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

TELÈFONS
D’INTERÈS

EMERGÈNCIES

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

Recordeu, també, que la Deixalleria d’Arenys (Torrent d’en Puig) és oberta de 
dimarts a dissabte, matí i tarda, i diumenge al matí.

Informació: 93 793 89 85
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Que siguem capaços d’assimilar influ-
ències d’altres llocs és símptoma de 
salut social. Però les hem d’entendre 
bé, tant si les parodiem com si les 
emulem.
Imitar el Halloween perquè sembla 
més atraient que la celebració de la 
Castanyada pot ser una idea a res-
pectar, i més en determinades edats. 
Sobretot si és l’any que ha retornat el 
Thriller i es vol anar al darrere la Bella 
Swan com un vampir. Però, a Arenys 
de Mar, per Halloween, perdó, per 
Tots Sants, molts ens hem quedat de 
pasta de moniato. Què té a veure di-
vertir-se amb fer bretolades, i en nom 
d’una de les celebracions més espera-
des i respectades d’un altre país?  
Si copiem, fem-ho bé i amb respecte. 
A Arenys de Mar va ser molt trist l’es-
tat d’alguns carrers i places arran de la 
celebració del Halloween. Alguns ciu-
tadans van ser irrespectuosos amb els 
costums d’altres i es va molestar els ve-
ïns i veïnes, a més de fer bretolades.
En aquests casos, la solució no és que 
la Brigada Municipal actuï amb més 
celeritat, o més coordinadament per 
netejar les restes d’ous que varen anar 
deixant; o que a cada cantonada hi hagi 
una parella de policies. La solució, la 
bona solució, és educació i civisme.
D’aquí a poc vindran altres celebracions 
que no tenen ni ressò mundial, ni influ-
ència més enllà d’on anem a tocar ratlla. 
Em refereixo als Sants Innocents i la nit 
de Reis, o de naps i cols, i ja hem vist 
molts cops que l’endemà a la premsa i 
al boca-orella s’ha dit que a Arenys de 
Mar no som capaços de controlar-nos. 
Tot això a curt i a llarg termini va en de-
triment de la pròpia festa i de la sana 
diversió. No us molesta? 
Acabo desitjant a tots i a totes, espe-
cialment als malalts, als qui es troben 
sols o pateixen la crisi econòmica, que 
gaudeixin del millor Nadal possible i 
que l’any vinent els sigui millor que el 
d’enguany. Molt Bones festes.   

Ramon Vinyes
Alcalde d’Arenys de Mar

Arnau Cucurull és l’autor de la il·lustració que enguany ha utilitzat l’Ajunta-
ment d’Arenys de Mar per felicitar les festes de Nadal. La Regidoria de Co-
municació continua encarregant aquestes imatges a artistes i dissenyadors 
arenyencs per convertir-se en plataforma de llançament per donar a conèixer 
la seva obra gràfica.

Respecte i convivència: tots 
estimem Arenys de Mar

Comunicat de l’Ajuntament d’Arenys de 
Mar en relació al procés d’investigació

de l’operació Pretòria

Arran de les informacions aparegudes a diversos mitjans de comunicació relacionant 
la vila d’Arenys de Mar amb les investigacions que es duen a terme sobre el cas 
Pretòria, L’Ajuntament d’Arenys de Mar va emetre, el 4 de novembre de 2009 aquest 
comunicat: 

1. Que el Sr. Genís Carbó va ser coordinador de Planejament Urbanístic 
de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, sense funcions executives, entre els anys 
2004 i 2007.

2. Que l’Ajuntament d’Arenys de Mar ha facilitat a l’autoritat judicial que 
investiga el cas la documentació que se li va requerir. 

3. Que l’Ajuntament d’Arenys de Mar vol reiterar la seva màxima disposició a 
col·laborar amb la justícia per tot allò que sigui necessari i segueix compromès 
amb la ciutadania per la transparència i la bona gestió dels recursos públics. 

Vist que a dia d’avui la investigació continua oberta per part de la Fiscalia i amb la 
voluntat que no es posi en dubte el planejament urbanístic de la vila, l’Ajuntament 
d’Arenys de Mar revisarà la redacció del Pla General d’Ordenació Urbana en què s’està 
treballant i que es va aprovar inicialment pel Ple de l’Ajuntament el mes de desembre 
de 2006. L’aprovació provisional del Pla, doncs, s’emplaçarà al mes de juny, i no es farà 
a començament d’any tal com estava previst.
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Les tradicions que no poden 
faltar
El pessebre, les nadales i els pastorets

Un grup de veïns i veïnes de la nostra po-
blació estan preparant a la Sala d’Exposi-
cions del C.C. Calisay el pessebre munici-
pal, elaborat amb els materials de sempre, 
els de tota la vida. El pessebre és un dels 
elements nadalencs més tradicionals a les 
llars del nostre país i, per aquesta raó, i 
per mantenir-lo viu, Arenys ha de tenir el 
seu. Es podrà visitar a partir del dia 18 de 
desembre, de dilluns a divendres de 6 a 9 
del vespre, els dissabtes i diumenges de 
12 a 2 del migdia i de 6 a 9 del vespre i 
els dies 25, 26 i 31 de desembre, 1 i 6 
de gener només a les tardes, de 6 a 9 del 
vespre.
El tradicional Poema de Nadal, de Josep 
M. de Sagarra, el recitarà Joan Pera amb 
amb l’acompanyament musical de Jesús 
Rodríguez Picó, compositor i professor de 
clarinet. Serà el 23 de desembre a l’Audi-
tori Josep M. Arnau del C.C.Calisay. 

No sabem què tenen les festes de Nadal que, 
malgrat el fred que pugui fer, tornen a mobilit-
zar tota la població per reviure, any rere any, 
activitats de tota mena que ja són una tradició. 
L’Ajuntament d’Arenys de Mar guarnirà la vila 
per a aquesta ocasió i us convida a participar de 
totes les activitats programades, des del mateix 
ajuntament o des de les entitats arenyenques, i 
desitja que passeu unes molt bones festes! 

Enguany tampoc faltaran els concerts de 
Nadal. L’Escola de Música el farà el 20 de-
sembre a l’església de Santa Maria, amb 
un concert que commemorarà el 25è 
aniversari de l’escola, i el Cor Infantil de 
l’EMA, el Cor d’Adàmiris i el Cor l’Aixa el 
portaran a terme el dia 27 al Convent dels 

frares Caputxins. I l’Agrupament Escolta 
Flos i Calcat  oferirà per la Riera una can-
tada de Nadales el 19 de desembre. Pel 
que fa als Pastorets d’Arenys, els troba-
rem al Teatre dels Seràfics els dies 27 de 
desembre i 2 i 3 de gener. Altres entitats 
arenyenques també han programat actes 
especials per aquestes festes, com l’Asso-
ciació de dones per la Igualtat, que fa un 
taller per embolicar regals, o l’Esplai, que 
fa una festa el dia 20 de desembre.

