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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
Servei de Mediació d’Arenys de Mar
93 795 70 79 / 93 795 99 00

TELÈFONS
D’INTERÈS

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

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-BOQUET
93 795 99 00
Urgències  629 250 063

EMERGÈNCIES
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La postal de Nadal de l’Ajuntament d’Arenys de Mar per aquest 2010 és la 
reproducció d’una fotografia de fa prop de cent anys, una fotografia de Gaietà 
Solà, fotògraf professional, que conserva l’Arxiu Municipal Fidel Fita d’Arenys 
de Mar. A la imatge, els tres reis de l’Orient amb els seus patges, a l’arribada a 
Arenys de Mar, a l’antic hort de l’Asil Torrent. 

Dies de festa i 
d’introspecció

Deu ser pel fet d’acabar un any i encetar-
ne un de nou. Perquè això en aboca a fer 
valoracions i nous propòsits. Però les festes 
de Nadal són un moment propici per refle-
xionar sobre el que hem fet, en aquest cas, 
el 2010 i el que volem fer el 2011. 

No és la meva intenció fer-vos aquí un re-
pàs del que em passa pel cap com a alcalde. 
Però sí que penso que recordarem aquest 
2010 per diferents aspectes, segurament 
bons i dolents. De tot se n’aprèn, dia a dia, 
escoltant, valorant, rumiant, actuant. 

A les portes del mes de desembre, quan 
escric aquestes ratlles, penso que se’ns 
atancen, a més de dies agradables, nits 
complicades que no ho haurien de ser. La 
nit dels Sants Innocents, com ha passat amb 
la nit de Tots Sants/Halloween, fa uns anys 
que s’ha convertit per a alguns en una nit 
de bretolades, confonent absolutament el 
que és una bretolada, il·legal, amb bromes 
i altres facècies, no perseguides per les for-
ces de seguretat. Us emplaço a tots i totes, 
grans i petits, fills i pares, amics i companys, 
a què hi penseu. Fa temps que treballem 
amb la nit de Naps i Cols i crec que hem 
aconseguit que tothom entengui el sentit de 
la festa. Fem-ho, ara que hi som a temps, 
amb la nit del 28 de desembre. Recordeu 
que no es pot trencar el mobiliari urbà, ni 
atacar les façanes dels particulars amb es-
prais i ous. Senzillament, no en compreu! 
Res té a veure llançar ous amb la festa dels 
Sants Innocents.  

No volia dedicar el meu escrit del mes de 
desembre a recordar aquests episodis d’in-
civisme, però crec que també és la meva 
obligació. 

Ara sí, espero de debò que gaudiu d’unes 
bones festes de Nadal, de la manera que 
més us agradi: acompanyats, sols, de dia, 
de nit, participant en les activitats que es 
programen o de manera més íntima. Que 
tingueu una molt bona entrada d’any i aco-
miadeu amb dignitat el 2010. Amb esperan-
ça, amb il·lusió, amb valentia per afrontar 
els nous reptes.   

Ramon Vinyes
Alcalde d’Arenys de Mar 

A les portes d’un nou any

Com hem fet en anys anteriors, l’ATR d’aquest mes dedica part important de la 

publicació a les Festes de Nadal, per presentar tota la feina que es fa des de les 

diferents àrees de l’Ajuntament per a aquests dies. Arribem a final d’any fent les 

valoracions pertinents del que ha donat de sí, del que hem fet bé i malament, 

també a l’ATR i AA, desgranant tot el que és millorable i intentant millorar-ho... 

en definitiva, encarant el 2011 amb il·lusió renovada i moltes ganes de presentar-

vos coses noves. 

Un dels nous espais que veurà la llum durant aquests dies serà al web municipal. 

Gairebé a punt de complir-se un any des de la seva renovació, presentem un es-

pai en què el vídeo serà el protagonista. L’hem anomenat Canal Ajuntament i té 

com a objectiu acostar a la ciutadania el perfil dels regidors que formen part del 

consistori. En aquest primer lliurament, doncs, els 17 regidors de l’Ajuntament 

presenten el seu perfil més personal. No és un acte propagandístic, ni pretén 

vendre fum... pretén mostrar que les persones que han triat dedicar part de la 

seva vida a la gestió política municipal són persones com qualsevol altres i qualse-

vol de vosaltres pot decidir fer-ho. Creiem que cal donar a conèixer què fan els 

polítics municipals, per esvair tòpics i malentesos i treballar per acostar la realitat 

de l’Ajuntament a la vida quotidiana de la ciutadania.

4 REPORTATGE: Nadal a Arenys de Mar Bones Festes! 8 ACTUALITAT Territori, sostenibilitat 
i promoció de la vila L’Ajuntament d’Arenys de Mar s’adhereix al projecte de protecció i difusió dels 
canyons del Maresme / Sancions per eradicar els abocaments il·legals de deixalles 9 ACTUALITAT 
Territori, sostenibilitat i promoció de la vila L’Edifici Xifré acollirà un viver d’empreses / Es trasllada 
l’Oficina de Treball de referència a Arenys de Mar, de Mataró (c/ Sant Josep Oriol) a Premià de Mar 
/ Joguines infantils a les feixes del Xifré 10 ACTUALITAT Serveis a les persones XXXIè Cros dels 
Arenys: més esport per a totes les edats / Una nova entitat treballarà a Arenys per combatre la fatiga 
crònica / Civisme / Esports / Societat de la informació 11 ACTUALITAT  Serveis a les persones 27a 
Mostra Literària del Maresme / I seguim plens d’activitats... / Entrades exhaurides! 12 ACTUALITAT 
Administració general i participació Convertir les pistes del Cassà en espais d’ús públic, urbanitzar el 
carrer de Font i ampliar la zona de camins escolars, les tres propostes més votades en el procés 
participatiu de pressupostos de 2011 13 ACTUALITAT  Administració general i participació El 
mercat setmanal dels dissabtes, objecte d’un procés participatiu / Les pistes del Cassà, per a tothom 
/ Una exposició recull els millors moments del Banc del Temps 14 ACTUALITAT  Alcaldia 20 de 
novembre, Dia Mundial de la Infància / Esperant per posar el punt final a les obres de la Riera / Aliments 
per a les famílies més necessitades 15 OPINIÓ Els grups polítics 16 ARENYS ACTIU



4

Bones Festes!

