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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

RECOLLIDA DE TRASTOS VELLS
Recordeu que la recollida de trastos vells a Arenys de Mar és ara amb trucada 

prèvia a l’Arca del  Maresme, al telèfon 93 790 55 60. 
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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La Riera d’Arenys tal com la coneixem ha començat el procés de renovació, 
una vegada més en la seva llarga història. Quan s’acabi l’obra hi trobarem 
elements coneguts i altres de nous, que entraran a formar part de la 
història local. 

Generar riquesa 
millorant la 
qualitat de vida

Novament em plau donar-vos una altra bona no-
tícia. El proppassat dimarts dia 16 de març es va 
presentar al Calisay el “Projecte de remodelació 
de l’Estació”. 
Vaig tenir l’honor de presidir l’acte acompanyat del 
delegat del Govern espanyol a Catalunya, Joan Rangel, 
regidors i tècnics del consistori  i diversos represen-
tants de les entitats i associacions de la vila.
Les millores consistiran bàsicament en l’ampliació 
de l’andana principal, fins a una amplada de 3 me-
tres; el condicionament de nous accessos mitjan-
çant rampes a cada extrem de l’estació; la creació 
d’un pas soterrat, al costat nord-est; amb accés 
mitjançant escales i ascensors a cadascuna de les 
andanes;  la supressió dels actuals passos de via-
nants a nivell; l’ordenació de la parada de taxis i d’un 
aparcament per a bicis; la col·locació d’un paviment 
diferenciat per a invidents, i en la franja d’aproxima-
ció, al llarg de l’andana útil. El projecte ascendeix 
a 2.481.859,97 euros, finançats íntegrament amb 
fons de l’Estat. L’inici de l’obra està previst el mes 
de juny i el termini d’execució serà de 10 mesos.
Estem davant un nou pas endavant, que s’em-
marca en el context que està fent realitat el ma-
croprojecte de transformació de la vila de cara 
al mar: amb actuacions a l’N-II, la urbanització 
del tram final de la Riera, la millora dels accessos 
a la façana litoral, el “Pla Especial del Port”, la 
remodelació del passeig de mar entre Canet de 
Mar i Arenys de Mar, i l’anomenat Camí de Mar, 
que ja està aprovat i que, per cert, ja ha entrat 
en període d’exposició pública i que es pot con-
sultar a l’Ajuntament.
Voldria emfatitzar la importància que comporta 
aquest conjunt de projectes de cara al futur de 
la vila. Quant a la comunicació, una millora nota-
ble dels accessos i equipaments públics, que ens 
permetran treure més profit de la proximitat a  
Barcelona; quant a imatge de poble, guanyarem 
en aspectes tan valorats com la tranquil·litat, la se-
guretat i la qualitat de vida, i quant a la repercus-
sió en l’àmbit turístic i econòmic és evident que 
gaudirem de molts més atractius. Visitar o venir a 
Arenys de Mar serà més fàcil, còmode i agradable. 
I aquest és un dels factors que contribuirà, n’estic 
convençut, a generar noves iniciatives empresari-
als i turístiques que, al capdavall, es traduiran en 
nous llocs de treball.
Aquesta és essencialment la lectura més impor-
tant des del meu punt de vista: generar riquesa 
millorant la qualitat de vida. Aviat és dit, però 
no sempre és així. La tendència és que les mi-
llores en la qualitat de vida van en detriment dels 
recursos, que el seu cost minva la riquesa tot i 
tractar-se d’una inversió, i no una despesa, en el 
millor dels casos. Vet-ho aquí.
En temps de crisi cal més que mai una aposta 
per les polítiques intel·ligents. I, en aquest cas, 
en última instancia, el conjunt de projectes per 
“Arenys de Mar, de cara el mar” repercutiran en 
els ciutadans i ciutadanes que en puguin treure 
profit mitjançant una ocupació i en aquells que 
tinguin l’enginy de generar-ne proposant de bons 
projectes.

Per un “Arenys de Mar, de 
cara al mar”

Ramon Vinyes
Alcalde d’Arenys de Mar 

Parlem per fer les obres de la Riera 
menys problemàtiques
Des d’aquestes línies de l’editorial, aquest mes, volem aprofitar per demanar 
disculpes per les molèsties que poden ocasionar les obres de la Riera. Una 
obra d’aquestes característiques és inevitable que provoqui maldecaps 
i problemes, per l’embalum de l’obra, per la importància de la Riera com a 
eix social, comercial i veïnal de la vila. Per la problemàtica de l’aparcament a 
Arenys, incrementada ara. Perquè no hi ha espai per a tot: aparcaments per a 
clientela, càrregues i descàrregues, mercat setmanal, parada d’autobús... Des 
de l’Ajuntament estem a la disposició de tothom per escoltar propostes de 
millora, per intentar trobar solucions als problemes concrets que sorgeixin, 
com ja ha passat des del començament de l’obra. 
Us animem a acostar-vos a l’Ajuntament. 
Voldríem explicar-vos que tot el que es fa té una raó de ser. Existeix explicació 
per haver tancat l’obra dilluns deixant només un metre i mig per al pas dels vi-
anants i haver reculat el tancat dos dies després. L’obra és obra viva, el dia a dia 
permet prendre decisions diferents i adaptar-les a les necessitats de cadascú.   
És cert que l’obra ha començat i ara no podem, ni volem, aturar-la. També és 
cert que s’ha explicat amb anterioritat els problemes que pot portar, però que 
fins al moment en què comença l’obra, ni ajuntament ni veïnat sabem exacta-
ment com ens afecten els problemes. 
Veniu a explicar-nos-ho. Utilitzeu el formulari del web. Parlem, ajudeu-nos a 
fer que les obres siguin menys molestes!
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Comencen les obres 
d’urbanització de la Riera

REPORTATGE URBANITZACIÓ DE LA RIERA

Els primers treballs han estat els de se-
nyalització del trànsit i posada en marxa 
de la Riera com a vial d’un sol sentit de 
circulació en sentit pujada. Al llarg de la 
primera setmana d’obres, s’han col·locat 
les tanques protectores de l’obra i d’àm-
bit de l’obra, les casetes i el material, etc. 

Les lloses
El desmuntatge de les lloses, que es tre-
uen una per una i que es guarden per col-

locar en la nova urbanització, ha estat una 
prioritat de l’obra, per evitar que durant 
la resta de treballs es puguin malmetre. 
Les que no estigui previst d’utilitzar, s’em-
magatzemaran en un local municipal, a 
l’espera de poder ser utilitzades en el fu-
tur en una futura urbanització de la Riera 
del carrer de l’Olivar en amunt. 
A l’obra hi treballen dos equips a la ve-
gada, que han començat un al davant de 
l’Ajuntament i l’altra a partir del carrer 
de les Margarides en amunt. La zona de 
la terrassa del bar restaurant Mac Dover 
quedarà oberta fins a passades les festes 
de Setmana Santa.

Els arbres de la Riera
El projecte d’urbanització de la Riera ha 
tingut en especial compte els plàtans de la 
Riera, en tant que arbreda monumental de 
la població. Per aquesta raó, el projecte ha 
tingut en compte l’estudi sobre l’arbreda 
de la Riera, elaborat per Eliseu Guillamon 
i presentat l’any 2008 (podeu consultar-lo 

íntegrament al web municipal). De l’estu-
di es desprèn que en el tram afectat per 
l’obra hi ha un arbre que cal enretirar-se, 
ja que està en molt mal estat i podria cau-
re. Es tracta del que hi ha a la cruïlla amb 
Bisbe Català, la Perera, just al davant de 
l’establiment Can Badosa. Aquest exem-
plar serà reemplaçat immediatament per 
un que estigui en bon estat.

