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TELÈFONS
D’INTERÈS

RECOLLIDA DE TRASTOS VELLS

EMERGÈNCIES

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 del mes de novembre: SECTOR A, dimarts 4 i SECTOR B,
dimarts 11.
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.

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

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

que hi trobaràs, o escrivint un correu electrònic a

premsa@arenysdemar.cat

Les persones que estiguin interessades a buscar ofertes de treball s'han de posar en
contacte amb el Servei de Promoció Local d'Arenys de Mar, situat a l'edifici Xifré,
entre 9.00 i 13.00 hores, de dilluns a divendres, i demanar per la tècnica d'intermediació
laboral. El telèfon de contacte és el 93 792 26 01.

El Servei de Promoció Local també disposa de les ofertes de treball i formatives de
l'Oficina de Treball de la Generalitat actualitzades diàriament, així com d'ofertes per
treballar en altres municipis de la demarcació de Barcelona.

A més d’entrar a formar part de la Borsa de Treball municipal, el Servei d’Intermediació
Laboral posa en marxa el Club de la Feina, on s’assessora les persones que busquen
feina per fer un currículum, preparar-se entrevistes de treball, etc.

Poseu-vos en contacte amb la Regidoria de Promoció Local!
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Encarem un 2009 emmarcat en la
situació econòmica actual

La situació econòmica en què ens trobem
ens obliga a no tancar els ulls davant la realitat
que ens envolta, sobretot tenint en compte
la responsabilitat que suposa la gestió dels
recursos públics.
Des del Govern municipal hem elaborat
uns pressupostos tenint molt presents les
que creiem que seran les necessitats
bàsiques de la població, per la qual cosa
no retallem, ans al contrari, potenciem
les àrees de Promoció Local i Acció Social.
I no ens oblidem de les inversions, perquè
Arenys de Mar ha de continuar endavant,
i després d’aquesta etapa hem de tenir
un poble millorat.
En el pressupost del 2009, les inversions
continuen tenint un paper important, totes
elles, això sí, inversions amb visió de futur: la
urbanització de la Riera, la renovació del
segon tram de clavegueram de Platja Cassà
i la construcció de la nova seu de l’Escola
Bressol, un servei que s’ha demostrat com
a molt necessari a la població. Justament,
enguany s’ha optat per congelar el preu públic
de l’escola. Aquesta és una de les propostes
d’ordenances fiscals per aquest any.
L’Ajuntament d’Arenys de Mar treballarà
per fer que arenyencs i arenyenques tinguin
al seu abast tots els serveis que necessiten
per fer que l’estat del benestar no es vegi
minvat. En les ordenances de l’any vinent
s’augmenta el nivell pel qual més famílies
puguin accedir a les  bonificacions de l’aigua
i de les escombraries, o es promouen
incentius per a la construcció d’habitatge
social, o es facilita la possibilitat de bonificació
de l’IBI per a la vivenda habitual de les famílies
nombroses, impost que es repartirà en
quatre cops a l’any, enlloc dels dos actuals.
Tot i la contenció en el pressupost que
marquen les ordenances, l’Ajuntament
aposta per continuar fent inversions.
Inversions que la vila necessita perquè
no hi ha cosa pitjor que deixar d’invertir
en el futur de la vila. Els mals temps
passaran, mentrestant l’Ajuntament de
la vila, dins les seves possibilitats, aposta
per mantenir el nivell de prestació de
serveis i per invertir en futur.

Ramon Vinyes i Vilà
Alcalde d’Arenys de Mar

A la portada d’aquest mes reproduïm una fotografia feta des del capdamunt
del turó de la Pietat, a peu del cementiri, en un butlletí en què hem volgut
donar protagonisme al cementiri d’Arenys com a part fonamental de la història
i la tradició de la població. La fotografia, d’autor desconegut, va ser presa l’any
1910 i forma part del fons de l’Arxiu Municipal Fidel Fita.

Seguim treballant en els canals de comunicació

4 REPORTATGE Cementiri d’Arenys: un cementiri amb molta personalitat 6 ACTUALITAT Alcaldia El Port
d’Arenys estrena nova llotja per al peix blanc / El secretari general de Governació visita Arenys de Mar / Les Clarisses,
més a prop de convertir-se en una gran casa de cultura arenyenca 7 ACTUALITAT Administració general i
participació Decideix quines obres cal fer a l’espai públic durant el 2009  8 PROCÉS DE PARTICIPACIÓ
PRESSUPOST 2009 10 ACTUALITAT Serveis a les persones Infants i joves, protagonistes de la lluita contra
la violència masclista / El Consell de Joves continua amb empenta! / Èxit de la Diada de la Gent Gran 11 Arenys de
Mar ja té un pla estratègic per fer polítiques culturals accessibles, creatives i participatives / Llorenç Valverde dóna el
tret de sortida al curs escolar / Apunta’t al Gimnàs Municipal! / Nou projectes solidaris amb suport arenyenc 12
ACTUALITAT Territori, sostenibilitat i promoció de la vila Arenys recupera un pulmó verd a la població amb
la reobertura dels Jardins Xifré 13 Cursos gratuïts d'Internet i ofimàtica / L’Ajuntament i Transports M. Colomer assagen
un nou itinerari de bus / Regulació d’Usos en Planta Baixa: la problemàtica de les zones fredes / MERCASA estudia
participar en la remodelació del Mercat Municipal 14 OPINIÓ Els grups polítics 15 SALA DE PLENS Fulls
d’informació per a pacients: La vacuna de la grip és segura i eficaç 16 ARENYS ACTIU

Teniu a les mans un nou número de l’A Tocar Ratlla i l’Arenys Activitats, que un mes
més us acosten la informació municipal, una informació fruit de la feina feta des de les
diferents àrees que integren l’Ajuntament. En cada número de l’A Tocar Ratlla i de
l’Arenys Activitats volem acostar-vos les novetats més importants que es produeixen
en el dia a dia de les regidories, tenint en compte que no es tracta d’un recull de tota
la feina feta, sinó d’una selecció de les novetats que, mensualment, us fem arribar a
casa vostra per fer més transparent la gestió municipal. Recordeu, també, que si voleu
anunciar qualsevol esdeveniment de la vostra entitat, podeu incloure’l dins l’Arenys
Activitats adreçant-vos a la Regidoria de Cultura o introduint l’acte directament a través
del web municipal abans del dia 15 de cada mes.

L’accés a la informació és un dret de la ciutadania i des de l’Ajuntament treballem per
donar de la millor manera possible aquest servei. Per aquesta raó periòdicament
s’incorporen noves eines de treball que han de millorar la comunicació amb el consistori:
els diferents canals de participació ciutadana, la bústia municipal, el web municipal, el
portal Consensus i el d’entitats i, des d’aquest mes, la possibilitat de lliurar instàncies
a l’Ajuntament telemàticament, en són alguns exemples.