REPORTATGE NADAL A ARENYS DE MAR

El pessebre municipal, les nadales i concerts, els Pastorets, les bosses de lona de la Comissió de Festes, els naps i les 
cols, la festa de Cap d’Any que organitzen els clubs de Patinatge i Futsal al pavelló, la programació del Principal, la de la 
Biblioteca i la del Mercat Municipal; el carrilet!, Nadàlia al pavelló, la Marató de TV3, les festes a les escoles, el Poema de 
Nadal, la recollida d’ampolles de cava, les campanyes dels comerciants i, sobretot, no oblideu la de les entitats solidàries, 
que recullen aliments i joguines per a les persones que més ho necessiten!
Arenys de Mar es prepara per gaudir d’unes festes de Nadal, un any més, amb la voluntat que aquestes dies siguin del 
gust de grans i petits, seguint amb l’oferta d’activitats i fent la màgia del Nadal se senti a cada racó. 

Els nens i nenes d’Arenys de Mar ja fa 
molts anys que canten una cançó molt es-
pecial al Tió del Calisay perquè els cagui 
regals. Després d’un any sencer de son 
profund, caldrà que tant els petits, com els 
no tan petits, despertin el Tió el 18 de de-
sembre a les 12 del migdia al C.C. Calisay. 
Serà aquella mateixa tarda quan caldrà ali-
mentar-lo bé, perquè l’endemà, a partir 
de les 11, faci una bona cagarada. 

QUE El TIó no TIngUI MAl DE 
PAnxA!  

El Tió del Calisay és un tió especial. Els 
tions que tenim a casa nostra mengen 
durant dies i dies per acabar convertint 

el tiberi en regals que ens caga després 
de rebre cops de bastó. Però el Tió del 
Calisay és un pèl especial i té un punt de 
màgia afegida. 
Té un estómac molt gran, que li permet 
engolir molt i molt de menjar i convertir-
lo també, és clar, en els regals que tots es-
perem. Però tenir un estómac tant i tant 
gran i la màgia de ser un Tió de tothom, li 
permet fer un regal encara més important 
que el que fa als menuts que aniran a fer-
lo cagar. Tot el menjar que durant la tarda 
de dissabte anirà a parar al seu estómac 
sortirà amb un pet gegant i es repartirà 
entre aquelles persones que, per dife-
rents situacions, més ho necessiten. 

Per això és tan important que el 
menjar que li donem estigui en bones 
condicions, no estigui caducat i sigui 
de fàcil conservació. Evitarem un mal 
de panxa gegant del Tió i l’ajudarem a 
ajudar!  

El TIó, A lA nEVERA!  

L’Ajuntament d’Arenys de Mar i la Comis-
sió de Festes vol fer-vos arribar, com cada 
any, un petit obsequi de Nadal. Hem fet 
retallables del pessebre, del Tió, un ange-
let per l’arbre... i aquest any continuem 
amb el projecte de recrear l’imaginari are-
nyenc a través dels imants per la nevera. 
Si per Sant Zenon us vam oferir l’Arenyot, 
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NADAL A ARENYS DE MAR REPORTATGE

aquesta vegada, sense cap mena de dub-
te, el nostre protagonista és el Tió. Po-
deu passar-lo a recollir, gratuïtament amb 
aquesta butlleta, pel C.C. Calisay a partir 
del dia de santa Llúcia, quan tradicional-
ment comencen les festes de Nadal i hem 
de guarnir casa nostra. A partir del 13 de 
desembre, doncs, feu-vos amb l’imant del 
Tió! 

ElS REIS DE l’oRIEnT, QUE 
PoRTEn CoSES A lA gEnT 

Una de les cites més esperades per Nadal 
és amb els Reis de l’Orient, que arribaran 

puntualment a la vila la tarda del 5 de ge-
ner per baixar fins a l’Ajuntament a reco-
llir la clau del poble que els obrirà totes les 
portes aquella nit. 
Recordeu que si voleu que Ses Majestats 
passin per casa vostra abans que us n’aneu 
a dormir cal que empleneu un Formulari 
Reial que trobareu al web municipal (are-
nysdemar.cat) o bé que truqueu al telèfon 
93 792 41 88 fins al 30 de desembre, de 9 
a 15h. A partir d’aquest dia heu de trucar 
directament al telèfon reial 676 031 695 
(Gina). L’Organització Cavalcada de Reis 
us informarà de tots els detalls! 
Si ja teniu clar què voleu demanar als Reis, 
o bé voleu fer-los una avançada, tingueu 
en compte que el Patge Reial ja ha con-
firmat que el dia 2 de gener, a 2/4 d’1 del 
migdia, arribarà al Centre Cultural Calisay 
a recollir les cartes que ja estiguin a punt. 

...I El JoVEnT D’AREnYS, QUE 
PoRTA nAPS I ColS A lA gEnT 
Qui no ha explicat, alguna vegada a la seva 
vida, què és la nit de Naps i Cols? Si una 
festa de Nadal diferencia Arenys de Mar 
de la resta de poblacions és aquesta nit de 
Reis especial per als més joves, una nit en 

què, per norma general, ells pengen naps 
als balcons d’elles, i elles cols als balcons 
d’ells. 

la cançó del Tió d’Arenys 

Desperta’t Tió, 
T’has de despertar,

I ara per Nadal, 
Regals has de cagar!

