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TELÈFONS
D’INTERÈS

RECOLLIDA DE TRASTOS VELLS

EMERGÈNCIES

INFORMACIONS D’INTERÈS

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

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 febrer: SECTOR A, dimarts 3 i SECTOR B,
dimarts 10. Els trastos vells es poden treure al carrer, sense entorpir el pas de la via pública,
a partir de les 10 de la nit anterior del dia programat. Recordeu, també, que la Deixalleria
d’Arenys (Torrent d’en Puig) és oberta de dimarts a dissabte, matí i tarda, i diumenge al matí.
Informació: 93 793 89 85.

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

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

que hi trobaràs, o escrivint un correu electrònic a

premsa@arenysdemar.cat

Oficina del Defensor del Ciutadà

Centre Cultural Calisay
Riera del Pare Fita, 31, 2n pis, despatx 2
Telèfon 667 182 534
Horari d’atenció als ciutadans
Cada dimecres de 10:00 a 13:30 h. i de 17:00 a 19:00 h.

Pròxima renovació del DNI a Arenys
de Mar: dia 23 de febrer de 2009

La Policia Local d'Arenys de Mar comunica a la ciutadania que la
propera renovació del DNI es farà el 23 de febrer al C.C.Calisay,
en horari de 9 del matí a 1 de la tarda.
Tots els interessats ja poden passar per les dependències de la
Policia Local de dilluns a divendres, de 9 del matí a 2 de la tarda,
per demanar el seu torn. També ho poden fer per telèfon trucant
al 93.795.99.01 (mateix horari) o bé enviant un e-mail a l'adreça
arenyspolicia @arenysdemar.cat.
Atès que ara ja es tramita el DNI electrònic, aquells que se'l facin
el dia 23 de febrer, l'hauran de passar a recollir personalment el
dia 25 al mateix C.C.Calisay en l'horari de 9 a 12 hores.

FE D’ERRADES
Degut a un error de composició, el darrer núm. de l’ATR, corresponent als mesos
de desembre 2008-gener 2009, va aparèixer amb la mateixa numeració que l’anterior
(48). Ho rectifiquem doncs amb el present número, que és el 50.
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El 2009 serà un any important, ho diu
quasi tothom. En el que no hi ha
coincidència és en el motiu d’aquesta
importància. Per uns és per la quantitat
d’obra pública que es preveu realitzar
però per a d’altres, dissortadament,
els problemes econòmics el marquen
sense cap mena de dubte.

L’Ajuntament s’ha proposat, i en els
pressupostos queda reflectit, que l’obra
pública que es faci a Arenys, a més de
millorar la qualitat de vida (escola
bressol, lloses de la Riera…), sigui una
incentivació de l’economia de les
persones, dels treballadors.

A més, em plau constatar que
projectes que significaven un canvi en
el funcionament de l’Ajuntament
comencen a ser realitat.  Sovint aquests
elements queden amagats o no
s’executen perquè no són prou
vistosos, com ara l’inventari dels béns
munic ipa ls ,  o  l ’ inventar i  de l
clavegueram o la nova atenció al públic.
Però si volem un Ajuntament eficaç
cal tenir-los en compte. En aquest
sentit, comença a funcionar al febrer
una nova Oficina d’Atenció Ciutadana,
que centralitzarà i conduirà una sèrie
de tràmits. Gradualment anirà ampliant
les seves funcions, tot i que d’entrada
voldria destacar que estarà oberta dues
tardes a la setmana i que el registre
també es podrà fer a l’oficina del carrer
Doedes i a la Policia Local (fins i tot
en aquest cas els dissabtes).

Encara queda molta feina per fer que
progressivament s’anirà desenvolupant
i vull acabar amb un nou propòsit, que
esperem que sigui realitat ben aviat,
com és el de la creació del Consell de
Benestar Social, sempre necessari,
però més en aquests moments.

La rehabilitació del barri de Sant Elm és una de les grans inversions que l’Ajuntament
tirarà endavant aquest 2009. El seu cost total supera els 3 milions d’euros i es podrá
finançar gràcies a la concessió de la Llei de Barris que la Generalitat va atorgar al
projecte presentat per Arenys l’any 2007. Malgrat que enguany s’executarà la primera
fase, les obres no finalitzaran del tot fins el 2011.

L’adéu a la política de Miquel Rubirola

4 REPORTATGE Inversions 2009. L’escola bressol, principal inversió del 2009  6  L’abans i el després de les obres
del Procés Participatiu realitzades el 2008 7 ACTUALITAT Alcaldia El Conseller Huguet visita Arenys / Nous
nomenaments a la Policia Local d'Arenys / Detinguts a Arenys uns assaltants de comerços / Aclariment de l'ajuntament
d'Arenys de Mar en relació a la falsa imputació de càrrecs electes en un cas de corrupció urbanística  8 ACTUALITAT
Territori, sostenibilitat i promoció de la vila Propostes d’Arenys als Fons Estatals d’Inversió Local / Borsa de treball
/ Nous gronxadors a la plaça Bellavista 9 Tractament biològic contra l’escarabat morrut de les palmeres / Centre de
negocis per a professionals i emprenedors / Continuen les sessions de La Cuina al Mercat  10 ACTUALITAT Serveis
a les persones Una programació de primera / El Museu d’Arenys enceta el 2009 amb noves propostes expositives i
més activitats / L’escola d’adults també obre als matins 11 37è Concurs de Teatre Amateur Vila d'Arenys / Les pistes
de “skate” del parc dels Països Catalans tornen a ser operatives / Cap d’Any i Nit de Naps i Cols / Nou material per
a l’Espai Jove 12 ACTUALITAT Administració general i participació El Pla Director de Participació es donarà
a conèixer aquest mes / El Registre i el Padró Municipals obren a les tardes / Presentació de l’estudi del Pla d’Equipaments
13 Nova aula d’informàtica / SALA DE PLENS 14 OPINIÓ Els grups polítics 15 Arenys viu un Nadal molt
actiu 16 ARENYS ACTIU

L’exalcalde de la nostra vila, Miquel Rubirola, ha anunciat que renuncia a la seva

acta de regidor en el decurs del ple municipal del mes de gener. Rubirola, fins

ara regidor a l’oposició per CiU, ho ha justificat dient que ha arribat a l’edat de

jubilar-se i considera que és el moment de deixar les seves responsabilitats

polítiques. La notícia no ha estat cap sorpresa per als seus companys de partit,

als qui ja havia advertit de les seves intencions en diverses ocasions. La seva

marxa provoca que el grup local de Convergència es reestructuri. El seu substitut

serà Agustí Massuet, número 8 de la llista. A banda de comptar amb una nova

cara als plens municipals, el partit no vol parlar encara de qui assumirà el lloc

de Rubirola com a cap de llista en les futures eleccions municipals.