Les obres d’urbanització de la Riera d’Arenys ja han començat. Arenys 
de Mar ha encetat vuit mesos d’obres que suposaran canvis en tota 
mena d’hàbits a la Riera d’Arenys fins a final d’any. Conscients de la 
problemàtica que pot suposar tant per al veïnat com per al col·lectiu 
de comerciants, l’Ajuntament ha mantingut reunions informatives amb 
diferents sectors i ha obert un formulari a l’espai específic d’obres 
del web municipal. A més, a partir d’aquest mes d’abril, els dimarts 
i dijous de 10 a 1 del migdia una persona atendrà totes les qüestions 
relacionades amb les obres que se li vulguin fer arribar. 



C.C.CALISAY URBANITZACIÓ DE LA RIERA REPORTATGE

La plaça de l’Església i el seu 
entorn
La zona d’esbarjo per a les persones que 
hi ha a la llera de la Riera, just al davant de 
la plaça de l’Església, s’ha reduït mentre 
durin les obres, ja que el carril de circu-
lació per a vehicles cal que envaeixi part 
d’aquest espai. Un altre dels canvis que hi 
ha a la zona ha estat la desaparició dels 

dos semàfors existents, davant la plaça i a 
la cruïlla amb Sa Clavella.
La desaparició de part de l’espai d’esbar-
jo de la placeta comportarà alguns canvis 
d’ubicació en actes que tradicionalment 
s’han celebrat en aquesta zona, com serà 
el cas de la diada de Sant Jordi, que aquest 
any, i amb motiu de les obres, es traslla-
darà a la mateixa Riera, però al davant del 
Centre Cultural Calisay. 

Altres serveis
Les bústies de Correus que hi havia a la 
zona afectada per l’obra s’han traslladat a 
la mateixa altura de la Riera, però s’han 
canviat de banda, és a dir, a la banda de 
ponent.
Pel que fa a les casetes de venda de lo-
teria d’ONCE, ja s’han traslladat a altres 
zones de la població, tot i que els vene-
dors i venedores poden decidir quedar-se 
al mateix lloc, però a l’aire lliure, si així ho 
creuen oportú. Les casetes estan situades, 
provisionalment, a la Riera, més amunt de 
l’Edifici Xifré.
Pel que fa a les cabines telefòniques, 
només hi ha un aparell afectat en aquest 
tram d’obra, concretament davant de 
la plaça del Mercat. En aquest cas, la 

Amb motiu de les obres de la Riera, la 
festa de Sant Jordi, que tradicionalment 
s’ha celebrat a l’entorn de la plaça de 
l’Església, es trasllada a la mateixa Rie-
ra, però davant del Centre Cultural Ca-
lisay, on durant tot el dia 23 hi haurà les 
parades de llibres i roses, i la biblioteca 
i l’espai jove tindran parada al carrer. 
Sardanes, el sorteig d’una almorratxa, 
“La veritable llegenda de Sant Jordi”, 
una botifarrada i un correfoc completen 
l’oferta ludicofestiva per als dies 23 i 24 
d’abril al Calisay.
El drac Arenyot, que viu al Calisay, pre-
sidirà tota la festa de Sant Jordi!

LA FESTA DE SANT JORDI
ES TRASLLADA DAVANT

DEL C.C. CALISAY
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REPORTATGE URBANITZACIÓ DE LA RIERA

cabina queda inutilitzada fins que s’aca-
bi el tram d’obra.
Quant als parquímetres, s’han traslla-
dat els que hi ha a la zona de llevant al 
mateix punt de la Riera, però a la zona 
de ponent. Aquest canvi ha estat fàcil, ja 
que es tracta de maquinària que funciona 
amb energia solar. 

La circulació
Les obres d’urbanització de la Riera 
d’Arenys han suposat canvis provisio-
nals en la circulació de vehicles a la Rie-
ra del Bisbe Pol. Mentre durin les obres, 
la circulació per la zona afectada de la 
Riera ha passat de dos sentits de la mar-
xa a un de sol, entre la carretera NII i 
la rotonda situada a l’altura del carrer 
de l’Olivar. La resta de carrers no es-
taran afectats, excepte en els moments 
en què l’obra estigui en el punt just de la 
cruïlla del carrer amb la Riera.
Pel que fa a la Riera, només es permetrà 
circular en sentit ascendent (sentit mun-
tanya). Tot i així, finalment sí que hi haurà 
accés a l’NII des del capdavall de la Riera 
per a tots aquells vehicles que circulin des 
del carrer d’Avall. El sentit ascendent serà 
només a partir de la rotonda del davant de 
l’Ajuntament. Aquest canvi d’última hora 
ha vingut donat per les necessitats especí-
fiques de diferents serveis que s’han posat 
en contacte amb l’Ajuntament per donar 
a conèixer la seva problemàtica. 

El mercat dels dissabtes
El mercat dels dissabtes s’ha traslladat al 
mig de la Riera, entre el carrer de l’Olivar 
i el Xifré, amb motiu de les obres. Des 
del dissabte 27 de març i mentre durin les 
obres l’Ajuntament i els representants de 
les 3 associacions que aglutinen els mar-
xants del mercat setmanal han acordat 
una nova ubicació que suposa que totes 
les parades d’alimentació estiguin juntes 
al davant del Xifré i que la resta es re-
parteixin entre la bossa d’aparcament de 
zona blava de la mateixa Riera i una part 
de la vorera de la Riera del Bisbe Pol a 
la banda de llevant. La zona del Centre 
Cultural Calisay també es manté, amb 
alguns canvis menors.   
Per tot això, cal tenir en compte que els 
dissabtes a partir de les 6h i fins a les 
16h (quan els marxants ja han desmun-
tat) les dues àrees de zona blava afecta-
des són exclusives del mercat setmanal i 
per aquesta raó estarà prohibit aparcar-
hi i, evidentment, circular-hi.

La parada del bus

Atès que el sentit de circulació de la Rie-
ra mentre durin les obres d’urbanització 
és de pujada, el recorregut de baixada 
del bus, en tot els serveis, s’ha vist afec-
tat. Per això, l’empresa concessionària i 
els ajuntaments dels municipis implicats 
(Arenys de Munt, Sant Iscle i Arenys de 
Mar) han decidit que pels serveis de bus 

urbà la parada del mercat municipal, de 
baixada, es desplaça al Calisay, a l’espai 
específic per als autocars. Pel que fa a les 
pujades, no queden afectades. 

La recollida de la brossa
Recordem que el veïnat afectat per les 
obres ha de deixar les seves escombraries 
als espais habilitats a cada cantonada de 
l’obra a partir de les 8 del vespre.