Tió del Calisay, 
Tió de Nadal, 

Fes un pet com mai, 
I caga’ns un regal!
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REPORTATGE NADAL A ARENYS DE MAR

D’uns anys ençà són els mateixos joves qui 
organitzen part d’una festa que és espon-
tània. I aquest any també serà així. A partir 
de 2/4 d’11 de la nit, el col·lectiu TRES-A, 
amb la col·laboració de la Regidoria d’In-
fància i Joventut, organitzen el sopar de 
napaires i penjacols. Si voleu participar-hi 
no dubteu a informar-vos-en! 

nADAl CÍVIC

Les festes de Nadal són un moment molt 
especial que cadascú viu a la seva manera. 
Cal que tothom les pugui celebrar i gaudir, 
però cal tenir present, en tot moment, 
que les celebracions no molestin el vos-
tre veïnat. Per això, des de la Regidoria de 
Civisme, volen fer-vos arribar uns consells 
a tenir en compte per vetllar per unes ce-
lebracions que facin del Nadal una festa 
per a tothom. 
1. Respecteu els horaris de descans de la 
gent, en especial les nits de Nadal, Cap 
d’Any, i també la diada dels Sants Inno-
cents i la Nit de Naps i Cols. Cal tenir pre-
sent que aquestes nits són festives i en cap 
cas les ganes de passar-ho bé justifiquen 
malmetre el que trobem al carrer, siguin 
béns públics o privats. 
2. Si organitzeu una festa on preveieu que 
assisteixi un nombre de gent elevat aviseu 
els veïns i veïnes, i si és possible busqueu 
un espai on pugueu gaudir de la festa i no 
molesteu altres persones. A més, és reco-
manable que n’informeu a la Policia Local i els doneu un telèfon de contacte qualse-

vol tema a comentar durant la celebració 
de la festa. 
3. Sigueu respectuosos amb l’entorn: di-
positeu les deixalles als diferents conteni-
dors (vidre, paper, plàstic o rebuig). Si el 
contenidor que teniu més a prop de casa 
està ple, busqueu-ne un on dipositar els 
residus adequadament. 
4. Si poseu un arbre de Nadal a casa vos-
tra, mireu que provingui d’un viver, i des-
prés porteu-lo al punt de recollida situat 
davant el Calisay.

nADAl SoSTEnIBlE

El compromís de l’Ajuntament amb el 
medi ambient continua més vigent que 
mai, també durant les festes de Nadal. 
L’aposta per una il·luminació més soste-
nible continua endavant, aquest any amb 
la col·locació més racional dels arcs llu-
minosos de leds i una renovació estètica, 
d’una banda; i amb la reducció de l’horari 
d’encesa adaptat al Decret d’Estalvi Ener-
gètic, que a Arenys de Mar està molt per 
sota del permès. Així, del 6 de desembre 

al 6 de gener, els llums de Nadal estaran 
encesos de 6 de la tarda a quarts de 10 
de la nit, excepte en els dies festius i les 
dates més assenyalades, en què es man-
tindran encesos fins a les 12 o les 2 de la 
matinada. 
D’altra banda, quant als residus i deixalles, 
les quals augmenten en aquestes dates, 
la Regidoria de Medi Ambient us recorda 
que podeu utilitzar els punts de recollida 
selectiva i la deixalleria. En aquest sentit, 
està previst reforçar la recollida dels con-
tenidors de paper i cartró l’endemà de 
Nadal i Reis. 
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NADAL A ARENYS DE MAR REPORTATGE

ACTIVITATS nADAlEnQUES A 
AREnYS DE MAR

(Tota la informació a l’Arenys Activitats!)

En el cas dels arbres de Nadal, s’instal·-
laran dos punts de recollida (davant del 
C.C.Calisay i a la part alta de la Riera) un 
cop passades les festes. I recordeu que cal 
guardar les ampolles buides de cava perquè 
l’Agrupament Escolta Flos i Calcat us les 
passarà a recollir per casa el 9 de gener!    

nADAl SEgUR

La Junta Local de Seguretat és una comis-
sió integrada per tots els cossos de segu-
retat i prevenció que actuen a Arenys de 
Mar i que es reuneix periòdicament per 
garantir el bon funcionament de la pobla-
ció en aquest aspecte. El 18 de novembre 
la Junta Local de Seguretat es va reunir i 
entre d’altres qüestions va coordinar les 
festes de Nadal en matèria de seguretat. 
Així, tant Policia Local com Mossos d’Es-
quadra van presentar la seva campanya 
adreçada a mantenir la seguretat a les 
zones comercials durant aquestes festes, 
amb la presència policial a peu de carrer 
i la informació als comerços quant a me-
sures de seguretat que han de tenir en 
compte. 
A més, la Junta Local de Seguretat preveu 
els dies en què cal més vigilància per ga-
rantir els drets de veïns i veïnes, sobretot 
quant al fet que en nits especials es poden 
produir danys al car-

rer, tant en 
béns públics 
com privats. 
La nit dels 
Sants Inno-
cents, a més 
de la de 
Cap d’Any 
i Reis, són 
les que 
més efec-
tius hi 
haurà al 
carrer.
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ACTUALITAT TERRITORI, SOSTENIBILITAT I PROMOCIÓ DE LA VILA

la Regidoria d’Obres i Serveis continua amb 
la feina de localitzar les deixalles que han estat 
dipositades a la via pública fora d’hores o de 
lloc. Un cop localitzades, s’intenta saber a qui 
pertanyen i es procedeix a tramitar l’expedi-
ent sancionador. 
Recordem que cal dipositar les deixalles A 
DINS els contenidors, i que les bosses d’es-
combraries es poden treure al carrer a partir 
de les 8 del vespre. Pel que fa als trastos vells, 
cal trucar al 93 790 55 60 i us diran quin dia 
vénen a recollir-vos-els a casa i que teniu a la 
vostra disposició la Deixalleria Municipal.

l’entitat SUBMÓN, en col·laboració amb la 
Diputació de Barcelona i amb el suport d’ajun-
taments del Maresme, organitza sortides d’al-
birament de cetacis (dofins i balenes) a l’àrea 
marina “Canyons del Maresme” en un esforç 
comú per promoure la conservació del medi 
marí. Una d’aquestes sortides es va fer aquest 
novembre i hi van participar el tècnic i la regi-
dora de Medi Ambient, Jordi Simó i Annabel 
Moreno, respectivament.

