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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

SERVEI DE MEDIACIÓ 
D’ARENYS DE MAR 

Els Serveis que ofereix són la Mediació Comunitària, la Mediació Veïnal, la Mediació 
Intercultural de manera preventiva i com a resposta a conflictes, i l’assessorament 
a professionals i agents socials.

Horari del Servei:
Dilluns, dimecres i dijous,  amb cita prèvia de 9.30 a 13.30

Atenció personalitzada els dijous de 9.30 a 13.30
Lloc: Edifici Xifré 

Telèfon directe: 93 795 70 79 
Mòbil: 660 06 16 55 (en horaris del servei)

O bé, 795 73 59 / 93 795 99 00 (Regidoria d’Igualtat)
Correu electrònic: semam@arenysdemar.cat
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La xemeneia del C.C. Calisay és la icona d’un equipament cultural a ple 
rendiment, punt de trobada d’arenyencs i arenyenques durant tot l’any i seu 
de grans esdeveniments a la població. 

La Riera 
d’Arenys de Mar

La nostra Riera ha estat i és el carrer prin-
cipal de la vila. En moltes poblacions la 
seva importància es manté; en d’altres, el 
creixement urbanístic ha desplaçat el cen-
tre històric i, per tant, la Riera o les rieres 
han quedat més distants dels punts neuràl-
gics. Ara bé, dels 31 pobles de la comarca, 
on més s’ha mantingut la importància de la 
Riera és a Arenys de Mar.
I és important en molts sentits. Com a vial 
fa la funció d’avinguda i facilita l’accés als 
habitatges situats als dos turons que deli-
miten la vall per on discorre la llera de la 
riera. És la principal via d’accés al munici-
pi des de la ctra. N-II i des de l’autopista 
C-32. I és alhora el vial d’enllaç al port, a 
la platja, el mar i el tram inicial de la carre-
tera que va cap al Vallès Oriental creuant 
la trama urbana. Per una altra part ofereix 
uns llocs d’aparcament per a vehicles im-
possible en molts carrers.
Del punt de vista social, la riera fa la funció 
d’àgora, de lloc de trobada, de passeig urbà 
o rambla, de reunió i de seu de les festes 
i celebracions més importants. A més, és 
carrer comercial i que acull més serveis i 
equipaments públics (Ajuntament, centre 
cultural Calisay, Mercat...). I finalment, la 
riera és un signe d’identitat primordial, que 
aplega gran part dels valors del patrimoni 
històric, cultural i arquitectònic de la vila. 
Això no vol dir que no calgui preocupar-
se, mantenir i millorar altres indrets com 
de fet s’ha dut a terme (Platja Cassà, C/ 
Església, Turó, Goday, Galvany) o d’altres 
que es faran en aquest any. Vol dir que en 
aquesta Riera que és de tots fa temps que 
pateix problemes fruit d’aquesta pressió 
que té per ser el centre neuràlgic de la vila 
i pel pas del temps.
D’aquí ve que tinguem l’obligació i el goig 
d’executar el projecte per reformar la part 
baixa de la Riera, amb voreres més amples 
i segures, amb les recollides d’aigua, fent 
nous els serveis i modificant la circulació. 
Projecte d’urbanització que iniciarem a fi-
nals d’aquest mes de març. 
Un cop fetes les obres en gaudirem tots 
plegats, mentrestant vull demanar-vos dis-
culpes per les molèsties que l’obra pugui 
ocasionar tot i que esmerçarem tots els 
esforços per fer-los el més petits possi-
bles.
Continuem treballant per 
la vila

Ramon Vinyes
Alcalde d’Arenys de Mar

Sobre l’ATR
L’A Tocar Ratlla és un butlletí municipal. Això vol dir que és una publicació que 
es finança amb el pressupost municipal i que té com a objectiu fer arribar a la 
ciutadania les principals novetats de la gestió municipal. No ens fem ressò de 
tot el que passa a Arenys de Mar, per a això ja hi ha altres mitjans de comunica-
ció públics i privats, independents, amb els quals no tenim cap mena d’intenció 
de competir en cap sentit. Les notícies que publiquem aquí són fets, no intenci-
ons o voluntats. Excepte els escrits dels grups municipals, que cada mes ocupen 
les pàgines finals de la publicació.

Aquests escrits dels grups municipals arriben al Servei de Premsa de 
l’Ajuntament, aproximadament, el dia 15 de cada mes. Es tramiten al Servei 
de Català –que els corregeix– i un cop retornats s’envien directament al 
maquetador de la revista. No cal que ningú en vegi el contingut, ja que l’espai 
que ocupen és fix. I en cap cas els escrits de grup de l’oposició són 
llegits pels de Govern, fins que surten publicats. 

