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És temps de platja!
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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

Encara sou a temps de ser família acollidora!

Digiparticipa i Comparteix té l’objectiu d’acostar 
al context quotidià dues famílies d’orígens culturals 
diferents, amb estructura familiar similar, per obrir la 
possibilitat de compartir temps, intercanviar experiències, 
coneixements i poder establir llaços d’amistat. 
Tot comença amb una primera trobada de les dues famílies, amb la col·laboració d’una me-
diadora que facilita el diàleg intercultural. L’espai de primera trobada és l’Ateneu Arenyenc, 
com a espai pont perquè les dues famílies es trobin i amb el suport de la mediadora, que farà 
de persona d’enllaç i seguiment, puguin quedar per a una següent trobada, si hi ha sintonia, al 
domicili de la família autòctona. En la tercera i darrera trobada, la família nouvinguda podrà, 
si ho considera oportú, convidar a l’altra família.
Si voleu apuntar-vos a aquesta iniciativa, encara hi sou a temps. Adreceu-vos a la 
Regidoria d’Igualtat, que coordina aquesta iniciativa amb la col·laboració de Fundació 
Salut i Família, el Consell Comarcal i Arenys.Org, i el suport del Ministeri de Treball i 
Immigració i la Diputació de Barcelona.
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EDITORIAL
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Si el mes de maig us dèiem que era “temps de carrer”, aquest 
mes hi afegim la platja. Cada vegada ens acostem més a l’estiu, 
moment ideal per fer carrer, anar a la platja i gaudir de les activi-
tats d’estiu. El mes que ve? Temps de Festa Major! 

Arenys vist des 
de fora

En la majoria dels meus escrits mensuals faig referència 
a temes que ens toquen molt de prop en el nostre dia a 
dia. Gestionar tot allò que fa referència a les persones 
que viuen a Arenys de Mar, solucionar els problemes 
amb què topem com a poble, tenir visió de futur per 
saber què és el que ens caldrà, equilibrar tots els inte-
ressos que conflueixen en la quotidianitat de la vila és 
el pal de paller de la meva feina com a alcalde. 

Però aquest cop vull parlar de la visió d’Arenys des de 
fora, en concret a través dels mitjans audiovisuals. En 
els últims mesos, ens hem situat en un primer pla a la 
televisió nacional, es pot dir que des de tots els àmbits 
de programació possibles: l’informatiu, el divulgatiu, el 
d’entreteniment i de sèries de producció pròpia. 

Anem a pams. “La Riera”, la nova sèrie de les tardes, 
ha rescabalat i fet honor, ja només amb el títol, a un vial 
tan nostre com és la Riera, característica del Maresme, 
però que, dels 31 pobles de la comarca, allà on més 
ha mantingut la seva importància és a Arenys de Mar: 
per ser el principal carrer, via d’accés, de comunicació 
amb el mar, d’enllaç amb el Vallès, zona de passeig, 
esbarjo comercial, festiu, de lleure, etc. Totes aquestes 
circumstàncies juntes no conflueixen a cap altra riera. I 
ha coincidit, a més, en un moment què s’hi estant fent 
obres de remodelació per millorar justament aquest 
ventall d’usos. 

Posar de moda les rieres, afavoreix Arenys de Mar, és 
clar. I casualment ha estat la Riera, davant el Centre 
Cultural Calisay, l’escenari escollit del 26 al 29 d’abril 
pel magazín itinerant “Divendres”, que va fer que la 
nostra vila fos protagonista de les tardes de TV3 du-
rant una setmana, amb les puntes, el cementiri, els 
indians, el nostre mar, Espriu... la nostra gent. 

Tornant a “La Riera”, a la sèrie, té des del comença-
ment de temporada el Port d’Arenys i el Club Nàutic 
com a escenari fix de rodatges, però des d’aquest mes 
altres localitzacions de la població han estat triades per 
l’equip de producció de la sèrie i quan aquesta revista 
estigui al carrer el cementiri d’Arenys ja haurà sortit 
com a escenari de “La Riera”. I no serà l’últim cop...  

El Port serà, el proper 14 de juny, de nou escenari per a 
un esdeveniment audiovisual, ja que acollirà una escala 
del vaixell del programa Thalassa amb motiu del creuer 
commemoratiu del seu 20è aniversari en pantalla, que 
ha tingut en compte un poble històric  que viu de cara el 
mar: Arenys de Mar. Us convidem a participar-hi! 

En sis mesos de pantalla hem situat Arenys al mapa tele-
visiu prenent part de documentals, ficció, entreteniment 
i notícies, sempre amb el suport de l’Ajuntament. 

Un suport que no vull deixar de dir que també es dóna 
a tots aquells arenyencs i arenyenques que han triat 
dedicar la seva vida professional al món de l’audiovisu-
al. Arenys de Mar té la sort de comptar amb un ven-
tall important de productors, realitzadors, directors, 
fotògrafs, il·luminadors, guionistes, càmeres... com es 
va poder veure al Cinera, el primer festival dedicat a 
projectar els treballs amb segell arenyenc. Endavant 
a tota aquesta gent que està deixant 
empremta!

Ramon Vinyes
Alcalde d’Arenys de Mar 
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Canvi de sentit de circulació a la Riera

En el moment de tancar l’edició d’aquest butlletí, s’ha donat a conèixer 

que el tram d’obres de la Riera d’Arenys, entre el carrer de l’Olivar i 

Anselm Clavé, serà de sentit baixada a partir de dilluns dia 31 de maig, 

coincidint amb l’inici de la temporada de platges (es facilitarà l’accés a les 

platges i el Port tenint en compte que també s’hi podrà accedir des de 

l’NII), la col·locació de les terrasses a la Riera i les obres a cinc carrers del 

nucli antic d’Arenys de Mar. Aquest canvi de circulació permetrà, a més, 

descongestionar els carrers que fins ara han patit l’augment del trànsit per 

la prohibició de circular sentit mar per la Riera amb motiu de les obres.

Aquesta ha estat una decisió presa a consciència, vista l’experiència dels 

mesos d’obres i les problemàtiques que han aparegut. Des del moment 

en què va començar l’obra, els responsables a l’Ajuntament eren cons-

cients que, per la importància de la vida a la Riera a Arenys, es tractava 

d’una obra “viva”, que requeriria canvis i moviments en diversos sentits. 

El mateix passa amb aquest butlletí. Els temps d’impressió i el dia a dia de 

l’Ajuntament fan que sovint ens trobem amb el mateix que ens ha passat 

avui, per això hem utilitzat aquest espai de presentació per acostar-vos 

aquesta notícia. Són informacions d’”última hora” que, quan tingueu el 

butlletí a les mans, ja seran un fet. 
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Les QUATRE platges d’Arenys ja estan a punt
REPORTATGE PLATGES D’ARENYS

L’arribada del bon temps ha fet que hagin estat moltes les persones que ja s’han 
acostat a les platges d’Arenys per gaudir del sol i la proximitat del mar. Durant 
tot l’any la Comissió Tècnica de Platges, constituïda l’any 2008 i de la que 
formen part totes aquelles àrees municipals vinculades amb les platges, treballa 
per dotar aquests espais de tots els serveis necessaris i adequar-los als usos que 
se’n fa a l’estiu.