MEDI AMBIENT

L’Ajuntament d’Arenys de Mar s’adhereix al projecte 
de protecció i difusió dels canyons del Maresme
El projecte, de SUBMÓN, promou la conservació del medi marí i la difusió d’aquests espais on viuen els dofins i altres cetacis

L’objectiu principal de la iniciativa i la Regidoria 
de Medi Ambient i Platges és divulgar, formar i 
educar el públic en la conservació dels cetacis 
d’una àrea marina que ens és molt pròxima i, 
alhora, desconeguda. Aquesta activitat s’inclou 
dins d’un projecte trianual de custòdia marina 
dut a terme per SUBMÓN en col·laboració 
amb la Generalitat de Catalunya, amb l’ob-
jectiu de promoure la protecció d’una àrea 
marina d’especial interès per a cetacis (dofins i 

balenes), els canyons submarins del Maresme, 
mitjançant la implicació dels usuaris del medi 
marí, els ens locals i les administracions com-
petents.
L’Ajuntament d’Arenys de Mar, a través de la 
Regidoria de Medi Ambient i Platges, dóna ple 
suport a aquesta iniciativa i ho fa, no de ma-
nera econòmica, sinó facilitant les accions que 
vulguin dur a terme dins del poble, la cessió 
d’espais, si cal: promovent aliances locals per 
divulgar i fomentar el programa de custòdia i 
fent difusió del projecte des de l’Ajuntament.

Sancions per eradicar els 
abocaments il·legals de deixalles
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 TERRITORI, SOSTENIBILITAT I PROMOCIÓ DE LA VILA ACTUALITAT

OBRES I SERVEIS

Joguines infantils a 
les feixes del Xifré 
les feixes del Xifré continuen adaptant-
se a les necessitats de les persones que 
en fan ús i ara també tenen un espai propi 
per als més menuts. La Regidoria d'Obres 
i Serveis ha col·locat joguines infantils a la 
primera de les feixes, pujant a mà dreta, 
perquè en puguin fer ús els més petits de 
la vila. Aquesta ha estat una actuació que 
havia sortit guanyadora del procés partici-
patiu de pressupostos 2010.

PROMOCIÓ LOCAL

Es trasllada l’Oficina de Treball de referència a 
Arenys de Mar, de Mataró (c/ Sant Josep Oriol) 
a Premià de Mar
la Regidoria de Promoció Local informa que des de dilluns 22 de novembre l’Oficina de Treball 
de referència a Arenys de Mar està ubicada a Premià. Aquesta nova Oficina de Treball abraça els 
municipis d´Arenys de Mar, Arenys de Munt, Cabrils, Caldes d’Estrac, Dosrius, Òrrius, Premià 
de Dalt, Premià de Mar, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Vicenç de Montalt, Vilassar de Dalt, 
Vilassar de Mar i Canyamars (Dosrius).

Paral·lelament, des de la mateixa setmana, l’OAC de l’Ajuntament d’Arenys de Mar ofereix els 
serveis del PAS (Punt d’Autoservei del Soc), per la qual cosa moltes persones usuàries no caldrà 
que es desplacin fins a Premià per fer segons quines gestions a l’Oficina de Treball.

FONS FEDER

L’Edifici Xifré acollirà un 
viver d’empreses 
l’Ajuntament d’ Arenys de Mar ha treballat per tal de dotar-se d’un 
viver i centre d’empreses amb l’objectiu d’aglutinar el teixit productiu 
d’emprenedors i microempreses locals, contribuint a la consolidació 
d’aquestes estructures empresarials incipients a través de l’oferta d’es-
pai, serveis i assessorament però també facilitant-ne l’aprofitament de 
les sinèrgies derivades d’aquesta proximitat entre elles.

En el darrer trimestre del 2009, la Regidoria de Promoció Local i la 
Diputació de Barcelona, a través del Servei de Teixit Productiu de l’ 
Àrea de Desenvolupament Econòmic, en el marc del programa Mentor 
Territori, acorden aprofundir en la conceptualització d’aquesta iniciativa 
i en l’estudi de la seva viabilitat econòmica i financera. Compten amb 
l’assistència de l’empresa Horwath Consulting, especialitzada en estudis 
i projectes d’estratègia i desenvolupament econòmic local, i amb un 
bon coneixement de la comarca del Maresme.

L’equipament de titularitat municipal proposat per acollir aquest cen-
tre i viver d’empreses és l’edifici Xifré. L’escola taller 2008-2010  que 
va cloure aquest passat mes de juny ja va actuar en la segona planta 
d’aquest edifici, rehabilitant i preparant una part important de la seva 
superfície, a través d’una modularització d’espais fidel a la creació 
d’aquest nou centre d’empreses. Atesa la ubicació de la Regidoria de 
Promoció Local (Comerç, Turisme, Treball i Empresa) en el mateix 
edifici Xifré, s’obtindran unes economies de cost que no es donarien 
en altres circumstàncies. I d’aquesta forma, es treu un aprofitament 
d’un equipament com l’edifici Xifré en espera de poder desenvolupar 
el Pla d’Equipaments.

La convocatòria FEDER Catalunya 2007-2013 (Eix 1) suposava una 
excel·lent oportunitat per tal de fer possible econòmicament aquesta 
necessitat que té la vila d’ Arenys de Mar de teixir aquesta xarxa d’inici-
atives empresarials emergents a través d’una oferta d’espais, un catàleg 
de serveis i l’aprofitament de sinèrgies tan necessàries en l’ “start-up” 
de qualsevol activitat i per això és una molt bona notícia la resolució 
favorable del Departament de Governació de la Generalitat de Cata-
lunya i de la Diputació de Barcelona a la memòria desenvolupada per 
l’Ajuntament d’Arenys de Mar. La Generalitat aportarà amb fons FEDER 
190.983 euros i la Diputació hi afegirà 95.491,50 euros. L’Ajuntament 
s’ha compromès a aportar-hi 95.491,50 euros, equivalent al 25% del 
total de la inversió. Aproximadament una quarta part dels recursos mu-
nicipals correspondran a l’exercici 2011 mentre que la resta aniran al 
pressupost del 2012.

L’aplicació del punt d’autoservei del PAS permet 
accedir a alguns dels serveis i tràmits que s’oferei-
xen a les Oficines de Treball de la Generalitat de 
Catalunya:

• Catàleg de prestacions: Permet a un ciutadà la 
consulta de les diferents prestacions, els tràmits a 
realitzar i la documentació a presentar
• Renovació de la demanda: Permet a un ciutadà 
renovar la seva demanda d’ocupació prèvia iden-
tificació.
• Sol·licituds: Permet a un ciutadà obtenir impresos 
una sèrie de formularis de  sol·licitud de prestacions.

• Informes: Permet a un ciutadà consultar i impri-
mir informes personalitzats.