És evident que aquest aclariment és necessari després de l’escrit de CiU del 
mes anterior, en què el grup municipal posava en dubte la discreció professio-
nal de qui gestiona els escrits, ja que els semblava que algun grup els contestava 
en la mateixa revista. Us convidem a fer un repàs a les opinions dels grups mu-
nicipals (trobareu tots els ATR al web municipal) i veureu que si bé és cert que 
en ocasions coincideixen, sempre és per temes que han estat actualitat al llarg 
del mes i que, per tant, és del tot lògic que més d’un grup municipal –govern o 
oposició– hi vulgui reflexionar.      
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El C.C.Calisay, un equipament de proximitat on sempre passen coses

REPORTATGE C.C.CALISAY

Des que l’any 1996 l’Ajuntament va 
adquirir l’immoble amb la idea de crear un 
equipament que fos el motor dinamitzador 
de l’activitat cultural d’Arenys de Mar, així 
com la seu de diversos serveis que estaven 
de forma precària en altres indrets de la 
població, el Centre Cultural Calisay s’ha 
convertit en un punt de referència de la 
vida social d’Arenys de Mar. 
L’Escola de Música Carles G. Vidiella, 
Ràdio Arenys, l’Esplai de la Gent Gran, 
un renovat i dinamitzat Espai Jove que 
ofereix des del 2009 una programació 
més estable, el Telecentre posat en marxa 
també el 2009 i que ha consolidat els 
cursos d’informàtica que des de fa anys 
acull el Calisay, l’Oficina del Defensor del 
Ciutadà, la mateixa Regidoria de Cultura... 
són els espais de caràcter fix que acullen 
dia a dia centenars de persones per oferir-
los un ventall de serveis a la seva mida. 
Però cal tenir en compte que de les 1.205 

ocupacions que ha registrat el Calisay l’any 
2009, 800 han estat per a actes públics 
duts a terme ens els espais comuns i orga-
nitzats tant per les entitats locals, com per 

l’Ajuntament o persones a títol individual 
que han triat aquest equipament per de-
senvolupar la seva activitat. Aquesta dada 
referma que el C.C. Calisay s’ha consoli-
dat com a referent cultural de la població 
i és l’espai on es porta a terme la majoria 
d’activitats culturals a Arenys de Mar.
El Centre està obert de dilluns a diven-
dres des de les 8 del matí fins a les 10 del 
vespre ininterrompudament. Dissabtes 
de 9 a 2 del matí i de 4 a 9 del vespre, i 
diumenges de 9 a 2 del matí.

El Centre Cultural Calisay està ubicat a les instal·lacions de l’antiga fàbrica de 
licor Calisay d’Arenys de Mar, situat a la part central de la Riera d’Arenys (Riera 
Pare Fita, 31). L’any 2009 aquest equipament municipal ha assolit al nombre 
més alt d’usuaris de la seva història: ha arribat a 142.779. Aquesta xifra és la 
suma dels usuaris de les 1.205 ocupacions d’espais que ha registrat el 2009, més 
els dels serveis de caràcter fix que dia a dia donen vida a un més que consolidat 
Centre Cultural Calisay



C.C.CALISAY REPORTATGE

El C.C.Calisay, un equipament de proximitat on sempre passen coses

Les entitats, centre d’interès del 
Centre Cultural Calisay
El suport a les entitats per dur a terme 
la seva tasca dins l’associacionisme és una 
més de les línies mestres del Centre Cul-
tural Calisay. A banda del suport logístic 
que se’ls pot donar des de les diferents 
àrees de l’Ajuntament, les entitats dis-
posen de diferents sales al seu abast per 
dur a terme les seves activitats. En aquest 
sentit, cal tenir en compte que en un espai 
destinat específicament a això, el Centre 
Cultural Calisay és on dormen els gegants 
i capgrossos d’Arenys de Mar, i que la 
Sala de les Bótes -entrada principal del 
Centre- sempre està custodiada pel drac 
d’Arenys de Mar, l’Arenyot, que cada dia 
rep la visita dels més petits de la vila, que 
entren a saludar-lo.  
A l’hora de donar servei al teixit associatiu 
arenyenc, cal tenir en compte el salt 
qualitatiu que va suposar la posada en 
marxa de l’aula, la sala gran i la sala de 
reunions, situades al segon pis de l’edifici 
nou del Centre i que reben el nom d’Espai 
d’Entitats. Amb aquest espai el Calisay 
passa a ser el lloc de referència de moltes 
entitats, no només per als actes oberts 
al públic en general, sinó també per a 
les reunions internes i d’organització. A 

través de la memòria de l’any 2009 queda 
clar que aquests espais estan més que 
consolidats.  