En el primer número d’aquesta etapa de l’A Tocar Ratlla, el setembre de 2007,
presentàvem un nou format i asseguràvem que seguiríem treballant per millorar dia
a dia els diferents canals de comunicació. Un any després continuem en aquesta línia,
sempre oberts a les propostes que ens pugueu fer arribar. Per aquesta raó us convidem
a dir-hi la vostra, a través del web municipal, del telèfon de participació o adreçant-
vos directament a la Regidoria de Comunicació.
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Un cementiri amb molta personalitat
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Pels volts de la festivitat de Tots Sants, a
primers de novembre, el cementiri d’Arenys
rep moltes de les visites que tindrà al llarg
de l’any. Per aquesta raó, l’Ajuntament posa
en marxa un dispositiu especial durant els
dies de màxima afluència de gent, amb
personal de la Brigada Municipal que té cura
de l’espai, i de la Policia Local, que regula la
circulació a la zona. Per donar a conèixer els
horaris adaptats, els consells de mobilitat i
les mesures que cal prendre perquè el
cementiri no sigui un focus de mosquit tigre,
el consistori ha editat un díptic informatiu
que s’ha repartit gràcies a la col·laboració de
les diferents floristeries de la població.

Al capdamunt del turó de la Pietat, a ponent de la població, hi ha el cementiri d'Arenys. És un exemple
característic dels cementiris mariners mediterranis. Salvador Espriu va convertir-lo en mite literari amb
l'obra poètica Cementiri de Sinera. A l’interior hi ha alguns treballs escultòrics de notable bellesa, obra 
d'artistes modernistes de renom com Josep Llimona i Venanci Vallmitjana. La vista des del cementiri és
esplèndida i s'hi poden veure els principals elements i símbols de la geografia arenyenca.

Al llarg de l’any, la cura i posada al dia del
cementiri està a càrrec de la Brigada Municipal
d’Obres i Serveis, que s’encarrega de la
neteja, enjardinament i posada al dia del
mobiliari urbà del cementiri. A més de les
persones que s’hi dediquen puntualment, el
cementiri té un conserge que té cura de tot
el que fa referència a aquest espai.
Entre les actuacions que la Brigada ha fet
aquest any, hi ha la restauració i rehabilitació
de la Sala d’Autòpsies, dins mateix del recinte
del cementiri. Entre d’altres usos, serveix
d’aixopluc per a les persones que visiten el
cementiri durant la Ruta Salvador Espriu, que
gestiona l’empresa arenyenca Arriba’t a
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CEMENTIRI D’ARENYS REPORTATGE

MOSQUIT TIGRE:
LA COL·LABORACIÓ CIUTADANA ÉS ESSENCIAL PER ACONSEGUIR

CONTROLAR-LO

18 dels 21 cementiris estudiats l’any 2007 pel Consell Comarcal del Maresme presentaven
poblacions estables de mosquit tigre

Un any després de l’entrada en vigor de l’Ordenança Municipal per combatre el mosquit tigre
a la població, les regidories de Medi Ambient i Salut Pública i Consum continuen treballant
per localitzar els focus de mosquit tigre existents i eliminar-los. En aquesta tasca prenen
especial atenció al cementiri, ja que la presència de petits gerros i torretes fa molt propícia
la proliferació d’aquest insecte.
Amb motiu de la festivitat de Tots Sants, l’Ajuntament ha editat un díptic informatiu que inclou
la informació necessària per evitar-ne la proliferació en aquest espai. Es tracta de tenir cura
que els recipients per contenir les flors estiguin foradats per la base perquè no s’hi acumuli
l’aigua, no només la del rec, sinó la que pugui quedar-hi després de la pluja. Per mantenir la
humitat de les flors, si és que se’n fan servir de naturals, es poden utilitzar esponges, provetes
o similars, o bé omplir el gerro de sorra i regar-lo com si fos una torreta.

Altres actuacions

Atenció veïnal; control i seguiment dels nous focus de mosquit tigre apareguts el 2008 (c/
Horta Dalmau, c/ de les Doedes, al rial de les Canalies i a la urbanització del Mal Temps, entre
d’altres) i intervencions per eliminar-los; requeriments a diverses obres per prevenir la
presència del mosquit (buidatge de bidons i basses); control i seguiment dels focus importants
apareguts el 2007 (zona de l’Hort del Bisbe i Port d’Arenys); i campanyes de difusió de consells
bàsics per prevenir-ne la presència, són les principals línies d’actuació que ha seguit l’Àrea
de Territori i Sostenibilitat durant aquest any de vigència de l’ordenança.
El mosquit tigre és un insecte diürn, que fa una picada més agressiva que la dels mosquits
autòctons. Cria especialment en recipients petits on hi ha aigua acumulada (pneumàtics,
bidons, plats sota les torretes, bevedores d’animals...), mai en volums d’aigua superiors als
200 litres o acumulacions esporàdiques com basses al carrer o fonts en funcionalment.

Arenys i que porta a la població centenars
d’estudiants al llarg del curs escolar.

Els xipressos del camí de la Pietat
Entre d’altres treballs a la zona, la Regidoria
de Medi Ambient fa diverses actuacions per

sanejar els xipressos del camí de la Pietat. El
mes d’octubre, s’ha fet una poda suau per
estructurar les capçades de determinats
arbres i igualar-los amb la resta i una neteja
de les parts seques de les capçades. A més,
els xipressos se sotmeten a un tractament
fitosanitari, tant els del camí de la Pietat com
els de dins del cementiri; un tractament
habitual que es fa cada any en aquesta època
i que serveix per combatre diversos fongs
que els afecten. Anualment l'Ajuntament fa
dos tractaments als xipressos, un durant la
primavera i l'altre a la tardor.

Sant Elm: un veïnat a tocar del cementiri

Sant Elm està immers en una reforma integral
de l’espai, que ha de millorar la qualitat de
vida de veïns i veïnes. En aquests moments
es tramiten les subvencions corresponents
per a la rehabilitació dels edificis, possible
gràcies a una subvenció del Departament
d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya i
l’aportació de les mateixes persones que viuen
a Sant Elm. Un cop s’hagi fet aquesta reforma,
el veïnat tindrà una inversió encara més
important, ja que va ser un dels projectes
escollits a Catalunya per ser subvencionat dins
la coneguda com a “llei de barris”. L’Ajuntament
d’Arenys de Mar té una inversió prevista el
2009 a Sant Elm de gairebé 300.000 euros.
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L’edifici del convent de les Clarisses serà municipal després que
l’Ajuntament i la propietat hagin arribat a un acord pel qual el convent i
el pati seran un equipament públic i la propietat farà habitatges al terreny
que hi ha al costat de l’antiga Panificadora, avui també en procés de
convertir-se en habitatges privats. Pel mateix conveni, a la planta baixa
l’Ajuntament hi tindrà, també, dos locals.
Està previst que dins l’any 2009 les Clarisses siguin municipals, després
que s’hagi fet la modificació puntual del Pla General. Tot apunta a què
aquest equipament hauria d’acollir la nova seu de la Biblioteca P. Fidel
Fita, així com altres serveis relacionats amb les lletres i la cultura arenyenca.
El conveni entre l’Ajuntament i la propietat es portava a aprovació en el ple
municipal del dia 29 d’octubre, amb aquesta edició de l’A Tocar Ratlla ja tancada.