Tot està a punt perquè aquest mes de 
juny arrenqui la temporada de platges 
2010 a Arenys de Mar. A diferència dels 
anys anteriors, que es considerava el mes 
de juny i setembre com a temporada bai-
xa, aquest any s’ha considerat aquests dos 
mesos com a pretemporada alta, ja que 
la resta de l’any (de l’octubre fins al maig) 
és la considerada temporada baixa. La 
temporada alta seran els mesos de juliol 
i agost, quan tothom que vulgui fer ús de 
les 4 platges d’Arenys disposarà de la més 
àmplia gamma de serveis que comprèn 
des de la vigilància de platges (en horari 
de 10 del matí a 6 de la tarda) fins a pape-
reres, dutxes, guinguetes, neteja, control 
de la qualitat de l’aigua i de la sorra, activi-
tats esportives i culturals, etc.

L’Arca del Maresme, encarregada de 
la neteja a les platges
Una de les millores a destacar de la tem-
porada d’estiu 2010 és, fonamentalment, 
en relació al servei de neteja de les plat-
ges, adjudicat recentment a l’Arca del 
Maresme per al període 2010-2013. En-

tre d’altres millores, les freqüències de 
la neteja mecànica i de la neteja manual 
suposen un increment substancial respec-
te al servei del període 2005-2009, amb 
la novetat que la neteja es farà al llarg de 
l’any, també durant l’hivern. 
Aquesta empresa serà l’encarregada de la 

instal·lació i desinstal·lació del mobiliari de la 
platja i s’encarregarà de netejar, també, les 
zones perimetrals de la platja. Ja per a aques-
ta campanya, l’Arca del Maresme ha contrac-
tat tres persones de la borsa de treball que 
gestiona la Regidoria de Promoció Local.  

Cada vegada més serveis a les platges 
d’Arenys
En relació a l’anterior campanya, i fruit del 
treball de la Comissió Tècnica de Platges 
durant tot l’any, l’Ajuntament dota de més 
serveis les platges de la vila, per exemple 
amb l’ampliació de la senyalització infor-
mativa i normativa que trobaran tots els 
banyistes.  
Quant a l’accessibilitat a les platges, i se-
guint la feina feta fins ara, al Cavaió segueix 
habilitada una pista lateral al rial de la Serp 
que permet l’accés de vehicles medicalit-
zats fins a peu d’aigua, en cas que sigui ne-
cessari quan s’hagi de realitzar algun rescat 
marítim. De la mateixa manera, aquesta 
via de pas disposa d’una reserva d’espai 
just a l’entrada perquè les persones amb 
mobilitat reduïda puguin estacionar el seu 
vehicle i accedir fàcilment a l’aigua. A l’en-
trada d’aquesta pista hi ha instal·lada una 
petita zona de descans aprofitant els ar-
bres que es van plantar (pins i tamarius) 
dins el projecte de recuperació ambiental 
de les platges d’Arenys. 
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PLATGES D’ARENYS REPORTATGE

Les QUATRE platges d’Arenys ja estan a punt

Pel que fa als accessos fins a les zones de 
bany, les platges tindran més d’1 Km. line-
al de passeres de fusta tractada. 

Tancat perimetral, també a la 
Musclera
El tancat perimetral que la temporada 
passada es va fer a la platja del Cavaió per 
separar la zona consolidada de la de sor-
ra i evitar, així, que els vehicles envaeixin 
part del rereplatja, ha estat col·locat per 
la Brigada Municipal, aquest any, també a 
la Musclera. Igualment, s’ha fet amb es-
taques de fusta tractada i corda marinera 
i s’han emmarcat en els treballs que ha 
calgut fer en aquesta platja després que a 
causa de les llevantades d’aquesta prima-
vera es quedés sense sorra (tot i que de 
manera natural s’ha anat regenerant). 

Aquestes llevantades també van endur-se 
la zona de vegetació protegida, que aquest 
mateix estiu es replantarà per consolidar-
la en un espai no afectat pels temporals. 
Una altra estampa que forma part del pai-
satge de les nostres platges són les guin-
guetes, que es van començar a muntar al 
mes d’abril. Les guinguetes segueixen el 
mateix esquema que l’any anterior, tot i 
que a la Musclera s’ha hagut de redefinir-
ne la ubicació a causa dels temporals. 

La qualitat 
A banda d’oferir tots els serveis neces-
saris, l’Ajuntament vetlla per la qualitat 
ambiental de les platges i el seu bon es-
tat. Diàriament, des del Servei Tècnic de 
Medi Ambient se supervisarà a primera 
hora del matí l’estat de les platges i de 
tots els seus serveis i equipaments (nete-
ja de la sorra, dutxes, passeres, punts de 
selectiva, etc.). A partir de les incidències 
detectades, s’activarà un protocol d’actu-
ació municipal en el qual intervenen la Bri-
gada i les empreses implicades en la gestió 
i manteniment de les platges.
L’Ajuntament es troba en ple procés per 
implantar un sistema de gestió ambiental 
a les platges, que malgrat no estar enllestit 
ha fet que totes les millores proposades 
ja estiguin en marxa, és a dir, que els pro-

tocols sobre els quals ha calgut treballar 
estaran actius aquesta temporada. 
La finalitat d’aquest sistema és millorar la 
gestió de les platges i de tots els serveis 
que s’hi desenvolupen, i garantir a la vega-
da que s’incorporin tots aquells aspectes 
ambientals d’interès (recollida selectiva, 
estalvi d’aigua, recuperació d’espais na-
turals, mobilitat sostenible, etc.) que de-
terminen els programes d’actuació envers 
un desenvolupament sostenible. La im-
plantació del sistema de gestió ambiental 
permetrà que les platges d’Arenys de Mar 
comptin amb la certificació de la norma 
internacional ISO 14001 i del reglament 
EMAS de la Unió Europea.
Encara quant a la qualitat, en el moment 
de tancar aquesta edició els organismes 
competents no han confirmat a l’Ajunta-
ment la continuïtat de la Bandera Blava a 
la platja del Cavaió, que es va aconseguir 
per primera vegada la temporada passada. 
Malgrat tot, la Comissió Tècnica de Platges 
confia en la renovació, ja que les inspecci-
ons han estat favorables i cada vegada són 
més les millores que s’hi incorporen. 

Les quatre platges
El fet que les platges d’Arenys s’hagin di-
vidit en quatre de diferenciades (amb la 
incorporació de la platja de les Roques 
d’en Lluc) ha fet que es guanyés un punt 
més de mostreig per a les analítiques de 
qualitat de l’aigua del mar. 
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REPORTATGE PLATGES D’ARENYS

Recordeu que podreu trobar les analíti-
ques periòdiques de qualitat de l’aigua i 
de la sorra al web municipal i que un any 
més estaran exposades als taulells d’infor-
mació que hi ha a les platges d’Arenys. 

El finançament
A més de la partida pressupostària que 
l’Ajuntament d’Arenys de Mar destina a 
les platges, la Diputació de Barcelona ha 
atorgat dues subvencions a Arenys de Mar 
per a aquest espai. Una és la del Programa 
de Seguretat i Salubritat a les platges, de 
35.800 euros  i que servirà per cobrir de 
manera parcial les despeses relatives als 
serveis de seguretat, salvament i salubri-
tat de les platges que contracta l’Ajunta-
ment; i l’altra del Programa de Desenvo-
lupament d’Accions Locals en Sistemes 
Hídrics i Atmosfèrics, de 4.732 euros, 
i que servirà per finançar parcialment el 
Projecte d’ampliació, restauració i divul-
gació dels espais naturals de les platges 
d’Arenys de Mar que va iniciar l’Ajunta-
ment l’any 2007. 