A banda d’això, Arenys de Mar acaba d’arrencar un nou exercici econòmic

que estarà marcat per la contenció en la despesa. Així es reflexa en el

pressupost municipal, amb tres inversions destacades, però amb el reforç del

Fons Estatal d’Inversió Local, al qual Arenys s’ha acollit, i que podria reportar-

nos dos milions i mig d’euros addicionals per a inversions. El butlletí que teniu

entre mans dedica el seu reportatge principal a resumir l’acció econòmica de

l’Ajuntament de cara al 2009.
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En temps de crisi cal ser molt curós a l’hora
de planificar les despeses del pressupost
municipal. El consistori ha notat el descens
pel que fa als ingressos per plusvàlues i els
impostos de la construcció i, per això, aquest
any es vol estalviar al màxim retallant totes
les despeses possibles, sobretot les que
afecten protocol o comunicació. El 2009
serà, doncs, l’any de l’austeritat en la despesa
pública i és per això que l’equip de govern
ha decidit que les principals inversions del
2009 es concentrin en la construcció de la
nova escola bressol, la rehabilitació del barri
de Sant Elm i els primers treballs per
urbanitzar la Riera.
Pel que fa al nou centre educatiu, la seva
construcció s'endurà prop d'un milió d'euros
de la partida d’inversions. En concret seran
900 mil euros, 350 mil dels quals seran

L’escola bressol, principal inversió del 2009
El pressupost municipal del 2009 pateix un increment molt proper a l’IPC interanual (4,5%) sobre el pressupost
inicial del 2008. La prioritat de l’equip de govern es centra en les regidories d’Acció Social i Promoció Local.
D’altra banda, es produeix un increment del 6% en el capítol I i es congelen els sous dels càrrecs electes i
càrrecs de confiança

subvencionats pel PUOSC. La nova escola
bressol ja compta amb la redacció de
l’avantprojecte i tindrà cabuda per a un total
de 130 alumnes, amb la possibilitat d’ampliar
els espais dins del mateix edifici. La
construcció i desenvolupament de l’obra és
necessària per a la vila, ja que fins ara l’Escola
Bressol La Raureta, ubicada en mòduls
prefabricats i fins fa un any desdoblada
conjuntament amb el Sinera, no és una obra
nova i la seva situació era temporal, a causa
de la creixent demanda del servei registrada
als darrers anys. Aquesta obra quedarà situada
i ubicada a l’entorn del Bareu, juntament amb
el nou CEIP que actualment està en
construcció i que dotarà la zona
d’equipaments educatius, afavorint la mobilitat
i descongestionant altres zones educatives
que actualment suporten una forta càrrega.

L’altra gran inversió del 2009 serà l'actuació
de millora al barri de Sant Elm i superarà el
mig milió d’euros. D'aquests, la meitat els
costejarà el consistori mitjançant crèdits,
mentre que la resta arribarà a través de
subvencions com la Llei de Barris. La
rehabilitació del barri de Sant Elm és un
projecte aprovat en la convocatòria 2007 de
la Llei de Barris i proposa fer un total de 26
actuacions dividides en 8 camps d’intervenció.
El seu cost total es preveu entorn als
3.200.000 euros,  cof inançats pel
Departament de Política Territorial i Obres
Públiques i l’Ajuntament d’Arenys de Mar.
Malgrat que la seva execució es desenvoluparà
en diferents fases, aquest any ja es preveu
urbanitzar el camí de la Pietat i el carrer
Montplana, rehabilitar el jardí de la Pietat i
ampliar el mirador de Sinera, així com iniciar
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Fora del capítol d’inversions, i fent un còmput
global del pressupost del 2009, podem
observar que l’estat d’ingressos ascendeix a
19.063.689,24 euros, essent els recursos
ordinaris de 16.182.495 euros; mentre que
l’Estat de Despeses contempla la xifra de
19.063.689,24 euros, si bé les despeses
ordinàries es queden en 16.127.495 euros.
Es presenta, doncs, un pressupost equilibrat
amb un estalvi net de 55.000 euros. El
document també presenta una novetat: la
creació, amb inici efectiu a partir de l’1 de
maig de 2009, de l’Entitat Pública Empresarial
Ràdio Arenys.

Congelació salarial
Una altra mesura del govern d'Arenys de
Mar per fer front a l'actual situació de crisi
econòmica és la de congelar els sous dels
càrrecs electes de cara a l'any 2009. Malgrat

això, el govern té previst crear dues figures
noves: un tècnic de suport administratiu en
l'Àrea de Benestar Social i un tècnic pel
Departament de Promoció Econòmica, en
previsió de l’augment de demanda que viuran
aquestes dues àrees per part de la ciutadania.

Ordenances fiscals del 2009
De manera general, l’increment dels preus
de les ordenances fiscals, taxes i preus públics
es manté entorn a l’augment de l’IPC. En
l’Impost sobre Béns Immobles es produeix
una reducció del tipus impositiu perquè
l’increment del valor cadastral no superi l’IPC.
Els impostos domiciliats es fraccionaran en
4 pagaments i s’incrementa un 120% el valor
cadastral màxim per sota del qual les famílies
nombroses podran beneficiar-se d’una
bonificació del 25% a la quota íntegra.
L’Impost sobre Activitats Econòmiques i el
de Plusvàlues s’apugen un 4,5%, mentre que
el de Vehicles queda congelat en haver-se
assolit ja el tipus màxim.