Durant el temps que durin les obres de millora de la Riera Bisbe Pol (8 mesos) la circulació per 
la zona afectada passarà de dos a un sentit de la marxa, més concretament entre la carretera NII 
i la rotonda situada a l’alçada del carrer Olivar només es permetrà circular en sentit ascendent 
(sentit muntanya)
La resta de carrers no variaran el sentit de la circulació
Primera fase de les obres de millora de la Riera Bisbe Pol
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Les obres a l’estació de 
ferrocarril començaran 
aquest mes de juny
El president d’ADIF, Antonio González, i el delegat del Go-
vern a Catalunya, Joan Rangel, amb l’alcalde Ramon Vinyes, 
van presentar a l’Auditori Josep Maria Arnau el projecte de 
remodelació de l’estació de ferrocarril d’Arenys de Mar, que 
suposarà la desaparició de les barreres arquitectòniques i la 
millora integral de les andanes. Durant la presentació, que es 
va fer el 16 de març, tant González com Rangel es van com-
prometre a no tancar el pas cap a la platja i van destacar que el 
projecte que ara presenten està pensat per poder fer el futur 
pas soterrat cap a la platja. Justament aquest punt va ser tractat 
en una reunió prèvia a la presentació, reunió que es va fer al 
mateix Ajuntament. Les obres començaran aquest mateix mes 
de juny i suposaran una inversió de 2 milions i mig d’euros.
La seguretat dels passatgers i de totes les persones que passen 
per l’estació com un element clau de la nova estació, és un 
altre dels punts destacats del projecte. Pas soterrat per ac-
cedir a cadascuna de les andanes, tant amb escales com amb 
ascensors, que suposaran l’eliminació dels passos a nivell, que 
a més d’un perill latent per a les persones usuàries no com-
pleixen amb els requisits d’accessibilitat desitjats. Una altra de 
les novetats que s’introdueix són els recorreguts guiats per a 
persones invidents o amb visibilitat reduïda. Es tracta de crear, 
a través d’un paviment especial i rugós, camins segurs fàcils de 
seguir per a les persones amb aquesta minusvalidesa.

SEGURETAT CIUTADANA

El temporal del 8 de març 
a Arenys de Mar
El temporal de vent i neu que el dia 8 de març es va viure 
a Arenys de Mar, tot i que amb menys intensitat que en altres 
zones del país, va produir una sèrie de desperfectes a la vila i va 
obligar a ajornar alguns actes programats i a suspendre algunes 
activitats. Al llarg de la tarda, la Policia Local va haver de treballar 
enretirant fanals caiguts, senyals de trànsit tombats, un arbre de 
8 metres que va caure al Pla dels Frares i fent els treballs de se-
nyalització i avís perquè el rial de la Serp va quedar intransitable. 
A més, van haver d’enretirar de la via tanques i altres objectes 
que el vent havia arrossegat. Cal destacar que el temporal al mar 
va fer que la platja de la Musclera gairebé desaparegués sota l’ai-
gua. Val a dir que la tala de diferents arbres susceptibles de caure 
després del temporal del mes de gener va evitar que les venta-
des fessin més mal a Arenys de Mar. Al llarg dels dies posteriors 
al temporal, la Brigada Municipal d’Obres i Serveis va treballar 
perquè tot tornés a la normalitat.

AVÍS
Els dies 17 i 18 d’abril el transport ferroviari entre Arenys de Mar i 
Mataró estarà tallat i s’habilitaran autobusos per fer aquest trajecte 
Les persones que necessitin utilitzar el tren el cap de setmana del 
17 i 18 d’abril, cal que tinguin en compte que el servei estarà tallat i 
que RENFE habilitarà autobusos que faran el trajecte entre Arenys 
de Mar i Mataró al llarg de tot el cap de setmana. Així ho ha informat 
RENFE a l’Ajuntament d’Arenys de Mar en una reunió mantinguda 
a l’Ajuntament. El motiu d’aquest tall són les obres de construcció 
d’un pas subterrani a Sant Andreu de Llavaneres.

Les alzines de la plaça de l’Església
Una de les actuacions de la Brigada després del temporal va ser 
dictaminar l’estat d’alguns exemplars d’arbres que semblava que te-
nien risc de caure. Es va detectar que una de les alzines de la plaça 
de l’Església havia quedat afectada per les ventades i hi havia perill 
que caigués, com ja havia caigut dos mesos abans una altra de les 
alzines. Per aquesta raó, es va acordonar la zona i es va procedir a 
inspeccionar la resta dels exemplars de la placeta, inclosa l’olivera 
que hi ha a tocar de l’església. Aquesta inspecció va fer concloure 
que un altre dels arbres calia ser enretirat. Amb tota probabilitat, 
aquestes alzines s’haurien podrit arran del temporal del 7 de gener, 
que hauria provocat esquerdes al tronc, per on s’hauria filtrat aigua. 
Aquestes alzines es restituiran, acció emmarcada en una remo-
delació de l’espai vegetal de la plaça de l’Església.
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ACTUALITAT TERRITORI, SOSTENIBILITAT I PROMOCIÓ DE LA VILA

Les platges d’Arenys continuen essent una 
prioritat per l’Ajuntament i per aquesta raó la 
feina en relació a aquest espai natural ocupa el 
dia a dia de diversos departaments del consis-
tori. Per preparar-les per Setmana Santa, s’ha 
procedit a fer una tasca de neteja de la sorra i 
s’ha col·locat gran part del mobiliari urbà. Du-
rant els mesos d’abril i maig la Comissió Tèc-
nica de Platges intensifica les trobades perquè 
quan arribi el bon temps estigui tot a punt, 
sobretot tenint en compte que hi ha molts as-
pectes a valorar després del temporal del 8 de 
març, que va fer desaparèixer, gairebé en la 
seva totalitat, la platja de la Musclera. 
Justament la platja de la Musclera ha estat 
motiu de treball durant el mes de març. La 
Regidoria de Medi Ambient i Platges ha treba-
llat per unificar la denominació de les platges 
d’Arenys a totes les administracions que hi in-
teractuen i delimitar cadascuna d’elles. Així, a 
partir d’ara, Arenys de Mar tindrà 4 platges: la 
del Cavaió, la de la Picòrdia, la Musclera i una 
de nova nomenclatura, davant del centre co-
mercial, que es dirà platja de les Roques d’en 
Lluc. Amb aquest canvi,  Arenys de Mar guanya 
un nou punt de mostreig d’analítiques d’aigua, 
ja que la mostra que es prenia en relació a la 
Musclera es trobava al davant del centre co-
mercial i no a la zona més concorreguda.  Per 
tant, a partir d’aquest mateix estiu, Arenys de 
Mar tindrà 4 platges.

PLATGES D’ARENYS

Arenys té, oficialment, la platja de les Roques d’en Lluc

Els passejos

Convertir les platges d’Arenys en un espai 
de passeig durant tot l’any és també un dels 
objectius del consistori. Per aquesta raó el 
seguiment dels passejos que s’hi han de fer 

per part d’administracions supramunicipals 
és també tasca quotidiana. 
Quant al passeig del Camí de Mar, es troba en 
aquests moments en període d’exposició pública 
i es pot consultar al mateix Ajuntament. Es trac-
ta d’un projecte redactat pel Ministeri de Medi 
Ambient i a més de suposar un nou camí per a 
vianants cap a Caldes –amb bancs, il·luminació, 
fonts, etc.–, preveu la construcció d’espigons per 
garantir que els temporals no el destrueixin. 
El passeig a la platja del Cavaió segueix el seu 
procés amb la redacció, actualment, del que 
serà el projecte executiu. En aquest cas és un 
projecte de la Generalitat. Es tracta d’un pas-
seig que preveu serveis, garanteix l’accessibili-
tat a tothom, té carril bici, espais infantils, vials 
diferenciats per als cotxes, zones de descans...  
Des del primer moment l’Ajuntament s’ha inte-
ressat pel procés de redacció del projecte i ha 
vetllat perquè els interessos d’Arenys de Mar 
quedin reflectits en una actuació que va més 
enllà d’una simple urbanització. 
Pel que fa a l’aparcament, com ja ha dit el 
consistori en diverses ocasions –sobretot 
després de la polèmica suscitada el mes de 
desembre–, l’accés en cotxe a la platja està 
garantit, si bé és cert que el miler de cotxes 
que hi podrien arribar a aparcar els caps de 
setmana d’agost no hi tindrà cabuda. En aquest 
sentit, el Govern municipal valora que amb el 
passeig es guanya un espai per a la població 
durant tot l’any, i que en el moment de 
màxima afluència caldrà que tothom prengui 
nous hàbits per accedir a la platja i poder-
ne gaudir. Per fer-ne un espai més pacífic, 
tranquil i sostenible.