El servei de vigilància

Creu Roja torna a prestar el servei de vi-
gilància a les platges i ho farà cada dia de 
10 del matí a 6 de la tarda a través dels 
socorristes que ubicaran a les diferents 
torres d’intervenció, l’ambulància i la uni-
tat de salvament marítim. A banda de la 
vigilància dels banyistes, Creu Roja tam-
bé disposa de dues cadires amfíbies per a 
persones amb mobilitat reduïda ubicades 
a les platges de la Picòrdia i el Cavaió, i 
ofereix el servei d’identificació de menors 
amb polseres. A més, tant al rial de la Serp 
com a tocar de l’espigó de la primera plat-
ja, hi haurà una “línia de vida” per facilitar 

l’entrada i sortida de l’aigua a la gent que 
ho necessiti. Paral·lelament a això, aquest 
any també s’instal·laran cabines de WC 
al costat de cada mòdul de la Creu Roja: 
dues cabines a la platja del Cavaió, una ca-
bina a la Picòrdia i una altra a la Musclera.

A la platja, la Biblioplatja
Del 15 de juliol i fins a final d’agost, la plat-
ja de la Picòrdia comptarà, un any més, 
amb un equipament únic: la Biblioplatja, 
que ofereix una àmplia selecció de novel-
les, revistes i premsa del dia, així com 
contes o còmics per als més petits. 
Però la Biblioplaja –que organitza la Bibli-
oteca P. Fidel Fita- no és només un punt 
de lectura. Un any més, tornarà a apostar 
per la narració, tant per a adults com per 
als més menuts, ja que s’hi faran les ses-
sions del VIIè Festival de Contes d’Estiu, 
incloses les passejades amb golondrina i, 
els dijous, contes i tallers per als infants. 
L’oferta es complementa amb demostra-
cions de cuina per a adults, tallers d’estels 
per a grans i petits, les xerrades dels Ves-
pres Digitals, passejades mediambientals i 
moltes propostes més...  

El projecte de passeig al Cavaió
El projecte de passeig entre Arenys i Ca-
net, al Cavaió, ja ha estat aprovat definiti-

vament i en aquests moments està en fase 
de licitació. Podeu trobar tota la informa-
ció al web de GISA i l’enllaç per accedir-hi 
al Tauler d’Anuncis del web municipal.   

Immersions al fons marí per treure’n 
la brutícia acumulada 
La Regidoria de Medi Ambient i l’Associa-
ció Voluntariat de l’Alt Maresme de Medi 
Ambient han organitzat per aquest estiu 
una nova neteja del fons marí arenyenc. 
En edicions anteriors es van extreure 
del fons marí diverses peces metàl·liques 
(trossos de canonada, barres de ferro, 
etc.), llaunes i ampolles de plàstic. També 
es van arribar a detectar diverses tanques 
metàl·liques d’obra. 
Si esteu interessats a participar-hi, no ho 
dubteu! Poseu-vos en contacte amb la Re-
gidoria de Medi Ambient (mediambient@
arenysdemar.cat)!
Recordeu: el dissabte18 de juliol a les 9h. 
Al rial de la Serp (platja del Cavaió). 

L’Ajuntament d’Arenys de Mar es 
posiciona contra la presència de 

la draga a Arenys de Mar

Davant l’anunci del Ministeri de Foment 
que des d’aquest mes de maig la draga 
es tornarà a situar davant de la costa 
d’Arenys de Mar per regenerar les plat-
ges de la Barceloneta, Vilassar de Mar 
i Premià de Mar, l’Ajuntament ha mos-
trat el seu rebuig a aquesta decisió i per 
aquesta raó l’alcalde, Ramon Vinyes, ha 
enviat una comunicació oficial a les per-
sones responsables d’aquesta decisió 
mostrant el malestar que suposa per a 
Arenys de Mar haver de patir, un estiu 
més, la draga a les aigües d’Arenys de 
Mar. Aquest malestar també s’ha comu-
nicat a l’Agència Catalana de l’Aigua que, 
en el moment de tancar aquesta edició, 
estava pendent d’una reunió amb Costes 
de l’Estat per parlar d’aquest tema. 
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ACTUALITAT

URBANISME

Comencen 
les obres per 
reformar 5 carrers 
del nucli antic 
d’Arenys de Mar

OBRES I SERVEIS

La rotonda del Calisay, 
protagonista
La Regidoria d’Obres i Serveis ha apostat per un pro-
jecte de dignificació dels giratoris de la població, com a 
part important del paisatge urbà que són. Amb motiu 
de la mostra de Flors i Titelles, la rotonda del Calisay ha 
estat la primera a entrar en aquest projecte i mostra, ja, 
una composició de materials vegetals i no vegetals amb 
un protagonista únic: un dels alambins del Calisay. 

Les obres de la Riera 
segueixen a bon ritme
Les obres de reurbanització de la Riera d’Arenys han entrat en una segona 
fase. Ja col·locats i en funcionament els nous serveis d’aigua i clavegueram –a 
tocar de les façanes–, s’ha procedit a l’asfaltatge de la zona i des de final del 
mes de maig han començat els treballs a l’altra meitat de la vorera, zona fins ara 
reservada als vianants. 
D’aquesta primera fase, la connexió de l’aigua corrent i del clavegueram ha 
estat la més complicada, ja que el tub d’aigua que passa per aquesta zona és 
l’artèria principal d’abastament en aquesta part de la vila. Els treballs que es fan 
en la fase actual quant a serveis són els de la xarxa de pluvials (a banda de les 
connexions amb els habitatges, la Riera tindrà reixes per engolir l’aigua de la 
pluja que cau sobre el paviment) i el tub de telecomunicacions.

Amb el finançament del FEOSL s’hi col-
locarà una xarxa de telecomunicacions

El carrer de la Torre, Bisbe Vilà Mateu, 
Sant Josep, Frederic Marès i Bisbe Pasqual 
acabaran aquest 2010 amb un canvi subs-
tancial, tant pel que fa a les connexions 
de serveis, com pel que fa a la urbanitza-
ció externa. L’empresa Coperfil ha estat 
l’adjudicatària de les obres de construcció 
d’una xarxa de telecomunicacions al nucli 
antic d’Arenys de Mar. Les obres hauran 
començat el dia 31 de maig i s’allargaran 
fins a final d’any.

A dalt, vista del carrer Vilà Mateu 
després de les obres.

A l’esquerra, el carrer de la Torre 
actualment i després de les obres.
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2010: Un estiu genial! 

Arenys es prepara 
per a un altre 
estiu genial
L’Ajuntament d'Arenys de Mar presenta 
una vegada més una campanya d’estiu amb 
propostes per a tots els gustos. Amb l’ex-
periència de les dues edicions anteriors, les 
regidories d’Esports i Infància i Joventut lide-
ren una programació pensada per a joves i 
infants, amb la complicitat d’entitats i clubs 

esportius que acaben d’arrodonir les propostes per aquest estiu.
Els casals tradicionals es continuen dividint en l’Infantil, per als més menuts, i l’Artístic, 
l’Esportiu i el Digital, per als més grans, que faran totes les activitats típiques d’un casal 
però amb activitats dirigides a la seva elecció, sempre amb la possibilitat del servei de 
menjador. Els monogràfics, aquest any, s’apleguen en una proposta de casal dirigida 
especialment als adolescents, el Casal Juvenil. Tots els casals s’organitzen en quinzenes 
i torns de matí i tarda, perquè cadascú s’adeqüi l’horari que més li convingui. 
La gent gran del gimnàs municipal també té l’oportunitat de gaudir d’un estiu ge-
nial, ja que hi ha un casal pensat especialment per a ells que es du a terme al Club 
Nàutic, una de les entitats que junt amb la UFEC i els clubs esportius arenyencs 
completen l’oferta per aquest estiu. Patinatge, skate, vòlei platja, futbol platja, tec-
nificació de futbol, bàsquet, vela, tennis, natació... són els esports que es proposen 
aquest estiu per a infants i joves. 
A més dels casals i cursos, Arenys de Mar us ofereix un gran ventall de possibilitats per 
aquest estiu, per poder fer que cada dia sigui especial. Tingueu en compte que arriba 
una nova edició de la Biblioplatja, amb tallers, contes i altres activitats cada setmana; 
un nou Festival de Narració Oral, la música amb el Festival de Jazz i les sardanes... Sant 
Zenon, Sant Roc i els Diumenges Infantils, entre d’altres, per acabar amb una gran festa 
a la Riera d’Arenys el dia 5 de setembre per tancar un estiu genial!
Recordeu que el 16 de juny hi ha la reunió de presentació de la campanya al C.C.Calisay. 
Consulteu els terminis d’inscripció al web municipal, www.arenysdemar.cat.  