D’altra banda, en l ’ Impost sobre
Construccions s’adeqüen els mòduls i es
contemplen bonificacions del 25% en la

la construcció d’un equipament pel barri. A
banda d’aquestes actuacions, que han rebut
una partida del pressupost municipal de
567.000 euros, durant el 2009 també es
rehabilitaran els elements comuns dels edificis
(façanes, estructures, instal·lacions, escales,
cobertes i aïllament) amb una actuació
paral·lela que s’ha pressupostat en un milió
i mig d’euros i que aniran a càrrec del Fons
de Foment de Barris (50%), el Departament
de Medi Ambient i Habitatge (35%) i les
comunitats de propietaris (15%).
D'altra banda, la urbanització del tram inicial
i mig de la Riera tindrà un pressupost de més
de 320.000 euros, que serà finançat
íntegrament per la Xarxa Barcelona Municipis
de Qualitat. Aquesta quantitat servirà per
encarregar el projecte d’urbanització i
l’execució de la primera fase de les obres.
Cal destacar, també, la partida de 200.000
euros que s’ha destinat a inversions per a les
propostes més votades dins del Procés
Participatiu d’Elaboració del Pressupost 2009.

construcció d’habitatges de protecció social.
Pel que fa a les taxes municipals, el rebut de
l’aigua tindrà un increment del 4,63% en el
primer tram de consum, un 7,60% en el
segon, i un 13,27% en el tercer, per tendir
a igualar el cost del servei. La taxa del
clavegueram queda congelada i s’anuncia que
l’any 2010 s’incorporarà a la taxa de l’aigua.
També la taxa de l’Escola Bressol queda
congelada aquest any. Finalment, i pel que
fa a les taxes de domini públic, aquestes
s’incrementen en relació a l’IPC amb
l’excepció de les terrasses, de les quals se’n
modifiquen les temporades, i la zona blava,
segons el contracte vigent amb l’empresa
COMSA.

Augment de partida per al Procés
Participatiu 2009
En el capítol d'inversions pel proper any,
s'han reservat 200.000 euros –25.000 més
que l’any passat– per executar les propostes
que la ciutadania va votar el passat mes de
novembre d’entre un ventall de divuit
propostes que l'Ajuntament va fer arribar als
seus conciutadans.
Fent un cop d’ull a com s’ha resolt el procés
participatiu del pressupost de l’any 2008,
la valoració és molt positiva, ja que s’han
executat totes les propostes que van sortir
escollides menys una. Es tracta de
l’arranjament de la plaça de la Sardana del
Parc de Lurdes, ja que s’està duent a terme
el Pla Director i, en funció d’aquest estudi,
es determinaran els usos i necessitats de
la plaça. Pel que fa a la resta d’execucions,
les darreres obres han consistit en la
pavimentació del carrer d'en Goday i la
col·locació de plaques a 10 equipaments
singulars de la vila. Pel que fa a les propostes
escollides dins del pressupost 2009,
aquestes es poden consultar en el número
anterior de l’A Tocar Ratlla.
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L’abans i el després de les obres del Procés Participatiu realitzades el 2008

Millora de l’accés a la platja des del camí de mar

Instal·lació de passeres a la platjaRenovació de les baranes del túnel d’accés a la
platja i de l’ascensor

Col·locació de 50 papereresSubstitució de la reixa metàl·lica de la Riera

Senyalització de pas de vianants i supressió de barreres
arquitectòniques del C/ Avall amb la Riera

Retolació d’edificis emblemàtics de la vila

Rehabilitació del carrer Goday

Instal·lació de bancs a la porta del Mercat Municipal

Pendent de l’asfaltatge final



ALCALDIA ACTUALITAT

7

SEGURETAT CIUTADANA

Nous
nomenaments a
la Policia Local
d'Arenys
Dos dels efectius que conformen la plantilla
de la Policia Local d'Arenys de Mar han vist
recompensat el seu treball dins el cos amb un
ascens de rang. Es tracta de l'agent Francisco
Javier Vivas, que ha estat ascendit a caporal, i
el caporal Juan José Martínez, que ara és
sergent. Ambdós han hagut de superar unes
oposicions internes dins del Cos i posteriorment
han hagut d'aprovar el corresponent curs de
capacitació a l'Institut de Seguretat Pública de
Catalunya, amb altres membres de les Policies
Locals i els Mossos d'Esquadra.

Arran de les notícies aparegudes en diferents mitjans de comunicació en referència al tràmit
processal sobre reclamació de documentació al consistori arenyenc per part de la Fiscalia, l'alcalde
d'Arenys de Mar, Ramon Vinyes, va fer públic un comunicat institucional l'endemà mateix que
l'últim dels regidors que havia de declarar davant la Fiscalia ho fes, el desembre de 2008.

En el comunicat, l'alcalde desmenteix que el Servei Anticorrupció i de Delictes Econòmics de la
Fiscalia del TSJC investigui càrrecs electes d'Arenys de Mar ni que se'ls hagi imputat cap delicte de
naturalesa urbanística, desmentiment que ha vingut avalat, aquest mateix mes de gener, per un
comunicat de la mateixa Fiscalia. Un comunicat en què el fiscal en cap provincial manifesta, textualment:
"aprovecho la oportunidad para significarle que la publicación torciera de la noticia causó también malestar
en las personas encargadas de la investigación, totalmente ajenas a la publicación y manipulación de la
noticia".
La declaració d'actuals i anteriors càrrecs electes i tècnics de l'Ajuntament d'Arenys de Mar davant
de la Fiscalia respon a la citació per aclarir un assumpte relacionat amb una documentació no
presentada davant del Jutjat Contenciós Administratiu. En el moment de ser demanada, l'Ajuntament
va fer saber que s'havia extraviat, raó per la qual, el 10 de juliol de 2008, el Jutjat Contenciós
Administratiu va acordar requerir a la Fiscalia que investigués si s'havia produït o no un delicte de
desobediència a l'autoritat i/o d'infidelitat en la custòdia de documents.
Contra aquesta resolució, els serveis jurídics municipals van interposar un recurs, que es va estimar
el 5 de desembre de 2008 i, per tant, va deixar sense efecte aquella primera resolució. Tot i així,
en el marc d'aquest procediment, foren citats a declarar l'alcalde Ramon Vinyes, l'exalcalde Miquel
Rubirola, els regidors Joaquim Ponsarnau i Lluís Blanchar, l'exregidor Agustí Massuet, i el secretari
de la Corporació, Àngel Lozano. Val a dir que en aquests moments, després d'una recerca exhaustiva
a l'arxiu municipal, també en suport informàtic, ha estat possible aportar la major part de la
documentació requerida, malgrat que l'estimació del recurs ja no ho fes necessari.
En aquests moments s'està a l'espera de l'informe de la Fiscalia que ha de concretar si existeix o
no cap tipus de responsabilitat, o si s'arxiven les actuacions. Mentrestant, el recurs contenciós
administratiu segueix el seu curs.
Podeu llegir els comunicats sencers al web municipal, www.arenysdemar.cat.