Que no falti la màgia! 

Si el diumenge 27 de desembre ja teniu 
feta la carta al Reis i no us podeu esperar 
al dia 5 de gener, el Patge Reial estarà al 
C.C. Calisay a partir de 2/4 d’1 del migdia. 
Llavors serà el moment idoni per expli-
car-li tot allò que els Reis necessiten saber 
de les vostres peticions. 
Aquella mateixa nit serà la més màgica de 
l’any pels nens i nenes. Primer amb la ca-
valcada, que comptarà amb unes magnífi-
ques carrosses acompanyades altre cop de 
música en directe i d’elements d’animació 

A punt per Nadal
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que faran encara més lluïda l’arribada dels 
Reis de l’Orient. Per cert, que si voleu que 
els Reis passin per casa vostra, a partir del 
dia 1 de desembre podreu trobar el for-
mulari al web municipal, o bé podreu de-
manar-ho trucant al 93 792 41 88.

Les hortalisses més eròtiques

Com és prou sabut, la Nit de Reis a 
Arenys de Mar es complementa amb la 
festa de Naps i Cols. És una nit que testi-
monia la inspiració i la creativitat dels nois 
i noies de la vila expressada en els poemes 
i acudits amb un marcat to eròtic. Una nit 
divertida i que el treball previ que fa el 
jovent arenyenc fa que cada vegada més 
sigui indispensable, per sortir a gaudir de 
la festa, el respecte envers els vilatans, el 
seus béns i el mobiliari urbà.

Programació especial als 
equipaments municipals
Nadal al pavelló
Nadàlia: els infants són els protagonistes 
d’una activitat que es consolida a Arenys 
de Mar. Arenys viurà enguany la segona 
edició de Nadàlia, un espai amb inflables, 
ludoteca, tallers, esports, malabars, 
manualitats i moltes altres activitats que 
tindran lloc del 28 al 31 desembre al 
pavelló municipal pensades perquè la 
canalla s’ho passi d’allò més bé durant 
les vacances de Nadal. Com l’any passat, 
l’entrada serà gratuïta.

Nadal al Principal

El Teatre Principal, gràcies a la col-
laboració amb Ràdio Arenys i la S.C. L’Es-
perança, proposa un any més el concert 
de Raquel Xiberta & Nadal Sextet, el 20 
de desembre, un clàssic en la programació 
nadalenca d’Arenys de Mar. Aquest any, el 
dia 23 de desembre, el Principal acollirà 
la retransmissió en directe des del Gran 
Teatre del Liceu de l’òpera Il Trovatore, de 
Giuseppe Verdi. 

Nadal a la Biblioteca

La Biblioteca vol celebrar el Nadal amb un 
seguit d’activitats que començaran amb 
una tertúlia literària, dilluns 14 de desem-
bre a les 7 de la tarda, on els participants 
comentaran diversos aspectes de la novel-
la El conte de Nadal de l’Auggie Wren, de 
Paul Auster. La tertúlia anirà a càrrec de 
Cristina Valls. Dijous 17 a les 6 de la tar-
da es farà una Hora del Conte especial 
per aquestes dates a càrrec de Cristina 
Sánchez, seguida d’un taller de manuali-
tats nadalenques conduït per Sussi Piñe-
ro. Divendres dia 18, també a les 6 de la 
tarda, Rosario Montoza  farà una demos-
tració de cuina de Nadal amb l’elaboració 
de plats especials per aquestes festes. I 
dimarts dia 22 a les 6 de la tarda hi haurà 
el taller d’ornamentació de Nadal Vermell, 
verd i daurat a càrrec de M. Teresa Bis-
bal. Els participants en la demostració de 
cuina i en el taller d’ornamentació hauran 
d’inscriure’s prèviament a la biblioteca 
(preu: 4 euros). També, com cada any, la 
biblioteca repartirà entre els usuaris els 
calendaris del 2010 fets per les Bibliote-
ques Municipals del Maresme.                                                                                  

Si tens més de 18 anys i vols 
col·laborar amb la cavalcada 

truca al 93 792 41 88 o envia un 
missatge a

cultura@arenysdemar.cat
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Nadal al Mercat Municipal 

El Mercat Municipal aprofitarà el Nadal 
per llançar una campanya de dinamització 
comercial mitjançant el regal d’un llibre 
amb contes tan clàssics com la Blanca-
neus, el Polset, el Sastre Valent, la Sirene-
ta i l’Aneguet lleig. El recull de contes serà 
un obsequi per a tota la clientela habitual 
del Mercat. En total es calcula que es dis-
posarà de 1.500 llibres que els paradistes 
s’encarregaran de repartir aquests dies 
entre la seva clientela. 
També amb el Mercat Municipal com a 
escenari, l’edició del mes de desembre 
de La cuina al Mercat tindrà un marcat to 
nadalenc. La pastisseria Marfil oferirà, el 
18 de desembre, la possibilitat de veure 
en directe com s’elaboren les neules i els 
torrons. 

Nadal solidari i sostenible
El Nadal més sostenible

Un any més, l’Ajuntament d’Arenys ha 
pensat en criteris de sostenibilitat me-
diambiental a l’hora de preparar l’enllu-
menat dels carrers durant les festes de 
Nadal. L’encesa dels llums de Nadal, que 
novament seran de baix consum energè-
tic, es farà del 5 de desembre al 6 de ge-
ner i romandran enceses un total de 124 
hores, cosa que suposa una reducció del 
34,76% respecte el que permet el De-
cret del Parlament de Catalunya. L’horari 
d’encesa serà de 6 de la tarda a quarts de 
deu de la nit, a excepció dels dies festius i 
de les dates més assenyalades, en què es 

mantindran encesos fins les 12 o les 2 de 
la matinada.
D’altra banda, i per segon any consecutiu 
la Comissió de Festes ha aprofitat les lo-
nes publicitàries dels actes d’aquest any 
2009 per donar-les un nou ús. Aquestes 
bosses amb imatges del jazz, de les ex-
posicions o de les fires, entre d’altres, es 
podran adquirir a partir del dia 15 de de-
sembre al C.C. Calisay. Hi haurà diversos 
models i mides, i es preveu s’exhaureixin 
ràpidament. La recaptació es destinarà la 
programació d’activitats culturals de l’any 
2010. 
Pel que fa als residus i deixalles, les quals 
augmenten en aquestes dates, la regidoria 
de Medi Ambient recorda que es poden 
fer servir els punts de recollida selectiva i 
la deixalleria. En aquest sentit, està previst 
reforçar la recollida dels contenidors de 
paper i cartró l’endemà de Nadal i Reis. 
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En el cas dels arbres de Nadal, s’instal·-
laran dos punts de recollida (davant del 
C.C. Calisay i a la part alta de la Riera) un 
cop passades les festes; i recordeu que cal 
guardar les ampolles de cava buides per-
què l’Agrupament Escolta Flos i Calcat, el 
10 de gener, passarà a recollir-les.

