
butlletí d’informació municipal
d’Arenys de Mar
número  63
maig 2010atocarratlla

És temps de carrer



2

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



EDITORIAL

Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 2.5 de Creative Commons. Se’n permet la reproducció, 
distribució i comunicació pública sempre que se’n citi l’autoria i la titularitat dels drets (Ajuntament d’Arenys de Mar i autors/res identificats amb 
CC) i no se’n faci un ús comercial. Si transformeu aquesta obra per generar una nova obra derivada, heu de distribuir-la amb una llicència igual a la 
que regula l’obra original. La llicència completa es pot consultar a:  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/es/legalcode.ca.

Edita: Ajuntament d’Arenys de Mar
Redacció i coordinació: Marta del Castillo (Regidoria de 
Comunicació)
Disseny i maquetació: Santi Artigas
Fotografies: Ajuntament d’Arenys de Mar i Quim Mateu
Impressió: Impressions Generals SA
Dipòsit Legal: B-4.600-02

S
U

M
A

R
I

D
’A

L
C
A

L
D

IA

El mes de maig és, de per si, el mes de les flors. Però des de fa anys, a Arenys 
de Mar, ho és amb més raó. Flors i titelles es donen cita l’últim cap de setmana 
d’aquest mes per fer-nos sentir que el bon temps ha arribat i per ajudar-nos a 
redescobrir racons fantàstics que sovint ens passen desapercebuts o als quals 
no tenim accés habitualment.

Conviure amb les 
obresLa participació

A l’A Tocar Ratlla d’aquest mes us presentem un nou procés participatiu encarat als 
pressupostos municipals per al 2011. Serà la quarta edició d’aquesta iniciativa, serà 
la quarta vegada que arenyencs i arenyenques podrem participar directament en la 
confecció del pressupost municipal proposant les millores que creiem que són més 
necessàries a la població. En una segona fase hi haurà les votacions populars. 

En aquests moments l’Ajuntament treballa, per exemple, en la millora a la plaça de la 
Sardana, que es durà a terme ben aviat i que no s’ha fet abans per poder-la incloure en 
el Pla Director de Lurdes i no fer una actuació independent. Una altra de les actuacions 
més esperades, i que forma part del pressupost de 2010, és la construcció de la rampa 
d’accés a la plaça del davant del Xifré, una actuació que estarà feta abans de l’estiu. Són 
només dos exemples de les obres que actualment estan previstes a Arenys de Mar i 
que han sorgit directament proposades i votades per la ciutadania. 

Us animem a participar en aquesta primera fase del procés, proposant les millores que 
cregueu necessàries a Arenys de Mar. Cadascuna de les butlletes rebudes és llegida i 
valorada tant pels tècnics de l’Ajuntament com pels polítics, de manera que resulta una 
forma molt directa per conèixer quines són les prioritats de la ciutadania. 

La democràcia participativa creix en importància dia a dia i els canals de comunicació 
entre la ciutadania i l’Ajuntament s’han d’anar consolidant. A més dels tradicionals, els 
processos participatius obren la porta a noves maneres de fer sentir la nostra veu. Una 
altra manera serà, a partir del mes de juny, a través del projecte “Arenys cívic, conviure 
és compartir”, del qual us acostarem tots els detalls en el pròxim número de l’ATR. Fins 
aleshores, penseu en les millores que voldríeu fer a Arenys i ompliu la butlleta!

De tots els projectes i actuacions que es poden 
realitzar des d’un Ajuntament els més complexos 
són les d’infraestructures que afecten les 
comunicacions i accessos, i més quan hi estan 
implicades altres administracions i són obres 
que ocasionen molèsties del tot inevitables als 
veïns i veïnes.
És per això que resulta clau disposar d’informació. 
Us recomano que feu servir tots els canals de 
comunicació possibles amb el vostre ajuntament 
per a qualsevol dubte, ara que hi ha més dificultats 
amb la circulació, l’aparcament i els transports. 
Sobre les obres de la riera, ja sabeu que les 
afectacions aniran variant a mesura que avancin 
les obres. Ara bé, s’ha creat un itinerari alternatiu 
del bus urbà i interurbà. El podeu consultar al 
web municipal, en el banner de la “Urbanització 
de la Riera”. Allí us ho explica tot. També l’oficina 
d’informació de l’Ajuntament està a punt per a 
respondre-us. 
El conjunt obres i projectes previstos va a bon 
ritme. En el darrer escrit a l’ATR us vaig anunciar 
la remodelació de l’estació. Doncs bé, ja s’ha fet 
l’adjudicació provisional del projecte per un import 
d’1.698.606,96 euros. Bona notícia.
Per una altra part, amb el traspàs de la N-II i les 
platges a la Generalitat val a dir que s’ha obert un 
nou escenari. L’NII al seu pas per la vila està essent 
objecte de canvis de soca-rel: amb passos soterranis 
de vianants, al nou paviment, al giratori del davant 
la riera, a la zona industrial (Muvisa) i al Sapí, a la 
futura rotonda de ponent... I la mateixa Platja 
Cassà també. Tot plegat respon a l’antiga aspiració 
d’apropar la vila al mar i convertir l’NII en una gran 
avinguda, més que no pas una carretera.
El desenvolupament d’aquestes obres per part del 
Ministeri transcorre de forma discreta i, per contra, 
ens obre grans expectatives de futur com el vell 
anhel dels arenyencs de lliurar-nos de la la servitud 
de la B511 al seu pas per la riera. La nova variant, 
de gran importància estratègica, enllaçarà amb un 
giratori a tocar l’autopista que, precisament, està a 
punt de començar-se a construir.
Finalment, us informo que des de l’Ajuntament fa 
temps que demanem una solució a llarg termini que 
consolidi la sorra de la platja de la Picòrdia pel seu 
emplaçament singular davant la vila. Doncs bé, un 
nou projecte ja en fase de redacció esperem que 
s’executi aviat. 
Consisteix en la instal·lació de dos nous espigons 
exteriors, paral·lels al tram final de la riera, que faran 
funcions diferents: l’un, desviarà la desembocadura 
que ara s’adreça a la bocana del port i l’altre actuarà 
alhora com a dic de contenció de la sorra que es 
vagi acumulant a la platja de la Picòrdia.
Si tots plegats sabem entendre els grans objectius 
de poble ens serà més fàcil suportar les molèsties 
temporals que comporten les obres d’alguns d’ells, 
com és el cas de la platja, el port, la riera...
Tot i així, us haig de demanar disculpes pels 
entrebancs que us puguin ocasionar la realització 
d’aquestes obres.
Estic convençut que en un futur us sabreu rescabalar 
de qualsevol greuge amb la satisfacció de fer ús dels 
nous serveis, equipaments i infraestructures.
Com alcalde tinc el deure de lluitar per aquests 
objectius, ja els coneixeu, i tots fan palesa una 
mateixa idea essencial: Arenys de Mar cara el Mar, 
Arenys de Mar pensat per a les 
persones. Aquest és l’ideari 
polític del vostre alcalde.