IGUALTAT

Les entitats d’immigrants del Maresme 
fan un curs a Arenys de Mar
El Centre Cultural Calisay ha 
estat el punt de trobada per als 
responsables d’associacions de 
persones immigrades del Mares-
me, que han assistit al curs Gestió 
integral de petites associacions. 
De la vintena d’associacions que 
participen al curs, una és d’Arenys 
de Mar.
La Regidoria d’Igualtat ha promo-
gut que Arenys de Mar sigui seu d’aquest curs, referent per a tota la comarca del 
Maresme, i que ha estat possible gràcies al Consell Comarcal del Maresme i al Depar-
tament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.

IGUALTAT

Èxit del programa 
Dones en xarxa, 
dones ciutadanes

La construcció d’una Societat de 
la Informació plural  i democràtica 
requereix la participació paritària 
de dones i homes. Per aquesta raó 
la Regidoria d’Igualtat va engegar el 
programa “Dones en xarxa, dones 
ciutadanes”, que ha tingut una molt 
bona acollida. Ja acabat el 1r curs 
dels 2 primers grups (Dona, con-
necta’t) i atesa la demanda que hi 
ha, ja s’han obert de nou les inscrip-
cions, també per al curs més avan-
çat, que porta per nom WEB 2.0. 
Aquest programa sorgeix de la necessi-
tat d’equiparar l’accés d’homes i dones 
a les TIC, les tecnologies de la infor-
mació i la comunicacions, ja que actual-
ment les dones estan 7 punts per sota 
dels homes en aquest sentit. Aquesta 
situació provoca una fractura digital de 
gènere i planteja problemes d’exclusió. 
Dones en xarxa, dones ciutadanes vol fa-
cilitar a les dones un espai on generar i 
accedir a la informació de forma alter-
nativa, superant  alguns aspectes que en 
la societat actual suposen una dificultat 
per a les dones, ja sigui la falta de temps 
(doble i triple jornada, la manca d’ade-
quació dels horaris laborals i familiars, 
etc.), ja sigui la històrica invisibilitat del 
saber i de la creació de les dones. 
Per a més informació, cal adreçar-
se a la nova seu de la Regidoria, als 
baixos de l’edifici consistorial (Riera 
del Bisbe Pol, 8) o al correu elec-
trònic igualtat@arenysdemar.cat.
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PROMOCIÓ LOCAL

Cursos 
d’alfabetització 
digital per cercar 
feina
El Servei d’Intermediació Laboral 
du a terme l’acció d’Alfabetització 
Digital, un projecte que es fa con-
juntament amb 24 ajuntaments 
més i que està subvencionat per la 
Diputació de Barcelona i el Consell 
Comarcal del Maresme. Es trac-
ta d’una iniciativa dirigida a totes 
aquelles persones inscrites en la 
borsa de treball local i que vulguin 
iniciar, reforçar i/o incrementar 
els seus coneixements informàtics 
per adquirir noves competències 
i coneixements que els ajudin a 
fer una recerca de feina eficaç. El 
projecte s’ha dividit en 3 setmanes 
de formació, 1 setmana per curs, i 
cada curs es fa de dilluns a diven-
dres de 10 a 14 al Calisay.

La tercera i última sessió serà del 
14 al 18 de juny. Les persones 
interessades poden posar-se en 
contacte amb la tècnica d’inserció 
laboral, a l’Edifici Xifré (1a planta), 
per telèfon 93 792 26 01 o bé per 
correu electrònic a ramirezlc@
arenysdemar.cat.

La Mostra Literària ja té guanyadors

Grup A (fins a 8 anys)
Prosa

1r premi: El llibre màgic, d’Arnau Herce 
i Puigduví, del CEIP Sinera
Accèssit: L’anell màgic, d’Ana 
García Montobbio, del col·legi de la 
Presentació

Poesia
1r premi: Poema per enamorar, de Paula 
Serrano, del CEIP Sinera
Accèssit: La lluna, de Laia Gómez 
Calderero, del CEIP Sinera
Accèssit: La Margarideta, de Bet Pujol 
Pruna, del CEIP Sinera

Grup B (de 9 a 11 anys)
Prosa

1r premi: Viatge per l’Esperança, d’Elisa 
Zárate, del CEIP Joan Maragall
Accèssit: Les pedres de plata, de Blai 
Martí, del CEIP Joan Maragall

Poesia
1r premi: La por, de Carolina Martín 
Miró, del col·legi de la Presentació
Accèssit: Tempus fugit, de Dídac Puig 
López, del CEIP Joan Maragall
Accèssit: La lluna, de Marina Garcia 
Romero, del CEIP Joan Maragall

Grup C (de 12 a 14 anys)
Prosa

1r premi: El príncep de la veu de xiulet, 
de Mariam El Sadr Solà

Poesia
1r. premi: Pinzellades de llum, de Paula 
Pons Montes
Accèssit: L’amor i el mar, de Núria 
Delgado Anguita, del CEIP Joan 
Maragall
Accèssit: El bosc, de Miriam Camps 
Garcés, del CEIP Joan Maragall

Grup D (de 15 a 18 anys)
Prosa

1r premi: Origen, d’Alba Garcia Sánchez, 
del col·legi de la Presentació

Poesia
1r. premi: Un mite de por, d’Alba Garcia 
Sánchez, del col·legi de la Presentació

Grup E (a partir de 19 anys)
Prosa

1r. premi: Nou tractat de divinitats 
gregues, de Mireia Campeny Fortes
Accèssit: Cafè amb pólvora, de Roger 
Pou Llavina

Poesia
1r. premi: Desert
Accèssit: El meu Arenys, de Ferran Soler 
Rubió

L’Auditori Josep M. Arnau es 
va omplir de gom a gom durant 
l’acte de lliurament de premis 
de la 29a edició de la Mostra 
Literària d’Arenys de Mar el 16 
de maig. Enguany han estat 265 
els treballs presentats, tant en 
prosa com en poesia, i els mem-
bres del jurat han destacat l’alta 
qualitat dels treballs presentats. 
Durant el lliurament dels pre-
mis, l’Aula de Teatre de l’Espai 
Jove va fer una posada en esce-
na amb la creació literària com a 
tema central.
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La Regidoria d’Esports, l’Associació de Dones per la Igualtat i la 
Penya Apa Anem-hi van organitzar el 9 de maig la segona edició 
de la caminada Passes per la Igualtat, en la qual van participar una 
setantena de persones. La passejada va ser de cinc quilòmetres, 
fins al far de Can Jalpí, i es va acabar a la Sala de Plens de l’Ajun-
tament, amb un refrigeri per a tots els assistents.