Platja del Cavaió, estat actual

Platja del Cavaió, recreació virtual del projecte

Platja de la Musclera

Platja de les Roques 
d’en Lluc



La Regidoria de Pro-
moció Local va presen-
tar a la Sala Noble del 
Calisay, dijous 18 de 
març, davant del col-
lectiu d’empresaris i 
comerciants de la vila, el 
Pla de Creació i Conso-
lidació del Centre Co-
mercial Urbà d’Arenys 
de Mar 2010-2015. El 
Pla s’ha basat en una di-
agnosi de la situació ac-
tual de la vila en matèria de comerç i fa una proposta concreta d’actuació 
per als pròxims 5 anys.
El Pla (el resum del qual podeu consultar al web municipal) destaca els 
punts forts i dèbils de la població, així com les amenaces i les oportunitats 
d’Arenys en tant que centre comercial a cel obert.

TERRITORI, SOSTENIBILITAT I PROMOCIÓ DE LA VILA ACTUALITAT

PROMOCIÓ LOCAL

La Sala Noble s’omple en la presentació del Pla de Creació i 
Consolidació del Centre Comercial Urbà d’Arenys de Mar

TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Plàtans i moreres trasplantats al parc de 
Lurdes, al Xifré i a Jaume Borrell

MEDI AMBIENT

Entra en vigor 
la prohibició 
de fer cremes 
al bosc sense 
autorització 
prèvia
Des del 15 de març i fins 
al 15 d’octubre cal sol·licitar 
una autorització al Departa-
ment de Medi Ambient i Ha-
bitatge de la Generalitat per 
fer una crema en zona fores-
tal i els 500 metres que els 
envolta.  Aquesta prohibició, 
que recull el Decret 64/1995, 
té com a objectiu prevenir 
els incendis forestals en tem-
porada de màxim risc.  Així, 
queda prohibit cremar res-
tes de poda, d’aprofitaments 
forestals i agrícoles pròxims 
a zones de bosc, a més de 
fer focs d’esbarjo i d’altres 
relacionats amb l’apicultura. 
També serà sancionat aquell 
qui llenci objectes encesos i 
aboqui escombraries, restes 
vegetals i industrials de qual-
sevol mena.

Les regidories de Medi Ambient i Obres i Ser-
veis han dut a terme el trasplantament de di-
versos plàtans al parc de Lurdes i al davant de 
l’Edifici Xifré, aprofitant que s’havien de retirar 
d’una parcel·la privada. Concretament, s’han 
trasplantat 9 plàtans a l’entorn de l’oratori del 
parc de Lurdes, per tal de completar la platane-
da ja existent i crear nous punts d’ombra, i s’han 
trasplantat 2 plàtans més al davant de l’Edifici 
Xifré, per tal de completar la renglera de grans 
plàtans que hi ha al davant d’aquest equipament i 
que ha patit diverses baixes en els darrers anys.
El Parc de Lurdes ha estat motiu de millores, 
a més de la plantació d’aquests exemplars de 
plàtans. En concret, s’han talat pins que dona-
ran més llum al parc i s’ha col·locat una barana 
de fusta tractada al perímetre del parc. 
D’altra banda, també s’han trasplantat dues 

moreres al carrer Jaume Borrell per substituir 
les dues moreres que es van treure la tardor 
passada. Cal destacar que les moreres que 
s’han plantat a aquest carrer són les que es 
van treure l’any 2007 de les antigues feixes 
dels Jardins Xifré, i que durant 3 anys han es-
tat a l’espai municipal que l’Ajuntament té al 
costat del cementiri.
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ACTUALITAT SERVEIS A LES PERSONES

Arenys de Mar s’incorpora a la Ruta Europea del Modernisme per la 
col·lecció de puntes de la Casa Castells, representativa del modernisme 
a les arts decoratives que podem trobar al Museu Marès de la Punta. 
El Museu Marès de la Punta conserva un dels fons més importants de 
punta modernista de Catalunya procedent de la Casa Castells, d’origen 
arenyenc, i de la projectista Aurora Gutiérrez Larraya. Marià Castells 
i Simón (1873-1931), juntament amb el seu germà Joaquim, va dirigir 
des de 1903 la Fábrica de blondas y encajes Castells. Alguns dels seus 
dissenys, com ara un magnífic ventall realitzat l’any 1904 i premiat pel 
Foment de les Arts Decoratives, van ser publicats a la revista Il·lustració 
Catalana. Els projectes de Marià, tant per a indumentària com per a pa-
rament de la llar, van suposar renovar totalment l’estil isabelí en el qual 
es trobava ancorada la punta de coixí. Els dissenys Castells mostren uns 
rics repertoris florals i geomètrics inspirats en l’Art Nouveau francès i 
belga, amb el característic coup de fouet, el Simbolisme, el neogoticisme 
o la Sezession vienesa. El Museu Marès de la Punta conserva els seus 
dibuixos, esbossos, matrius, patrons, mostres de punta i mostraris fo-
togràfics que permeten no només de contemplar la bellesa dels nous 
motius modernistes sinó també entendre tot el procés de producció de 
la punta: de la idea inicial a la punta final.
Un altre nom destacat en el disseny de puntes és Aurora Gutiérrez 
Larraya, (darrer quart del s. XIX-1920), autora d’extraordinaris treballs 
d’estil modernista que podem conèixer a través de la revista Feminal. 
Aquesta dibuixant, desconeguda pel gran públic, ens ha deixat uns mag-
nífics dissenys de ventalls i mocadors amb elements florals inspirats en 
la Sezession vienesa, alguns dels quals es poden contemplar en les sales 
del Museu Marès de la Punta. 

EL MUSEU D’ARENYS DE MAR REP UNA 
DONACIÓ DE PECES DE PUNTA ANGLESA 
Heather Toomer, autora entre d’altres del llibre Antique Lace: Iden-
tifying types and techniques va visitar el Museu Marès de la Punta la 
setmana passada i va valorar la qualitat i la varietat de les peces de la 
col·lecció. Per tal de contribuir en aquesta col·lecció ha fet arribar al 
Museu una donació de nou peces de punta, volants, aplics i un coll 
de tècniques pròpies de Gran Bretanya: Honiton, Carrimacross i 
punta d'Irlanda de la segona meitat del segle XIX.