“Desperta’t tió, 
t’has de despertar, 
i ara per Nadal 
regals has de cagar!”

Aquesta és la cançó que els nens i ne-
nes d’Arenys de Mar fa anys que can-
ten al davant del Tió per despertar-lo 
i per poder-li donar, més tard, menjar 
i rebre’n algun regal. Enguany, però, 
una sorpresa espera el Tió d’Arenys, 
ja que després d’anys d’obrir els ulls 
després d’un any de descans davant 
d’escolars de diferents edats, aquest 
any ho farà davant tot Arenys. Així, 
dissabte dia 19 de desembre, a la pla-
ça de l’Església, la banda Gumbo Jazz 
acompanyarà tothom qui ho vulgui fins 
al pati del C.C.Calisay amb melodies 
nadalenques. Allà hi haurà el Tió, en-
cara adormit, i caldrà cridar ben fort, 
perquè fa molts dies que dorm i té la 
son molt profunda.

“Desperta’t tió,
t’has de despertar,
i ara per Nadal
regals has de cagar!”

El mateix dissabte a la tarda serà el 
moment de donar menjar al tió. Re-
cordeu que, perquè no tingui mal de 
panxa i faci unes bones cagades, cal 
portar menjar que no estigui caducat: 

llet, pasta, arròs, llegums... I és que el 
Tió també té un valor de servei i soli-
daritat, i el menjar que engoleix va a 
parar a les llars que més ho necessiten. 
Diumenge dia 20, al matí, serà el mo-
ment esperat. Un bon cop de garrot 
tot cantant la cançó i de ben segur que 
alguna cosa cagarà. El regal serà bo o 
molt bo, però sempre serà d’agrair. 

“Tió del Calisay,
tió de Nadal,
fes un pet com mai
i caga’ns un regal.”
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LA DESPERTADA DEL TIÓ MÉS SONADA

Marató per a les malalties 
minoritàries

La Marató de TV3 enguany tindrà lloc el 
13 de desembre i anirà dedicada a les ma-
lalties minoritàries. El cap de setmana dels 
dies 11, 12 i 13 Arenys viurà la majoria del 
actes organitzats a la vila per donar suport 
i recaptar fons per la Marató. Concerts, 
venda de pastissos i de centres de taula, la 
penjada de boles a l’arbre, balls country, 
jocs de cucanya, una xocolatada i un so-
par popular són els actes solidaris que ha 
preparat Arenys i que es desenvoluparan 
en punts com el teatre Principal, l’Església 
de Santa Maria i el C.C. Calisay, a més de 
la més que treballada col·laboració que la 
Residència Geriàtrica fa a La Marató amb 

l’aportació de la venda de les manualitats 
que un any més han preparat.  

La seguretat, també per Nadal

Com en anys anteriors, la Policia Local por-
tarà a terme durant aquestes dates un dis-
positiu especial de Nadal. Bàsicament con-
sistirà a intensificar la vigilància als vespres a 
la zona comercial amb patrulles uniforma-
des a peu, alternades amb agents de paisà. 
D’altra banda, els efectius policials també 
es reforçaran durant les nits de Nadal, de 
cap d’any, així com el dia de Reis durant la 
Cavalcada i la Nit de Naps, així com el dia 
28 de desembre, dia dels Sants Innocents, 
ja que des de fa uns anys grups de joves 
aprofiten aquesta data per fer bretolades.  
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ACTUALITAT TERRITORI, SOSTENIBILITAT I PROMOCIÓ DE LA VILA

El projecte d’intervenció integral que 
es fa al veïnat de Sant Elm, amb el suport 
de la Llei de Barris, és a punt d’iniciar la 
segona fase d’actuacions, que preveu la 
remodelació d’espais públics d’aquesta 
zona com el camí de la Pietat, el carrer de 
Montplana o la plaça del Mirador, a més 
de la construcció d’un equipament cívic 
d’uns 100 metres quadrats de superfície.
Durant les darreres setmanes, l’Ajunta-
ment d’Arenys de Mar ha realitzat una 
sessió informativa i un taller participatiu 
amb el veïnat amb l’objectiu de donar a 
conèixer els avantprojectes que han fet 
els equips d’arquitectes, i recollir les 
propostes i suggeriments de les perso-
nes que viuen en aquesta zona. Atès que 
alguns dels projectes que s’estan definint 
també poden tenir incidència en altres 
barris de la població, i en general a la 
vila, el consistori ha considerat necessari 
fer extensiu aquest procés participatiu a 

Ja acabades les obres al carrer de l’Es-
glésia i Platja Cassà, i a punt d’enllestir-
se les del pavelló, la Regidoria d’Urba-
nisme ja treballa en els projectes que 
s’hauran de dur a terme dins l’any 2010 
gràcies als fons del FEIL (Fons Estatal 
d’Inversió Local), que està previst que 
aquest any deixi a Arenys de Mar 1 
milió i mig d’euros, aproximadament. 
El Govern municipal està ultimant 
els projectes que enguany poden in-
cloure’s en aquesta convocatòria. La 
renovació dels quadres elèctrics del 
CEIP Joan Maragall, l’eliminació de les 
barreres arquitectòniques al llarg d’al-
guns carrers d’Arenys i la creació d’un 
centre de rehabilitació obert a tota la 
ciutadania als baixos de la Residència 
Geriàtrica Municipal són els projectes 
que s’estan treballant i que es donaran 
a conèixer ben aviat.  

OBRES I SERVEIS

Poda als arbres 
de la vila
Coincidint amb el final de l’estació de 
tardor, la Regidoria d’Obres i Serveis està 
portant a terme una campanya de poda 
dels arbres del municipi. La poda va co-
mençar el 3 de novembre amb l’actuació 
en les moreres dels carrers d’Avall, Jaume 
Borrell i la plaça Flos i Calcat i la previ-
sió és que durant les pròximes setmanes 
es podin més de 700 arbres de tota la 
vila. Enmig d’aquesta campanya de poda, 
però, la Brigada Municipal ha dut a terme 
el trasplantament d’uns exemplars de ta-
marius que estaven situats davant la zona 
comercial de l’antiga Muvisa i que a causa 
de les obres que s’hi estan duent a ter-
me s’havien de treure. Com que es trac-
ta d’uns exemplars amb molt bon estat, 
aquests tamarius s’han traslladat a la zona 
de descans i protecció vegetal situada a la 
platja del Cavaió.  

Nou Fons Estatal 
d’Inversió Local a 
Arenys de Mar 

URBANISME

La remodelació de Sant Elm s’obre 
a la ciutadania

totes les associacions de la vila.