Ramon Vinyes
Alcalde d’Arenys de Mar 
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El cap de setmana més florit i teatral 
inunda Arenys de Mar el mes de maig

REPORTATGE FLORS I TITELLES

La Regidoria de Cultura selecciona patis 
i eixides del poble i els assigna a les di-
ferents floristeries participants amb una 
dotació econòmica perquè les decorin. 
Aquest, junt amb la programació dels es-
pectacles, és el pal de paller del festival 
Flors i Titelles d’Arenys de Mar. 
Entre els Espais Florits que es mostren 
durant el certamen hi ha patis i eixides 
de cases particulars els propietaris de les 
quals s’avenen a obrir les portes durant 

aquestes jornades per mostrar l’art de la 
decoració floral. A més, també hi ha pla-
ces i espais municipals oberts i convertits 
en Espais Florits, com és el cas del Mercat 
o, com a novetat d’aquest any, de la cape-
lla de Josep Xifré, que no està oberta al 
públic habitualment i que es troba ubicada 
a l’edifici de l’indià. La ruta que es pro-
posa, i que cada any és diferent, permet 
contemplar la recuperació d’espais de la 
vila que s’obren al visitant. 
Altres serveis i regidories de l’Ajuntament 
també s’aboquen a l’esdeveniment, en es-
pecial la Brigada Municipal, que té al seu 
càrrec la decoració d’alguns espais i que 
aquest any prepara la posta a punt de la 
rotonda que hi ha a la Riera, davant del 
Centre Cultural Calisay. Hi participen, 
també, altres departaments de l’Ajunta-
ment com l’Espai Jove, el Centre de Do-
cumentació i Estudi Salvador Espriu o la 
Biblioteca P. Fidel Fita. 
Paral·lelament a la mostra d’Espais Flo-
rits, Flors i Titelles ofereix –com el ma-

El cap de setmana del 29 i 30 de maig, Arenys de Mar tornarà a ser un esclat de 
color i d’animació. Només caldrà passejar per la vila, i anar descobrint les eixides 
i espais que s’han escollit per veure-hi orquídies, bonsais, o altres flors i plantes. A 
més, la proposta de Flors i Titelles és una invitació oberta a participar de diversos 
espectacles de titelles que s’han preparat amb companyies d’arreu. Hi trobarem 
la màgia de titelles de mà, de cartró, animades... i petites i grans històries amb 
diferents tècniques.



C.C.CALISAYFLORS I TITELLES REPORTATGE

teix nom indica– l’oportunitat de veure 
diferents espectacles de titelles vingudes 
de diferents parts del món, durant tot el 
cap de setmana. Aquesta és, també, una 
oportunitat per descobrir espais d’Arenys 
que es converteixen en escenaris teatrals 
per un dia i que esdevenen racons plens 
de màgia.  
L’origen de la festa es remunta a dues ac-
tivitats que es duien a terme per separat a 
la vila: per una banda una mostra d’orquí-
dies organitzada per l’Associació Catalana 
d’Amics de les Orquídies, i per l’altra, un 
dia diferent, una mostra de titelles. La de-
cisió de fusionar aquestes dues activitats en 
una de sola va tenir, ja al primer any, un re-
sultat  de públic i visitants de fora d’Arenys 
de Mar molt esperançadors. Aquest mes, 
després de la trajectòria i experiència ad-
quirides, arriba a una nova edició que con-
solida la mostra definitivament. 
L’anterior edició de Flors i Titelles va arri-
bar a sumar gairebé 12.000 visites al llarg 
del cap de setmana als diferents espais 

florits i va aplegar 2.000 espectadors a les 
funcions de titelles que es van poder veu-
re repartides per Arenys de Mar. 

L’obertura dels Espais Florits i la que es pot 
considerar, també, una mostra de titelles 
s’acompanyen d’exposicions d’orquídies i 
bonsais, de conferències i de tallers sobre 
el trasplantament i la cura de plantes. 
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REPORTATGE FLORS I TITELLES

Animeu-vos a 
florir els vostres 
balcons! Formeu 
part directament 

de la festa!



ACTUALITAT

El Dia Internacional dels Museus a 
Arenys de Mar

EDUCACIÓ

Arriba la 24a 
Mostra de 
Teatre Escola 
Juli Manuel Pou
A mitjan mes de maig el Teatre dels 
Seràfics acollirà, per 24è any consecu-
tiu, la mostra de teatre escolar que du 
el nom de qui en va ser un dels princi-
pals impulsors, Juli Manuel Pou i Vilave-
lla. Joan Maragall, Sinera i Presentació 
pujaran a l’escenari per mostrar el tre-
ball realitzat al llarg del curs en matèria 
de teatre. El preu de l’entrada és de 5 
euros i es podrà veure el cap de setma-
na del 15 i 16 de maig. La Mostra està 
organitzada per la Regidoria d’Educació 
i Homo Teatris. 

CULTURA

La música 
omple els 
racons d’Arenys
El 7 de maig, l’Escola Municipal de 
Música Carles G. Vidiella i la Regido-
ria de Cultura han programat quatre 
concerts dins el certamen “Racons de 
música”, que per segon any arriba a 
Arenys de Mar. El convent dels Frares 
Caputxins, el Mercat Municipal, la pla-
ça de l’Església i la Sala d’Actes de la 
Biblioteca es convertiran en escenaris 
improvisats on el cor infantil, la ban-
da, el conjunt de guitarres i flautes i 
el Combo de l’EMA oferiran recitals a 
tots els assistents. La cita és a partir de 
les 6 de la tarda.