ESPORTS

72 persones passegen per la igualtat
GENT GRAN

L’Esplai ha començat a utilitzar un cop per setmana l’espai lúdic del parc 
de l’Asil Torrent, pensat especialment perquè la gent gran d’Arenys de Mar 
pugui fer exercicis adaptats a les seves necessitats.
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ESPORTS

El món de 
l’esport 
arenyenc està 
de festa
Els dies 4, 5 i 6 de juny se celebra 
la Diada de l’Esport

Un any més Arenys de Mar home-
natjarà totes aquelles persones que 
al llarg de la temporada, en aquest 
cas 2009-2010, s’han dedicat a l’es-
port i han representat la nostra vila 
en les diferents competicions es-
portives. Els nomenaments a millors 
esportistes es faran en el marc de 
la Nit de l’Esport, el divendres 4 de 
juny, que aquest any, a causa de les 
obres que s’estan duent a terme a 
la Sala Polivalent del Centre Cultural 
Calisay, es farà al Teatre Principal, a 
partir de 2/4 de 9 del vespre. Així, 
el tradicional sopar de l’esport en-
guany no es podrà dur a terme, però 
es reprendrà l’any que ve, de nou al 
Calisay.

Els guardons que es lliuraran seran el 
de millor esportista individual i mi-
llor equip, tant en esport base com 
en esport adult. A més del guardó 
de la menció especial Bernat Coll, 
que s’atorga anualment al millor col-
laborador o col·laboradora en la pro-
moció de l’esport a la vila, aquest any 
s’hi afegeix una novetat: la menció a 
l’esportista arenyenc d’elit, relacio-
nat amb l’entitat que el nomena. 

La Diada de l’Esport, però, va més 
enllà del lliurament de guardons i 
per aquesta raó al llarg de tot el cap 
de setmana arriba, també, una nova 
edició del FAIG ESPORT!, que con-
vertirà la Riera, davant del Xifré, en 
un espai únic per a la pràctica es-
portiva, gràcies a la col·laboració de 
les entitats esportives de la vila. Als 
matins hi haurà dos escenaris privi-
legiats, el Club Nàutic i el Complex 
Esportiu Municipal. A ambdós espais 
hi ha previstos demostracions i por-
tes obertes perquè tot Arenys pugui 
conèixer de més a prop tot el que 
ofereixen. 

El cementiri d’Arenys, 
les platges, el Port, els 
carrers... es convertei-
xen més sovint del que 
ens podem imaginar en 
escenari de rodatges i 
reportatges fotogràfics 
amb diferents finalitats. 
La visita del magazín 
de TV3 “Divendres”a 
Arenys de Mar n’és un 
exemple, però n’hi ha 
més. “La Riera”, el serial 
de sobretaula -també de 
TV3- té com a escenari 
habitual el Port d’Arenys, 
però també des d’aquest mes de maig ha començat els rodatges al nucli urbà, en concret 
al cementiri. 
Justament, el cementiri ha estat també lloc de rodatge d’un programa pilot per a televisió 
de la productora arenyenca Santamandra; i d’una altra productora televisiva que està ela-
borant una sèrie de reportatges sobre la postguerra i la transició. Quant a les platges, està 
a punt d’estrena, també, el curtmetratge “Gotas”, rodat a la Musclera d’Arenys de Mar 
i hi ha previst un rodatge per a una pròxima exposició que es durà a terme a Barcelona. 
També aquest mes de maig, un dels carrers d’Arenys de Mar ha estat l’escenari de les 
fotografies d’un nou model d’automòbil de la marca Volskwagen. 
Aquest mes de juny, el programa Thalassa de Televisió de Catalunya farà parada a Arenys 
de Mar. Serà el dia 14 de juny, quan l’equip del programa, a bord del palaibot Santa Eulàlia, 
s’aturarà al port d’Arenys com a part de la ruta que fa durant tot el mes per la costa cata-
lana. Aquesta travessa, i el reportatge que en sortirà, forma part dels actes de celebració 
dels 20 anys d’emissió del programa. El Santa Eulàlia vindrà de Palamós i el mateix dia 14 
salparà cap a Vilanova i la Geltrú.       
En aquest sentit, l’Ajuntament d’Arenys de Mar està en tràmits per adherir-se a la Bar-
celona-Catalunya Film Comission (BCFC), un servei públic que està a la disposició del 
sector audiovisual amb la voluntat d’ajudar en la coordinació i realització de filmacions a 
tot Catalunya. Amb la finalitat de crear una xarxa d’oficines d’informació de cada municipi, 
per unificar criteris a l’hora d’acollir filmacions i intercanviar experiències i sinèrgies entre 
els diversos punts del territori, la BCFC convida a tots els municipis catalans a formar part 
del projecte i Arenys de Mar no n’ha volgut quedar al marge.

COMUNICACIÓ

Arenys, un plató a cel obert
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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 28 d’abril de 2010 
1. Aprovació d’acta
2. Aprovació de l’expedient de contractació de l’execució 
de les obres de construcció d’una Escola Bressol
S’acorda per unanimitat.
3. Aprovació de l’Ordenança Reguladora del Servei de 
Taxi 
S’acorda per unanimitat
4. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdit 
núm.7/2010
S’acorda per unanimitat

5. Aprovació de la minuta d’un contracte de préstec
S’acorda per unanimitat
6. Canvi de sistema d’actuació en la UASU núm. 13
S’acorda per unanimitat
7. Aprovació del conveni d’execució d’obres d’urbanitza-
ció – rial de Canalies
S’acorda per unanimitat
8. Mocions
9. Precs i Preguntes
10. Comunicacions
11. Informe del defensor del Ciutadà

PARTICIPACIÓ

Continua obert el procés de recollida 
de propostes per al Pressupost 2011 

Fins al 16 de juny, tothom qui ho vulgui pot fer arribar a l’Ajuntament les seves pro-
postes per incloure en el pressupost municipal de l’exercici de l’any 2011. A més de la 
votació del procés participatiu que es farà després de l’estiu, la recollida de propostes 
es du a terme amb l’objectiu de conèixer de primera mà quines són les prioritats de 
veïns i veïnes d’Arenys de Mar i detectar quines són les necessitats de la població.

Per aquesta raó, la fase de recollida de propostes d’aquest any s’obre a més possi-
bilitats. Les propostes d’obres a l’espai públic són les que aniran a votació, però si 
teniu idees sobre algun nou servei que manqui a l’Ajuntament, un nou programa o 
qualsevol altra actuació també es valorarà des dels serveis de l’Ajuntament.

Recordeu que podeu fer les vostres aportacions tant a les bústies municipals que tro-
bareu a tots els equipaments municipals com a través d’Internet, al web arenysdemar.
cat. Per a qualsevol consulta, adreceu-vos a la Regidoria de Participació Ciutadana.