ESCOLES D’ALTRES MONS, una 
exposició del reconegut fotògraf 
Kim Manresa al C.C.Calisay

4t Concurs 
Biennal de 
Fotografia 
d’Arenys de 
Mar
L’Associació Fotogràfica 
Arenyenca i la Regidoria 
de Cultura han posat en 
marxa el 4t concurs de 
fotografia de la vila que es 
celebra cada dos anys. Es 
tracta d’un concurs obert 
a tothom, enguany amb 
un tema concret: el mar. 
Les fotografies es poden 
presentar fins al dia 27 
d’agost a la Regidoria de 
Cultura i el veredicte es 
farà públic el 3 de setem-
bre. Les bases i la butlleta 
d’inscripció estan publica-
des al tauler d’anuncis del 
web municipal i editades 
en un díptic que podreu 
trobar a les dependènci-
es municipals.

El Dia 
Internacional 
de la Dansa 
sorprendrà a 
Arenys de Mar
L’Estudi de Dansa Sinera i la 
Regidoria de Cultura organitzen 
una celebració especial per al Dia 
Internacional de la Dansa, que se 
celebra el 29 d’abril. Per aquesta raó 
han convidat tothom a qui li agradi 
ballar a participar als assajos de la 
flashmob que s’està organitzant, 
assajos que es fan cada dissabte 
al matí al Centre Cultural Calisay.  
Una falshmob és una coreografia 
multitudinària que es representa 
per sorpresa en algun indret i en 
algun moment no esperat.
Per tant, podeu ser espectadors 
privilegiats, potser, si esteu al lloc 
indicat en el moment oportú. Si, de 
sobte, al vostre voltant comença un 
ball inesperat, serà l’acció que alguns 
vilatans i vilatanes han preparat per 
commemorar el Dia Internacional 
de la Dansa a Arenys de Mar. 

CULTURA

Arenys de Mar s’incorpora a la ruta europea del Modernisme

L’Educació serà pro-
tagonista aquest mes 
a la Sala d’Exposicions 
del Centre Cultural 
Calisay, que acollirà 
l’exposició itinerant 
Escoles d’altres mons, 
un recull de cinquanta 
imatges que el reco-
negut fotògraf català 
Kim Manresa ha anat 
recollint durant múlti-
ples viatges arreu del 
món i al llarg de diver-
sos anys. A través de la 
seva mirada particular 
podrem conèixer un 
estudiant palestí, un 
professor de Mèxic o 
un grup de nens del 
cor de l’Àfrica.

La mostra està dirigida al públic en general però, sobretot, als estudiants. 
Es podrà visitar del 8 al 25 d’abril, els divendres de 18h a 21h, i els dissab-
tes i diumenges, de 12h a 14h i de 18 a 21h.
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SERVEIS A LES PERSONES ACTUALITAT

IGUALTAT

Voleu ser 
una Família 
Acollidora?
Aquest projecte té la 
finalitat d’abordar en un 
marc comunitari la in-
clusió social i ciutadana 
de les persones nouvin-
gudes amb les persones 
més arrelades al muni-
cipi d’Arenys de Mar. 
Des de l’Ajuntament, 
es planteja facilitar a la 
població d’origen immi-

grant d’Arenys de Mar la inclusió social a través de dos eixos: la posada 
en contacte entre famílies mitjançant el coneixement vivencial en el seu 
medi quotidià per una banda, i l’accés a les Tecnologies de la Informació 
i Comunicació i l’alfabetització en català i castellà per l’altra. Les Famílies 
Acollidores adquiriran habilitats d’interculturalitat per fer de connectores 
socials a les persones de diferents orígens.

La Regidoria d’Igualtat presenta dijous dia 8 d’abril el projecte “Digipartici-
pa i Comparteix” a la Sala d’Actes de la Biblioteca P. Fidel Fita.

EDUCACIÓ

Portes obertes a les escoles bressol
El procés de preinscripció de l’alumnat de les escoles bressol a Arenys de 
Mar serà del 3 al 14 de maig. Per aquesta raó, el 24 d'abril, entre les 10 i les 
12 del migdia, es durà a terme la jornada de portes obertes a l’Escola Bressol 
Municipal La Raureta perquè pares i mares puguin veure les instal·lacions del 
centre i conèixer personalment l’equip docent. L’escola bressol Maricel també 
farà la jornada de portes obertes el mateix dia i a la mateixa hora.

Les obres al nou 
Sinera, endavant
La construcció de la nova seu de l’Es-
cola Sinera va a bon ritme i si res no 
ho impedeix el curs 2010-2011 podrà 
començar al nou centre. A banda del 
seguiment setmanal que en fa l’Ajunta-
ment i el de la Comissió formada pel 
centre educatiu, l’AMPA i el mateix 
consistori; el mes passat es va fer una 
visita a l’aula de mostra, durant la qual 
el director i la cap d’estudis del cen-
tre van poder fer aportacions sobre el 
terreny, així com els mateixos tècnics i 
responsables polítics municipals. 

NOVA CIUTADANIA

El diputat Mohammed 
Chaib Akhdim parlarà 
d’integració a Arenys de Mar

La integració dels immigrants a la societat i a 
l'educació occidental serà el tema central de 
la conferència i col·loqui posterior el diputat 
al Parlament de Catalunya, Mohammed Chaib 
Akhdim farà a la Sala de Plens d’Arenys de Mar el 
pròxim dia 18 d’abril. 
Chaib Akhdim, nascut a Tànger (Marroc) el 1962, és 
llicenciat en Farmàcia per la Universitat de Barce-
lona i col·laborador del diari La Vanguardia. El 1994 
va fundar l’Associació Sociocultural Ibn Batuta,que 
va presidir fins al 2003. És membre del Fòrum per 
a la Integració dels Immigrants, d’àmbit estatal, i 
també ha format part del consell Assessor d’Immi-
gració de la Generalitat de Catalunya. Membre del 
patronat de la fundació Tot Raval, ha participat en 
ponències a diverses universitats (UB,UIMP) sobre 
el tema de la integració dels immigrants a la soci-
etat i a l’educació occidental. Ha estat escollit di-
putat al Parlament de Catalunya a les eleccions de 
2003 i 2006 pel PSC, i forma part de les comissions 
de justícia, dret i seguretat ciutadana, per una part 
i de benestar i immigració, per l'altra.
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Tots ens hem parat alguna vegada a llegir 
un poema de Salvador Espriu. Com a gran 
mestre de les lletres catalanes que fou, a 
l’escola s’estudia la seva obra. Molta gent 
explica que mai ha vist l’Església d’Arenys 
tan plena com el dia de l’enterrament 
d’Espriu. Qui més qui menys, ha viscut 
converses i episodis que ens han fet pen-
sar en la figura del poeta que tan estimava 
la nostra vila. Fer la Ruta literària que por-
ta el seu nom ens apropa a l’Espriu més 
arenyenc. Es trepitja el que ell trepitjava 
cada dia. Tot passejant, s’arriba al carrer 
de la Perera, on ell hi tenia casa seva, la del 
famós “Jardí dels Cinc Arbres”. Es passa 
pels llocs que apareixen en els seus textos, 
com per exemple, el temple de Santa Ma-
ria i el retaule o les escales de la plaça de 
l’Església que surten a al conte Tereseta-
que-baixava-les-escales. Ara, després de 
25 anys de la seva mort, és una oportuni-
tat immillorable de fer aquesta ruta i apro-
par-se així a la seva vida i obra. L’itinerari 
acaba al Cementiri de Sinera. Escoltant la 
poesia i textos d’Espriu, t’endinses en el 
món màgic de la pols de rials, el mar en 
calma, els alts xipresos, els turons de pins 
i vinya i les intenses ombres que ell acura-
dament descrivia. A qualsevol persona que 
li agradi la lectura, li serà de bon escoltar 
el que el guia recita. Darrere la imatge se-
riosa i distant que s’ha transmès d’Espriu, 
quasi sempre vist a través de fotografies, 
hi havia un arenyenc com tots nosaltres, 
que es passejava per la Riera i prenia el sol 
a la platja. Si encara no heu fet la seva ruta, 
des d’aquí us animo a apropar-vos a conèi-
xer qui era realment aquest virtuós que va 
convertir Arenys de Mar en un veritable 
univers literari: el mite de Sinera. De ben 
segur que en tindreu una oportunitat. 