Com cada 18 de maig els museus d’arreu del món celebren el Dia Internacional dels 
Museus. És una data per recordar que a moltes poblacions i indrets del món existeixen 
uns espais que conserven objectes, alguns preciosos, uns altres interessants i molts 
que parlen de la nostra memòria i que hem tingut la sort de poder conservar i podem 
contemplar.
A la nostra vila gaudim d’un museu amb dos espais ben diferenciats, però a l’hora molt 
importants: el Museu Marès de la Punta, lligat a la història i la tradició del nostre poble, i el 
Museu Mollfulleda de Mineralogia, amb una de les col·leccions científiques més importants 
del nostre país. Aquest dia és una bona oportunitat per fer una primera o una nova visita 
a aquests espais, segur que trobareu objectes desconeguts, alhora fascinants o bé que 
ens ensenyaran alguna cosa més de nosaltres com arenyencs.Però a més el Museu 
d’Arenys de Mar ha previst alguna activitat especial per aquests dies.
El cap de setmana del 15 i 16 de maig teniu les portes obertes per visitar els dos museus 
de la nostra vila, i a més el diumenge 16 us oferim una visita guiada a les col·leccions. A les 
12 del migdia, i sense inscripció prèvia, podeu triar si voleu fer la visita guiada del Museu 
Mollfulleda de Mineralogia o del Museu Marès de la Punta. Però a més el Museu té una 
altre oferta, la visita guiada a l’exposició Cèsar Cabanes Badosa. Retorn a casa.  El dia 7 
de maig s’inaugura aquesta exposició a la Sala d’Exposicions del Centre Cultural Calisay, 
dedicada a l’escultor de La Puntaire, un artista que va desenvolupar gran part del seu 
treball a Terrassa, però que va mantenir vincles amb la seva població d’origen. Una bona 
oportunitat per conèixer l’obra d’aquest escultor.

El mateix dia 16 també tindrem la visita d’un altre 
museu català, el Museu de les Mines de Cercs. Un 
exemplar de carbó d’aquest museu coincidirà de 
forma una mica insòlita amb un mineral amb urani 
del Museu Mollfulleda. Aquesta petita mostra us 
vol animar a conèixer alguna cosa més sobre 
l’energia, la mineria i un museu tan interessant 
com és el de les Mines de Cercs al Berguedà.
La setmana següent serà el torn dels escolars 
arenyencs, a través de les col·leccions dels dos 
museus, alumnes de les escoles Joan Maragall i 
Sinera realitzaran uns tallers sobre pintura amb 
minerals i els més menuts gaudiran d’unes sessions 
de contes que ens parlaran de la història de la 
nostra vila.
Esteu, doncs, convidats a visitar els nostres espais 
museístics, una bona manera de celebrar el Dia 
Internacional dels Museus. 

Neus Ribas San Emeterio
Directora del Museu d’Arenys de Mar
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ACTUALITAT

Les obres d’urbanització de la Riera 
continuen endavant i ja s’ha acabat la 
primera part del projecte referent a la 
renovació dels tubs de clavegueram. En 
el moment de tancar aquesta edició, 
l’empresa encarregada de l’obra estava 
a punt de començar els treballs per a la 
col·locació d’un altre tub de serveis, en 
aquest cas el de l’aigua.  
Aquesta actuació té unes característi-
ques complexes, tant per l’obra en si 

Esvoranc sota el 
passeig Xifré
La quantitat d’aigües residuals que aple-
ga el col·lector principal del clavegueram 
d’Arenys de Mar i de Munt, que desem-
boca a la platja de la Picòrdia, ha provocat 
un trencament de la canonada i un esvo-
ranc sota mateix del passeig, per la qual 
cosa s’ha procedit a tancar la zona.  
El problema s’ha descobert arran de les 
queixes del veïnat del passeig Xifré sobre la 
presència de rates a la zona, per la qual cosa 

la Brigada Municipal va començar a fer una 
actuació als arbusts que delimiten amb l’N-II 
i va trobar-se amb aquest gran forat.  
La solució passa per segellar tots els tubs 
i pous de la part baixa de la Riera, tant els 
que vénen d’Anselm Clavé com els que 
vénen de Platja Cassà. En aquests mo-
ments s’està valorant quina és la millor 
manera per posar fi al problema, però en 
qualsevol cas es tracta d’un procediment 
molt costós i complex, ja que per arran-
jar-ho cal que la claveguera no estigui ac-
tiva. Es preveu que abans de començar 
l’estiu tot hagi tornat a la  normalitat, tant 
pel que fa a la claveguera com al mateix 

passeig, ja que caldrà aixecar les lloses per 
reomplir de sorra l’esvoranc. 

URBANISME

Les obres de la 
Riera

com pels canvis d’hàbits que suposa a 
la Riera, una via fonamental en la vida 
social de la població. Per aquesta raó, 
les reunions amb veïns, comerços i tots 
els afectats són constants, per millorar 
aquells aspectes que resulten més mo-
lestos. És el cas de veïnat de l’Olivar, 
que va veure molt incrementat el trànsit 
al carrer fins al punt que resultés peri-
llós per als vianants i per aquesta raó es 
van adoptar una sèrie de mesures per 
pal·liar el problema. Pel que fa al Mercat 
Setmanal dels dissabtes, la valoració per 
part de les persones usuàries és positi-
va, tot i que de mica en mica cal millorar 
alguns aspectes, sobretot de senyalitza-
ció cap als aparcaments. 

L’aparcament
Mentre durin les obres de la Riera, i des-
prés de les reunions mantingudes amb 
veïns, comerços i empreses de l’entorn, 

l’aparcament de la zona de la Riera afec-
tada per les obres s’ha reordenat. Així, 
s’ha creat una nova bossa aprofitant la 
plaça del davant de la mateixa plaça de 
l’Església, s’ha ampliat la càrrega i des-
càrrega al davant de la plaça del Mercat 
amb un espai que havia ocupat la mateixa 
obra, s’ha traslladat l’aparcament de mo-
tos que hi havia a l’altura de l’Ajuntament 
fins a la cruïlla del carrer Andreu Guri –i 
per tant s’han guanyat places just al davant 
de l’Ajuntament–; i s’ha creat, també, una 
zona de càrrega i descàrrega entre An-
dreu Guri i rial Sa Clavella, per compensar 
la que es va perdre a l’altra banda.
Els aparcaments d’aquesta zona han passat 
a ser d’estacionament lliure però amb un 
màxim de 30 minuts per cotxe. Es tracta 
d’un “aparcament de la zona comercial”, 
que en horaris de matí i tarda vol afavorir 
la rotació però al mateix temps la facilitat 
d’accés a comerços de la zona.