El Conseller Huguet visita Arenys
El conseller d´Innovació, Universitats
i Empresa, Josep Huguet, va visitar el
16 de gener diferents empreses
arenyenques, entre elles Aretex Condor,
el Mercat Municipal, les drassanes
d'Aresa o el Restaurant Hispània. A més,
el govern municipal li va fer arribar la
preocupació econòmica davant la
necessitat de reformar el Mercat
Municipal. Huguet va manifestar la
necessitat de cercar diners per finançar
el projecte i, posteriorment, els recursos
necessaris per poder executar-lo.
La visita del conseller havia de servir
per constatar la diversitat del teixit

econòmic de la comarca i, de fet, Josep Huguet la va poder conèixer de primera mà amb la primera
visita de la jornada, a la fàbrica Aretex Condor, on va comprovar la importància que té encara l'activitat
tèxtil. Posteriorment, Huguet va reunir-se amb els representants del Mercat Municipal, que està
pendent d'una reestructuració per adaptar-se als nous temps.
Huguet també va visitar les dependències municipals, on va signar al llibre d'honor de l'Ajuntament i
es va reunir amb l'equip de govern. El conseller tampoc va oblidar-se del port, i es va desplaçar fins
a les drassanes d'Arenys, on va conèixer de prop l'activitat que s'hi fa. La ruta va ser una pinzellada
del teixit econòmic del municipi, sense deixar de banda el comerç local. La visita del representant
de la Generalitat va acabar amb la visita a les noves instal·lacions del restaurant Hispània.

Detinguts a
Arenys uns
assaltants de
comerços
Agents de la Policia Local i dels Mossos van
detenir a principis de gener tres homes poc
després d´assaltar una perfumeria i robar més
d´un miler d´articles de marques comercials
reconegudes. El botí està valorat en 25.000
euros. La Policia Local va observar la fugida del
vehicle i va donar l'avís a la Policia Autonòmica,
que va iniciar -alhora- la seva persecució.
Malgrat les indicacions policials, el cotxe va
continuar la carrera en direcció a Arenys de
Munt per la carretera C-61 on, finalment, els
tres ocupants van ser detinguts.
En l'escorcoll posterior del cotxe, els agents
van localitzar prop de 1.200 articles de colònies,
perfums i maquillatges de diferents marques
amagats en bosses d'escombraries.

ACLARIMENT DE L'AJUNTAMENT D'ARENYS DE MAR EN
RELACIÓ A LA FALSA IMPUTACIÓ DE CÀRRECS ELECTES EN

UN CAS DE CORRUPCIÓ URBANÍSTICA
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ACTUALITAT TERRITORI, SOSTENIBILITAT I PROMOCIÓ DE LA VILA

TERRITORI

Propostes d’Arenys als
Fons Estatals d’Inversió
Local
L’Ajuntament d’Arenys s’ha acollit als ajuts del Fons
Estatal d’Inversió Local, que poden suposar una injecció
aproximada de 2 milions i mig d’euros, per a realitzar
inversions a la vila que no hagin estat pressupostades en
l’exercici del 2009 i que tampoc comptin amb cap altra
font de finançament.
S’han presentat tres projectes. El primer és la reforma
dels vestidors, així com dels magatzems i despatxos, del
pavelló municipal i està pressupostada en 1.400.000
euros. La segona proposta és la urbanització del carrer
Església, amb la renovació del clavegueram, una nova
recollida de les aigües pluvials i l’anivellament de les
voreres amb el paviment. El cost d’aquesta actuació és
d’uns 340.000 euros.
Per últim, també es proposa l’execució de la segona fase
d’urbanització de la zona Platja Cassà, que comprèn del
carrer Riera a la plaça Molí de Mar. Una actuació que es
realitzarà en sintonia amb l’execució de la primera fase i
que està pressupostada en 800.000 euros.
La condició per rebre aquests ajuts és que les obres es
realitzin durant el 2009. Aquest mes de febrer
l’Ajuntament sabrà si l’Estat ha aprovat les propostes
presentades per Arenys de Mar.

Nous gronxadors a la plaça Bellavista
L’Ajuntament d’Arenys ha instal·lat en les darreres setmanes nous gronxadors

a la plaça Bellavista i ja estan a la disposició dels més menuts.

Des del Servei d’Intermediació Laboral
de l’Ajuntament d’Arenys de Mar volem
aconsellar totes aquelles persones que es
trobin a l’atur i tinguin experiència en
l’àmbit de la construcció, que s’inscriguin
formalment a les llistes del Servei
d’Ocupació de Catalunya, atès que les
empreses adjudicatàries dels contractes
d’obra pública en el marc del Fons Estatal
per a Inversions Locals es comprometen
a incorporar persones en situació d’atur.

Borsa de treball
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Centre de
negocis per a
professionals i
emprenedors
Arenys Innova ofereix a tots
aque l l s  pro fess iona l s  i
emprenedors que necessitin
disposar d’una petita oficina amb
els serveis i equipaments
necessaris, el seu Centre de
Negocis situat al carrer de
l’Església, 48. El centre de
negocis és un model d’oficina
amb serveis  i  recursos
compartits que permet un estalvi
important en l’obertura del
negoci, atès que evita costos
com ara el projecte d’obres, les
llicències i taxes corresponents,
el mobiliari i decoració,
l’equipament informàtic i de
telecomunicacions o el personal
d’atenció.

Més informació a Arenys Innova
(www.arenysinnova.com i al
telèfon 902 11 74 78).

MEDI AMBIENT

Tractament biològic contra l’escarabat
morrut de les palmeres
Aquest mes de gener, l’Àrea de
Medi Ambient ha encarregat a
l’empresa Ribas Fitosanitaris SL un
nou tractament fitosanitari de les
palmeres canàries situades en espais
públics de la vila. En total, han rebut
el tractament 18 exemplars situats
a l’entorn de l’edifici del Xifré,
l’aparcament de la Policia Local, el
pati del CEIP Maragall, l’entorn dels
mòduls de Can Nadal i del pavelló
Sert, el carrer Fondo de les Creus
i el carrer Doedes. Aquest ha estat
el quart tractament preventiu que
es fa en el darrer any contra la plaga
del morrut de les palmeres. Fins
ara, s’havien realitzat cada tres
mesos. És la primera vegada que s’aplica un tractament biològic mitjançant uns microorganismes
anomenats nemàtodes, que parasiten l’escarabat del morrut i l’acaben afeblint fins a la seva
eliminació, amb uns resultats prou satisfactoris.