Les Clarisses, més a prop de convertir-se en una gran
casa de cultura arenyenca

El secretari
general de
Governació
visita Arenys de
Mar

PORT D’ARENYS

El Port d’Arenys estrena nova llotja
per al peix blanc

El secretari per a la Mobilitat i president de Ports de la
Generalitat, Manel Nadal, va visitar la llotja de peix blanc
del Port d’Arenys, que ha estat reformada en aquest últim
mig any.  Les obres executades han permès millorar el
procés de comercialització del peix i adequar l’edifici als
nous requeriments sanitaris, ambientals i de qualitat.
L’objectiu d’aquesta actuació, emmarcada en el Pla de
millora de les llotges de Catalunya, és donar millor
prestació de serveis al sector pesquer arenyenc i potenciar
la integració del Port en el municipi. Aquest projecte ha
rebut una inversió de 332.660 euros.

El secretari general del Departament
de Governació i Administracions
Públiques, Jaume Oliveras, i el director
dels  Serveis  Terr i tor ia ls  del
Departament a Barcelona, Joan
Rabasseda, van visitar la vila per
conèixer de primera mà els projectes
que s’han subvencionat amb el Pla Únic
d’Obres i Serveis (PUOSC) per als anys
2008-2012. El Departament de
Governació invertirà en aquest període
més d’1 milió i mig d’euros a Arenys
de Mar, en concret en la urbanització
de la Riera, la construcció de l’escola
bressol i el trasllat de la biblioteca.
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Procés participatiu del Pressupost 09
Del 8 al 16 de novembre podeu dipositar el vostre vot a les urnes que trobareu a:

Recordeu que també podeu votar a través del web municipal (www.arenysdemar.cat)

Establiments comercials:
El Set Ciències, carrer Anselm Clavé, núm. 9
Can Badosa, riera del Bisbe Pol, núm. 14
Milar Artigas, riera del Bisbe Pol, núm. 100
Vídeo Trip, carrer Bisbe Vilà Mateu, núm. 5
Open Vídeo, riera del Pare Fita, núm. 100
Perruqueria French, carrer Vallgorguina, núm. 3
Urban Sport, habitatges Sagrada Família, núm. 8
M. Rosa. Una Mica de Tot, carrer Barcelona, núm. 3-5
Llibreria Arenys, carrer Doedes, núm. 59
Can Quintí, carrer de la Torre, núm. 56
Ariadna 2, plaça de l’Església, núm. 8
Estudi Fotogràfic Mireia, carrer d’Avall, núm. 14
Base Urban Sport, riera del Bisbe Pol, núm. 13
Piany, riera del Bisbe Pol, núm. 91
Ferreteria Muñoz, riera del Pare Fita, núm. 81-85

Equipaments:
Biblioteca P. Fidel Fita - c. Bonaire, 2
C. C. Calisay - Riera del Pare Fita, núm. 31
Ajuntament d'Arenys de Mar – Riera del Bisbe Pol, núm. 8
Edifici Xifré – Carrer d’Auterive, s/n
Centre d'Atenció Primària, CAP – Carrer d’Auterive, s/n
Serveis Socials - Mòduls de Can Nadal, s/n
Oficina de la Brigada Municipal- carrer de les Doedes, 23-25
Mercat Municipal – Riera del Bisbe Pol, núm. 80
Complex Esportiu Fondo de les Creus – carrer Fondo de les Creus, s/n

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Per segon any consecutiu les persones més grans de 16 anys que
viuen a Arenys de Mar tenen l’oportunitat de decidir quines obres
cal dur a terme a la població, aquesta vegada amb un pressupost de
200.000 euros, que s’han reservat per al projecte de participació en
el pressupost del 2009.

Des del mes de juny i fins al setembre la Regidoria de Participació
Ciutadana ha recollit les propostes vingudes de la mateixa població,
de les quals 14 han resultat tècnicament viables i s’adapten a la
partida de manteniment i millora de l’espai públic oberta a la
participació. A aquestes, s’hi ha afegit les propostes de l’edició
anterior que no van resultar prou votades per dur a terme amb el
pressupost del 2008.

Ara cal escollir quines es faran amb els 200.000 euros reservats per
aquest procés. Així, des del dissabte dia 8 de novembre fins al
diumenge 16 de novembre, tots dos inclosos, estarà obert el
procés de votació a través de les urnes dels equipaments municipals
i els establiments col·laboradors (podeu retallar la butlleta de votació
d’aquesta mateixa revista o bé omplir la que trobareu al costat de

les urnes) i a través del formulari del web municipal (arenysdemar.cat).
Els dissabtes 8 i 15 de novembre al matí hi haurà una taula d’informació
i votació a l’entrada del Mercat Municipal i durant tot el procés de
votació el Mercat Municipal acollirà una exposició sobre les millores
proposades. La Regidoria de Participació Ciutadana recorda que té
actius diferents canals de comunicació per aclarir dubtes sobre el
procés o les obres:
Telèfon de participació ciutadana: 93 795 73 59
Correu electrònic de referència:

obresparticipades09@arenysde mar.cat

Els resultats, el 19 de novembre

El 19 de novembre l’Ajuntament d’Arenys de Mar comunicarà quines
són les obres que han rebut més vots i que, per tant, es faran amb
els 200.000 euros disponibles. Els resultats es podran consultar a
través de la pàgina web de l’ajuntament i a l’A Tocar Ratlla del mes
de desembre.
Aquest procés de participació ciutadana és possible gràcies al
suport de Diputació de Barcelona.

El procés de participació ciutadana s’inclou en el pressupost 2009 que durant aquest mes de novembre l’Ajuntament d’Arenys de Mar està treballant.
Així, el Govern municipal ha presentat en audiència pública un document marc amb les principals línies de treball, marcades per la contenció i
l’austeritat, amb la potenciació de dues àrees: Promoció Local i Acció Social, la primera per potenciar i activar al màxim el teixit productiu i comercial
de la vila, i la segona per assentar les bases de l’Estat del benestar a Arenys de Mar. Pel que fa a les inversions, el nou edifici de l’Escola Bressol
Municipal i la reforma del veïnat de Sant Elm són els dos projectes als quals es destinaran més diners el 2009, malgrat que no seran els únics.

Decideix quines obres cal fer a l’espai públic
durant el 2009
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PROCÉS DE PARTICIPACIÓ PRESSUPOST 2009

Escolliu les TRES obres de millora de carrers, places i platges que cregueu que són més importants i que cal dur a terme dins
l’any 2009

Obra núm:___________ Obra núm:___________    Obra núm:___________

Nom i congnoms*:___________________________________________________________________________________

DNI*:________________________

*Dades obligatòries, amb l’objectiu de validar que qui vota està censat/da a Arenys de Mar. Les dades personals i els vots seran introduïts en bases de dades
diferents a fi de garantir la confidencialitat del vot.