DEFENSOR

La crisi i les grans 
companyies 
subministradores, 
principals problemes 
de la gent d’Arenys
Manel Pou, defensor del Ciutadà, va pre-
sentar la memòria anual de les seves actu-
acions l’any 2009 durant la sessió plenària 
del 28 d’abril. Durant l’exposició, Pou va 
subratllar que més de la meitat de les per-
sones que s’apropen fins a la seva oficina 
ho fan per qüestions relacionades amb la 
manca de recursos econòmics, directa-
ment relacionats amb l’actual situació de 
crisi que viu el país. Altres qüestions que 
fan que la ciutadania s’atansi al defensor 
són, en gran mesura, les relacionades amb 
temes de consum. 
El tarannà de Manel Pou, obert i resolutiu, 
fa que moltes persones s’acostin a la seva 
oficina i ha convertit la figura del defensor 
d’Arenys de Mar en un referent, no no-
més per a les queixes  en què un ciutadà 
s’hagi pogut sentir mal atès per l’Ajunta-
ment, sinó per exposar i intentar resoldre 
qualsevol situació d’injustícia que es visqui 
a Arenys de Mar. En aquest sentit, Pou va 
més enllà d’una exposició d’expedients en 
la seva memòria, i per això va acabar fent 
una sèrie de recomanacions als polítics 
sobre les principals línies d’actuació que 
haurien de seguir.
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MUSEU 

El Dia Internacional dels Museus 
acosta l’equipament a grans i petits

Públic de totes les edats va parti-
cipar a Arenys de Mar del Dia Inter-
nacional dels Museus. Durant el cap 
de setmana del 15 i 16 de maig es 
va dur a terme la visita comentada 
a l’exposició Cèsar Cabanes Badosa. 
Retorn a casa i les portes dels mu-
seus van estar obertes a tothom que 
ho desitgés. Al llarg de tota la setma-
na, del 17 al 21 de maig, l’alumnat 
de les escoles Sinera i Joan Maragall 
van participar en els tallers de pintu-
ra amb minerals i els contes sobre 

Arenys de Mar a càrrec de l’Albert Estengre, amb l’objectiu de donar-los a conèixer els 
equipaments museístics de la població.

COMUNICACIÓ 

Sant Zenon 2010: en 
marxa el programa 
de Festa Major
L’Ajuntament d’Arenys de Mar ha apostat, 
aquest any, per un nou format del programa 
de Sant Zenon, que combina el programa 
tradicional amb una publicació paral·lela que 
inclourà informació sobre la Festa Major 
i altres activitats d’estiu a Arenys de Mar. 
La voluntat és que aquesta revista serveixi 
de referència per a les activitats d’estiu a la 
vila, des de Sant Zenon fins a final d’agost. 
A banda de la informació sobre les festes 
d’estiu a Arenys, aquesta publicació brinda 
la possibilitat als comerciants d’anunciar-s’hi, 
tenint en compte que es convertirà en una 
guia útil per a tot l’estiu, tant per a arenyencs 
i arenyenques, com per a totes aquelles per-
sones que s’acostin a la vila durant l’estiu i 
demanin informació a les dependències mu-
nicipals i a la mateixa Oficina de Turisme. 
Per aquesta raó, l’Ajuntament i l’empresa 
MIC (http://www.editorialmic.com), han fir-
mat un conveni de col·laboració pel qual 
MIC s’encarrega de gestionar la publicitat 
en la nova revista, com ja fa en altres muni-
cipis catalans com Sitges o Lloret de Mar.

JOVENTUT

Èxit de la tercera edició de PIDCES 
a Arenys de Mar
La 3a jornada d’alumnes del projecte PIDCES (Projecte de Descentralització de la 
Informació i Dinamització als Centres d’Ensenyament Secundari) es va fer a Arenys de 
Mar el 19 de maig, amb la participació de 28 alumnes en una jornada dirigida a infor-
mar-los sobre els canals i les eines de recerca de feina i el valor de la formació dins el 
mercat laboral.  
PIDCES és una iniciativa de l’Oficina del Pla Jove de la Diputació de Barcelona, co-
mençada ara fa tres anys. A Arenys de Mar, aquest projecte el coordina la Regidoria de 
Joventut i es du a terme a l’Institut Els Tres Turons, on un cop per setmana s’hi instal·la 
un punt informatiu sobre diferents temes relacionats amb el món educatiu i laboral.

La biblioteca 
torna a viatjar
Seguint la tradició iniciada amb el viatge 
a l’Alguer per celebrar el cinquantè ani-
versari i després de visitar Istanbul arran 
de la tertúlia al voltant del llibre De part de 
la princesa morta, la biblioteca P. Fidel Fita 
organitza un nou viatge. Aquesta vegada el 
destí serà Berlín i les dates són del dia 9 al 
12 de setembre.
El viatge és obert a tots els arenyencs i 
recorrerà els racons més interessants de 
la capital alemanya. Visitar Berlín permet 
passejar per l’escenari d’episodis històrics 
com la persecució contra els jueus, la se-
gona guerra mundial o la caiguda del mur. 
No faltarà per tant, la visita al monument 
de l’Holocaust i la Porta de Brandemburg, 
però també hi haurà temps per contem-
plar belleses arquitectòniques com la plaça 
Gendarmenmarkt o el famós carrer comer-
cial Friedrichstr. Tampoc faltarà a l’itinerari 
una volta per l’Illa dels Museus i una visita a 
l’impressionant museu Pergamon, dedicat a 
l’art antic i que compta amb un imponent 
altar d’art hel·lènic que dóna nom al museu. 
Sortint de la visita, el grup farà una tertúlia 
literària en un cafè. L’endemà, dissabte dia 
onze, es visitarà Potsdam i Sanssoucis.
L’organització tècnica és responsabilitat de 
Sakkara Viatges i comptarà amb Pep Quin-
tana com a guia. Per a més informació cal 
contactar amb la biblioteca.
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Els avantatges de ser amic del Festival
Amb el carnet d'Amic obtindràs diversos avantatges per a gaudir del Festival de Jazz i de la població d'Arenys de Mar:

l Possibilitat de comprar l'abonament dels 6 concerts del Festival al preu de 30 € (descompte total del 30% ). 
l Possibilitat de comprar l'entrada individual, concert a concert, al preu de 6 € (descompte d'un 15%) . 
l Informació anticipada sobre els concerts del Festival i, si es desitga, de la programació anual de teatre, música i dansa del Teatre Principal 
d'Arenys de Mar. 
l Participar en els sortejos d'entrades pels concerts del Festival. 
l Descompte d'1 hora en el pàrquing municipal Jardins del Xifré (cal ensenyar el carnet d'Amic, juntament amb el tiquet d'entrada al personal 
del pàrquing i us el bescanviarà per un tiquet amb la reducció). 
l Descompte del 5% pel portador del carnet d'Amic, i els seus acompanyants, en els restaurants col·laboradors (només pel sopar dels diven-
dres que coincideixin amb els concerts del Festival).

Per més informació podeu visitar la nostra plana web www.arenysdemar.cat/festivaldejazz

Si t’agrada el Jazz, fes-te amic del Festival.

És gratuït. Pots fer-te Amic del Festival de Jazz d’Arenys de Mar complimentant 
el formulari del dors d’aquest document i portant-lo al C.C.Calisay o bé 
enviant-lo a la regidoria de Cultura:

Regidoria de Cultura
Festival de Jazz

Riera Pare Fita, 31 (C.C.Calisay)
08350 Arenys de Mar

ACTUALITAT

CULTURA

Una 
flashmob 
de primera 
categoria
L’Estudi de Dansa Sinera i la 
Regidoria de Cultura han co-
ordinat, enguany, una flashmob 
–una actuació sorpresa a l’espai 
públic– per commemorar el 
Dia Internacional de la Dansa 
a la vila. L’1 de maig, prop de 
300 persones van sorprendre 
a la plaça del Mercat, a la plaça 
de l’Església i enmig del mercat 
setmanal dels dissabtes, davant 
del Calisay, amb una coreogra-
fia assajada al Centre Cultural 
Calisay cada dissabte des de 
feia prop de dos mesos. Balla-
rins i ballarines, professionals, 
habituals i sense cap experièn-
cia anterior, van fer que Arenys 
de Mar rendís un tribut ben 
especial al Dia Internacional de 
la Dansa, i van fer gaudir d’allò 
més aquelles persones que es 
trobaven, sense saber-ho, en 
un escenari improvisat.