Davant d’això, la Regidoria de Participació 
Ciutadana ha fet arribar a les associacions 
un qüestionari que detalla la informació 
més rellevant dels avantprojectes i que 
demana l’opinió que en puguin tenir com 
a entitat. Paral·lelament, també se les va 
convidar a assistir a una sessió informativa 
i de treball que es va realitzar el passat 18 
de novembre a C.C. Calisay.
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TERRITORI, SOSTENIBILITAT I PROMOCIÓ DE LA VILA ACTUALITAT

PROMOCIÓ LOCAL

El Servei Local 
d’Ocupació es 
consolida com a 
font d’ocupació 
per a les 
empreses
La Regidoria de Promoció Local ja ha pu-
blicat les estadístiques del Servei d’Inter-
mediació Laboral relatives al 3r trimestre 
de l’any 2009 i amb la comparativa amb 
el mateix període del 2008. Dels resultats 

es desprèn que s’ha cobert el 100% de 
les demandes de feina que les empreses 
han fet arribar al Servei Local d’Ocupació 
durant el tercer trimestre del 2009.
Durant aquest període el Servei ha fet 
44 entrevistes ocupacionals i 25 assesso-
raments individuals i, com l’any passat, la 
franja d’edat de 30 a 39 anys continua es-
sent la més sol·licitada. 

D’altra banda, s’ha registrat un augment 
de persones aturades a la Borsa de Treball 
Municipal durant el 3r trimestre d’aquest 
any, en relació al tercer trimestre de l’any 
passat, però són moltes menys les perso-
nes que s’han adreçat a la borsa de tre-
ball en recerca d’una millora de feina. En 
aquest sentit, aquest mes de novembre 
s’ha incorporat al servei un nou tècnic 
que farà les tasques de prospecció gràcies 

a una subvenció atorgada dins el marc de 
“Mesures d’acompanyament als ens locals 
davant els efectes de la crisi econòmica” 
de la Diputació de Barcelona.

Pel que fa a l’Oficina de Turisme d’Arenys 
de Mar també ha tancat la memòria de 
l’actuació duta a terme aquesta tempora-
da amb una valoració positiva. Així, entre 
els mesos de juliol, agost i setembre, 603 
persones s’han acostat al C.C.Calisay 
per demanar informació sobre Arenys 
de Mar i, també, la resta de Catalunya. 
De les estadístiques es desprèn que un 
59% de les visites han estat de persones 
residents al Principat, en primer lloc, i a 
la resta de l’Estat espanyol, en segon. 7 
de cada 10 persones han fet ús de l’Ofici-
na de Turisme durant els matins. 

Les 14a edició de les Jornades Gastronò-
miques Calamarenys, que s’han dut a ter-
me durant el mes d’octubre a la vila, s’han 
tancat amb un balanç positiu tant per part 
dels restauradors participants com de la 
Regidoria de Promoció Local. L’organitza-
ció valora el fet que en aquesta edició hi 
ha hagut un increment dels restaurants que 
han pres part d’aquestes jornades oferint 
plats que tenien el calamar com a element 
principal, procedents dels dos Arenys, Ca-
net, Sant Cebrià, Llavaneres, Sant Vicenç 
de Montalt, Caldes d’Estrac i Argentona.

A més, s’ha constatat l’èxit d’activitats 
complementàries, com la subhasta de 
peix o el concurs de plats cuinats amb ca-
lamar adreçat a cuiners no professionals, 
que per segon any consecutiu van guanyar 
les arenyenques M. Teresa Bisbal i Magda 
Lladó amb la recepta de Cornets crui-
xents farcits de calamar amb sobrassada 
i ceba decorats amb fideus xinesos, flors, 
melmelada de pebrot i magrana, entre al-
tres ingredients.

Des de la Regidoria de Promoció Local 
ja es treballa en l’edició de l’any vinent 
per donar l’impuls definitiu a unes jorna-
des, les del Calamarenys, que consolidin 
Arenys de Mar com a referent del turis-
me gastronòmic.

La Regidoria de Promoció Local 
està treballant en els continguts 
de la que serà la primera guia de 
turisme que qui ho vulgui es podrà 
descarregar al seu telèfon mòbil des 
d’un punt de connexió que hi haurà 
al C.C.Calisay. Aquesta iniciativa ha 
estat possible gràcies a la subvenció 
de 5.000 euros que ha rebut de la 
Generalitat de Catalunya. 

El Calamarenys s’acomiada fins a la propera edició

GUIA  MÒBIL DE 
TURISME
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ACTUALITAT SERVEIS A LES PERSONES

Més passejades per a la 
gent gran
La Regidoria d’Esports ha iniciat, per cinquè any consecu-
tiu, el programa de passejades de la gent gran. Aquest pro-
grama es fa amb el col·lectiu de gent gran que està inscrit 
al Gimnàs Municipal i forma part de la seva programació, 
amb l’objectiu de mostrar la vessant de l’esport a la natura. 
Aquest cicle consisteix en 4 passejades per les serralades 
més emblemàtiques de Catalunya. Dijous 19 de novem-
bre va tenir lloc la primera passejada al Parc del Castell de 
Montesquiu, a la comarca d’Osona. 

Gimnàsia per a dones 
amb fibromiàlgia
L’Ajuntament d’Arenys de Mar, continuant amb la seva 
dinàmica de promoció de nous programes esportius en-
vers la salut, ha iniciat aquest mes de novembre un pro-
grama pel tractament de la fibromiàlgia des de l’activitat 
física que combina diferents exercicis de psicomotricitat 
que treballen l’equilibri, la coordinació i el control postural 
i que contribueixen a mantenir i millorar la mobilitat del 
cos d’una forma suau.
Amb aquestes sessions es potencia el nivell d’autonomia, 
es preveuen deformitats i mals hàbits posturals i es millora 
l’estat físic i cognitiu en general de les persones que pa-
teixen aquesta malaltia. Es tracta de sessions d’una hora 
de durada que s’organitzen en estiraments per escalfar la 
musculatura i activitats encaminades a treballar de forma 
aïllada les articulacions, activitats encaminades a treballar 
les articulacions més complexes d’una forma suau i har-
mònica amb ajudes de diferents materials i exercicis de 
relaxació.
Aquestes classes de gimnàstica es fan els dimarts i dijous a 
la Sala d’Actes de la Biblioteca Municipal. 