Quines obres cal fer aquest any?
VOTA LES TEVES PRIORITATS!!!

1.- Restitució de la
morera de la plaça del
carrer Jaume Borrell

500 euros

2.- Instal·lació
d’aparcaments per a
bicicletes a diferents llocs
de la vila

5.000 euros

3.- Col·locació d’una
barana en el tram del
carrer Arquitecte Gaudí,
des del carrer Pau Costa
fins al núm. 13, per
facilitar el pas de vianants,
ja que la vorera no és
plana i hi ha perill de
relliscar i caure

5.500 euros

4.- Instal·lació d’un
pipi-can a la part alta de
la Riera, a l’entrada
d’Arenys

6.000 euros

5.- Col·locació d’un
tobogan amb túnel
o tub a la plaça
Bernat de Cabrera

7.500 euros

6.- Renovació dels
gronxadors a la
plaça Mare Paula

8.000 euros

QUINES OBRES I MILLORES EN L’ESPAI PÚBLIC CREUS QUE CAL FER A ARENYS DE MAR AMB EL PRESSUPOST DE 2009?
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7.- Col·locació de cinc
cartelleres d’informació
municipal a diferents
indrets de la vila

8.000 euros

8.- Instal·lació de dos
gronxadors de cistella per
a infants als parcs infantils
de la població

8.000 euros

9.- Arranjament del
carrer i la plaça de
Joaquim Ruyra i Homs

10.000 euros

10.- Instal·lació d’àrees de
recollida selectiva a les
platges d’Arenys

11.000 euros

11.- Pavimentació de la
baixada del Turó

12.000 euros

12.- Col·locació de cartells
indicadors de les
instal·lacions del municipi
entrant per la part alta
de la població

12.000 euros

13.- Renovació del
mobiliari infantil als espais
de lleure infantil d'Arenys
de Mar

20.000 euros

14.- Arranjament integral
de la façana del
C.C.Calisay

20.000 euros

15.- Col·locació de més
bancs i arbres al carrer
de les Doedes

24.500 euros

16.- Col·locació de més
passeres a les platges
d’Arenys

29.000 euros

17.- Rehabilitació integral
de les façanes del Museu
Mollfulleda de
Minerologia i Museu
Marès de la Punta
d’Arenys de Mar

30.000 euros

18.- Millora del camí de
Can Quintana, des del
cementiri fins al complex
esportiu

54.000 euros
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ACTUALITAT SERVEIS A LES PERSONES

DONA

Infants i joves, protagonistes de la lluita contra la violència
masclista
25 de novembre: Dia Internacional contra la Violència vers les Dones

ACCIÓ SOCIAL

Èxit de la Diada de la Gent Gran
JOVENTUT

El Consell de
Joves continua
amb empenta!
L’organització de la nit de Cap d’Any i de
part de la revetlla de Sant Joan s’assumirà, el
2009, des del Consell de Joves, que un any
després d’haver-se constituït s’ha consolidat
com el referent del jovent arenyenc. A banda
de l’organització i participació en la vida social
i cultural de la població, el Consell de Joves
treballa perquè el jovent pugui dir la seva,
també, en temes que els són molt pròxims,
com pot ser per exemple la dificultat per
accedir a un primer habitatge. Un dels
objectius del Consell de Joves al llarg de l’any
ha de ser generar debat entorn aquests temes
més propers.

Arenys de Mar s’abocarà de ple, un any més, per commemorar el Dia
Internacional contra la Violència vers les Dones. Entre altres actes previstos
a la població, l’Associació Dones per la Igualtat ha programat un concert
a càrrec de Raquel Xiberta al Teatre Principal amb la col·laboració de la
Regidoria de la Dona, que aquest any ha pres la prevenció a les escoles
com una de les línies fortes de treball per eradicar la violència masclista
de la societat.
Per aquesta raó, durant la setmana del 24 al 30 de novembre treballarà
als centres educatius del municipi amb tallers formatius per a la prevenció
de la violència masclista, tallers que proporcionen eines a l’alumnat per
establir relacions no violentes i igualitàries amb les persones de l’entorn.
Pel que fa al jovent, la Regidoria ha organitzat un videofòrum, en col·laboració
amb el Servei d’Informació Juvenil, per posar sobre la taula la necessitat
de fer possible les relacions sense violència. Dins els actes d’enguany, els
infants de primària d’Arenys de Mar participaran en la 1a Mostra de Dibuix
Coeducatiu, els treballs de la qual s’exposaran a partir del 28 de novembre
al C.C Calisay.
L’Ajuntament d’Arenys de Mar treballa per eradicar la violència masclista
i redefinir les estructures socials i dels estereotips culturals que la perpetuen,
perquè es reconegui i garanteixi plenament el dret de les dones –noies i
nenes– a desenvolupar la vida pròpia.

Més informació: sij@arenysdemar.cat

Tel. 93 795 77 50

Més de 450 persones
van participar a l’acte
central de la Diada de
la  Gent Gran,  e l
berenar i ball que
aplega les persones
grans d’Arenys de Mar
i que enguany ha arribat
a la 18a edició. Per
c o m m e m o r a r  l a
m a j o r i a  d ’ e d a t ,
l ’ A j u n t a m e n t  v a
obsequiar amb un
bolígraf amb l’escut de
la vila a tothom que hi
va assistir. A més del
tradicional berenar, el

mateix matí el C.C.Calisay va acollir un bingo popular, amb regals cedits per la UBICA,
i l’endemà es va fer el tradicional concert d’havaneres, al qual van assistir més de 200
persones, que van poder degustar el rom cremat gràcies a la col·laboració de l’OCR.
La Regidoria d’Acció Social vol fer arribar un agraïment públic a totes les persones i
entitats que any rere any s’aboquen en l’organització de la festa i la fan possible.
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SERVEIS A LES PERSONES ACTUALITAT

CULTURA

Arenys de Mar ja té un pla estratègic
per fer polítiques culturals accessibles,
creatives i participatives

Les TIC i la relació amb el món educatiu
van ser l’eix central de la ponència que el
Dr. Llorenç Valverde, vice-rector de la
Universitat Oberta de Catalunya, va oferir
al C.C.Calisay amb motiu de la inauguració
institucional del curs escolar  a Arenys de
Mar. La Regidoria d’Educació ha optat per
institucionalitzar aquest acte, que està
previst que tingui continuïtat cada any, amb
l’objectiu de donar suport a la comunitat
educativa arenyenca.

ESPORTS

Apunta’t al
Gimnàs
Municipal!
Els cursos de gimnàstica que es fan
a les pistes del Complex Esportiu
Municipal Fondo de les Creus ja estan
en marxa des de final de setembre.
Les persones que estiguin interessades
a apuntar-s’hi cal que es posin en
contacte amb la Regidoria d’Esports
(Tel. 93 792 12 72). El preu per
trimestre és de 47 euros, amb les
bonificacions segons les ordenances
fiscals vigents. Les persones jubilades
i pensionistes estan exemptes de
pagament.