14

ARENYS CÍVIC

Vull ser amic del Festival de Jazz d’Arenys de Mar

Nom

Cognoms

   q Home q Dona

Data de neixament      DNI
 
Adreça
 
Població      

Codi postal   Telèfon
 
Adreça electrònica

Data:                                                                      Signatura

Moltes gràcies  D’aquí a uns dies rebràs el teu carnet a casa teva

Vull més informació

q del Festival de Jazz
q del Festival de Jazz i de la 
programació del Teatre Principal 
d’Arenys de Mar

Com t’assabentes de la programació 
del Festival?

q Rebo informació per correu 
electrònic
q Pel web del Festival
q Per altres webs
q Pel facebook
q Per la premsa
q Per la ràdio
q M’ho comenta algú

D’acord amb la Llei 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses en el fitxer 
automatitzat del web de l’Ajuntament i que poden ser objecte d’inclusió en altres fitxers automatitzats per fer-ne el tractament informàtic. Així mateix, s’informa a la persona interessada de la 
possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit adreçat a qualsevol dels punts d’atenció ciutadana.

Coviure és compartir
La Regidoria de 
Civisme està tre-
ballant 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 nor-
mes de convivència 
definides i assumi-

des de forma col·lectiva, amb la participació activa de tothom 
per tal d’arribar a fer sostenible la convivència en una societat 
cada cop més canviant i diversa, culturalment, socialment i eco-
nòmicament. 
El Projecte Arenys Cívic. Conviure és Compartir té l’objectiu d’ex-
plicar  les accions de sensibilització a la convivència i el civisme, 
tenint com a teló de fons l’ordenança de civisme i la prospecció 
d’accions cíviques resultants amb la col·laboració dels veïns i ve-
ïnes d’Arenys de Mar. És per això que s’inicia una sèrie d’accions 
que han de permetre reflexionar, definir, recollir idees, però so-
bretot conscienciar i difondre unes pautes per viure i conviure 
cada dia millor:
Una d’aquestes accions ha estat durant els dies 10 i 17 de maig 
on les quatre línies de 3r d’Educació Secundària Obligatòria de 
l’Institut Els Tres Turons han pogut gaudir del Joc dels Drets Hu-
mans a la Ciutat, basat en la Carta Europea dels Drets Humans 
a la Ciutat. La Diputació de Barcelona dins la Xarxa de Pobles i 
Ciutats pels Drets Humans fomenta arreu dels municipis de Bar-
celona i en aquest cas a Arenys de Mar. El Joc dels Drets Humans 
a la Ciutat es defineix com a joc cooperatiu, on el més important 

és la col·laboració entre tots els jugadors i jugadores per acon-
seguir un objectiu comú: la construcció d’una ciutat inclusiva, on 
es respecten i s’exerceixen les llibertats públiques i els drets de 
ciutadania. Aquest s’ha dinamitzat a través de la Diputació de 
Barcelona, i amb la gentilesa de Creu Roja Maresme Centre.
Per altra banda, s’acosta el solstici d’estiu: Sant Lluís, Sant Joan, 
Sant Pere i Sant Pau, època de segar, de festes al carrer, de gres-
ca, i de celebracions, per recordar que tenim al damunt el punt 
de llum més àlgid de l’any, i també la nit més curta. Localment 
també es celebra la revetlla de Sant Joan amb els petards, el foc, 
les bengales i la coca. Són festes de carrer que presten a la dis-
bauxa i al poc descans. 
Per això, cal recordar que el carrer també és casa nostra i que els 
elements de l’espai públic que donen servei i estan a l’abast de 
tothom, configuren l’entorn físic on interaccionem fora de casa. 
D’aquesta manera us emplacem aquest bon ús i al bon aprofita-
ment del mobiliari urbà, amb els bancs, les papereres, els fanals, 
les places, i els jardins, i a tenir cura amb l’ús dels petards i el foc, 
especialment a la nit de la revetlla.
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  ELS GRUPS POLÍTICS OPINIÓ

La feina dels 
17 regidors de 
l’Ajuntament

Campus “Cesc 
Fàbregas”

El Ministeri de Medi Ambient ha tornat a anunciar 
que el vaixell-draga tornarà a Arenys de Mar al juny 
per fer la regeneració a les platges del Baix Maresme. 
Ara fa 23 anys que es va realitzar la primera regene-
ració en el tram Montgat-Premià de Mar amb sorres 
del fons marí. El temps ha demostrat que el sistema 
no funciona, i no entenem con es pot continuar insis-
tint amb aquesta espectacular i milionària operació 
i que no es consideri el greu impacte que produeix 
en el sistema marí i al sector pesquer en particular. 
Al llarg d’aquest temps, hem vist desaparèixer espe-
cies com la “lluenta” o la “petxina blanca”.  S’ha par-
lat molt que una de les causes de la regressió de les 
platges han estat els obstacles que trenquen la corrent 
natural del litoral, i, contràriament als criteris de gestió 
sostenible del nostre territori, hem anat veient l’escan-
dalosa proliferació de ports entre Arenys i Barcelona. 
La despesa ha estat continuada però cap inversió en 
estudis científics i recerca per saber l’impacte a les es-
pècies marines o als alguers i analitzar altres propostes 
com els espigons submergits per aguantar les sorres. 
L’estiu passat un parell de vaixells draga treballaven 
davant la platja d’Arenys per extreure sorra i “rege-
nerar” les platges de Cabrera, Blanes, de Barcelona  i 
fins hi tot Arenys. La feina es va fer en plena tempo-
rada de bany i el resultat, a més del greu impacte am-
biental que produeix l´extracció sobre les comunitats 
marines, van ser unes aigües tèrboles a tota la zona 
d´extracció, que feien perdre les ganes de banyar-
se. Per acabar-ho d’adobar, hem vist que les noves 
platges regenerades no han aguantat ni trenta dies. 
El que està passant és molt greu i no podem ser miops, 
ni còmplices d’aquestes operacions. Des d’ICV,  rebut-
gem amb aquest malbaratament ecològic i econòmic!: 
No volem més sorres sense repensar en noves soluci-
ons! Aquest estiu, i els que vindran, diem no a la draga!