• Situació administrativa: Permet a un ciutadà rea-
litzar canvis en la situació administrativa de la seva 
demanda.

•  Actualització del perfil: Permet a un ciutadà actu-
alitzar les dades del seu perfil.

• Cursos: Permet a un ciutadà cercar cursos de for-
mació que ofereix el SOC i preinscriure-s’hi. 

• Ofertes: Permet a un ciutadà cercar ofertes 
de feina.

QUInS SERVEIS I TRÀMITS ES PoDEn FER DES DElS PUnTS D’AUToSERVEI
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ACTUALITAT SERVEIS A LES PERSONES

El 7 de novembre el parc de Can Jalpí d’Arenys de Munt va ser l'escenari del XXXIè 
Cros dels Arenys, en el qual van participar 410 atletes de diverses categories, des de 
prebenjamí fins a veterans, un cros organitzat conjuntament pels ajuntaments d’Arenys 
de Mar i Arenys de Munt, i la Panya Apa Anem-hi i el Consell Esportiu del Maresme, 
amb la col·laboració de la Federació Catalana d’Atletisme i la Diputació de Barcelona.
En les categories open femení i masculí es va lliurar el Trofeu Memorial Lluís Garcia 
Baena “Titin”. Els guanyadors van ser Ana Flaquer Porti de C.A. Calella i Bru Trabal 
Marfany de l´Agrupació Atlètica Catalunya. En la categoria veterà femení i masculí es 
va lliurar el Trofeu Josep Moreno. Els guanyadors van ser Esther Tomàs Sànchez de 
C.A. Calella i Bartolomé Serrano Jiménez de California Sports. Podeu consultar totes 
les classificacions al web municipal, arenysdemar.cat.

CIVISME 

la Regidoria de Civisme continua 
treballant en la redacció de 
l’Ordenança de Civisme d’Arenys de 
Mar. Paral·lelament, però, el mes de 
gener inicia una campanya de foment 
del civisme i la convivència visitant els 
domicilis del nucli urbà de la vila. En 
aquestes visites es distribuirà un fulletó 
amb els 10 compromisos cívics que 
recullen els principis de convivència, 
veïnatge i respecte a l’entorn que 
tothom hauria de tenir presents, amb 
l’objectiu de reforçar aquests principis 
bàsics i de buscar la complicitat dels 
arenyencs i arenyenques perquè siguin 
una realitat arreu.

SALUT PÚBLICA I CONSUM

Una nova entitat treballarà a 
Arenys per combatre la fatiga 
crònica
la Regidoria de Salut Pública i Consum informa que Arenys de Mar compta amb 
una nova entitat: l’Associació Catalana d’Afectats per la Síndrome de Fatiga Crònica 
Encefalomielitis Miàlgica d’Arenys (ACSFCEM - Arenys), que es donarà  a conèixer 
l’11 de desembre a l’Auditori Josep M. Arnau (C.C. Calisay) a les 6 de la tarda amb 
la conferència Què en sabem de la fatiga crònica? Diferències entre fatiga crònica i 
fibromiàlgia. La xerrada anirà a càrrec del Dr. José Alegre (cap del Departament de 
la Unitat de Fatiga Crònica de l’Hospital de la Vall d’Hebron), que informarà dels 
últims avenços en les investigacions científiques i desgranarà les novetats sobre 
aquesta malaltia socialment invisible.
La Regidoria de Salut Pública i CAP d’Arenys de Mar ja fa temps que treballen en tallers 
(al CAP) i gimnàstica per a la millora de la salut de les dones afectades per la fibromiàl-
gia, dones que en moltes ocasions pateixen també fatiga crònica.

ESPORTS 
El bar del camp municipal d’Esports 
està essent objecte d’una millora con-
siderable amb la col·locació d’una es-
tructura que permetrà tancar l’espai 
del davant del bar perquè les persones 
que estan al camp de futbol es puguin 
arrecerar del fred i altres inclemències 
meteorològiques. Està previst que el 
2011 comenci amb aquesta actuació 
acabada i el bar, amb el nou espai que 
guanya, a ple rendiment.

ESPORTS

XXXIè Cros dels Arenys: més 
esport per a totes les edats

SOCIETAT DE
LA INFORMACIÓ

l’Aula d'Informàtica del carrer de les 
Doedes té una programació completa 
per al mes de desembre. A banda de 
la connexió Punt Xarxa que ofereix de 
dilluns a divendres a la tarda, té pro-
gramat un curs sota el títol Aprendre a 
fer servir el processador de text i una 
novetat: les quinzenes temàtiques.
Així, la primera quinzena de desembre 
es dedicarà a les compres segures per 
Internet, i la segona quinzena es de-
dicarà a explicar què ofereix la xarxa 
quant a viatges.
Per aprofitar aquestes quinzenes no cal 
inscripció prèvia, ja que una dinamitza-
dora estarà a l'aula per atendre tothom 
qui ho vulgui, així com per resoldre al-
tres dubtes amb les TIC.

Horaris de les quinzenes temàtiques

Dilluns de 16 a 17.30 h. i de 20 a 21 h.
Dimarts de 16 a 17.30 h.
Dimecres de 16 a 17.30 h. i de 20 a 21 h.
Dijous de 16 a 17.30 h.
Divendres de 9 a 13 h.
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SERVEIS A LES PERSONES ACTUALITAT

CULTURA

27a Mostra 
Literària del 
Maresme
Mireia Campeny Fortes ha estat la gua-
nyadora de la Mostra Literària del Mares-
me. L’arenyenca, que va participar en el 
Grup E prosa, de 19 a 25 anys, ha estat 
premiada per la seva narració Nou tractat 
de divinitats gregues. Arenys de Mar ha 
participat en la 27a  Mostra Literària del 
Maresme amb 16 treballs, que inclouen 
prosa i poesia i tot el ventall d’edats.

INFÀNCIA I JOVENTUT

I seguim plens 
d’activitats...
l’Espai Jove segueix oferint un munt d’activitats per als 
joves, totes dirigides per un dinamitzador i que es fan, 
majoritàriament, els divendres i dissabtes a la tarda. En 
aquests moments està a punt d’acabar-se el II Torneig 
de Ping-Pong i l’Espai Jove ja comença a encarar les ac-
tivitats nadalenques. 
A més, el mes d’octubre els joves van col·laborar en la 
Festa de la Gent Gran. La pancarta que guarnia la bal-
conada de l’Ateneu va ser una de les activitats amb les 
quals treballem amb altres regidories. I és que els joves 
col·laboren i participen, i aquesta pancarta en va ser una 
gran mostra.

