forma part de la feina que fa l'Oficina.

Com ho fa?
Cada divendres, d'11 a 14h, un advocat, Oriol Contreras, atén les
persones que ho sol·liciten per aclarir els dubtes o estudiar el seu
cas.

Oficina municipal d'informació i defensa del consumidor
Regidoria de Salut Pública i Consum

Mòduls de Can Nadal, s/n
Cal demanar cita prèvia al telèfon 93 792 22 64