Des de la Regidoria de Medi Ambient es recorda la importància de detectar a temps les
palmeres que presenten els símptomes de la presència d’aquest escarabat. Per això és
imprescindible la col·laboració de la població per detectar-les ràpidament. Qualsevol indici
d´afectació del morrut cal comunicar-lo a l´Ajuntament (93 795 99 00), al Servei de Sanitat
Vegetal de la Generalitat de Catalunya (93 304 67 76) o als Serveis Territorials a Barcelona
del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (93 409 20 90).

PROMOCIÓ LOCAL

Continuen les
sessions de La
Cuina al Mercat
La proposta de dinamització del Mercat
Municipal La Cuina al Mercat ha comptat
amb dues sessions de cuina en directe en
els dos darrers mesos. El 18 de desembre,
la cuinera Rosario Montoza va preparar un
suquet de bastina, mentre que el 29 de
gener va ser la cuinera Maria Elena González
qui va cuinar en directe la recepta de vedella
amb faves. En ambdós casos, un cop
acabada la demostració, es va oferir un
tastet del plat a totes les persones que van
presentar tiquets de compra de la plaça
del mercat superior als 15 euros. Tots els
productes utilitzats per a l'elaboració dels
plats els havien cedit les parades del mercat.
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ACTUALITAT SERVEIS A LES PERSONES

CULTURA

Una programació
de primera

El Museu d’Arenys commemorarà el centenari del naixement de
Josep M. Pons Guri amb una exposició sobre la Torre dels Encantats
en la que es mostraran troballes d’aquest jaciment ibèric. Aquesta
mostra anirà acompanyada de l’edició d’un llibre amb el recull de
les peces de l’antic poblat. D’altra banda, com cada any, el Museu
coproduirà una nova mostra amb l’Associació de Dones del municipi
en el marc del projecte Memòria de Dones. Del Bombatxo al xandall
és una exposició que presenta la trajectòria de les dones en l’esport,
la seva presència i l’evolució de les activitats de les dones en aquesta
disciplina. El calendari d’activitats d’enguany també inclou l’edició
d’un llibre que recollirà els minerals catalans de la col·lecció de
mineralogia Mollfulleda. Aquesta publicació compta amb la direcció
científica de Joan Viñals, professor de la Universitat de Barcelona.
Pel que fa al conjunt d’activitats que ha generat el Museu durant el
2008, cal destacar la inauguració de l’exposició permanent Arenys

El Teatre Principal i la Regidoria de Cultura
han presentat la nova temporada, que fins al
juliol portarà als escenaris una variada oferta
d'espectacles. Si el 2008 ha estat l'any de la
consolidació definitiva del Teatre Principal
amb més de 10 mil espectadors, aquest
primer semestre del 2009 el Teatre ha fet
una aposta decidida per la gran qualitat dels
seus espectacles.
En el camp de la música, hi ha programat un
concert amb l'Orquestra de Cambra de Vic
(coproduït  amb l 'Aula d 'Extensió
Universitària), un concert de jazz amb Manel
Camp & Llibert Fortuny i, el plat fort de la
temporada, que arriba a mitjan de març de

El Museu d’Arenys enceta el 2009 amb noves propostes
expositives i més activitats

de Mar, una història, amb motiu del vint-i-cinquè aniversari del Museu
Marès de la Punta. Un repàs de la història del municipi des de la
presència ibèrica i romana a l’etapa contemporània, que ha permès
mostrar part del fons local Fidel Fita. També durant l’any passat, es
va commemorar el vintè aniversari del Museu de Mineralogia
Mollfulleda, amb visites teatralitzades a la col·lecció.
Consolidació de les activitats per a tots els públics
El Museu ha diversificat la seva oferta programàtica amb la col·laboració
d’altres equipaments culturals del municipi com el Calisay, i ha
aconseguit així més activitats i més públic. Durant el 2008 el Museu
ha tingut quasi un miler i mig de visitants en concepte d’activitats
com les exposicions de l’antiga vil·la romana de Valldemaria o la de
ret fi al Calisay, seminaris de puntes, tallers de minerals, contes o
visites teatralitzades als seus fons.
Pel que fa a dades de públic en termes generals, el nombre de visites
al Museu es manté en relació a l’any passat amb més de 6.000 visites.
En aquest sentit, cal destacar la importància de la inauguració de
l’exposició permanent Arenys de Mar, una història, que ha atret bona
part de la població arenyenca.

la mà de la Locomotora Negra i la Coral Sant
Jordi, amb l'espectacle Cantata-Jazz Salvador
Espriu He mirat aquesta terra amb Mercè
Pons com a rapsoda.
Un parell de novetats més d'aquesta
programació serà, al maig, El café de las
niñas (petit cafè amb solera bohèmia) i,
per Sant Zenon, Antologia de la Sarsuela,
que recull els millors fragments de les
sarsueles més populars.
En l'àmbit de la dansa, visitarà l'escenari del
Teatre Principal Cesc Gelabert amb la seva
companyia Gelabert-Azzopardi per
presentar l’espectacle Un dia amb el públic,
un espectacle singular on les persones no
professionals interessades podran assistir a
una classe d'introducció a la dansa, sota la
direcció del mateix Cesc Gelabert.
La nova programació, estrenada a mitjans de
gener, inclou un total de 17 obres que
engloben tot tipus d’arts escèniques com el

teatre, la dansa i les propostes familiars,
combinades amb recitals musicals. Podeu
consultar tota la programació al web
municipal i a l'Arenys Activitats.

L’ESCOLA D’ADULTS
TAMBÉ OBRE ALS MATINS

D’ençà principis de gener, els dilluns i els dimecres al matí l’Escola
d’Adults ofereix una nova línia per cobrir la demanda creixent
que darrerament s’ha registrat en relació als horaris de matí.
Les circumstàncies socials actuals han portat la Regidoria
d’Educació, conjuntament amb l’Escola d’Adults, a posar al servei
del ciutadà una línia fins ara inexistent i que dota l’escola de més
alumnes i un millor servei.
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SERVEIS A LES PERSONES ACTUALITAT

Nou material per
a l’Espai Jove
L’Espai Jove ha adquirit nou material
informàtic per dur a terme nous cursos i
tallers destinats als més joves. L’adquisició
de diversos ordinadors portàtils, un equip
de producció i una càmera de vídeo
permetran l’elaboració de materials
audiovisuals. Amb aquestes adquisicions,
finançades a través d’un conveni amb Caixa
Catalunya i Diputació de Barcelona, l’Espai
Jove aposta clarament per les Tecnologies
de la Informació i la Comunicació.