El taller de Teatre de l’Espai Jove va omplir la platea 
i l’amfiteatre del Teatre Principal amb l’obra MÒDUL 
3, escrita i dirigida pel director de l’Aula de Teatre de 
l’Espai Jove, Roger Pou. Els joves actors de la vila van 
fer gaudir gairebé dues hores el públic assistent a la 
representació. 
La Regidoria d’Infància i Joventut ha apostat per con-
solidar el taller de teatre i per aquesta raó aquest curs 
ha ampliat les franges d’edat per participar-hi. L’Ajun-
tament vol fer arribar una felicitació pública a tots els 
actors i actrius i tothom que va contribuir a dur a ter-
me aquesta representació.

Entrades exhaurides!

HORARIS DE L’ESPAI JOVE 
De dilluns a divendres de 2/4 de 10 a  2/4 de 2,

i de dilluns a dissabte de 2/4 de 5 a 2/4 de 9
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ACTUALITAT ADMINISTRACIÓ GENERAL I PARTICIPACIÓ

PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

Convertir les pistes 
del Cassà en espais 
d’ús públic, urbanitzar 
el carrer de Font i 
ampliar la zona de 
camins escolars, 
les tres propostes 
més votades en el 
procés participatiu de 
pressupostos de 2011
Per quart any consecutiu els veïns 
i veïnes d’Arenys de Mar han pogut 
prioritzar les actuacions de millora i 
manteniment de l’espai públic d’Arenys 
de Mar. Enguany 660 persones han 
emès el seu vot al llistat de les 32 obres 
a realitzar durant el 2011. D’aquesta 
manera s’ha incrementat la xifra de 
vots en gairebé un 2,5% respecte a 
l’any anterior.
Els 150.000 euros reservats per aquesta 
finalitat possibilitaran realitzar durant 
el 2011 les actuacions que han escollit 
els arenyencs i arenyenques en aquesta 
fase de votació. La resta de propostes 
–tant les que es van dur a votació com 
les que per diferents raons no van 
entrar al procés de selecció– s’han 
tramès a les regidories corresponents 
perquè formin part del seu full de ruta 
el 2011 i prioritzin en la mesura del 
possible que siguin una realitat.

  PRoPoSTES EURoS VoTSnÚM.
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ADMINISTRACIÓ GENERAL I PARTICIPACIÓ ACTUALITAT

Tots els agents implicats en el mercat 
setmanal dels dissabtes a Arenys de Mar 
formen part, des d’aquest mes de novem-
bre, d’un grup de treball sobre la millor 
ubicació per aquest mercat. Les obres de 
la Riera van obligar a buscar un nou em-
plaçament provisional, en aquest cas so-
bre la llera de la Riera, del carrer Olivar 
fins a Santa Clara. 
A un mes d’acabar les obres, i tenint en 
compte els comentaris que han arribat 

El mercat setmanal dels dissabtes, objecte 
d’un procés participatiu

Les pistes del Cassà, per a tothom 
la proposta més votada del procés participatiu de pressupos-
tos 2011 ha estat convertir les pistes de l’antiga escola Cassà 
(i fins al curs passat, Sinera) en un espai d’ús públic. Les regi-
dories d’Educació i Esports ja havien estat coordinant aquesta 
possibilitat i per aquesta raó ben aviat es podran obrir al públic. 
Per poder-ne fer ús caldrà adreçar-se a la Regidoria d’Esports, 
demanar dia i hora per utilitzar-les i deixar el nom i el telèfon 
d’una persona responsable. L’actuació en aquestes pistes –per 
les quals l’Ajuntament paga un lloguer- no suposaran cap in-
versió per adequar-les, sinó que els diners que s’hi destinaran 
seran per a manteniment i neteja, en general.

BANC DEL TEMPS

Una exposició recull els millors 
moments del Banc del Temps
la Sala de les Bótes del C.C.Calisay 
acollirà una exposició fotogràfica amb 
els millors moments des que es va posar 
en marxa el Banc del Temps. Recordeu 
que en tot moment podeu adherir-vos 
a aquest projecte, en què les persones 
integrants intercanvien favors amb el 
temps com a moneda de canvi.

El Govern Municipal va presentar aquest mes de novembre 
les línies generals del pressupost de 2011 i les ordenances que 
es van dur a aprovació al Ple Municipal per al pròxim exercici 
en una audiència pública a la Sala de Plens. La majoria de les 
ordenances i preus públics per al 2011 no augmenten. Podeu 
consultar totes les ordenances fiscals per al 2011 al web muni-
cipal, arenysdemar.cat. 

a la Regidoria de Promoció Local des 
de diferents sectors comercials i eco-
nòmics, es va arribar a la conclusió que 
calia fer aquest procés participatiu per 
consensuar si el mercat torna al seu 

lloc original, si es queda on està ara o 
si apareix alguna alternativa millor. Les 
persones usuàries del mercat també 
seran consultades amb enquestes a peu 
de carrer. 
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URBANITZACIÓ DE LA RIERA

Esperant per posar el punt final a les 
obres de la Riera 
les obres de reurbanitza-
ció de la part baixa de la Ri-
era d’Arenys estan arribant 
al seu punt final i si tot va 
com està previst Arenys de 
Mar celebrarà el Nadal amb 
la Riera enllestida. La col-
locació de la llosa nova avan-
ça a molt bon ritme i la llosa 
antiga va prenent el lloc que 
li correspon. En el moment 
de tancar aquesta edició 
s’ha procedit també a la col-
locació dels llambordins de 
la llera de la Riera que ani-
ran davant de les dues grans 
places que s’hauran creat, al 
davant de l’Ajuntament i de 
la plaça de l’Església. La col·locació del mobiliari urbà serà l’última feina d’aquesta obra que, a més del canvi 
estètic que suposa, segueix els criteris de prioritzar una Riera per a les persones a Arenys de Mar. 