ACTUALITAT

La Sala Polivalent del C.C.Calisay es 
climatitzarà per geotèrmia, amb el finan-
çament dels Fons Estatals d´Ocupació 
i Sostenibilitat Local (FEOSL 2010) que 
ha demanat l’Ajuntament. Amb aquesta 
actuació la sala resoldrà els problemes 
tèrmics que pateix: molta calor a l´estiu 
i molt de fred a l´hivern. L’actuació és 
una aposta per solucions energètiques 
sostenibles. També s’hi repararà la teu-
lada conservant les teules originals i s’hi 
col·locarà un terra adient.

JOVENTUT

L’Espai Jove 
ja té logotip
El procés de votació del nou 
logotip de l’Espai Jove del Centre 
Cultural Calisay ja té guanyador. 
D’entre els quatre propostes 
presentades (cadascuna en 
quatre colors) ha sortit com a 
més votada la representació del 
Calisay a través d’una fusió de 
l’ampolla de licor i la xemeneia 
de l’antiga fàbrica que actualment 
acull el centre cultural on hi ha 
ubicat l’Espai Jove. 

Un dels principals canvis 
d’ubicació a causa de les obres 
de climatització del Calisay 
serà el Festival de Jazz, que 
enguany arriba 19a edició i que 
aquest estiu omplirà de música 
l’entorn de l’edifici Xifré. El 
web municipal ja té obert 
un espai propi amb tota la 
informació per aquesta edició, 
on a més de poder consultar 
els concerts programats, com 
a novetat d’aquest any, hi ha el 
formulari per poder convertir-
se en “Amic del Festival” de 

manera totalment gratuïta. A 
més de rebre informació de 
cada concert, podràs gaudir de 
descomptes en l’abonament, al 
pàrquing Jardins del Xifré i als 
restaurants col·laboradors. 

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

Els treballs de millora a la Sala Polivalent 
començaran aquest mateix mes de maig i 
es perllongaran fins al mes de desembre, 
fet que afectarà les activitats que s’hi havi-
en de dur a terme, en la majoria dels ca-
sos, ja que obliguen a tancar aquest espai 
i part del pati de l’equipament.

És important que tant si sou organitza-
dors com participants a les festes que 
solen celebrar-se a la Sala Polivalent ho 
tingueu en compte. 

CULTURA

El Calisay es continua renovant
Recuperació dels vitralls
El Centre Cultural Calisay continua amb 
el projecte de recuperació dels vitralls de 
vidre emplomat a les diferents finestres 
de l’edifici. Ara ha estat el torn d’aquest 
vitrall, que es pot trobar al passadís que 
va cap al magatzem i que es pot veure 
des del carrer de l’Hospital. Fins al mo-
ment s’han recol·locat al seu lloc original 
els vitralls de l´antic despatx de direcció, 
on ara hi ha la Regidoria de Cultura, els 
de la Sala Noble (tot i que no tenen cap 
dibuix) i el que representa Sant Ferriol, 
a l’escala d’accés al Centre pel carrer de 
l’església. En aquests moments, el centre 
està a l’espera de saber si la Generalitat 
atorga una subvenció per reparar els vi-
tralls de la Sala de les Bótes.
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ACTUALITAT

MEDI AMBIENT

ISO 14001: Un certificat de 
qualitat cada vegada més a 
prop
La Comissió Tècnica de Platges ha treballat al llarg de la 
temporada d’hivern en la implantació a les platges d’Arenys 
del Sistema Ambiental de Platges amb l’objectiu de defensar 
aquest mateix estiu les platges d’Arenys davant la certificació 
de qualitat ambiental ISO 14001. En cas que no fos possible 
obtenir-la per a aquesta temporada, la Comissió ha decidit 
que els protocols que s’han elaborat fins al moment estaran 
actius aquest mateix estiu. 

URBANISME

Inventariat el clavegueram d’Arenys de Mar
La xarxa de clavegueram de la vila ha estat inventariada i Serveis Tècnics de l’Ajuntament 
d’Arenys de Mar ja disposen ara d’un document actualitzat. L’últim inventari que s’havia 
realitzat era dels anys 80 i, per tant, no responia a la realitat del moment.
Aquest és el primer pas per poder fer un Pla Director que permeti a l’Ajuntament actuar 
abans que es presentin els problemes de clavegueram, ja que fins ara no es podia fer una 
actuació integral i les tasques en aquest sentit eren les de solucionar els problemes que 
anaven sorgint, com ha passat al passeig Xifré.

Paral·lelament, amb l’enllumenat 
públic s’ha començat un proce-
diment similar i en les últimes 
setmanes s’ha procedit al saneja-
ment de 21 quadres d’enllumenat, 
als quals se’ls ha col·locat un re-
llotge astronòmic i s’ha dotat de 
diferencials rearmables. Ara co-
mença la segona fase del projecte, 
posant el punt de mira a les línies 

elèctriques. 

L’aplicació d’aquest sistema abraça totes les platges d’Arenys i 
parteix del compliment de la normativa vigent i l’establiment d’un 
sistema únic de gestió garantint en tot moment la incorporació 
de la variable ambiental. Entre d’altres, a través d’aquest sistema 
de gestió, l’Ajuntament es compromet a protegir i conservar els 
sistemes naturals de les platges i a optimitzar els consums dels 
recursos utilitzats, garantint-ne el màxim aprofitament a través 
del reciclatge dels residus. 
En un altre ordre de coses, el temporal que va fer desaparèi-
xer gran part de la sorra a la Musclera ha obligat a fer canvis al 
Pla d’Usos de les Platges, en concret al que fa referència a la 
ubicació de les guinguetes i les dutxes. Justament, la Musclera 
ha estat objecte aquest any de millores, com per exemple 
amb el tancat perimetral amb estaques i cordes que separa la 
zona consolidada de la sorra en si, tal com es va fer la tempo-
rada passada a la platja del Cavaió. 