En aquests moments el Centre Cultural 
Calisay disposa de: 

 Auditori Josep Ma. Arnau: espai 
destinat a conferències equipat amb 
130 cadires, equip de so, canó de pro-
jeccions, vídeo-DVD i connexió a in-
ternet. 

 Sala Noble: espai de conferències 
equipat amb 60 cadires, equip de so, 
vídeo-DVD, canó de projecció i conne-
xió a internet. 

 Sala Gran de l’Espai d’Entitats: 
espai destinat a tallers i reunions equi-
pada amb taules per a 35 persones, pis-

sarra i connexió a internet. 
 Aula de l’Espai d’Entitats: espai 

destinat a cursos i reunions equipat 
amb taules per a 14 persones, pissarra 
i connexió a internet. 

 Sala de Reunions: espai destinat a 
les reunions de les juntes directives de 
les entitats, associacions, col·lectius..., 
tinguin o no la seva seu social al C.C. 
Calisay, equipada amb una taula per a 
12 persones i connexió a internet 

 Sala Polivalent: espai destinat a 
actes de gran format, equipada amb 
un escenari de 6 x 4 metres, 3 focus, 
equip de so, 500 cadires i 24 taules 

 Pati: espai destinat a activitats a 
l´aire lliure i esbarjo.
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REPORTATGE C.C.CALISAY

JOVENTUT

Canviem la imatge! L’Espai Jove 
tria un nou logo, ens ajudes?
És tan senzill com venir a l’Espai Jove durant el mes de març, escollir la butlleta amb 
la imatge que més t’agradi i marcar amb una creu el color que prefereixes. Després 
només hauràs de dipositar-la a la caixa que tenim preparada, o bé entrar al web 
municipal (arenysdemar.cat) i escollir la teva opció. La votació serà vigent durant tot 
el mes de març i l’1 d’abril ja tindrem logo oficial! Durant Setmana Santa obrirem la 
caixa, farem el recompte i el logo que més haureu votat, serà el guanyador, així que 
ja ho saps, participa i vota!
Les diferents opcions són:
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Per més informació truqueu a l’Espai Jove totes les tardes de dilluns a dissabte 93 795 
77 50, o bé envieu un correu electrònic a espaijove@arenysdemar.cat. 

Millores durant el 2010 per fer-lo 
encara més obert a les activitats
Un equipament d’aquestes característi-
ques està subjecte a les millores constant-
ment. A banda de les inversions puntuals 
que s’hi fan de manteniment, el Centre 
ha estat objecte de la millora de la Sala 
d’Exposicions (sempre activa, amb una 
exposició mensual) i ho serà de l’Escola 
de Música, entre d’altres. En aquests mo-
ments s’està enllestint la rehabilitació de 
la façana, una inversió que va sortir del 
procés participatiu dels pressupostos i 
que demostra de quina manera el Calisay 
és centre d’interès de la població. 
I ben aviat començarà una inversió im-
portant per al Centre: la col·locació de 
la climatització per geotèrmia, una de les 
propostes de l’Ajuntament per als Fons 
Estatals d’Ocupació i Sostenibilitat Local 
(FEOSL 2010). Amb aquesta actuació la 
Sala Polivalent del C.C. Calisay esdevin-
drà, encara més, un lloc de referència 
per a les celebracions de la vila, ara du-
rant tot l’any. Actualment, és una sala on 
fa molta calor a l’estiu i molt de fred a 
l’hivern, tot i les mesures que es prenen 
perquè això no sigui així. Amb una sala 
climatitzada, que garantirà el benestar 
de les persones durant les celebracions, 
la Sala Polivalent serà lloc de trobada, 
ben segur, al llarg de tot l’any, per la ver-
satilitat que té per celebrar tant actes a 
peu dret, amb cadires i fins i tot àpats.  