El 15 de novembre el parc de Can Jalpí d’Arenys de Munt va reunir 
425 atletes per disputar el 30è Cros dels Arenys, xifra que suposa 
tot un rècord de participació per aquesta prova esportiva organit-
zada pels ajuntaments d’Arenys de Mar i Arenys de Munt, a més de 
la Penya Apa Anem-hi i el Consell Esportiu del Maresme. A més, 
el cros va comptar amb la col·laboració de la Federació Catalana 
d’Atletisme, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i de la 
Diputació de Barcelona.
En les categories júnior, promesa i sènior femení i masculí es va 
lliurar el Trofeu Memorial Lluís Garcia Baena “Titín”. Els guanya-
dors van ser Alexia Castillo Lopez, del Medilast Lleida; i Ilias Fifa, de 
l’Agrupació Atlètica Catalunya.
Pel que fa a la categoria veteranes femení i veterans masculí es va 
lliurar el Trofeu Josep Moreno, que va anar a parar a mans de Mobel 
Vila Escrich, de Serra Marina; i Bartolomé Chamorro Serrano, de 
California Sports.
Des de l’organització es vol agrair el suport de la Creu Roja, Volun-
taris per Arenys de Munt i les AMPA del Col·legi La Presentació i els 
CEIP Sinera i Joan Maragall.

ESPORTS

Rècord de participació al 
Cros dels Arenys
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SERVEIS A LES PERSONES ACTUALITAT

GENT GRAN 

L’Esplai lliura els diplomes 
dels cursos d’informàtica
El 13 de novembre es va fer el lliurament de diplomes a les 
persones que han participat en els cursos d’informàtica que 
du a terme l’Esplai d’Arenys de Mar. La bona acollida dels 
cursos i l’èxit de convocatòria van fer que tant la Fundació 
La Caixa com l’Ajuntament d’Arenys de Mar es comprome-
tessin a continuar vetllant perquè siguin possibles iniciatives 
d’aquest tipus a l’Esplai.

L’alumnat de l’IES Tres Turons ha participat en el programa Talla 
amb els mals rotllos, impulsat per la Secretaria de Joventut i l’Insti-
tut Català de les Dones. La iniciativa es va dur a terme entre l’11 i el 
18 de novembre i va consistir en un taller de prevenció de les rela-
cions abusives que va servir per proporcionar eines i recursos forma-
tius a la població jove perquè esdevingui un agent actiu capaç d’impul-
sar estratègies de prevenció de les violències i promoure el respecte 
mutu entre els sexes, així com la resolució no violenta dels conflictes. 
Aquesta activitat va formar part dels actes per commemorar el 25 
de novembre, Dia Internacional contra la Violència de Gènere, que 
un any més van fer que arenyencs i arenyenques es mobilitzessin per 
combatre la violència vers les dones i rebutjar públicament aquests 
actes, a Arenys de Mar i al món. 

El 20 de novembre se celebra el Dia Mundial dels Drets dels 
Infants i, per primera vegada, Arenys de Mar es va sumar als 
actes commemoratius sota el lema “Tinc dret a ser escoltat”. 
Per aquesta raó, durant tota la tarda del dia 21 de novembre, 
el C.C.Calisay es va convertir en el lloc de trobada dels infants 
i joves arenyencs, amb jocs i activitats per a tothom. Enguany 
se celebra el 50è aniversari dels Drets dels Infants.

Arenys de Munt ha estat aquest any la seu de l’acte oficial de 
lliurament de guardons als guanyadors i guanyadores de la XXVI 
Mostra Literària del Maresme. En aquesta edició hi han participat 
obres de 18 municipis de la comarca. Patrícia de la Torre, del 
CEIP Joan Maragall, ha estat l’arenyenca que ha aconseguit 
endur-se un dels premis de la Mostra Literària del Maresme, en 
concret en la categoria de prosa, grup B, amb el relat “Un marcià 
a Arenys de Mar”, després d’haver guanyat, també, la Mostra 
Literària d’Arenys de Mar.

EDUCACIÓ

L’arenyenca 
Patrícia de la 
Torre guanya el 
2n premi de la 
Mostra Literària 
del Maresme, en 
la seva categoria

IGUALTAT

Eines per evitar conflictes de 
gènere entre el jovent de l’institut 

INFÀNCIA I JOVENTUT

Arenys de Mar celebra, per 
primera vegada, el Dia Mundial 
dels Drets dels Infants 
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ACTUALITAT ADMINISTRACIÓ GENERAL I PARTICIPACIÓ

  OBRA

1. Construcció d’una rampa per als cotxets i 
cadires de rodes a l’últim pis dels Jardins Xifré 
per accedir als Jutjats i la zona del CAP

2. Asfaltat del carrer de la Torre

3. Pavimentació de les pistes de bàsquet i 
futbol de la plaça Mare Paula  

4. Col·locació de 10 bancs al voltant de l’Edifi-
ci Xifré  

5. Instal·lació de joguines als Jardins Xifré

6. Instal·lació d’un mòdul de lavabo públic a la 
Riera  

7. Millora de la xarxa de passos de vianants en 
els carrers que formen part dels itineraris dels 
camins escolars  

8. Construcció de passos i plataformes ele-
vades amb ressalt per a vianants per reduir 
la velocitat dels vehicles i incrementar la 
seguretat dels vianants, en el marc dels camins 
escolars, a l’entorn del CEIP Joan Maragall, a 
Anna Maria Ravell  

PARTIDA

60.000 euros

30.000 euros

16.800 euros

6.900 euros

3.700 euros

12.000 euros

29.380 euros

15.000 euros

VOTS

191

139

133

124

123

121

120

116

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Les obres guanyadores del procés 
participatiu 2010
El 27 d’octubre es van donar a conèixer les obres guanyadores del procés de votació 
per als pressupostos participatius del 2010 durant el transcurs de l’audiència pública 
informativa del pressupost municipal i les ordenances fiscals del 2010. Un dels punts a 
destacar és que la participació enguany s’ha arribat a doblar amb un total de 648 vots 
emesos, dels quals 106 van ser en blanc o nuls. Un cop fet el recompte final, les obres 
més votades van ser les següents:

Amb aquestes obres s’arribaria a 173.780 euros, i caldrà veure com s’ajusten els 
pressupostos. La següent obra més votada, i que és susceptible a entrar en aquest 
procés depenent dels diners que quedin un cop fetes les anteriors, seria l’asfaltat i 
millora de les voreres al carrer de les Doedes, proposta que va obtenir 104 vots i 
que està pressupostada amb 70.000 euros.

Darreres 
activitats 
de l’any del 
Digiparticipa
Els cursos d’Arenys Digiparticipa, 
adreçats a la formació dels veïns i veï-
nes de la vila en les noves tecnologies, 
es tanquen amb un bon balanç general. 
Durant els darrers mesos s’ha progra-
mat un itinerari formatiu que va des de 
l’alfabetització digital, al retoc fotogrà-
fic, la comunicació en xarxa o l’asso-
liment d’habilitats socials. En aquest 
sentit, hi ha hagut cursos adreçats a 
persones en situació d’atur, gent gran i 
nouvinguts per cobrir la bretxa digital. 
La darrera experiència va tenir lloc al 
novembre amb un curs d’edició de ví-
deo adreçat a les entitats d’Arenys.