L’alumnat del Joan Maragall recupera la vegetació a la 
Picòrida
La recuperació de la vegetació a les platges d’Arenys ha tingut 
el mes d’abril un impuls important gràcies a la participació 
de l’alumnat del CEIP Joan Maragall, que el 21 d’abril va fer 
una jornada intensa a la platja de la Picòrdia netejant la zona i 
plantant tamarius i pins a la sorra, aquests últims al costat de 
la zona esportiva.
Aquesta actuació, promoguda per la Regidoria de Medi Am-
bient i la Brigada d’Obres i Serveis -que ha col·locat arquetes 
per al reg-, ajuda a consolidar el rereplatja com a zona de 
passeig i descans i millora l’espai paisatgísticament parlant. 
Aquest abril també s’han fet tasques de desbrossament a la 
desembocadura del rial del Bareu.



ACTUALITAT

ESPORTS

La pluja fa acte de presència en la 5a 
Jornada d’Atletisme a la Platja
El diumenge 18 
d’abril es va fer a la 
platja Picòrdia la 5a 
Jornada d’Atletisme 
Platja, organitzada 
per la Penya Apa 
Anem-hi i la Regidoria 
d’Esports. La pluja 
va ser una de les 
protagonistes de la 
jornada, ja que fa 
anar apareixent al 
llarg del matí. Malgrat 
tot, una vuitantena 
de participants van 
acostar-se a la platja 
per fer diferents activitats, totes pensades com a Jocs d’Atletisme. Llançament de 
vòrtex, de javelina d’escuma, cursa de 60 metres llisos, 60 metres obstacles, salt 
de llargada amb trampolí i sense, salt d’alçada i salt de perxa eren les proves que 
van poder fer, durant una jornada oberta a tothom. Tots els participants van poder 
esmorzar i marxar amb una medalla i una samarreta commemorativa. 

BREUS

Recollida 
d’aliments
El cap de setmana del 17 i 18 
d’abril, diferents entitats d’Arenys 
de Mar es van coordinar per segon 
any consecutiu per dur a terme la 
campanya “Ajuda’ns a Ajudar”, 
amb l’objectiu de recollir aliments 
per a les famílies més necessitades 
de la població. Després d’un cap 
de setmana sencer, es van recollir 
1.300 paquets de menjar i aporta-
cions de diners en metàl·lic. Si no 
vau poder col·laborar i voleu fer-
ho, us podeu posar en contacte 
amb Càritas o Creu Roja, organit-
zadores de la campanya.  

Arxiu 
administratiu
Els treballs d’informatització dels 
expedients de l’Arxiu Administra-
tiu de l’Ajuntament d’Arenys de 
Mar avancen a bon ritme i a mitjan 
mes d’abril ja s’han realitzat gaire-
bé 8.000 entrades. En aquests mo-
ments s’estan entrant expedients de 
l’any 1975, havent començat amb 
els expedients de l’any 1953.

El web 
municipal, seu 
electrònica
Des de mitjan mes d’abril, el web 
municipal és ja seu electrònica, amb 
totes les garanties de confidencialitat 
i certificacions digitals que exigeix 
l’actual marc legislatiu. Així, la secció 
del Tauler d’Anuncis (que inclou les 
actes, les ofertes laborals, el perfil 
del contractant i altres) es publica 
sota el subdomini segur:

https://seuelectronica.arenysdemar.cat. 

PROMOCIÓ LOCAL

Tornen els cursos 
de cuina de 
l’Associació de 
Restauradors
El Curs de Cuina i Rebosteria de 
l’Associació de Restauradors Calamarenys 
torna en la que és la seva sisena edició. 
Després de l’èxit de convocatòries 
anteriors, els restauradors i la Regidoria 
de Promoció Local han apostat per 
reemprendre aquesta activitat, a la qual 

EDUCACIÓ

S’amplia l’oferta de l’Aula Oberta
Les estades formatives dels joves de l’Institut Els Tres Turons en diferents àmbits del món 
laboral s’han ampliat amb dues places més a empreses d’estètica arenyenques. El conveni 
de l’Aula Oberta, firmat entre l’Ajuntament i el Departament d’Educació, permet des de 
fa anys que aquells joves que el centre educatiu considera oportú facin estades formatives 
a diferents dependències de l’ajuntament, per acostar-se i conèixer de primera mà el món 
laboral. Ara, a instàncies del mateix institut, les regidories d’Acció Social i Educació han 
mediat amb dues perruqueries arenyenques perquè aquestes acullin el jovent que vol 
adreçar la seva vida laboral cap a aquest camp i els guiïn en el camí que cal que segueixin 
per formar-se i poder treballar en aquest sector.  

participaran cuiners i pastissers, tant 
d’Arenys de Mar com d’altres poblacions. 
El curs comença el dia 5 de maig i es du 
a terme cada dimecres i dijous a la cuina 
habilitada a l’Edifici Xifré. Més informació 
als telèfons 93 792 03 35 i 93 792 31 54. 
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ACTUALITAT

ADMINISTRACIÓ GENERAL

L’OAC continua 
ampliant serveis
L’Oficina d’Atenció Ciutadana d’Arenys de Mar 
s’ha adherit aquest últim mes a dos convenis que 
permetran als vilatans i vilatanes una més fàcil 
relació amb l’administració. 