Aquest mes de novembre, el secretari general d’Administraci-
ons Públiques i Governació, Jaume Oliveras, ha visitat Arenys 
de Mar per fer un seguiment, in situ, de les obres, que recor-
dem que han estat finançades en la seva gran part pel PUOSC 
(el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya). 

El rial de Sa Clavella
Aprofitant l’obra de connexió de serveis i urbanització de l’en-
cavalcament del rial de Sa Clavella amb la Riera s’ha fet una ac-
tuació per ampliar els embornals de recollida d’aigües pluvials 
per evitar que el rial baixi per sobre de la Riera.  

ALCALDIA ACTUALITAT

L’Espai Jove commemora aquest dia amb 
activitats sensibilitzadores

El 20 de novembre es va celebrar el Dia 
Mundial de la Infància, proclamat per les 
Nacions Unides per sensibilitzar la pobla-
ció en la necessitat que els més petits pu-
guin gaudir del que els pertoca: la infància 
com a etapa feliç i amb ple gaudi dels seus 
drets i llibertats. 
L’Ajuntament d’Arenys de Mar, a través de 
la Regidoria d’Infància i Joventut, s’ha ad-
herit un any més al manifest i a la carta de 
les Nacions Unides, que recullen els drets 
fonamentals dels infants, en molts casos 
trepitjats. En aquesta direcció i per recor-
dar aquest dia tan especial l’Espai Jove va 
programar un seguit d’activitats vinculades 
al món dels més petits, també per recordar 
i educar joves i grans que s’ha de seguir llui-
tant perquè la infància assoleixi els drets a 
tots els nivells, sobretot tenint en compte 
que són els més febles de la nostra societat.

Aliments 
per a les 
famílies més 
necessitades
El banc d’aliments de Creu 
Roja ha fet arribar a Serveis 
Socials d’Arenys de Mar 183 
quilos d’arròs,  22 de sucre, 36 
de cacau soluble, 5 de cereals 
infantils, 70 d’espagueti, 68 de 
fideus, 72  de galetes, 110 de 
farina , 6 de llet de continua-
ció, 353 de llet UHT, 134 de 
macarrons i 30 de formatge  
que corresponen a la tercera 
fase  de l’any 2010 i que com 
les altres vegades han estat re-
partits pels voluntaris de Creu 
Roja d’Arenys a aquelles famí-
lies de la vila que des de Ser-
veis Socials s’ha valorat que ho 
necessitaven. 
Recordeu que si voleu col-
laborar en aquestes campa-
nyes podeu participar en l’edi-
ció de l’Ajuda’ns a Ajudar que 
es durà a terme aquest Nadal, 
o bé fer una bona aportació de 
menjar al Tió del Calisay. 

La comunitat educativa de l’Escola Bressol Municipal La Raureta va fer aquest mural per 
commemorar el Dia Internacional dels Drets dels Infants

20 de novembre, Dia Mundial de la Infància
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Reflexions

El bagatge del grup municipal d’ICV-EUiA té sobre-
tot una característica comuna, avui i al llarg dels anys 
de presència a l’Ajuntament, i és la forma o “les ma-
neres” d’actuar, que basem a no escatimar esforços 
en el treball del dia a dia, en la claredat i a mantenir la 
coherència amb els valors que ens identifiquen, d’es-
querres, nacionals i ecologistes.

I és així perquè estem compartint, més enllà de les 
diferències i de les dificultats dels temps que corren, 
les ganes i la dedicació a la “cosa pública”. Seguim el 
full de ruta, el nostre compromís amb el programa 
electoral, amb els acords de govern i amb el Pla d’Ac-
tuació Municipal. I ho estem fent a partir de les nos-
tres responsabilitats i treballant “colze a colze” amb la 
gent, amb les entitats, amb els nostres veïns i veïnes.

La crisi ho agreuja tot, això és una evidència... Però 
som molts també els que volem viure i sentir que 
Arenys és viu. El futur no està escrit. Ens trobareu 
a la placeta, al nou local (a tocar al pas Sota Estudi). 
Volem que sigui un punt de trobada per a tots i totes 
a qui agradi compartir, treballar, col·laborar, debatre, 
aportar idees, per trobar solucions. Ens agrada la gent 
positiva, que mira al futur, que vol un Arenys millor. Si 
us animeu, veniu i segur que sereu ben rebuts o re-
budes. Si més no, tenim les orelles a punt per escoltar 
tothom. D’això no en tingueu cap dubte.

ICV Arenys de Mar també té la pàgina web: http://
iniciativa.cat/arenys i el seu grup a la xarxa social del 
facebook: http://www.facebook.com/pages/ICV-Arenys-
de-Mar/

I que tinguem un bon any plegats!

Molta vida per molts 
anys!

Compartir el treball de cada dia

Als inicis d’aquesta crisi global faltava perspectiva per 
descobrir-ne la intensitat i la durada. Encarem la fi del 
2010 amb massa incertesa sobre la recuperació de la ca-
pacitat de crear ocupació de la nostra economia. I en 
aquest context de profunda adversitat econòmica, amb 
nivells de confiança de la ciutadania molt baixos i uns hà-
bits de consum molt restrictius, alguns comerços locals 
atribueixen la caiguda de les seves vendes als “superbs 
i prepotents” regidors/es. I acte seguit s’autodeclaren 
morts i ens conviden a l’ofici d’enterrament.
Potser ens podríem preguntar quantes hores han dedicat 
a aquesta campanya i també si no hauria estat molt més 
assenyat dedicar-les a pensar si ho estan fent prou bé 
i en com atraure la clientela amb ofertes que altres 
sí que fan per tal d’aguantar la tempesta. En contrast, ha 
estat positiu observar com s’ha revelat gran part 
del comerç local (i clientela) davant d’aquesta fú-
nebre iniciativa. 
Certament les obres són un element molest. Però és el 
preu que hem decidit pagar en aquesta aposta per 
convertir la riera en un espai molt més amable a 
les persones i molt més atractiu comercialment. No 
ens dol admetre que amb diners públics estem invertint 
en l’aparador dels establiments de la riera sense dema-
nar-los-en cap contribució. S’està fent perquè ens cre-
iem moltíssim el model de comerç de proximitat.
També considerem d’una importància cabdal el projecte 
que ha rebut llum verda amb una injecció de prop de 
300.000 euros de la Generalitat i Diputació de crear un 
centre i viver d’empreses a l’edifici xifré per tal 
d’enfortir el teixit productiu local.
Molts treballem. Altres pengen esqueles. 
Desitgem una molt bona campanya de Nadal al comerç lo-
cal, i a totes i tots, Bones Festes i un 2011 amb salut i feina !