37è Concurs de Teatre Amateur
Vila d'Arenys
El Grup Artístic Carles Xena ha donat a conèixer les obres seleccionades per
participar al 37è Concurs de Teatre Amateur Vila d'Arenys de Mar. Es tracta de vuit
espectacles de companyies procedents de Terrassa, Sant Vicenç dels Horts, Calaf,
Sant Feliu de Llobregat, Sant Feliu de Codines i Granollers. Les representacions es
van iniciar el passat 25 de gener amb la primera de les representacions i s’allargaran
fins el 29 de març al Teatre dels Seràfics.
També en relació a aquest certamen, el Grup Artístic Carles Xena ha convocat les
bases del 13è concurs de crítica teatral, Premi Francesc Aymerich, adreçat a alumnes
del segon cicle d’educació secundària. Els treballs han de fer referència a una de les
obres teatrals representades en el decurs de l’esmenta’t Concurs de Teatre i els
premis per als guanyadors seran d’entre 100 i 200 euros.

Després de romandre diverses setmanes tancades pels danys que presentaven
algunes de les rampes, aquest mes de gener s’han reobert les pistes de “skate” del
parc dels Països Catalans. Les pistes s’havien tancat per tal de dur a terme l’arranjament
que l’Ajuntament d’Arenys de Mar ha realitzat dels diferents elements que les
conformen. Els elements que s’han reparat són els coneguts com a “half pipe”, “flat
bank” i “fun box combination”.
D’altra banda, els joves que utilitzen l’espai voldrien renovar les pistes per poder
fer nous exercicis i també han proposat fer una festa i pintar i adequar l'espai al
seu gust. Aquestes demandes han estat recollides pel Servei de Joventut i se'ls ha
convidat a participar al Consell de Joves. Val a dir que a Arenys de Munt també
hi ha una demanada per aconseguir unes pistes com les de la nostra vila i, de fet,
són una referència pels joves del poble veí.

Cap d’Any i Nit de
Naps i Cols

Enguany la celebració de “l’Any de l’Èxit”,
donant la benvinguda al 2009, i la celebració
de Naps i Cols durant la Nit de Reis han
estat fruit de la col·laboració de la Regidoria
d’Infància i Joventut amb diverses entitats
joves (Consell de Joves, TRES-A i JERC)
que han treballat conjuntament amb
l’objectiu de fer la Festa de Cap d’Any i la
Nit de Naps i Cols més participatives i més
segures. Des de l’equip de govern es valora
en positiu la seva organització i es vol agrair
l’esforç realitzat. Tot i que ambdues
ce lebrac ions  s ’han  desenvo lupat
satisfactòriament, es tindran en compte
certs aspectes per millorar encara més tot
el que les envolta de cara al futur.

JOVENTUT I ESPORTS

Les pistes de “skate” del parc
dels Països Catalans tornen a ser
operatives
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ACTUALITAT ADMINISTRACIÓ GENERAL I PARTICIPACIÓ

Presentació
de l’estudi del
Pla
d’Equipaments
El dimecres 4 de febrer tindrà lloc
la reunió de la Comissió del Pla
d’Equipaments, en la qual es
presentarà als seus membres l’estudi
encarregat per l’Ajuntament a través
de la Diputació de Barcelona.

La direcció de l’estudi realitzarà una
explicació del Pla que servirà per
assentar les bases que han de
permetre la redacció final del Pla
d’Equipaments d’Arenys de Mar. A
partir d’aquest estudi, el proper pas
serà començar a desenvolupar-lo.

PARTICIPACIÓ

El Pla Director de
Participació es
donarà a conèixer
aquest mes

El Registre i el Padró Municipals obren
a les tardes
Tot i que els treballs per a la posada en marxa de l'Oficina d'Atenció Ciutadana a la planta
baixa de l'Ajuntament encara no estan del tot enllestits, aquest mes de febrer ha entrat en
funcionament el servei de Registre Municipal i Padró d’Habitants en horari d’atenció de
tarda els dimarts i dijous.
Amb l’objectiu de millorar l’atenció dels seus usuaris, els baixos de l’Ajuntament han patit
una reforma integral per adequar l’espai a les necessitats dels veïns.

Des del mes de febrer de 2008, un equip
investigador d'estudiants del Màster en
Participació i Polítiques Locals de la Universitat
Autònoma de Barcelona ha estat treballant
en el document base que ha de servir per
elaborar el Pla Director de Participació
Ciutadana. Durant aquest any s’ha estudiat
i analitzat la participació a Arenys de Mar i
s’han copsat les diferents opinions i visions
que existeixen a la vila sobre la participació.
El passat 22 de gener, en el transcurs d’un
acte obert a tota la ciutadania, es van donar
a conèixer les línies que s’han seguit i que
han consistit en una sèrie d’entrevistes a

representants polítics, tècnics municipals,
entitats i associacions de la vila, així com a
través de tallers i reunions de treball amb
associacions de veïns, consells municipals
i entitats de tot tipus, entre d’altres.

A partir del treball de camp realitzat s’han
recollit i generat idees i aportacions en
relació a la participació ciutadana a Arenys
de Mar que queden recollides en l’informe
final que es presentarà aquest mes de febrer.



SALA DE PLENS

L’acta del ple es pot consultar, un cop aprovada, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al web municipal.
Tots els plens municipals es retransmeten en directe per l’emissora municipal Ràdio Arenys (91.2 FM).
Cal destacar que Ràdio Arenys ha posat en marxa de manera experimental la retransmissió de les
sessions plenàries a través de la seva plana web (radioarenys.cat) i dóna la possibilitat de participar
en un xat mentre dura el ple.

ADMINISTRACIÓ GENERAL I PARTICIPACIÓ ACTUALITAT

1.- Aprovació de l’acta ordinària del dia 19 de novembre de
2008.
S’aprova amb els vots a favor del PSC, ERC i ICV, i les abstencions de
CiU, PP i VIA-M

2.- Aprovació de la plantilla de personal i relació de llocs de
treball per a l’exercici 2009.
S’aprova amb els vots a favor del PSC, ERC, ICV i VIA-M, el vot en
contra del PP i l’abstenció de CiU.

3.- Aprovació Pressupost General de l’Ajuntament per a
l’exercici 2009.
S’aprova amb els vots a favor del PSC, ERC i ICV, el vot en contra del
VIA-M i les abstencions de CiU i del PP.