D’una banda, des del 18 de març està en vigor el 
Conveni per a la implantació d’un model integrat 
d’atenció ciutadana en l’àmbit territorial de Catalunya, 
la qual cosa significa que l’OAC s’ha convertit en un re-
gistre vàlid per presentar documents per a altres admi-
nistracions públiques. Si necessiteu presentar un escrit 
a la Generalitat, la Diputació, etc., podeu fer-ho des de 
les oficines de la plaça de la vila. 
Val a dir que hi ha una sèrie de documents que no es 
poden presentar a Arenys de Mar i que són els que van 
adreçats a les Corts Generals, al Tribunal Constitucio-
nal, al Consell General del Poder Judicial, al Parlament 
de Catalunya, al Consell Consultiu de la Generalitat, al 
Defensor del Poble, al Tribunal de Comptes, a la Sindi-
catura de Comptes, als òrgans jurisdiccionals (jutjats i 
tribunals), als registres Civil, Mercantil i de la Propietat, 
i al Síndic de Greuges. En aquest últim cas, però, po-
deu adreçar-vos al Defensor del Ciutadà d’Arenys de 
Mar, qui sí que té un conveni amb el Síndic per tramitar 
aquests temes.  
D’altra banda, l’OAC també gestiona des d’ara un Re-
gistre de persones sol·licitants d’habitatge de protecció 
oficial de la Generalitat. A través de l’empresa pública 
ADIGSA, l’OAC recull les dades de les persones inte-
ressades tant en promocions de compra com de llo-
guer d’habitatge social a Arenys de Mar. Tot i que en 
aquests moments no hi ha expectatives de cap promo-
ció d’habitatges nous a la vila, aquest registre servirà 
per conèixer de primera mà quines necessitats especí-
fiques hi ha a Arenys de Mar. En aquests moments ja hi 
ha més d’un centenar de persones registrades. 
Per últim, ara que s’acosta el moment de fer la decla-
ració de renda, us recordem que l’OAC és una entitat 
expenedora del certificat digital i que des que es va 
implantar aquest servei l’Ajuntament ha expedit 175 
sol·licituds de firmes electròniques. 

OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA

Edifici consistorial
Riera del Bisbe Pol, 8 08350 Arenys de Mar

Tel. 93 795 99 00
oac@arenysdemar.cat

www.arenysdemar.cat/oac 
Horaris: 

Matins: de dilluns a divendres, de 9 h. a 14 h. 
Tardes: Dimarts i dijous, de 16.30 h. a 20.30 h.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Creus que cal arranjar una plaça? Millorar un servei municipal? 
Ampliar algun equipament? Posar bancs en un carrer? Renovar 
algun parc infantil? Fer accessible un determinat espai?

Comença el procés 
participatiu per al pressupost 
del 2011
El 10 de maig comença la recollida de propostes a Arenys de Mar que 
desembocarà en una votació popular de la qual sortiran escollides les 
obres a incloure en el pressupost municipal per al 2011.  A més de la 
votació del procés participatiu, 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 possibilitats. 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. 
Per a aquesta nova edició del procés participatiu dels pressupostos, en 
aquest cas per al 2011, la Regidoria de Participació Ciutadana s’ha mar-
cat un nou repte: superar les més de 800 propostes i els 600 vots que 
es van obtenir en l’edició anterior. El primer procés participatiu fou el 
del pressupost de l’any 2008. 
Una altra de les novetats d’aquesta edició és que el mateix procés par-
ticipatiu està obert a propostes. Per això, si teniu idees per millorar-lo 
o hi ha alguna part que cregueu que cal potenciar, podeu fer arribar la 
vostra proposta a la Regidoria. 

Una partida del pressupost municipal decidida directament per 
la ciutadania
L’Ajuntament reservarà 150.000 euros del pressupost del 2011 perquè 
a la tardor sigui la ciutadania qui decideixi directament en què s’han 
d’invertir. Les possibilitats seran les sorgides del procés que ara s’enge-
ga i que obre les portes a tothom qui ho vulgui a fer propostes, tantes 
com vulgui. Enguany, a causa de la conjuntura econòmica, l’Ajuntament 
s’ha vist obligat a reduir la partida fins a 150.000 euros, per adaptar-la 
a la realitat econòmica de les arques municipals. 

Com participar-hi?
Només cal omplir la butlleta de més avall o bé les que trobareu a di-
ferents equipaments municipals i dipositar-la a les bústies municipals. 
També podeu fer les vostres propostes a través del formulari que tro-
bareu al web municipal, arenysdemar.cat.
Les propostes seran recollides en una memòria pública, que es farà ar-
ribar als responsables municipals i que tothom podrà consultar a través 
del web.

Què es pot proposar?
Qualsevol actuació que trobeu a faltar o allò que cregueu que cal mi-
llorar d’Arenys de Mar.
Hi haurà moltes propostes que no es podran concretar en el pressu-
post (ja sigui perquè no és competència municipal, perquè hi ha altres 
dificultats tècniques per fer-ho, etc.), i d’altres que possiblement ja es-
tiguin previstes. En tot cas, el més important és conèixer el que com 



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 extraordinari del dia 31 de març de 2010 
1.- Aprovació d’acta

2.- Modificació de contracte de prestació del servei 
d’aparcament de vehicles

Aquest punt es retira de l’ordre del dia i es tractarà en una 
pròxima sessió plenària

3.- Adhesió a l’observatori europeu ciutats per a tothom
S’acorda per unanimitat

4.- Fixació de la delimitació i nomenclatura de les platges 

d’Arenys de Mar

S’acorda per unanimitat

5.- Precs i preguntes

6.- Comunicacions

a vilatans i vilatanes creieu que cal fer a Arenys, perquè sigui 
conegut per tothom, en especial pels responsables polítics, en-
carregats d’elaborar el pressupost municipal. 
Criteris de selecció de les obres que entraran a votació
De totes les propostes rebudes, aquelles que es portaran a vota-
ció són les que compleixin els següents criteris:

Que el pressupost de l’execució no sobrepassi els 150.000 euros•	
Que siguin obres a realitzar en l’espai públic i es considerin •	
d’interès públic

Que sigui una obra tècnicament viable•	
Que l’Ajuntament tingui competència per executar-la•	
Que no estigui previst dur-la a terme i, per tant, estigui •	
pressupostada en una altra partida

Durant l’estiu de 2010, l’Ajuntament estudiarà cada una de les 
propostes. Les que compleixin els requisits es duran a votació i 
la resta es lliurarà als responsables municipals perquè les tinguin 
presents en el moment d’elaborar els pressupost de 2011. Les 
votacions estan previstes per al mes d’octubre. 
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ARENYS CÍVIC

Actualment, ens trobem davant de 
realitats que demanden noves respostes i 
el compromís municipal d’actuar en favor 
de la convivència i la cohesió social i, al 
mateix temps, amb la necessitat de fer-
ho des del consens social i polític i amb 
una nova sensibilitat i voluntat de donar 
resposta als canvis culturals i socials.
L’ordenament jurídic propi de qualsevol 
estat social i democràtic de dret propugna, 
entre els seus valors fonamentals, el 
respecte individual, col·lectiu i institucional 
dels drets i les llibertats del ciutadans i les 
ciutadanes com a garantia de la convivència 
democràtica i de l’ordre i la pau socials. 
El respecte a la convivència i al civisme, 
convertit en dret, haurà de ser promogut 
i protegit per les autoritats públiques en 
general i, de manera particular, per les 
que actuen en els àmbits que, com el 
de les entitats locals, actuen a prop dels 
ciutadans i les ciutadanes.