Cap d’Any, moment de 
reflexió

Quo Vadis
govern municipal???

El comerç a Arenys

El Govern Municipal acaba de demostrar-nos altre 
cop la seva inoperància amb les obres que s’estan du-
ent a terme. Per això ens fa tant de respecte pensar 
què passarà amb les obres a la tercera platja davant 
les presses que tenen per tirar endavant el projecte 
per la proximitat de les eleccions municipals.
Fa respecte i certa por; cal adonar-se que les obres 
han anat malament, això li podia passar a qualsevol 
govern, però el poc seguiment que se n’ha fet a peu 
de carrer, les incidències tècniques dels projectes i 
després la falta de diàleg amb els veïns ens han portat 
a aquesta situació de malestar i desconfiança. I per 
postres la prepotència en el tracte per part d’algun 
membre del govern ha acabat de crispar la situació.
Una mica d’informació abans de començar les obres, 
amb uns papers enganxats als carrers i prou, i quan 
han anat maldades tothom “mutis” fins que la indigna-
ció dels veïns va obligar a donar la cara.
Tampoc podem oblidar com pateixen la situació els 
altres carrers veïns als de les obres, greument afectats 
pels talls de trànsit dels que estan en obres, especial-
ment quant a l’augment de la circulació.
No podem oblidar les altres obres que deixen “em-
pantanegades”; per posar un exemple el passeig Xi-
fré, ple de tanques fins abans-d’ahir, amb pudors a 
claveguera i rates durant mesos, l’estat dels rials que 
fan de circumvalació a la població mentre la Riera està 
en obres, el parc de Lurdes que necessita una bona 
actuació per reforestar i adequar els groxadors.
No tot és tan tràgic, ja s’acosten els dies de Nadal i el 
Grup Municipal de Convergència i Unió us vol desitjar 
a tots Bones Festes de Nadal i un millor Any Nou.

Al moment d’escriure aquest article no 
sabem encara els resultats de les elecci-
ons catalanes.
Esperem i desitgem que la ciutadania hagi 
escollit bé, per un canvi polític, perquè 
Catalunya, igual que Espanya, necessita 
un canvi radical en les maneres de fer po-
lítica si és que realment volem sortir de la 
situació de crisi que estem patint.
Aquest any 2010 ha estat un any fatídic 
per a molts ciutadans. Un any on moltes 
persones s’han trobat a l’atur, amb les 
conseqüències que això comporta. Perso-
nes joves i no tan joves que han vist com 
els seus projectes s’han esfumat (negocis, 
estudis, la pròpia vivenda...). És evident 
que el país necessita un canvi. Però un 
canvi de veritat i aquest tan sols pot ser 
possible amb polítiques coherents i res-
ponsables, que tan sols poden dur-les a 
terme polítics coherents, responsables i 
competents. Sortir de la crisi és possible: 
AZNAR i el seu equip competent i res-
ponsable ho va fer.
BONES FESTES a tots els arenyencs, tot 
desitjant que l’any 2011 sigui al menys una 
mica millor que el que tanquem.

les darreres setmanes s’ha exterioritzat 
opinions adverses sobre la situació de la pro-
moció local a la vila d’Arenys. Des del grup 
municipal del PSC pensem que, si bé és cert 
que la situació econòmica de crisi que patei-
xen tots els sectors econòmics i les millores 
a la Riera d’Arenys dificulten la bona evolució 
d’alguns comerços, no és menys cert que l’ob-
jectiu final ha de ser clar i únic entre el sector 
comercial i l’Ajuntament: que Arenys sigui un 
punt de referència comarcal i que hi hagi ofer-
ta i demanda variada. Per aquest motiu es van 
inicar les obres d’urbanització de la part baixa 
de la Riera, per fer realitat un espai més còmo-
de i atractiu. Ara bé, tots ens hem d’esforçar 
per assolir aquest objectiu;  en aquest sentit, 
es tracta de millorar i per fer-ho són necessaris 
canvis, de vegades no del tot còmodes, que 
convidin a incrementar el consum i la deman-
da, i aquesta és una feina encara pendent. De 
ben segur que el més productiu per a tothom, 
comerç, ciutadania i consistori, és anar de la 
mà en la creació de un sector comercial are-
nyenc atractiu i de futur.

Deia el filòsof J.P. Sartre que la vida vista dia a 
dia era com veure fotogrames un a un, no li veiem 
el sentit fins que els fem córrer com una pel·lícula. 
De tant en tant, ens hem d’aturar i mirar enrere, 
què hem fet i com hem viscut cada moment.
Ens acostem a l’inici d’un nou any, amb nous rep-
tes i velles dificultats; a Arenys de Mar haurem 
d’encarar el 2011 amb ració doble d’esforç si 
volem tirar el poble endavant.

Cal fer les coses bé des de bon començament, 
amb racionalitat, cura i planificació, la seva man-
ca està en l’origen d’alguns problemes actuals: 
obres als carrers paralitzades per problemes amb 
les empreses, pèrdua de llocs de treballs als co-
merços i pimes, malbaratament de recursos eco-
nòmics escassos i la persistència de la imposició 
parapetada en majories numèriques, però no mo-
rals. Una manca de diàleg que s’ha vist coronada 
amb l’agre conflicte entre l’equip de Govern i el 
secretari de la Corporació, que sens dubte, tindrà 
conseqüències negatives per al bon funcionament 
del servei al ciutadà.

Com hem arribat a aquí? Sense diàleg no podrem 
avançar ni superar les dificultats, ningú posseeix 
la veritat absoluta, cal que aquells que governen 
siguin més receptius i que aquells que fem la tasca 
de control siguem més persuasius i mes exigents.

Un any més, les dones i homes que formem la família 
del VIA us desitgem pau, feina i la felicitat de gaudir 
de la companyia dels vostres familiars i amics.

OPINIÓ ELS GRUPS POLÍTICS