4.- Autorització de les tarifes per a l’exercici de 2009 a
l’aparcament Xifré.
S’aprova amb els vots a favor del PSC, ERC i ICV, i les abstencions de
CiU, PP i VIA-M.

5.- Autorització de tarifes per a l’exercici de 2009 al Complex
Esportiu Fondo de les Creus.
S’aprova amb els vots a favor del PSC, ERC, ICV i VIA-M, i les abstencions
de CiU i el PP.

6.- Rectificació i actualització de l’Inventari de Béns.
S’aprova per unanimitat.

7.- Acceptació de renúncia i nomenament de nou vocal al
Consell sectorial de la Residència Geriàtrica.
S’aprova per unanimitat.

8.- Constitució de comissió d’avaluació i seguiment de la
rehabilitació de Sant Elm.
S’aprova per unanimitat.

9.- Constitució de l’EPE Ràdio Arenys.
S’aprova per unanimitat.

10.- Mocions.

11.- Precs i preguntes.

12.- Comunicacions.

Ple ordinari del 17 de desembre de 2008

13

Nova aula
d’informàtica
Aquest mes de febrer entrarà en funcionament
una nova aula d'informàtica al carrer Doedes,
que compartirà espai amb les dependències
de la brigada municipal. L’adequació de l’espai
permetrà complementar la proposta de
dinamització d’entitats i associacions de la
vila, ja que disposaran d’una aula equipada
per a real itzar cursos d’ informàtica
autogestionats per les mateixes entitats i
associacions de veïns. L’aula d’informàtica s’ha
equipat  amb deu  ordinadors i té el seu accés
per l’entrada principal de l’edifici.
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OPINIÓ ELS GRUPS POLÍTICS

Planificar el 2009

Si vols sortir del forat,
no continuïs cavant

La visita de l’Honorable Conseller d’Innovació,
Universitats i Empresa, Sr. Josep Huguet, ha
demostrat, una vegada més, la manca de sentit
institucional i el sectarisme del govern tripartit PSC-
ERC-IC-V.
La visita del conseller ens fou notificada oficialment,
i dos membres del nostre grup municipal van ser
presents a la rebuda i a la salutació al conseller.
Tanmateix, després de les paraules del conseller a
la Sala de Plens i en el  moment del treball per
exposar els temes que interessen a la nostra vila i
que són de l’àmbit de la Conselleria, ens fou negada
l’entrada a la sala de reunions, adduint que la reunió
era només amb el govern.
El govern tripartit va impedir així al nostre grup
municipal exposar oficialment els nostres punts de
vista al conseller.
A la passada legislatura,  ens van visitar les conselleres
Marta Cid i Marina Geli, i en totes dues ocasions els
grups de l’oposició hi van ser presents i participaren
en totes les reunions de treball.
Tot allò que pugui dir, a partir d’ara, el govern tripartit
PSC-ERC-IC-V, sobre diàleg i participació del grup
municipal de CiU, està desautoritzat pel propi
comportament del govern tripartit.
Malgrat aquest menyspreu institucional, el nostre grup
continuarà treballant al servei de la nostra vila, malgrat
que ens tanquin la porta pels nassos.

Sectarisme i manca de sentit
institucional

El Fons Estatal d’Inversió
Local

Encetem nou any i  nou pressupost municipal. Tot i
estar en uns moments difícils a nivell econòmic, cal posar
el màxim d’imaginació possible per obtenir recursos i
planificar les principals inversions de la nostra vila. Aquest
passat mes de gener s’han tramitat les subvencions del
Fons d’Inversions Locals de l’Estat i del Fons Europeu
(FEDER). Sens dubte aquests ajuts alleujaran la minsa
capacitat de finançament que tenim els municipis, però
no resolen el problema de fons que fa anys que dura.
Tot i així, ha calgut prioritzar i complementar aquells
projectes que tenim damunt la taula. Alguns es realitzaran
aquest mateix any. Altres dins del 2010. Enguany veurem
les obres d’urbanització de Platja Cassà des del carrer
d’en Riera fins a la plaça de Molí de Mar, continuació de
la primera fase que ja es va fer durant el 2008. S’iniciarà
la reforma del pavelló amb la construcció dels nous
vestidors, magatzem i despatxos. S’urbanitzarà el carrer
de l’Església amb model de prioritat invertida (vianants)
amb un sol nivell de superfície, recollida de pluvials i
renovació d’alguns  serveis. Ja s’han iniciat les obres de
millora de Sant Elm, dins del projecte de la Llei de barris.
Aquesta primera fase és la rehabilitació dels habitatges.
A partir del 2010 s’iniciaran les d’ urbanització del seu
entorn, camí de la Pietat, carrer Montplana, equipament,
mirador, zones verdes.... El 2009 també serà l’any de
concreció dels projectes de l’Escola Bressol municipal i
de l’ampliació del  Teatre Principal. Ens ve un any que
ens trobarem amb diverses obres públiques i que una
vegada més caldrà demanar la comprensió i col·laboració
dels veïns per les molèsties que es puguin crear, entenent
que és per millorar el conjunt de la nostra vila.

Arran de l’aprovació del Fons Estatal d’Inversió Local,
que subvenciona projectes municipals que incentivin
l’obra pública i facilitin el retorn a la vida laboral activa
de treballadors i treballadores del sector de la
construcció, la vila d’Arenys de Mar opta a una subvenció
de 2.506.862 euros. Al programa previst per a aquest
2009, amb l’acabament de les obres de l’escola pública
Sinera, l’aprovació del projecte de l’escola bressol
municipal, la canalització del rial del Bareu, la urbanització
d’un tram de la Riera i la millora d’un conjunt de carrers
del municipi, entre altres, cal afegir-hi els tres projectes
que el govern municipal ha escollit perquè es beneficiïn
de la subvenció de l’Estat.

Per una banda, l’execució de la segona fase de renovació
del clavegueram de Platja Cassà, el tram que va des del
carrer d’en Riera a la penya del cementiri, que
comportarà una millora definitiva en aquesta zona del
municipi; per l’altra, la reforma del carrer de l’Església,
en què s’anivellarà les voreres i s’urbanitzarà un dels
carrers més emblemàtics del nucli antic; i també, la
reforma dels vestidors del Pavelló municipal, d’acord
amb el projecte presentat el passat mes de juny, en què
es reforma tota la planta de la pista de baix, amb la
construcció de vestidors, serveis i magatzems.