Espais verds dignes i 
originals

No a la draga

El mes de març, la regidora de Medi Ambient, Obres i 
Serveis i Comunicació, junt amb membres de la Brigada 
i del tècnic de Medi Ambient, van fer una visita guiada 
pels espais verds de Malgrat de Mar, a càrrec del qui n’és 
el responsable. La visita va servir per constatar que amb 
imaginació i pocs recursos podia canviar la fesomia de 
tot un poble, fent preciós allò que passa desapercebut. 
Per aquest motiu, la Regidoria d’Obres i Serveis va 
decidir engegar la remodelació dels espais verds de la 
vila, amb una consigna: ho faria tot la Brigada i Medi 
Ambient, amb una despesa de material mínima i utilit-
zant sempre planta autòctona, resistent a les plagues i 
que necessita poc reg. 
A més, la creativitat va ser protagonista en el moment 
del disseny i es va decidir utilitzar la simbologia del 
nostre estimat poble. La imaginació va fruir fàcilment: 
tractant-se de la rotonda del Calisay, què millor que uti-
litzar un alambí dels que teníem emmagatzemats a la 
nau de la Brigada perquè tothom, arenyencs i visitants, 
poguessin gaudir d’aquesta “obra d’art”? A l’altra meitat 
del giratori vam decidir plantar a un costat, espígol, i a 
l’altre, romaní; simbolitzant les plantes aromàtiques que 
s’utilitzaven per a l’elaboració del licor. Entre les dues 
franges de plantes,  melinis nerviglumis, una espècie que 
quan hagi crescut simbolitzarà les onades del mar amb 
el seu moviment. 
A partir d’ara intentarem, encara més, dignificar els 
nostres espais verds, per fer d’Arenys un poble agra-
dable per a tothom que hi passegi. I això ho podem 
fer utilitzant els recursos que tenim, com són les 
grans persones que integren la Brigada i Medi Ambi-
ent, així com plantant espècies que requereixin poc 
reg i poc manteniment, fent així espais verds, econò-
mics, sostenibles i molt bonics!

Crisi ètica, crisi de 
valors

És bo, però també pot ser 
dolent

Que la mateixa empresa gestioni l’aparcament del 
Xifré i el de la zona blava en superfície, pot ser bo o 
dolent. El que el govern municipal ha de trobar és la 
fórmula en la qual guanyi tothom: el poble, per des-
comptat, i l’empresa, per poder sobreviure com a tal. 
Allargar la concessió sí, sempre que es donin una 
sèrie de requisits:
1.- Abaratir el preu de menys de l’hora en super-
fície per afavorir la rotació, i abaratir el preu de 
més d’una hora en el pàrquing del Xifré, per  pro-
mocionar el que ha de ser l’aparcament del centre 
comercial, lògicament ajudat pel de la platja i amb 
promocions per part del comerç local. També cal 
una bona senyalització per poder-hi arribar, tant del 
nord com del sud.
2.- Garantir que hi hagi una persona, físicament, com 
a mínim 16 hores tots el dies de la setmana, del con-
trari es veu un aparcament que no dóna ni seguretat 
ni confiança.   
3.- Servei de grua i espai per al parc municipal de 
cotxes retinguts per la policia municipal. 
4.- L’Ajuntament es reserva el dret que al llarg dels 
40 anys pot modificar, posar i treure les places en 
zona blava que li calguin sense cap compensació per 
part del consistori a l’empresa, per exemple Sant 
Joan, Festa Major, Fires, etc, o millores urbanístiques 
que al llarg dels propers anys es facin. 
En cas contrari l’Ajuntament hauria d’assumir-ne la 
gestió, que tampoc passaria res.

Malauradament, Arenys torna a perdre una opor-
tunitat única de “posar Arenys al mapa”, per inope-
rància i incompetència supina dels seus governants. 
Com és possible la indiferència davant d’un fet so-
cial tan important per a la vila com és el Campus 
“Cesc Fàbregas”? Com és possible que la regidora 
d’Esports, Sra. Estrada, no vegi mes enllà del seu 
nas? No és important tenir una activitat d’aquestes 
característiques, tenint en compte a més que l’any 
passat ja va ser un èxit i que el que es pretenia per 
part del seu impulsor, el propi Cesc, era augmentar 
l’expectativa del campus? Tan curts són de mires que 
no han vist la repercussió social i econòmica que ha-
gués comportat per a la vila el Campus?
Quins han estat els problemes? Capacitat? Infraes-
tructures?… Doncs ES BUSQUEN, ES PROMO-
UEN, ES CREEN, pero MAI, senyors del Govern, 
MAI, ES DEIXEN PERDRE OPORTUNITATS COM 
AQUESTA.
Qué tal el Xifré com a alberg del Campus? Què tal 
demanar serveis momentàniament a pobles veïns 
per “mancomunar provisionalment” el projecte? 
Qué tal demanar subvencions supramunicipals? En 
definitiva, què tal si treballéssim una mica més i esti-
guéssim per la feina?
No, això és massa per a vostè, Sra. Estrada. El càrrec 
li va gran i no se’n surt. Reconegui que no ha estat a 
l’alçada de les circumstàncies, ni vostè ni el “govern 
de fireta” que ens està manant. 
Gràcies a vostès, senyors governants, a qui SÍ que 
han “posat al mapa” és a Tordera, i ells ben contents 
–com no podria ser d’una altra manera–, i nosaltres, 
com sempre, anant reculant, com els crancs, que és 
l’únic que sabem fer. 

El nomenament com a representant de la ciu-
tadania a la Corporació Municipal és, sens dubte, 
tot un honor per a qui assoleix aquesta tasca, però 
“tot poder comporta una gran responsabilitat”, de 
manera que la funció de regidor/a no es limita a 
ser un mer representant passiu dels arenyencs i 
arenyenques per als actes externs, sinó també a 
les tasques diàries de l’Ajuntament. Suposa, tam-
bé, comprometre’s a fer el seguiment adequat de 
les seves funcions representatives en afers menys 
agraïts que sortir a la foto, però de molta més im-
portància com poden ser el seguiment, el debat i la 
formulació de propostes en el marc de les comissi-
ons informatives municipals. 

És també imprescindible que els i les represen-
tants del municipi compareguin a les comissions 
informatives a fer les seves aportacions construc-
tives i posteriorment als plens municipals per fer 
visible la seva postura envers les polítiques munici-
pals, en especial aquells i aquelles que exerceixen 
suposadament la tasca de lideratge del seu grup 
municipal. En alguns casos pot ser certament una 
tasca feixuga i poc radiant, però indispensable si 
creiem en la democràcia i les seves formes, algu-
nes potser merament simbòliques, però totalment 
necessàries, hem de respectar l’estructura orga-
nitzativa de l’administració i treballar dins i fora, no 
s’hi val només de cara a la galeria.

S’acosta l’estiu i llegim amb consternació que el 
CAP d’Arenys pot tenir problemes per prestar els 
serveis durant el període que comprèn entre el 15 
de juliol i el 15 de setembre, les visites normals pro-
gramades i els controls no es realitzaran. El motiu té 
a veure amb la crisi econòmica i la manca de diners 
per poder contractar nou personal mèdic malgrat 
que hi hagi oposicions pendents de tancar des de fa 
dos anys (cita textual).
Com es pot sostenir que després d’una crisi econò-
mica provocada per l’especulació més salvatge, qui 
tingui que pagar-ne les conseqüències i assumir res-
ponsabilitats siguin aquells que no tenen res a veure 
i són la part més feble?
Com es pot demanar sacrifici i comprensió a la ciu-
tadania, mentre augmenten els impostos, alhora que 
li redueixen els serveis? Com es pot comprendre 
jugar amb la salut de les persones, reduint-los 
la prestació sanitària argumentant reducció de des-
pesa, alhora que es llencen milions d’euros cada 
any a la comarca del Maresme en una “regeneració” 
inútil de les platges? Amb la visita de les dragues 
que treuen sorra, que després els temporals s’en-
carreguen de endur-se tossudament i malmetent 
el fons marí.
No hi ha diners, ens diuen, l’Estat, la Generalitat, 
l’Ajuntament... no tenen diners i, com és? Que 
potser hem deixat de pagar impostos? Que potser 
no s’han incrementat? La resposta no està només 
en els ingressos, sinó en COM les Administracions 
Públiques GASTEN els diners de tots, en milers 
de decisions desencertades, no prioritàries i que 
no sabem a qui beneficien.