I és així com plantegem aquest projecte 
que vàrem presentar aquest darrer mes 
d’abril:

Arenys cívic:
CONVIURE ÉS COMPARTIR.

Entenem que les persones són el centre 
de totes les nostres accions, el tronc 
del nostre arbre, agafats al territori amb 
fermes arrels, al nostre Arenys, vila en la 
que vivim, perquè hi hem nascut o hem 
triat de viure-hi.
Aquí no hi ha els uns i els altres, això no 
s’hi val. No importa el nostre origen, si 
som més rics o més pobres, si som d’aquí, 
d’allà o de més enllà. 
Tots compartim els mateixos carrers, les 
mateixes escoles, les places on passem una 
bona estona, molts racons amb defectes i 
desperfectes però plens de possibilitats 
i encant que poden fer la nostra vida, si 
així ho volem, una mica millor. Uns espais 

que compartim per conviure. Escenaris 
on demostrem que respectem aquell o 
aquella veïna que tenim al davant.
Les regles del joc són per a tots iguals, així 
que no val amagar-se ni ser demagog.
Quan vinguem a veure-us aquest proper 
mes de juny, quan demanem la vostra 
participació i COMPROMÍS, sigueu 
valents i valentes i fem-ho possible!!!
Fem un Arenys cívic, per què conviure és 
compartir.

Conviure és compartir



  ELS GRUPS POLÍTICS OPINIÓ

Molèsties que cal 
afrontar

Que està passant 
amb els mitjans de 
comunicació local?

Com diu la dita popular “per fer una truita, cal 
trencar els ous”. La recent reforma iniciada a la Riera 
no és més que la principal de les mesures empreses 
en els últims mesos pel Govern Municipal destinades 
a la millora dels serveis de la ciutat. D’altres acci-
ons que suposen diversos nivells de molèsties per 
a la ciutadania són la construcció de les rotondes a 
la nacional II i altres actuacions en el mobiliari urbà, 
així com millores diverses en els carrers i entorns 
d’Arenys. Són, sens dubte, molèsties que s’han 
d’afrontar tard o d’hora si es vol avançar en la mi-
llora de la qualitat de vida dels arenyencs i seríem 
notòriament irresponsables si per no voler afrontar 
les primeres renunciéssim a assolir les segones. 

Aquest Govern Municipal pot presentar en els seus 
3 anys de gestió infinitat de mesures implantades en 
matèries com són l’accés a les noves tecnologies, 
accions destinades a la integració dels nouvinguts i 
polítiques de participació i interacció amb la ciutada-
nia per conèixer les seves opinions en la gestió muni-
cipal. És una feina de la qual podem tenir la seguretat 
que és en benefici de la ciutadania d’Arenys i que su-
posarà millores encara més radicals un cop les grans 
obres esmentades estiguin enllestides. La paciència 
és, doncs, un petit peatge a pagar per assolir una 
major qualitat de vida en el nostre municipi.

A mitjan abril, el DPTOP (amb el conseller Nadal 
al capdavant) i el Consell Comarcal del Maresme han 
signat el document “Propostes per a la millora de la 
mobilitat al Maresme”. ICV ha estat l’única força a 
la comarca que hi ha votat en contra. ICV no hi ha 
donat suport, substancialment per dues raons i ma-
nifesta el seu compromís de continuar treballant per 
la seva inclusió en el pla de mobilitat del Maresme:
1.- No acceptem la construcció de nous laterals a 
la C-32 com a la solució a la conversió de l’N-II en 
una via urbana, amb descomptes parcials, del seu 
peatge. Pensem que aquesta és la solució menys 
sostenible i respectuosa amb el territori i el medi 
ambient, i creiem que hi ha altres alternatives, com 
és ara, entre d’altres mesures,  una bona xarxa de 
transport públic intracomarcal que permeti superar 
l’escàs 10% d’usuaris actual.

2.- Exigim la gratuïtat de la C-32 per als ciutadans 
i les ciutadanes de la nostra comarca.  Creiem que 
aquesta mesura és viable econòmicament, i és a 
més una reivindicació ciutadana amb tot el sentit 
del món. Els nostres ciutadans es pregunten perquè 
hem de pagar 60 anys la C-32.

Lamentem que algunes formacions polítiques hagin 
abandonat les seves posicions en aquest tema. Per 
responsabilitat i coherència hem votat que NO a 
aquest text a causa de les insuficiències esmentades. 
Per responsabilitat i coherència explicarem aquests 
temes a la ciutadania i defensarem les nostres posi-
cions en tots els llocs on estem presents.

+ info: http://www.iniciativa.cat/arenys

L’accessibilitat

L’autopista, gratuïta!

Sovint, des d’aquest espai, parlem dels projec-
tes que tirem endavant com a grup municipal, com 
a part del Govern. I l’espai se’ns fa curt, perquè 
voldríem parlar-vos de temes molt diversos, de la 
nostra manera de veure les coses; voldríem poder 
respondre des d’aquest espai les demandes que 
se’ns fan públicament, i també les crítiques que ens 
arriben, per explicar el per què de les coses que 
fem, i de les que no fem. 
Aquest mes, però, hem triat parlar-vos del trenca-
ment de les barreres arquitectòniques, aprofitant 
que una part important dels diners que arribaran a 
Arenys de Mar aquest any des de l’Estat espanyol 
per invertir en diferents obres seran per eliminar-
les a l’espai públic, segons les propostes que hem 
presentat des de l’Ajuntament. Amb la pròxima ac-
tuació que es farà, tots els carrers que conflueixen 
amb la Riera tindran els passos de vianants elevats, 
al mateix nivell de la vorera. I la urbanització d’altres 
carrers, de la mateixa manera que s’ha fet al de l’Es-
glésia, sense voreres, també facilitarà el trànsit de 
persones pels carrers del nucli antic. 
L’accessibilitat és un dels punts clau en la nostra mane-
ra de treballar, sempre i en tot moment la tenim pre-
sent, i intentem aplicar-la a tots els edificis municipals, 
com ja vam fer en el seu moment a l’edifici consisto-
rial de la plaça de la Vila. Sovint no és notíciable que 
col·loquem una rampa o una barana, això forma part 
de les decisions del dia a dia, però això no vol dir que 
deixem de banda aquestes actuacions, tan necessàries 
per fer una vila accessible per a tothom.  