Cristina Iglesias i Rabascall
Periodista

Arenys de Mar, març de 2010 

IGUALTAT

“Dones en xarxa” arriba a 
Arenys de Mar
L’Ajuntament d'Arenys participa en el projecte "Dones en xarxa, dones 
ciutadanes", un projecte innovador per facilitar a les dones l’accés a les 
noves tecnologies. La iniciativa està impulsada per la Regidoria d’Igualtat 
i l’Associació Dones en Xarxa amb l’objectiu de promoure l’accés i l’ús 
quotidià de les dones a les tecnologies de la informació i fomentar l’ús 
d’Internet com a eina de comunicació i participació. El projecte consisteix en una sèrie de tallers 
gratuïts per aprendre a navegar, a fer servir el correu electrònic i a participar de forma activa a 
Internet, a més de xerrades de sensibilització sobre la importància de que les dones siguem a la 
xarxa no sols com a consumidores d’informació, sinó també com a creadores de continguts. 
A Arenys de Mar, el projecte comença aquest mateix mes d’abril. Per participar-hi cal adreçar-se 
a la Regidoria d’Igualtat (93 795 73 59 - igualtat@arenysdemar.cat.) 

INFÀNCIA I JOVENTUT

“Gira Maresme 2010”: 
un concurs musical amb 
empremta maresmenca
Gira Maresme és un concurs musical que vol donar a 
conèixer els grups novells de la comarca i donar-los una 
oportunitat en l´inici de la seva carrera musical. Un con-
curs de maquetes obert a totes les propostes musicals 
del moment que volen donar-se a conèixer arreu de la 
comarca. Les propostes musicals presentades són analit-
zades per un jurat format per professionals del món de 
la música. El grup escollit guanyador tindrà l’oportunitat 
de fer una gira per diversos pobles del Maresme, tot so-
vint, coincidint amb les festes majors dels municipis.

La presentació pública del projecte es va fer a  l’auditori de Can Comas de l’Ajuntament de Pine-
da de Mar, amb l'assistència de la regidora d'Infància i Joventut d'Arenys de Mar, Assum Balliu.

UN ITINERARI PER LA 
SINERA D’ESPRIU

ESPORTS

Arriba una nova 
edició d’Atletisme 
a la Platja
La Regidoria d’Esports continua 
apostant pel foment de l’esport a la 
vila

L’Ajuntament d’Arenys de Mar i la Penya Apa Anem-hi organitzen la 5a jornada d’Atletisme a la 
Platja, el diumenge 18 d’abril a la platja de la Picòrdia. 

L’objectiu és fer una jornada esportiva lúdica i popular  perquè tothom qui ho vulgui pugui prac-
ticar l’atletisme en un medi natural com és la platja. Es faran curses, salts i llançaments, adreçats 
a infants, joves, pares i mares, avis i àvies... 

Les inscripcions són gratuïtes i es faran a la mateixa platja durant tota la jornada. Les proves que 
es podran fer seran el salt de llargada, la cursa de 60 metres amb obstacles, el salt d’alçada, la 
cursa de 60 metres llisos, el salt de llargada amb trampolí i el llançament de vòrtex. 

Les activitats són participatives i no competitives, i tothom que hi participi farà les activitats més 
adequades a les seves característiques evolutives, a les seves capacitats físiques i motivacions.



ADMINISTRACIÓ GENERAL I PARTICIPACIÓ ACTUALITAT

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 dia 24 de febrer de 2010 

PARTICIPACIÓ

Millora integral 
del parc de 
l’Hort del Bisbe

1.- Aprovació d’acta

2.- Acceptació de béns del subsector I, sector NP-9,
     Sa Calvella-Sapí (La Raureta)
 S’acorda per unanimitat

3.- Modificació de crèdit 2/2010
 S’acorda per unanimitat

4.- Nominació de “Fons Josep M. Pons i Guri”
 S’acorda per unanimitat

5.- Mocions

6.- Precs i preguntes

7.- Comunicacions

La plantació d’arbres i d’arbustos a la 
zona verda pública de l’Hort del Bisbe ja 
està enllestida. Aquesta actuació formava 
part del projecte de millora d’aquest espai 
que durant el 2009 i principis de 2010 s’ha 
dut a terme entre la Brigada Municipal i la 
Regidoria de Medi Ambient, a instàncies 
del procés participatiu del pressupost de 
2009. Aquest projecte constava de 6 ac-
tuacions principals: neteja integral de tot 
l’espai, instal·lació de nou mobiliari (bancs, 
taules de pic-nic i papereres de fusta trac-
tada), instal·lació d’una xarxa de reg, poda 
i sanejament vegetal de tots els arbres (66 
exemplars de pi, alzina i cedre, exceptu- ant els 25 garrofers que ja es van podar el 

2007), plantació de nova vegetació i se-
nyalització informativa i divulgativa.
En relació a la plantació, s’ha prioritzat 
l’ús d’espècies vegetals autòctones de la 
terra baixa mediterrània, adaptades a l’ei-
xutesa del nostre clima i molt habituals als 
rodals d’Arenys de Mar, i s’han revegetat 
de manera especial les dues entrades de 
la zona verda, els camins principals i l’es-
pai erm que hi havia a la part central del 
parc, per tal de garantir la continuïtat ve-
getal. En total, s’han plantat 425 arbustos 
autòctons formant clapes o grups com ara 
el marfull, el llentiscle, l’arboç, l’ullastre, 
l’estepa blanca, l’estepa borrera, el bruc 
d’hivern, el romaní o la farigola, i també 

s’han plantat 70 arbres típics de la zona 
com l’alzina, el pi pinyer o la figuera. El 
cost total del subministrament i la planta-
ció d’aquesta nova vegetació ha estat de 
7.625 euros.
Durant el segon trimestre de 2010 es dis-
senyaran els senyals informatius i divulga-
tius d’aquesta zona verda, amb la finalitat 
de reforçar la informació relativa a les 
normes d’ús d’aquest espai, i crear tan-
mateix un petit itinerari per identificar la 
flora més característica del lloc.
L’actuació s’ha completat amb la col·locació 
d’una barana de fusta que delimita l’espai a 
l’altura de la zona esportiva. Tota aquesta 
actuació s’ha dut a terme des del mateix 
Ajuntament, a través de la Brigada d’Obres 
i Serveis i la Regidoria de Medi Ambient. 
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OPINIÓ  ELS GRUPS POLÍTICS

En temps de crisi 

“Gloriós” Senat 
Municipal!!!