COOPERACIÓ I SOLIDARITAT
INTERNACIONAL

Nou projectes
solidaris amb
suport
arenyenc
L’Ajuntament d'Arenys de Mar destinarà,
aquest any, 15.000 euros dels ingressos
ordinaris del pressupost municipal a
nou projectes de cooperació
internacional, amb la voluntat que en
els pròxims exercicis es pugui aportar
el 0,7% del pressupost a la cooperació
i la solidaritat. Així, Arenys amb el
Po b l e  S a h r a u í  c o n t i n u a r à
desenvolupant el projecte de Colònies
en Pau que porta a la vila, durant l'estiu,
infants sahrauís, i Arenys Solidari
portarà bicicletes a Gàmbia, a més de
fer altres activitats de cooperació nord-
sud i projectes de sensibilització i
inversions al territori. Africània Grup
Solidari construirà dos pous d’obra al
Senegal per subministrar aigua a
diferents poblats i Caramelos Solidarios
rebrà una aportació per al projecte
“Cap nen sense somriure / cap nen
sense caramel”, que enguany se
centrarà al Perú. Amics de Cuba
continuarà la tasca d'enviament de
medicaments a Cuba.

El Pla d'Acció Cultural d'Arenys de Mar (PAC) és el nou full de ruta per a la política cultural
a la vila. Amb el suport del CERC (Centre d'Estudis i Recursos Culturals de la Diputació de
Barcelona) i la coordinació d'ICC Consultors Culturals, l’Àrea de Serveis a les Persones ha
desenvolupat un ampli procés de treball per fixar el PAC des del marc conceptual de l'Agenda
21 de Cultura, un pla participatiu i avaluable que concreta les línies estratègiques i les accions
amb els recursos infraestructurals, d'equipaments i de serveis a la població.
Des del mes d’abril s’ha fet el treball de camp i l'anàlisi d'informació documental que ha permès
tenir el diagnòstic de la realitat. Al setembre es va obrir a la participació a tota la ciutadania,
fent públics els documents generats (es poden consultar al web municipal arenysdemar.cat) i
amb una jornada oberta en què es va donar a conèixer la feina feta. Durant la mateixa jornada
es van recollir noves aportacions per establir una estratègia de futur consensuada. Una
seixantena de persones van treballar l'estratègia cultural de la vila en tres grups de treball:
cultura accessible, cultura creativa i cultura participativa.
Ara cal utilitzar-lo, treballar en el sentit de l'estratègia que planteja i, en el futur, revisar-lo i
avaluar-lo de forma que doni resposta als reptes que les noves realitats plantegin. Actualment,
la Regidoria de Cultura revisa el document final per portar-lo a l’aprovació del Ple municipal.

EDUCACIÓ

Llorenç Valverde dóna el tret de sortida
al curs escolar
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ACTUALITAT TERRITORI, SOSTENIBILITAT I PROMOCIÓ DE LA VILA

Sant Roc 2008

Tres grans nivells de feixes, amb vegetació
pròpia del clima mediterrani i, en concret,
maresmenc; amb zones d'esbarjo i rampes
d'accés als jardins i a l'edifici; una gran plaça que
corona aquest nou pulmó verd de la població,
la construcció de dos locals que donaran
diferents serveis als Jardins Xifré... Amb aquestes
novetats, l'Ajuntament d'Arenys de Mar va
inaugurar i recuperar, diumenge 19 d’octubre,
les feixes de l'edifici Xifré. Durant la inauguració
es va poder visitar la capella de l'indià Josep
Xifré, restaurada per l'Escola Taller i es van
poder degustar els musclos que l'Associació de
Dones Ana Sáez va preparar per a l’ocasió. La
mateixa tarda, els nous jardins ja van acollir una
activitat infantil, amb jocs gegants, que va
demostrar la versatilitat d’un espai recuperat
per a la població.

Un paisatge natural farcit de vegetació
pròpia

Els Jardins Xifré s'han convertit, també, en un
jardí botànic a l'aire lliure, en el qual es pot
descobrir, i redescobrir, vegetació pròpia del
litoral català tal com l'aloc, el magraner, l'arboç
i tot tipus de plantes aromàtiques, tan pròpies
del clima mediterrani.
Així, en el primer nivell de les feixes s’hi poden
trobar espècies mediterrànies; en el segon,
espècies pròpies de la vegetació local, en concret
de rieres i rials; i en el tercer, s'hi han mantingut
les espècies que hi havia fins ara i les plantes
aromàtiques. Totes aquestes planes, identificades
en uns plafons explicatius, estan adaptades al

clima i, per tant, als episodis de fred, de sequera,
i també de fortes pluges que té la climatologia
maresmenca.
A més, l'Ajuntament d'Arenys de Mar ha donat
ple sentit a la nova cultura de l'aigua i a la gestió

responsable d'aquest bé tenint cura no només
de les espècies que s'hi han plantat, sinó també
construint un sistema de reg a través de la
conducció d'aigua des del pou del Xifré
recuperat aquest estiu, és a dir, amb aigua no
potable.

L'accessibilitat

L'accés als Jardins Xifré es pot fer des de
diferents punts: a banda de l'entrada tradicional
des de la Riera i des del capdamunt dels jardins,
es pot accedir a les feixes des del carrer Sant
Narcís i des de Santa Clara.
La urbanització de les feixes també ha aportat
una nova millora: la construcció d'un vial que
connecta el carrer Sant Narcís amb la Riera,
amb l'avantatge que aquest passatge suposa
per a les persones de la Residència Geriàtrica
Municipal, que podran passejar més fàcilment
per la Riera, com a eix vertebrador de la vida
social i cultural d'Arenys de Mar.
L'accessibilitat a la zona de l'edifici (també al
CAP, jutjats i altres equipaments que hi ha a la
zona) ha quedat garantida amb la construcció
de rampes i l'ascensor de l'aparcament, al qual
també donen accés les rampes exteriors.

Una gran plaça corona els Jardins Xifré

Un altre dels canvis importants que es poden
veure a la zona és la gran plaça del capdamunt
dels jardins. I és que l'obra del pàrquing del
Xifré i l'enjardinament posterior ha coincidit
amb l'obra d'urbanització de l'entorn de l'edifici,
una obra que es va donar per acabada a
començament d'estiu.
Amb aquesta inauguració es tanca un procés
de dos anys des del començament de les obres,
que ha suposat la construcció de l'aparcament
subterrani, la remodelació de les feixes i la
urbanització de l'entorn del Xifré.