Primera trobada 
per engegar el 
Banc del Temps
El 12 de novembre es va realitzar la 
primera trobada del Banc del Temps 
d’Arenys de Mar amb disset partici-
pants que van poder intercanviar les 
seves inquietuds i posar sobre la taula 
els propers passos a seguir per engegar 
aquesta iniciativa a la vila.
De moment, ja s’ha signat el conveni 
de col·laboració entre la Fundació Sa-
lut i Família i l’Ajuntament d’Arenys de 
Mar, on es contempla l’Equip de gestió 
del Banc del Temps, format per la Re-
gidoria de Participació Ciutadana, per 
persones que lliurament s’hi inscriguin 
i vulguin comprometre’s amb el pro-
jecte, i per persones designades per 
entitats que es vulguin incorporar al 
projecte. A més, també hi haurà tres 
membres designats per l’equip de ges-
tió, que seran responsables directes de 
la gestió de la Secretaria del Banc del 
Temps, que tindrà la seva seu a l’edifici 
Xifré.
Inicialment, el Banc del Temps atendrà 
els dubtes de la ciutadania els dilluns i 
dimecres de 4 a 7 de la tarda i els di-
vendres de 9 a 2 del migdia.

Les entitats van participar en el procés participatiu
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ADMINISTRACIÓ GENERAL I PARTICIPACIÓ ACTUALITAT

HISENDA

L’Ajuntament dóna 
a conèixer les 
ordenances i el 
pressupost municipal 
del 2010
L’audiència pública per donar a conèixer les línies 
generals del pressupost de l’Ajuntament d’Arenys de 
Mar i les ordenances fiscals de l’any vinent es va fer 
el mes d’octubre a la Sala de Plens de l’Ajuntament 
i va aplegar una trentena de persones. Durant l’au-
diència, l’alcalde va explicar la situació econòmica 
actual del consistori, marcada per la crisi econòmica 
que hi ha al país, i els seus efectes en l’exercici del 
2010 a l’Ajuntament. En termes globals, està previst 
un increment del 8% del pressupost en relació a 
l’any 2009 per les inversions que es faran, però 
en canvi està previst rebaixar un 5% la despesa 
corrent de l’Ajuntament. Les principals inversions 
previstes seran les que estaran cofinançades amb 
altres administracions públiques, a més de conti-
nuar endavant amb la renovació del veïnat de Sant 
Elm, inclosa dins la Llei de Barris. 

L’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament d’Arenys de Mar continua 
treballant per convertir-se en el centre de tots els tràmits i gestions que 
s’han de fer a l’Ajuntament. Des que es va posar en marxa, ara farà un any, 
l’OAC ha anat introduint millores en els circuits, interns i externs, que se-
gueixen la informació i els tràmits al consistori. De les novetats amb què 
començarà l’any cal destacar que atendrà, també, les consultes i gestions 
de l’àrea d’Urbanisme. A més, també amb el nou any, l’OAC posa en marxa 
la possibilitat de consultar des de casa, per Internet, l’estat d’algunes de les 
consultes i d’alguns tràmits que un ciutadà tingui pendents amb l’adminis-
tració. Amb tot, l’objectiu sempre és el mateix: facilitar i agilitar les gestions 
amb l’Ajuntament. 

Cal recordar, també, que l’OAC tramita l’adjudicació de la signatura digital 
(idCAT), que permet fer tràmits per Internet a través del web municipal, 
i que tramet, també, expedients d’altres administracions. D’altra banda, la 
posada en marxa de l’OAC va venir precedida de la descentralització del 
Registre d’Entrades Municipals. És a dir, que un document es pot entrar per 
registre, a més de l’OAC, a l’oficina del carrer de les Doedes, a la Policia 
Local i per la web municipal (www.arenysdemar.cat). 

ADMINISTRACIÓ GENERAL

L’OAC continua treballant per 
millorar el servei i agilitar els 
tràmits amb l’Ajuntament

13

L’acta del ple es pot consultar, un cop aprovada, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al web municipal. Tots els plens 
municipals es retransmeten en directe per l’emissora municipal Ràdio Arenys (91.2 FM). 

Cal destacar que Ràdio Arenys ha posat en marxa de manera experimental la retransmissió de les sessions plenàries a 
través de la seva plana web (radioarenys.cat) i dóna la possibilitat de participar en un xat mentre dura el ple.

SALA DE PLENS

Ple ordinari del 28 d’octubre de 2009 

Ple extraordinari de l’11 de 
novembre de 2009 

1. Aprovació d’acta

2. Aprovació provisional del Pla Especial del Port
S’aprova amb els vots a favor del PSC, Esquerra, Iniciativa i VIA-M, 
i l’abstenció de CiU i PP.  

3. Aprovació del text refós de la modificació de PGOU en 
l’àmbit de la UASU núm. 24
S’aprova per unanimitat

4. Mocions
a) de suport a les consultes populars municipals per a 
la independència
S’aprova amb 12 vots a favor, 3 abstencions i 1 vot en contra 

b) a favor dels drets dels animals i contra el seu 
maltractament
S’aprova amb 10 vots a favor i 6 abstencions

c) sobre l’IVA
S’aprova amb 14 vots a favor i 2 abstencions

5. Precs i Preguntes

6. Comunicacions

7. Renúncia al càrrec de regidor del Sr. Joaquim 
Ponsarnau i Cardelús

1. Presa de possessió del càrrec de regidora de la Sra. 
Annabel Moreno i Nogué

2. Aprovació d’ordenances fiscals que han de regir du-
rant l’exercici de 2010 

S’aproven amb els vots a favor de PSC, Esquerra i Iniciativa, l’abs-
tenció del PPC, i els vots en contra de CiU i VIA-M. 
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ACTUALITAT ALCALDIA

L’Ajuntament aprova el Pla 
especial del port

La Policia Local d’Arenys de Mar ha 
portat a terme una campanya de control 
de les mesures de seguretat als autobusos 
escolars de la vila, en coordinació amb 
el Servei Català de Trànsit. El resultat de 
les proves va ser més que positiu, ja que 
no es va trobar cap element susceptible 
d’infringir les normes de seguretat. 
Les tasques de control es van fer en 
compliment de la normativa vigent que 
afecta els vehicles de transport col·lectiu 
destinat al trasllat dels escolars fins als 
seus centres docents. En concret, els 
agents de la Policia Local van inspeccionar 
els autobusos que presten el seu servei a 
l’IES Tres Turons i al CEIP La Presentació, 
i un transport esporàdic d’infants del CEIP 
Joan Maragall que anaven d’excursió. La 
Policia Local va fer els controls específics de 
totes aquelles qüestions relatives a proves 
d’alcoholèmia dels conductors, nombre 
d’ocupants dels vehicles, documentació en vigor 
actualitzada, i els elements de seguretat activa 
i passiva: cinturons de seguretat, elements de 
senyalització, martells trencavidres, extintors i 
farmacioles, entre d’altres.
D’altra banda, la Regidoria de Comunicació 
edita, per segon any consecutiu, un calendari 
per a les escoles d’Arenys de Mar amb els 
dibuixos guanyadors del Concurs de Dibuix 
d’Educació Viària, que fa l’alumnat de les 
escoles d’Arenys de Mar que segueixen els 
cursos que imparteix la Policia Local. 