En temps de crisi, més que mai, els nostres esfor-
ços han d’anar dirigits preferentment a les persones 
amb més necessitats. Aquelles que des de sempre 
han tingut més problemes per tirar endavant, i també 
a totes les que la crisi actual ha portat a una situació 
impensable, que els fa difícil poder satisfer les neces-
sitats més vitals. La política social és el primer objec-
tiu del grup municipal socialista, que ha de presidir 
qualsevol proposta de treball i millora social i política 
de la nostra vila. És per això que el govern municipal 
ha concentrat els seus esforços a millorar l’atenció 
a la gent gran, a la gent amb problemes d’atur, amb 
problemes econòmics, reforçant la plantilla dedica-
da a aquests afers i també els recursos econòmics 
per poder fer front a les seves necessitats.

La col·laboració d’entitats ciutadanes i persones a tí-
tol individual, permet fer arribar menjar, roba i altres 
utensilis a les persones que la crisi econòmica ha to-
cat de manera sensible. És per això que des d’aquest 
espai dedicat als grups municipals, volem animar la 
ciutadania d’Arenys a col·laborar en totes les campa-
nyes de suport i alleugeriment de la crisi econòmica, 
a les persones que més necessitat tenen, fent costat 
als voluntaris que des de sempre estan disposats a 
oferir el seu ajut i suport desinteressadament.

L’Assemblea verda que vàrem fer fa uns dies va reco-
nèixer i celebrar el treball que s’ha fet des de les regido-
ries d’ICV a l’Ajuntament d’Arenys de Mar. Una trentena 
de persones van respondre a la convocatòria i van parti-
cipar activament al debat proposat. Les intervencions van 
coincidir en anar més enllà del treball directe i de suport 
a les regidories i el treball municipal i impulsar un espai 
d’opinió més obert sobre el municipi des d’on es propo-
sin i debatin idees i serveixi per definir polítiques.
La primera part de l’Assemblea va fer balanç de la ges-
tió feta al capdavant de les regidories; en Cultura, en 
Educació, en Joventut i Infància i en Cooperació. També 
es van repassar els principals compromisos electorals i 
el seu nivell de compliment. Va haver-hi un reconeixe-
ment a la tasca que s’ha fet i una coincidència en què ha 
estat una bona feina i que s’ha complert l’objectiu de 
“canviar la manera de fer les coses”.
Va haver-hi crítiques i en especial a les polítiques ver-
des. La recollida selectiva porta a porta, una assignatura 
pendent repetidament reclamada i que esperem que es 
pugui resoldre enguany, amb el màxim consens possi-
ble. Hi va haver també crítiques a actuacions puntuals, i 
a la imatge del Govern d’Entesa. 
L’Assemblea verda ens va plantejar la necessitat d’im-
pulsar un espai més sòlid i estable que sigui motor im-
pulsor de l’acció política. Es va destacar la importància 
de “seguir a peu de carrer”. Un procés que serveixi 
per aconseguir frenar la desafecció cap a la política i 
explicar què és la política municipal i crear confiança 
cap la “regeneració ètica de la política”. Un procés que 
comença, segons va proposar Eduard Gonzàlez, pre-
sident d’ICV, per donar més freqüència i periodicitat a 
aquestes convocatòries públiques.

Més espai per a les 
persones

Volem seguir canviant les coses

L’any 1997 es van dur a terme les obres de canalit-
zació, i ara ha arribat el moment de fer una realitat el 
projecte d’urbanització superficial de la Riera, l’espai 
comercial a cel obert més important de la comarca. 
La remodelació de la Riera preveu l’ampliació de 
les voreres, la renovació dels serveis i de la infraes-
tructura de telecomunicacions, la recollida d’aigües 
pluvials i la renovació i conservació de les lloses, que 
formen part del nostre catàleg, al cap i a la fi de la 
nostra identitat com a poble. Aquestes lloses, que 
com mirall granític conserven les petjades i records 
del desenvolupament social i econòmic de la història 
de generacions d’arenyencs, han estat el punt que 
ha condicionat més la imatge del nou passeig, de la 
Riera nova, de la nostra Riera. 
Arenys inicia la transformació i el canvi del seu l’eix 
vertebrador, comença la seva particular adaptació. 
S’ha volgut humanitzar la, marcant una concepció 
diferent de l’espai, amb una visió integradora, pri-
oritzant els espais de trobada i d’accessibilitat, el 
comerç, la restauració. S’ha cercat que el nou espai 
integri els altres espais que s’hi recolzen, trencant la 
linealitat, eixamplant-se. En aquest sentit algunes de 
les notes més importants d’aquesta obra son la plaça 
de la Vila , les voreres, l’espai del davant del Mercat, 
de la plaça de l’Església, la calçada, la supressió de 
barreres arquitectòniques, el respecte a la identitat. 
El que fem no és altra cosa que treballar per millorar 
el nostre entorn, fent-lo més amable, més proper 
per als veïns, un Arenys per a les persones, en tant 
que persones que estimen Arenys.

El grup municipal de Convergència i Unió a l’Ajuntament 
d’Arenys de Mar ha demanat per activa i per passiva que les 
obres d’urbanització de la part baixa de la Riera no comen-
cessin fins a primers de setembre. Entenem que fer-ho ara, 
tot just quan comença la Setmana Santa, és tenir molt poca 
sensibilitat amb el comerç i la restauració del bell mig de la 
Riera, que s’agreujarà a ple estiu quan les obres impedeixin 
qualsevol activitat a la zona. Tan difícil era ser receptiu amb 
els suggeriments dels comerciants i botiguers i esperar a 
passat l’estiu, i més en uns moments com aquests en què la 
situació ja és prou complicada per subsistir? El que caldria 
des del Govern municipal de PSC-ERC-ICV, ara anomenat 
pel conseller Maragall com “artefacte” tripartit, és no casti-
gar més els empresaris i emprenedors, ans tot el contrari, 
posar-se en la pell de qui ha d’arribar a final de mes, fer front 
a les nòmines i als impostos, que finalment serveixen per 
pagar els sous dels polítics locals.
Algú s’imagina asseure’s en una terrassa de la Riera, mentre 
a l’altra banda  estan treballant i fent pols, com és lògic en 
totes les obres? Tan complicat era deixar passar Sant Joan, 
la Festa Major, i el que queda de temporada alta -si se’n pot 
dir així- i començar passat l’estiu?
No hi havia cap obligació legal per fer-ho ara, potser sí una 
obligació electoral, que respon a l’interès partidista i per-
sonal de tallar la cinta abans de les eleccions municipals al 
maig del 2011, caigui qui caigui, encara que inaugurem la 
Riera sense bars ni comerços perquè s’hauran vist obligats 
a baixar la persiana, atès que el nostre Govern municipal ha 
adoptat altra vegada una mala decisió.     
Han prioritzat l’interès egoista i  partidista del vot, davant de 
l’administrat, que en definitiva és per a qui s’ha de treballar. 
Com podeu veure, la voluntat de servei d’aquest Govern 
d’Arenys brilla per la seva absència.
També volem deixar clar el nostre respecte pel projecte, 
que ens agrada, i que s’hauria de tenir la màxima cura amb 
les lloses que han format part de la nostra història.