URBANISME

Arenys recupera
un pulmó verd a la
població amb la
reobertura dels
Jardins Xifré
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MOBILITAT

L’Ajuntament i Transports M. Colomer
assagen un nou itinerari de bus
Les regidories de Mobilitat i Seguretat i Prevenció han coordinat, amb l’empresa Transports
M. Colomer, l’assaig d’un nou itinerari, que permetria connectar amb transport públic la
Riera d’Arenys amb l’àrea de ponent. El recorregut experimental es va fer un dilluns a les
9:45 h. amb un bus de l’empresa i amb la presència del regidor de Mobilitat, el sergent de
la Policia Local, una tècnica de la Regidoria de Promoció Local i els propietaris de M. Colomer.
Aquest assaig és resultat d’una petició de la Direcció General del Transport Terrestre de la
Generalitat de Catalunya, amb qui la Regidoria de Mobilitat ha mantingut diverses reunions
en aquests últims mesos amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats de mobilitat
urbana, a través d’una solució amb transport públic. L’Ajuntament s’està centrant en una
primera fase que passaria per unir la Riera amb el sector de ponent, on trobem el cementiri-
tanatori, l´àrea esportiva Fondo de les Creus, el camp de futbol, el CAP, els Jutjats, el Xifré,
els Serveis Socials, la Policia Local, el CEIP Joan Maragall, l’IES Els Tres Turons, Mossos
d’Esquadra, Bombers, el polígon industrial Valldegata i l’àrea comercial a l’antiga Muvisa.
El pròxim pas que farà la Direcció del Transport Terrestre de la Generalitat és quantificar el cost
de l’itinerari proposat i decidir si s’introdueix en el marc del conveni signat amb els ajuntaments
d’Arenys de Munt i Sant Iscle de Vallalta. El Govern municipal treballa per assolir l’objectiu explicitat
al PAM 2007-2011 d’iniciar la implantació del transport públic urbà l’any 2009.

PROMOCIÓ LOCAL

MERCASA estudia participar en la
remodelació del Mercat Municipal

SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

Cursos gratuïts
d'Internet i ofimàtica
Arriba una nova edició del "No et quedis al
marge de les noves tecnologies"

La Regidoria de Societat de la Informació ha
engegat una nova edició del programa No et
quedis al marge de les noves tecnologies, amb la
voluntat clara de dotar la societat arenyenca de
les eines necessàries per evitar la fractura social
en termes digitals. En aquesta ocasió es tracta de
dos cursos de nivell bàsic, adreçats a persones
que no han tingut mai contacte amb l'ordinador,
dos de nivell inicial, per a persones que volen
descobrir els recursos que els ofereix Internet i
el món de l’ofimàtica, i dos de nivell avançat, per
a persones que volen aprofundir i perfeccionar
els seus coneixements. Les classes es duen a terme
al C.C.Calisay, a l'espai habilitat com a telecentre,
gràcies a la cessió de 10 ordinadors portàtils per
part del Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya. L'entitat encarregada
de dur a terme aquests cursos és Arenys.Org.
Tots els cursos són gratuïts.

PROMOCIÓ LOCAL

Regulació d’Usos en
Planta Baixa: la
problemàtica de les
zones fredes
L’Ajuntament d’Arenys de Mar va suspendre
temporalment, ara fa un any, l’atorgament de
llicències d’obertura a determinades activitats
relacionades amb el món dels serveis administratius
i professionals immobiliaris i financers, entre
d’altres. La concentració d’aquestes activitats en
plantes baixes, sovint amb horari d’atenció al públic
diferent al comercial, dificulta la consolidació del
model de comerç de proximitat, que és el model
propi de les ciutats mediterrànies; responsable de
la generació de molts llocs de treball estables i de
gran importància allà on es desenvolupen i de la
creació d’espais de relació i convivència, un model
que el Govern municipal treballa per aconseguir
a Arenys de Mar.

Per aquesta raó, s’ha portat a aprovació del plenari
municipal la regulació d’usos comercials, la qual
implica una aposta ferma, decidida i valenta per
un comerç de proximitat. En el moment de tancar
aquesta edició no s’havia dut a terme la sessió
plenària. En el pròxim número de l’ATR podreu
consultar-ne el resultat de les votacions i els detalls
del nou Pla d’Usos Comercials d’Arenys de Mar.

Representants de l'empresa MERCASA, que
depèn del Ministeri d'Agricultura, Pesca i
Alimentació, es van reunir dijous 16 d'octubre
amb el regidor de Promoció Local, Marc Soler,
i l’arquitecte municipal Enric Castelló per
conèixer de primera mà l’estat actual del
Mercat Municipal i estudiar la possible
participació de l’empesa en la remodelació
d’aquest equipament. Álvaro Curiel, director
d’Estudis i Projectes, i Roberto Alonso, cap

de l’Àrea de Mercats Minoristes, van estar
d’acord en la necessitat que Arenys de Mar
aposti per la reforma del mercat, interna i
externa, i ara estudien la viabilitat que
l’empresa a la qual representen es faci càrrec
del projecte. A Catalunya hi ha altres municipis
que esperen que MERCASA es faci càrrec de
la gestió dels seus mercats, ja que es tracta
d’una empresa que, entre d'altres serveis,
ofereix assistència tècnica en estudis de
viabilitat i estructuració interna, així com de
planificació i disseny, sobretot en mercats
alimentaris situats en edificis singulars, com
és el cas d’Arenys de Mar.
Sigui quina sigui la resposta de MERCASA,
el Govern municipal continua tenint com a
línia prioritària de treball aconseguir els
recursos necessaris per fer la reforma del
Mercat Municipal al més aviat possible.
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OPINIÓ ELS GRUPS POLÍTICS

Polítics d’estrar per casa

Millores en la
intermediació laboral
municipal

Ens cal una zona
d'aparcament a la part
alta de la Riera?

El grup municipal de CiU ha proposat al govern local tripartit
PSC-ERC-IC.V un conjunt de mesures que al nostre entendre
cal adoptar en les Ordenances Fiscals i en els Pressupostos per
al 2009 a fi que els arenyencs puguem encarar el millor possible
 la crisi econòmica i social que, malauradament, ja és una dura
realitat. En aquest escrit (1) exposem les mesures proposades
 de caràcter fiscal i pressupostari i en el proper A Tocar Ratlla
comentarem les mesures de suport al teixit productiu, al món
del treball i en l’àmbit social que també hem proposat al govern
tripartit.

Les mesures fiscals que l’Ajuntament ha d’adoptar són:

- Reducció de la pressió fiscal mitjana que té ara el resident
a Arenys de Mar de manera que les Ordenances Fiscals per al
2009 tinguin un increment inferior al dels preus al consum (IPC).

- Fer exempcions fiscals i  bonificacions en els principals
impostos i taxes, per a aquells col·lectius més afectats per la
recessió econòmica.

- Facilitar que el pagament dels impostos es pugui fer de
manera més fraccionada al llarg de l’any pel que fa als tributs
locals que paguem.

Les mesures pressupostàries que proposem són:

- Reduir significativament les quantitats que cobren els
càrrecs politics (Alcaldia, regidor en exclusiva i regidors de
govern) de l’Ajuntament, com també els sous dels càrrecs de
confiança política. Reduir, també, les quantitats que es paguen
als portaveus i als regidors de tots els grups municipals.