CREACIÓ D’UN REGISTRE DE 
PERSONES INTERESSADES EN 

HABITATGE SOCIAL

L’Ajuntament d’Arenys de Mar i 
ADIGSA han firmat un conveni de col-
laboració per posar en funcionament 
i mantenir el Registre de Sol·licitants 
d’habitatge de protecció oficial de Ca-
talunya a Arenys de Mar.   

El ple del 28 d’octubre va aprovar provisionalment el El Pla especial redactat per 
Ports de la Generalitat que té com a objectiu la planificació i l’ordenació dels usos i 
serveis del recinte per tal d’impulsar les activitats que s’hi desenvolupen i donar res-
posta a les noves necessitats dels usuaris, alhora que potencia la integració del port 
amb el teixit urbà i el respecte per l’entorn i el medi ambient. 
El Pla especial del port permetrà consolidar i dinamitzar la indústria naval arenyenca 
a la zona del Portinyol amb la reordenació de la zona industrial, eixamplant el moll 
adossat per remodelar l’espai i ampliar les instal·lacions. Una altra de les actuacions 
a realitzar en aquest sector serà l’optimització de la zona que es troba a l’extrem del 
dic de llevant amb l’objectiu d’ampliar el varador i potenciar l’activitat amb una zona 
tècnica destinada a amarratges per a grans eslores.
Pel que fa al sector pesquer s’executaran actuacions per millorar l’operativitat. Així, 
per tal de garantir la maniobrabilitat de les embarcacions de pesca, el Pla preveu 
conservar un canal de navegació a la dàrsena pesquera de 55 metres
d’amplada i una zona de revirada de 75 metres de diàmetre. També es crearà un 
tren de fondeig a la part exterior de la zona del contradic per arrecerar les embarca-
cions pesqueres en cas de temporal. A més, i per tal d’unificar els serveis pesquers, 
es construirà un edifici a la punta del moll de la llotja.
D’altra banda, també es preveu l’optimització del mirall d’aigua de la dàrsena esporti-
va i es reordenarà l’activitat nàutica. Això permetrà incrementar en 96 punts d’amar-
ratge aquest sector de manera sostenible. A més, el Pla especial preveu potenciar 
les zones d’hivernatge per donar cabuda a embarcacions esportives de petita eslora. 
Pel que fa als usos turístics, el Pla especial preveu mantenir la zona del tenyidor de 
xarxes com a esplanada polivalent. El museu, previst inicialment en aquest espai, 
es realitzarà com a equipament cultural i turístic i s’ubicarà a la zona de davant de 
la Casa del Mar. Amb l’objectiu de promoure l’activitat dels vaixells turístics locals, 
el Pla també preveu crear una rampa a la part de ponent del contradic per facilitar 
embarcament i desembarcament dels passatgers. 
Per tal d’impulsar la integració del port en el municipi, es reordenarà el front marí-
tim, donant continuïtat des del passeig de ponent fins a llevant perquè els vianants 
puguin recórrer el port a peu per la zona de ribera i es crearan carrils bici. També 
en l’apartat de mobilitat es preveu la millora de les illes que connecten el port amb 
la N-II. Per millorar aquests accessos, actualment, ja s’està construint una rotonda a 
la zona de ponent i, tal com preveu el Pla se n’ha de construir una altra a la zona de 
llevant. Així mateix, s’ha de reordenar l’aparcament de la Picòrdia, un cop es finalitzi 
la rotonda. Totes aquestes actuacions suposaran una inversió progressiva de 57 mi-
lions d’euros aportats pel sector públic i la iniciativa privada. 

SEGURETAT CIUTADANA I PREVENCIÓ

Controls de seguretat 
als autobusos escolars
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ELS GRUPS POLÍTICS OPINIÓ

En el passat Ple municipal es va aprovar una moció pre-
sentada per CiU, ERC i IC-V sobre les consultes populars. 
El nostre Grup municipal, però, vol fer una reflexió sobre 
aquest tema. Al Parlament de Catalunya s’està tramitant la 
Llei de consultes populars per via del referèndum. Aquest 
projecte de llei és molt poc ambiciós i només regula les con-
sultes per via del referèndum, és a dir, aquelles que reque-
reixen autorització de l’Estat, per tant el tripartit renuncia a 
desenvolupar les potencialitats de l’Estatut.
CiU reclama a ERC que reflexioni sobre aquest punt, ja que 
fomenta en el territori les consultes, i per contra, al Parla-
ment, renuncia a regular-les per Llei.
L’article 122 de l’Estatut de Catalunya ens confereix compe-
tències exclusives per regular les consultes ciutadanes que 
no són per via del referèndum, per tant, per què ens hem 
d’autolimitar nosaltres mateixos?
Quan parlem de consultes ciutadanes no parlem només 
de consultes sobiranistes, sinó també d’altres tipus –gestió 
d’aeroports, energia nuclear, Quart Cinturó–, o en l’àmbit 
local. No s’entén que un Ajuntament hagi de demanar per-
mís a l’Estat si vol fer una consulta sobre si vol un parc eòlic 
al seu municipi o si vol cobrir la Riera.
Per tot això, CiU fa una crida a la rectificació per part del 
Govern i en especial a ERC que és dins d’aquest tripartit, 
perquè el cas d’Arenys de Munt demostra la necessitat de 
poder regular i desenvolupar el que diu l’article 122 de l’Es-
tatut, i donar-hi un marc normatiu. 
Canviant totalment de tema, s’ha confirmat que Mataró dis-
posarà d’un hotel al recinte de Port, mentre que el govern 
municipal d’Arenys de Mar n’ha eliminat la possibilitat en 
treure-ho del Pla especial del port, amb l’argument que la 
Llei de ports no ho permet.
De moment tant Barcelona com Mataró ja el tenen i nosal-
tres, gràcies a la nefasta gestió del govern municipal, ja hem 
perdut aquesta possibilitat.

Sobre les consultes 
populars

El Port

ERC està agafant el gust a això de les macroàrees.  
Després que Quim Ponsarnau deixés la macroàrea 
d’Urbanisme, els regidors d’ERC, lluny de perdre 
poder dins  del govern, no s’han quedat curts. Ara 
no tenim una macroàrea, en tenim dues i incohe-
rents.

El  regidor Pera, titular de l’àrea de Governació, que 
per si sola ja té feina, ha assumit URBANISME, que 
no és una “maria”, com diríem a la facultat, sinó una 
assignatura de primer ordre.

La nova regidora, sense cap experiència prèvia en 
política, assumeix una altra macroàrea que engloba 
serveis, medi ambient i comunicació; insòlit.