Fa unes setmanes hem vist com els temporals 
s’han endut tota la sorra de “la primera platja”, fet 
que també s’ha produït en altres municipis; algunes 
d’aquestes platges tornen a recuperar parcialment 
la sorra, però tornarem a veure la draga i torna-
rem a llençar diners a mans plenes per regenerar 
les platges i tornarem a malmetre el fons marí.
Fins quan? Quant temps haurem d’esperar per 
tenir espigons submergits i evitar la repetició 
cíclica d’aquest malbaratament de recursos 
econòmics i naturals. On són els “ecologistes  
de debò”? que tant clamen per l’extinció dels 
cotxes i en canvi davant de l’extinció de les 
petxines i altres espècies a causa de la “rege-
neració” de les platges, callen?
El nostre ajuntament hauria de donar suport als pes-
cadors, hauria de fer pinya amb altres municipis, i no 
cansar-se de reclamar una solució econòmicament 
assenyada i respectuosa amb el medi ambient. 
Els recursos públics han de ser sempre ben admi-
nistrats, però quan és època de vaques magres, 
encara s’ha de posar més cura, moltes famílies ho 
estan passant malament, per més inri, el Govern 
central vol apujar l’IVA aquest estiu i demanen 
més sacrifici als ciutadans i ciutadanes, com es 
pot justificar aquesta petició de sacrificis i alhora 
llençar milions d’euros en regenerar platges d’una 
manera tan efímera i poc respectuosa?
Construir aquests espigons ha de ser una prioritat 
pels màxims responsables del litoral i els governs 
muncipals no han d’abaixar la guàrdia.

Sembla ser que, un cop més, el temps ens ha 
de donar la raó. Avui, el tema es el Senat Muni-
cipal (òrgan consultiu no vinculant, format per 
exalcaldes i ex-regidors de l’Ajuntament), que 
no acaba de funcionar, millor dit... que no ha 
funcionat mai.
Des del dia de la seva configuració com a tal i fins 
a dia d’avui, el Senat s’ha reunit dues vegades: el 
dia de la seva constitució i ara fa quatre dies per 
escenificar el canvi del seu últim President en la 
persona del senyor Santi Fontbona.

Dels exalcaldes que han pogut accedir a la seva 
presidència, uns han acceptat i al poc temps han 
renunciat al càrrec, i d’altres, senzillament han 
renunciat des d’un principi a accedir-hi. Per què? 
Simplement per la seva inoperabilitat i la seva 
escasa importància real pràctica. Té la culpa el 
Govern de la seva inoperància? Creu realment 
el Govern en la figura del Senat Municipal com 
a òrgan consultiu en temes importants i amb 
transcendència de la Vila?

El Senat Municipal, el “GLORIÓS” Senat Muni-
cipal, es un òrgan “de prestatge”, es va crear en 
el seu dia per allò de la “participació ciutadana” 
-en aquest cas, ciutadans expolitics- en els afers 
del municipi, de cara a la galeria, com moltes 
coses que es fan a casa nostra. Però, en realitat, 
funció pràctica real, res de res.

Haurem de claudicar 
un altre cop?

Com  i  per què  es  
prenen  les  decisions



ARENYS CÍVIC

CIVISME

Arenys cívic.
Conviure és 
compartir
La Regidoria de Civisme està treballant 
per millorar la qualitat de vida dels veïns i 
veïnes d’Arenys de Mar amb un model de 
vila entès des del respecte a les normes 
de convivència definides i assumides de 
forma col·lectiva, amb la participació ac-
tiva de tothom per tal d’arribar a fer sos-
tenible la convivència en una societat cada 
cop més canviant i diversa, culturalment, 
socialment i econòmica. 
El 25 de març es va presentar el Projecte 
Arenys Cívic. Conviure és Compartir, per expli-
car les accions de sensibilització a la convi-
vència i el civisme, tenint com a teló de fons 
l’ordenança de civisme en què s’està treba-
llant i la prospecció d’accions cíviques resul-
tants, sempre comptant amb la col·laboració 
dels veïns i veïnes d’Arenys de Mar. 
És per això, que s’inicien una sèrie d’ac-
cions que han de permetre reflexionar, 
definir, recollir idees, però sobretot cons-
cienciar i difondre unes pautes per viure i 
conviure cada dia millor.
Amb l’adhesió a la Xarxa de Pobles i Ciu-
tats pels Drets Humans de la Diputació de 

Barcelona, l’Ajuntament d’Arenys de Mar 
té com a compromisos difondre l’espe-
rit de la Carta de Salvaguarda dels Drets 
Humans a la Ciutat a la vila mitjançant un 
debat permanent, i incorporar dins l’or-
denament local els principis i les normes 
que estableix aquesta Carta, que té com 
a objectiu plantejar noves formes de ciu-
tadania i reafirmar els drets civils, polítics, 
econòmics i socials de la ciutadania. 
En aquest context, i amb motiu del 10è 
aniversari de la Carta, el dia 27 d’abril té 
lloc la inauguració de l’exposició Els Drets 
Humans a la Ciutat a la Sala Polivalent del 

CC. Calisay. És una exposició que s’adreça 
a la ciutadania en general i que vol generar 
una reflexió al voltant de la vila com a espai 
de convivència entre iguals, de la ciutadania 
com a figura de la qual emanen els drets 
fonamentals, drets que s’han de poder 
exercir en el marc físic de la població amb 
l’acció decidida del Govern. Per aprofundir 
en aquesta exposició hi ha prevista una vi-
sita guiada el mateix dia 27 d’abril a les 7 de 
la tarda. Si voleu participar-hi, cal inscriure-
s’hi prèviament a través d’un correu elec-
trònic a civisme@arenysdemar.cat o per 
telèfon (93 795 73 59).

La TDT
L’apagada analògica ha arribat com-
pletament a Arenys de Mar des que el 
repetidor de Collsarola, a Barcelona, 
emet exclusivament en digital. Així, els 
veïns que tenen l’antena orientada a 
Barcelona i que fins ara no havien hagut 
d’adaptar l’antena a la TDT ho han ha-
gut de fer ara. 
El senyal deficient que arriba a Arenys de 
Mar és un motiu de preocupació per a la 
ciutadania i per aquesta raó us recordem 
que cal que tingueu en compte: 
1. Poseu-vos en contacte amb el vostre 
instal·lador si no rebeu bé el senyal. Ell 
és la persona més adient per orientar-
vos sobre el que cal fer. 
2. En l’últim any la Generalitat ha col-
locat diversos repetidors nous que do-
nen cobertura a Arenys de Mar, tant 
en polaritat vertical com horitzontal 
(Arenys de Munt II, Can Jalpí...) 

3. La Generalitat adaptarà durant el 
mes d’abril el repetidor municipal del 
cementiri, convertint-lo en una opció 
més per als veïns de la part baixa de la 

Riera, col·locant tots els canals i homo-
logant-lo. 
4. Existeix la possibilitat de rebre el se-
nyal de TDT per satèl·lit en els casos 
en què no hi hagi altra alternativa. En 
aquest cas, cal que sigui un instal·lador 
homologat qui ho gestioni. 
5. Si els problemes persisteixen i el vos-
tre instal·lador de confiança verifica que 
és un problema del senyal, poseu-vos 
en contacte amb Abertis Telecom al te-
lèfon 902 502 222.
6. La Regidoria de Comunicació us pot 
orientar sobre les diferents possibilitats 
que teniu segons la zona d’Arenys en 
què estigueu. No dubteu a posar-vos-hi 
en contacte a través del telèfon 93 795 
99 00/02 o bé a través d’un correu elec-
trònic a premsa@arenysdemar.cat 
Aquests consells són vàlids, també, si 
teniu l’antena orientada a Collsacreu i 
encara no rebeu amb claredat el senyal 
de TDT.
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