- No contractar més funcionaris ni treballadors laborals.
Fer contractes a les empreses d’Arenys de Mar en lloc
d’augmentar la plantilla de personal de l’Ajuntament.

- Reduir  de manera dràstica les despeses de publicitat,
 de propaganda , de protocol i de  representació.

Ens farà cas el govern tripartit “progressista” i “d’esquerres” i
aplicarà aquestes mesures?

Mesures contra la crisi (1) La nova política
econòmica municipal

Comença a ser habitual a Arenys que les sessions
plenàries en lloc de ser actes institucionals –on el respecte
i el rigor de les intervencions són elements necessaris
i primordials- es converteixin en SESSIONS DE CIRC.

No es pot demanar rigor jurídic a qui no és jurista, això
és clar, però tampoc no es pot consentir que la ignorància
en dret, justifiqui  un raonament que no té cap mena
de consistència i que en determinades ocasions raneja
en l’absurd. NO S’INFORMA, EL GOVERN, ABANS
D’ACTUAR? NO S’ESTUDIA ELS PROJECTES ABANS
DE PARLAR? TÉ IDEA, EL GOVERN, DEL VALOR I
LA REPERCUSSIÓ DE LES SEVES DECISIONS?  Sembla
que no.

Per culpa de polítics D’ESTAR PER CASA  els arenyencs,
haurem de pagar a l’empresa constructora de l’obra del
Bareu més de 91.000 euros, per negligència. Per culpa
de polítics D’ESTAR PER CASA, els arenyencs tindrem
una platja del Cavaió sense aparcament, perquè el polític
d’urbanisme de torn, no s’ha llegit la Llei de costes i no
lluita, conforme a dret, per allò que tots els arenyencs
volem. Per culpa de polítics D’ESTAR PER CASA, la
Riera d’Arenys tindrà un ús comercial limitat –justament
ara, en època de crisi– per intervencionisme improcedent
del Govern. Per culpa de polítics D’ESTAR PER CASA
i, en definitiva, per culpa d’un govern DE FIRETA,
Arenys, cap de Partit Judicial, al seu dia el GRAN
ARENYS, es va quedant a la cua de la comarca. Avui
més que mai,  malauradament, per culpa de polítics
D’ESTAR PER CASA Arenys ja no és un referent en res.

En l’escrit del mes anterior ens fèiem ressò de l’inici
del segon curs polític del mandat. No hem de ser
innecessàriament alarmistes però tampoc podem negar
l’evidència que el cicle econòmic està canviant (a pitjor)
i, per tant, durant aquest curs polític els nostres deures
com a administració local s’han d’articular al voltant
d’aquelles polítiques que permetin esmorteir els efectes
negatius que el moment econòmic pot causar a alguns
col·lectius, els més fràgils i vulnerables.

El Servei d’ Intermediació Laboral municipal ha
reaccionat ràpidament i està incorporant alguns elements
nous, atès que cada vegada són més les persones que
s’inscriuen a la Borsa de Treball Municipal per cercar
una nova ocupació.

D’entrada s’ha treballat molt per assolir més recursos,
que han arribat en forma de subvenció i que ens
permetran potenciar alguns serveis, com ara assessorar
i acompanyar, d’una manera individual i personalitzada,
la persona que cerca feina. Aquesta tasca la
desenvoluparà una persona especialitzada en itineraris
personalitzats d’inserció. També potenciem el Club
de Feina consistent en sessions grupals de recerca de
feina on es treballaran temes relacionats amb la inserció:
procés de selecció, elaboració de currículums, carta de
presentació, proves de selecció, entrevista de treball,
entre d’altres. Finalment, hem canviat el mètode de
treball per escurçar el temps entre l’alta a la borsa
de treball i la primera entrevista amb la tècnica
d’inserció, amb l’objectiu que les persones puguin optar
més ràpid a les ofertes de les empreses.

La situació econòmica del moment fa que des del
govern municipal ens plantegem de quina manera podem
afrontar la nova realitat. L’administració municipal, tot
i ser la més propera a la ciutadania, és la que disposa
de menys recursos, i malgrat tot s’ofereixen serveis a
les persones, que moltes vegades no són competència
de l’Ajuntament.

L’objectiu que ens hem proposat des del govern és el
de treballar a fons per definir la nova política econòmica
municipal que aconsegueixi cobrir les necessitats bàsiques
del municipi. Tot i que les regidories no creixeran el
que en una altra situació econòmica seria desitjable,
hem decidit posar un èmfasi especial a ajudar les persones
que més ho necessiten, i per aquest motiu les àrees
d’Acció Social i Promoció Local seran les prioritàries
per al proper exercici 2009.

En la línia del que va ser el programa electoral del PSC
a la nostra vila, treballarem per aconseguir alleugerir els
problemes de les persones dependents; augmentarem
els ajuts socials, a partir del mapa de la gent gran que
estem elaborant, que ens definirà quines persones més
grans de vuitanta anys estan necessitades i a quin nivell;
intensificarem l’ajuda en la preparació i recerca de feina;
incrementarem en un 20% el valor cadastral a partir
del qual les famílies nombroses tindran bonificació en
el pagament de l’Impost de Béns Immobles; donarem
més facilitats en el pagament de l’IBI, que es podrà
fraccionar en quatre trimestres; crearem, abans d’acabar
aquest any, una oficina de l’habitatge, i aportarem més
recursos al Centre Obert Tallaferro.

Crisi?: Inversió i
despesa social

Aquests darrers mesos, i amb especial rellevància aquest
últim, tots -absolutament tots- hem parlat de la crisi econòmica.
Tots tenim receptes màgiques per sortir de la crisi, però hem
de ser realistes i pragmàtics en una situació com la que tenim
actualment i actuar amb mesures contundents i encaminades
a suavitzar la situació de la ciutadania.

Tot i que els ajuntaments són l’administració que més patirà
els efectes negatius de la crisi, han de garantir, tot i la
reducció del conjunt del pressupost que tindrà la majoria
d’ajuntaments, les inversions i la despesa social.

Les inversions acostumen a congelar-se en temps difícils
perquè requereixen un gran esforç econòmic. Però ara
mateix la inversió és necessària a nivell econòmic, per
generar riquesa, i a nivell humà, per generar confiança; és
a dir, s’han de mantenir les inversions plantejades a principi
de mandat, especialment en aquells equipaments que
cobreixen les necessitats més bàsiques de la ciutadania, ja
que ara farà més falta que mai.

La despesa social és un altre dels pilars bàsics de l’Estat del
Benestar, en temps difícils i quan la ciutadania pateix les
conseqüències d’una mala gestió econòmica a nivell global
és quan l’Estat ha de garantir i assumir el repte de donar la
cobertura social necessària, per assolir les necessitats
bàsiques de les persones i evitar futuribles conflictes socials
que al llarg de la història es repeteixen en conjuntures
econòmiques i socials semblants a les que tenim avui dia.