Per la pròpia experiència, la macroàrea anterior era 
més intel·ligent. Aquestes dues noves són interessos 
polítics. Això demostra qui mana a Arenys. El PSC 
de ben segur que no. ERC està fent el que vol al 
govern, però s’equivoca. No està fent les coses bé. 
I no entro a parlar dels sous i les dedicacions semi-
exclusives que s’han inventat per salvar la seva pell i 
que són objecte de crítica. Quina vergonya!

El govern d’Arenys de Mar ha quedat palès que és 
TRI-PARTIT, que no és un govern cohesionat i que 
el seu alcalde, per por de  perdre la poltrona, ho 
consent.

Facin el favor de mirar pel poble i no mirar per vos-
tès. Avui més que mai el ciutadà necessita creure 
en el polític, però en el de veritat, no en el que va a 
guardar-se les pròpies espatlles. Siguin ètics.

A TOTS ELS CONVILATANS, BON NADAL I MI-
LLOR, MOLT MILLOR, ANY NOU

El nou cartipàs

Benvolgut lector, quan tingueu aquesta publica-
ció entre les mans, haurem entrat ja en el darrer 
mes de l’any, el mes dels pressupostos, de la pla-
nificació del proper exercici, el mes de la Consulta 
Popular (no oblideu anar a votar el dia 13), però 
també el mes del Nadal, de la retrobada amb la 
família, el moment de compartir temps amb per-
sones que potser és l’únic moment de l’any que 
les veiem; un mes molt intens, certament.

Un any en què hem parlat de moltes coses que 
passen a la nostra gaia vila, de coses que no passen 
i haurien de passar, del que es fa bé, del que no es 
fa tan bé i del que es fa malament, però sobretot, 
del que resta per fer encara.

En aquest número i des d’aquest discret racó de 
l’ATR, les dones i homes que formem la família del 
VIA us desitgem una mica de silenci per escoltar 
dins vosaltres mateixos, gaudir de la companyia 
de familiars i amics, plantejar-vos nous reptes per 
al 2010 i, sobretot, que la flama de la generositat 
i la honestedat romangui encesa els 12 mesos de 
l’any i ens permeti, a tots plegats, superar les difi-
cultats que ens trobem en el camí.

Bones festes de Nadal i per als més joves, una 
bona nit de naps.

El Ple del mes d’octubre es va portar a apro-
vació el Pla Especial del Port. Aquest projecte 
ha assolit la convergència dels interessos dels 
diferents sectors que conviuen al port: sector 
pesquer, sector industrial i sector del lleure. 
Ha estat la nostra voluntat consensuar i fer un 
pla còmode i que doni resposta a les inquie-
tuds i al·legacions que ens varen arribar.

Hem escoltat planys perquè el Pla no incor-
pora un hotel, però no expliquen que la Llei 
de Costes no ho permet. També s’ha sentit 
a dir que no és un Pla de futur, però l’alter-
nativa deixava de banda les aspiracions dels 
sectors pesquer i industrial. El nostre grup 
municipal i el govern en Ple creiem en el futur 
del nostre port, un dels pocs que conté tres 
sectors importants, vinculats al mar, i amb 
un bon nombre de persones treballant-hi. 
El Pla Especial del Port que es va aprovar el 
mes d’octubre dóna solucions consensuades a 
propostes de millora, s’ajusta a dret, i allò que 
es diu que no preveu el Pla, ho preveu i regula 
el Pla General que està en fase d’aprovació.

Cap d’any, moment de 
reflexió

La transparència esdevé, avui, essencial per a la 
democràcia local i per al desenvolupament de l’ac-
tivitat municipal. És evident que els recents casos de 
corrupció urbanística generen un major desconten-
tament i desafecció de la ciutadania, però no poden 
posar en dubte l’honesta tasca que milers d’homes 
i dones, polítics i treballadors públics, realitzen cada 
dia als nostres ajuntaments.
Els ajuntaments tenen un gran repte, el d’una mo-
dernització en profunditat, que els doti de més i 
millors instruments per afrontar les noves realitats. 
I la transparència és un dels objectius que ha d’esde-
venir prioritari en aquesta transformació.
Les plusvàlues urbanístiques s’ha demostrat que són 
llamineres pels qui busquen l’enriquiment fàcil. Des 
d’ICV pensem que també cal d’introduir mecanis-
mes per millorar la participació de la ciutadania en 
l’àmbit urbanístic. Des de la creació dels consells as-
sessors urbanístics a un debat més obert sobre l’ur-
banisme local i no pas reduït a l’obra pública. Més 
transparència que també doni més paper a l’oposi-
ció, en les seves funcions de fiscalització i control en 
els contractes i adjudicacions.
ICV es va abstenir a l’aprovació inicial del Pla d’Or-
denació Urbanística (POUM). Els nostres dubtes es 
van concretar en un nombre important d’al·legacions 
que en el debat, d’aquests darrers mesos, ha permès 
que fossin enteses i, en bona part, incorporades. Per 
evitar que el nou planejament urbanístic arenyenc 
pugui quedar sota sospita pensem que val la pena 
dedicar-hi un darrera volta. En aquest sentit s’ha 
pres l’acord de no portar al Ple la seva aprovació 
provisional abans del mes de juliol.

Per un 2010 ple de 
bons desitjos

Transparència i bon govern

En aquest darrer escrit de l’ATR de l’any, el 
Grup Municipal d’esquerra vol desitjar-vos unes 
molt bones festes i una millor entrada d’any. Tan-
quem un any marcat per la crisi econòmica que 
ha afectat molts ciutadans i també l’administració 
pública. Tant de bo siguin certs els pronòstics que 
auguren un 2010 de recuperació econòmica.
Acabem l’any amb l’entrada d’una nova regidora 
al Grup Municipal, l’Annabel Moreno, i amb Jordi 
Pera al capdavant de l’àrea d’Urbanisme. Aquest 
canvi i la feina duta a terme fins ara, també per 
en Joaquim Ponsarnau, i per en Marc Soler i Co-
lomer, que continua treballant en les àrees que ja 
tenia adjudicades, fa que Esquerra encari el 2010 
amb més ganes que mai: per enllestir projectes, 
començar-ne de nous i treballar per l’Arenys de 
Mar que volem. 
Acomiadem l’any, també, amb la corrupció po-
lítica a Catalunya a primera plana de diaris i in-
formatius, i malauradament, de retruc, també a 
Arenys de Mar. I això ens preocupa malgrat la 
nostra confiança en la gran majoria de càrrecs 
públics que treballen pel bé comú. Des d’Esquer-
ra denunciem enèrgicament aquests fets, la mala 
gestió pública i apostem per un ajuntament més 
transparent, al mateix temps que reiterem la nos-
tra voluntat de col·laborar amb la justícia amb tot 
el que calgui.    
Per un 2010 ple de bons desitjos, que passeu 
unes molt bones festes!