Fa un mes, amb les ventades es va malmetre una 
de les alzines de la plaça de l’Església i es va aprofitar 
per tallar-la, però per sorpresa de tothom en van 
eliminar una altra que estava en bon estat, si més 
no, quan ja estava al terra tallada, se li veia el tronc 
en perfecte estat. Potser volen una plaça dura com 
s’estan posant de moda a Barcelona.
Fa tres setmanes, a Sant Elm, es van tallar uns pins 
que estaven sans i ufanosos, sense cap mena d’expli-
cació i gairebé amb nocturnitat, vaja, que els veïns 
se’n van assabentar quan ja eren tallats.

La setmana passada es van arrencar els pensaments 
de la plaça Molí del Camp de Sa Mar.

Què li estan fent a l’arbrat de la vila???  

Per altra banda, la franja verda que sí que s’hauria 
d’arrencar per poder eliminar la plaga de rates que 
tenim és la del passeig Xifré, entre la riera i el carrer 
de Sant Antoni. S’hauria d’arrencar, pavimentar amb 
formigó el tros que ara és terrós i que serveix per-
què les rates hi facin els seus nius; i caldria, després, 
reposar els arbusts de la mateixa manera que s’ha fet 
a Platja Cassà, és a dir, amb jardineres. També seria 
bo situar alguns contenidors per a la brossa, ja que 
fins ara els veïns la deixen a terra, precisament a la 
zona dels arbusts i abans que les recullin les rates ja 
n’han fet ressopó.

Fa uns dies vàrem rebre un correu electrònic d’un 
ciutadà avisant del creixement de la presència de 
rates al tram final de la Riera, fet que vàrem posar en 
coneixement de les regidories afectades, que pocs dies 
després van començar l’actuació a la zona. Aquesta 
actuació va descobrir unes “galeries” provocades per 
moviments de les sorres i posa en evidència que la 
xarxa de clavegueram necessita una millora important 
costosa i complicada, però indefugible.
També hem rebut comentaris i suggeriments per 
part d’alguns veïns afectats pel problema de trànsit 
a la zona del carrer Olivar – Plana del Paraiso, 
derivats de les obres que afecten a la Riera i que hem 
tramès al Govern, per millorar les mesures que ja 
s’estan aplicant. Si en voleu saber més detalls podeu 
consultar http://www.via.cat/olivar.html.
Des dels comerços ubicats per sota de la rotonda 
de l’Olivar, hem rebut la seva preocupació perquè la 
concentració del mercat setmanal a la zona del Calisay 
ha provocat una caiguda en picat de l’afluència de 
compradors els dissabtes al matí, que complicat amb 
la difícil mobilitat a causa de les obres, provoquen 
estralls en les ja minses vendes. Tenint en compte 
que l’actual concentració de parades d’alimentació 
al mig de la Riera pot ser problemàtica amb la calor 
de l’estiu, cal revisar i introduir els ajustos necessaris 
per minorar l’impacte en les economies locals. 
Preocupació que transmetem a l’equip de Govern.
Agraïm la col·laboració de totes aquelles persones 
que sovint ens escriuen i ens fan arribar les seves 
observacions o preocupacions, que ens permeten 
perfeccionar o millorar les condicions de vida de 
la gent d’Arenys.

Fa uns mesos enrere, un grup de l’oposició 
–concretament CiU– es queixava que el seu article 
mensual era “controlat” pel Govern abans que veiés la llum 
a la revista mensual ATR. En aquell moment, el Govern ho 
va desmentir acusant CiU, com a mínim, de “paranoics”.
El mes passat, el nostre grup municipal va criticar al 
Govern en l’article mensual de l’ATR el trist paper 
del Senat Municipal, la seva inoperància i la seva nul·la 
convocatòria.
Curiosamnent, –i no voldríem pas que ens tractessin 
de “paranoics”, més que res perquè la paraula en si és 
lletja– dos dies abans que sortís al carrer la revista –o 
sia, a final de mes i l’article es remet al departament 
de premsa de l’Ajuntament dins la primera quinzena, 
dia abans, dia després–, els senadors municipals varen 
rebre una convocatòria de reunió de dit òrgan. Quina 
casualitat, no?
No s’acaba aquí la cosa. No n’hi ha prou amb controlar 
políticament el departament de premsa en allò que fa 
referència als escrits polítics de l’oposició, que també 
s’ha de controlar políticament des del Govern un mitjà 
de comunicació local que per la seva pròpia naturalesa 
ha de ser un instrument de comunicació AL SERVEI DE 
TOTS ELS ARENYENCS d’una forma IMPARCIAL i de 
cap manera un instrument al SERVEI DEL GOVERN 
DE TORN. 
On s’ha vist que un periodista de RÀDIO ARENYS no 
pugui informar d’una activitat d’una àrea per mitjà del 
tècnic de la mateixa i que aquest el remeti al regidor 
de l’àrea? Per què un no pot dirigir-se directament 
al periodista sense passar primer pel regidor titular 
de l’àrea? Quin pas serà el següent, remetre el 
Govern al periodista dels informatius el text que 
ha de llegir diàriament? SENYORS, AIXÒ TÉ UN 
NOM:INTERVENCIONISME POLíTIC dels mitjans i 
quan un Govern intervé “descaradament” als mitjans de 
comunicació deixa de ser un Govern DEMOCRÀTIC. 

Ciutadania 
constructiva

Què estem fent amb 
l’arbrat d’Arenys?
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