Ens trobem, doncs, davant un any de transformacions
urbanístiques, que es complementarà amb l’aprovació
del POUM i del Pla Especial del Port, sense oblidar les
millores i treballs del dia a dia que cadascuna de les
regidories va incorporant en el conjunt de l’actuació del
govern municipal, per fer una administració més
transparent i propera als vilatans.

Sobre el poble palestí

Des d’ICV volem mostrar la nostra indignació per l’atac
d’Israel sobre el poble palestí, no entrarem a jutjar qui té
més paper protagonista en el conflicte, ni tan sols qui ha
estat el causant de la resposta militar. Però si que volem
deixar constància que l’ofensiva militar ha estat
desproporcionada i desmesurada tant a nivell quantitatiu
com a nivell qualitatiu.

Des d’ICV estem convençuts que la fi no justifica els mitjans,
i que hi ha una ètica humana i social que mai s’hauria de
traspassar. Creiem que l’estat d’Israel ha traspassat aquesta
frontera, a més de violar drets internacionals i humanitaris,
de no haver fet concessions a la població civil en els constants
bombardejos sobre la franja de Gaza, fins i tot a aquells i
aquelles que s’havien refugiat en edificis de Nacions Unides.

És per aquest motiu que ICV vol mostrar-se com una veu
més en contra dels actes de violència que es generen contra
població civil a Gaza ja que aquestes accions, ni portaran
pau a la zona ni resoldran cap conflicte, això sí, empitjorarà
les condicions, de per si ja precàries de la població civil
palestina. Les víctimes superen el miler amb escreix, els
ferits han estat elevadíssims però també hi ha conseqüències
no tan directes que cal tenir en compte, com ara els
desplaçats. Aquells que fugen dels bombardejos i el fet de
tenir les fronteres barrades i que no hi puguin accedir els
béns humanitaris, fan de tot plegat una tragèdia humana
que s’agreujarà en els propers mesos.

Tristament parlem d’un conflicte que s’allarga en el temps
des de l’ofensiva que l’estat d’Israel va executar el1967,
en l’anomenada Guerra dels 6 dies, amb la qual es va
annexionar de manera il·legítima part el territori palestí,
i que continua latent a dia d’avui i tristament les armes
i els atacs contra la població civil no faran res més que
continuar exaltant els grups armats de la zona.

Aquesta dita fa referència al fet que si vols canviar
el resultat, no pots continuar fent les coses de la
mateixa manera que fins ara.

Sembla que els encarregats de fer el pressupost municipal
no coneixen aquesta dita. Tothom és conscient  que estem
immersos en una profunda crisi econòmica i això es
tradueix en pèrdua de llocs de treball, tancament
d’empreses i reducció del consum com a conseqüència
de la disminució del poder adquisitiu. Tot això amanit amb
els excessos del sector financer, que ara passen factura i
fan més difícil encara a les empreses poder tirar endavant.

En el capítol dels ingressos municipals té un impacte notable
la disminució (la caiguda en picat) de l’activitat constructora,
i això es nota. En conseqüència, des del VIA creiem que
l’actuació lògica és reduir la despesa prescindible, optimitzar
la imprescindible (comprar millor) i esmerçar els recursos
en aquelles activitats que generen ocupació, activitat
econòmica i recursos a curt i llarg termini.

Doncs en els pressupostos aprovats recentment, la
màxima “reducció” que es fa és congelar, i lluny d’invertir
a fomentar l’activitat econòmica, seguim la mateixa
tònica de dedicar un trist 1% del pressupost a promoció
local. Sí, és cert que s’ha incrementat aquest capítol en
un 6% respecte a l’any passat, però és ridícul l’import
destinat a la promoció local i l’ocupació; en temps
de vaques grasses tot va bé, però sobta que
mantinguem el pressupost de més d’un milió
d’euros en cultura quan a promoció local hi
destinem només 190.800 euros.

Què en pensen, els més de 700 aturats a Arenys de Mar,
d’aquesta desproporció?

És evident que la nostra societat està malalta. No
tota, no seria just posar tothom dins el mateix sac. I  ho
celebro. Però em preocupa, i molt, aquella part de la
nostra societat que avui, per la seva curta vida, desconeix
el valor de les coses, dels sentiments i de la història. En
gran part, per ignorància; sí, per ignorància.

Molts d’aquests joves d’avui –que seran els adults i alguns
d’ells els dirigents de demà– són ignorants en política,
en història, en filosofia. Es mouen per tendències o
imposicions de moda, no pensen amb el cap, els obliguen
a pensar amb el cor, amb els sentiments.

Quin futur més simple per a aquells que no hi veuen
més enllà d’on clarament algú –de manera  curosament
i intel·ligentment treballada– els dirigeix, algú que els
inculca aquests sentiments i els fa actuar com a titelles.

Insulten perquè no tenen arguments sòlids i raonats.
Agredeixen per l’esquena perquè no tenen allò que s’ha
de tenir per parlar de cara.

Aquesta no és la societat que jo vull. Aquest no és el
futur que vull per a mi i per als meus. No tinc por a la
força, mai n’hi he tingut.  Em fa pena la ignorància. Crec
en la gent i  respecto l’altre de la mateixa manera que
demano el respecte per a mi.

Demano disculpes per endavant a qui no  correspongui
l’essència i contingut d’aquest escrit.

Rosa Zaragoza Juncà
PPC Arenys de Mar

Disculpes a qui no
correspongui el
contingut d’aquest
escrit
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Un any més, Arenys ha complert amb les tradicions del Nadal:
el tió, els pessebres, els Pastorets, la Marató, el cap d’any, concerts
nadalencs, el carter reial, la nit de naps i cols o la Cavalcada, entre
d’altres, amb la incorporació aquest any d'una nova proposta lúdica,
Nadàlia, adreçada als infants de la vila.
Arenys, malgrat el fred d'aquest dies, ha viscut els actes, amb nota
ben alta, i amb molta participació.
Amb aquest àlbum d’imatges, volem retre un petit homenatge a
la gent que no surt a la foto perquè està al darrerse treballant i
vetllant perquè tot funcioni: la gent d’entitats, associacions,
comissions i col·lectius que durant setmanes i mesos es reuneixen,
preparen i executen les activitats amb tota la il·lusió per als seus
veïns i veïnes. Aquest Nadal, n'hem tornat a tenir una gran mostra.
A totes aquestes persones, en nom de l’Ajuntament i de la vila
d’Arenys de Mar, moltes gràcies!!!