Així doncs, tinguem present que potser no són mesures
populars, ni xecs en blanc, però sí que garantiran una
major cobertura davant de la crisi actual, i evitarem el
ressorgiment clàssic de conflictes socials que en temps
de crisi floreixen per necessitat.

És clar que a Arenys ha crescut el parc de vehicles i
tots no hi caben, al carrer. Això fa que a la gent que viu
a fora de l’àmbit de la Riera li costi d’arribar-hi;
definitivament, opta per anar a altres llocs a comprar o
simplement a passejar a causa de l’ocupació permanent
de molts cotxes.
És legítim voler aparcar a la via pública, però la saturació
de vehicles ens obliga a regular l'ús de l'espai, fent un
tractament diferenciat per a residents (zona verda),
permetent una major rotació de vehicles (zona blava)
i un ús més equilibrat. Si de debò volem una Riera per
a les persones cal encaixar una sana convivència de
persones, vehicles i activitats. Si el comerç se'n ressent 
per manca de rotació, anirà minvant, fins a reduir-se a
la mínima expressió, com la qualitat de vida de les
persones que hi viuen al costat.
D'aquesta necessitat en podem fer una oportunitat per
resoldre un altre problema: el finançament del transport
urbà. Com? Capitalitzant els guanys recaptats en la zona
blava/verda i esmerçant-los en la creació i manteniment
d'un servei de microbús que facilités a la gent gran, a
les persones amb mobilitat reduïda, als joves estudiants,
etc.,  poder anar a diferents punts de la vila.
Això no es pot fer si l'empresa concessionària és una
empresa privada externa. Les empreses han d'obtenir
beneficis i és legítim, però Arenys perdria una ocasió
única d'obtenir recursos per finançar el transport
urbà. Una entitat s'ha ofert a fer l'explotació de
l’aparcament de la zona alta de la Riera amb benefici
zero, reinvertint els guanys en el transport urbà.
Apostem per Arenys?
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Els virus gripals canvien contínuament. Per aquesta raó cal que us vacuneu
cada any, ja que la vacuna es prepara per protegir-vos contra els virus que
arribaran aquest hivern. Justament ens trobem en el període ideal per vacunar-
vos, que és entre els mesos d’octubre i novembre. La vacuna s’elabora a partir
de virus de la grip morts, per la qual cosa mai us pot produir la malaltia. La
vacuna pot produir molèsties locals lleus, que afecten entre un 15 i un 20 per
cent de les persones que es vacunen, però molt rarament produeix febre o
malestar.

En qualsevol cas, consulteu al personal d’infermeria o de la farmàcia abans
de vacunar-vos en cas de malaltia. Tingueu en compte que la vacuna està
contraindicada si heu tingut una reacció al·lèrgica amb una dosi anterior o
sou al·lèrgic a algun component de la vacuna, com per exemple a l’ou.

Aquesta vacuna protegeix contra la grip, però no contra el refredat comú. No
hi ha vacunes per al refredat!

Us heu de vacunar?
La vacuna antigripal està indicada:

 Si sou una persona amb un risc alt de tenir complicacions per la grip

 Si teniu més de 60 anys

 Si teniu una malaltia crònica del cor, dels bronquis, del ronyó

 Si teniu diabetis, o us afecta una disminució de les defenses per altres causes

FULLS D’INFORMACIÓ PER A PACIENTS

Campanya de vacunació antigripal : La vacuna de la grip és segura i eficaç
També us heu de vacunar:

 Si durant la campanya de vacunació de la grip esteu en el 2n o 3r
trimestre de l’embaràs

 Si sou infants amb malalties cròniques pulmonars o metabòliques o
persones internades en residències

 Si teniu cura de persones malaltes a casa

 Si esteu en contacte amb aquests grups de risc i podeu transmetre
la grip, i si treballeu en serveis públics essencials (com ara personal de
sanitat, bombers, policia, etc.).

On podeu vacunar-vos?
Si formeu part de les persones que heu de vacunar-vos, podeu rebre la
vacuna gratuïtament en els centres de salut, en el nostre cas, al Centre
d’Atenció Primària d’Arenys de Mar.

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

1. Aprovació de l’acta de la sessió de data 23 de juliol de 2008.

2. Aprovació provisional del conveni urbanístic de col·laboració en
l’àmbit de la UASU 24 “Stella Maris” promogut per l’empresa Resi-
Maris SL i de modificació puntual del PGOU d’Arenys de Mar.
S’aprova per unanimitat.

3. Aprovar definitivament la inclusió de la finca ubicada al la Riera
Bisbe Pol, núm. 80, en el catàleg del PEPPA de 1990.
S’aprova per unanimitat.

4. Resolució del contracte formalitzat amb ROGASA per l’execució
de l’obra de canalització del Rial del Bareu.
S’aprova amb els vots a favor del PSC, ERC, ICV i el VIA, i els vots en contra de CIU
i PPC

5. Modificació de la qualificació jurídica d’un immoble (Casa de les
Aigües)
S’aprova amb els vots a favor del PSC, ERC, ICV I VIA, l’abstenció del PPC, i els vots
en contra de CIU.

6. Fixació dels festius locals per a l’any 2009.
S’aprova per unanimitat

7. Nomenament de membres al Senat Municipal.
S’aprova amb els vots a favor de CiU, PSC, ERC, ICV, el vot en contra del VIA, i
l’abstenció del PPC.

8. Aprovació del compte de gestió recaptatòria de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, de l’any 2007.
S’aprova amb els vots a favor de CiU, PSC, ERC, ICV i PPC i l’abstenció del VIA

9. Aprovació del compte de gestió recaptatòria de Multes de Circulació
de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, de
l’any 2007.
S’aprova amb els vots a favor de CiU, PSC, ERC, ICV i PPC i l’abstenció del VIA

10. Aprovació de la Modificació de crèdit 8/2008.
S’aprova amb els vots a favor del PSC, ERC i ICV, l’abstenció del PPC i el VIA, i els
vots en contra de CIU.

11. Aprovació del Compte General del pressupost municipal de l’exercici
2007.
S’aprova per unanimitat

12. Mocions.
13. Precs i preguntes.

Després d’aquesta sessió del ple, se celebra una sessió extraordinària amb un
únic punt en l’ordre del dia i en el qual el regidor Oriol Ferran i Riera fa avinent
la seva renúncia a l’acta de regidor.

Ple extraordinari del 24 de setembre de 2008
FE D’ERRADES

Les votacions que van aparèixer publicades al butlletí municipal del mes passat referents
al Ple extraordinari del 24 de setembre no són correctes. Reproduïm ara l’ordre del
dia del ple del mes de setembre amb les votacions correctes que va fer cada grup
municipal.
El ple del mes d’octubre s’haurà dut a terme el dia 29 d’aquest mes, moment en què
l’edició d’aquest butlletí ja s’ha tancat. Trobareu la informació referent a aquest ple en
el pròxim número de l’A Tocar Ratlla.