ARENYS DE CARNAVAL ACTUALITAT

Arenys de Carnaval
Arenys de Mar ha viscut, malgrat el fred intens i l’amenaça cons-
tant de pluges, un Carnaval molt actiu en què grans i petits han 
participat d’una festa que cada any més s’adapta a la manera de 
ser de la gent d’Arenys. 
Gràcies a tothom que hi va participar, entitats i persones a títol 
individual que es van implicar en la celebració de la festa, i a totes 
aquelles persones que van voler gaudir-ne! 
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ACTUALITAT TERRITORI, SOSTENIBILITAT I PROMOCIÓ DE LA VILA

URBANISME

Comencen les obres de la Riera
Renovació de les lloses, creació de zones 
cíviques, un carril bici... La Riera d’Arenys 
comença el procés de reurbanització 
aquest mateix mes de març amb un ob-
jectiu clar: consolidar-se com l’eix verte-
brador de la vida social, comercial i veïnal 
de la vila. El projecte també inclou la re-
collida de les aigües pluvials i la renovació 
del pas soterrat de serveis i telecomuni-
cacions. Aquest projecte compta amb 
subvencions de la Diputació de Barcelona 
i del Pla únic d’Obres i Serveis de Catalu-
nya (PUOSC) de la Generalitat i té un cost 
de 850 mil euros, aproximadament. 

Les obres s’allargaran fins a final d’any, 
de manera que l’empresa constructora 
i l’Ajuntament han pactat un calendari 
d’obres per intentar que les molèsties 
ocasionades per aquesta actuació siguin 
les mínimes possibles. Així, es començarà 
per la part baixa de la Riera, a la banda de 
llevant, i s’arribarà fins al carrer de l’Olivar, 
de manera que durant l’estiu totes les ter-
rasses podran obrir amb tota normalitat. 
L’accés a establiments i habitatges particu-
lars està garantit en tot moment. Pel que 
fa a la circulació, la Riera serà només de 
pujada i, per tant, no es podrà sortir cap a 

la NII per aquesta via. Pel que fa al Mercat 
Setmanal dels dissabtes, es reubicarà a la 
mateixa Riera, a partir de la rotonda del 
carrer de l’Olivar. 
El procés va començar l’estiu passat, quan 
l’Ajuntament va encarregar a l’arquitec-
te arenyenc Miquel Fané que redactés 
l’avantprojecte d’urbanització de la Riera, 
que es va presentar públicament el mes 
de setembre. Després d’aquesta presen-
tació, es va obrir un torn a la participa-
ció ciutadana, de la qual es van recollir 
80 aportacions, moltes de les quals s’han 

recollit en la redacció definitiva del pro-
jecte. Finalment, el mes de febrer es va 
adjudicar les obres a l’empresa Grup Mas 
Constructors, que ja ho té tot a punt per 
començar l’obra.
L’Ajuntament d’Arenys de Mar és cons-
cient que una obra d’aquesta importàn-
cia causarà molèsties als veïns i veïnes. 
Tot i que treballa perquè siguin les mí-
nimes, demana disculpes per avançat i 
es posa a disposició de tothom qui ho 
necessiti per intentar trobar una solució 
al seu problema.



TERRITORI, SOSTENIBILITAT I PROMOCIÓ DE LA VILA ACTUALITAT

La Comissió Tècnica de Platges, integrada pels tècnics 
de les diferents regidories que estan implicades d’alguna 
manera o altra en aquest espai natural, ja treballa de ple 
perquè la pròxima temporada de platges Arenys de Mar 
gaudeixi d’uns espais cada vegada més optimitzats.

A banda dels treballs relacionats amb el Pla d’Usos de les 
Platges –que s’elabora anualment-, amb les concessions, 
les activitats diverses, les necessitats de Creu Roja, en-
carregada de la vigilància i el salvament a les platges, els 
equipaments, les activitats de protecció i recuperació del 
litoral, etc. la Comissió està immersa de ple en la implan-
tació del sistema de gestió ambiental. 

És voluntat de l’Ajuntament implantar i verificar un Sistema 
de Gestió Ambiental de les platges del municipi d’acord 
amb el que estableix el Reglament 76/2001 del Parlament 
Europeu i del Consell (reglament EMAS), per tal de mi-
llorar la gestió ambiental d’aquests espais i disposar d’un 
reconeixement oficial al respecte. 

Per aconseguir-ho, la Comissió treballa per al compliment 
de la normativa vigent aplicable a les platges d’Arenys de 
Mar, per establir un únic sistema de gestió per a tot allò 
que hi fa referència i garantint, en tots els casos, la incor-
poració de la variable ambiental. Oferir als usuaris/es de les 
platges d’Arenys de Mar la garantia de la gestió d’aquests 
espais i sistemes de comunicació i informació adients. Pro-
tegir i conservar els sistemes naturals de les platges i op-
timitzar els consums de recursos utilitzats a les platges, i 
garantir el màxim aprofitament dels residus a través del 
seu reciclatge, són altres de les premisses amb què treballa 
la Comissió Tècnica de Platges, creada l’any 2007.

Canvis a la part alta de la Riera
L’aparcament a la part alta de la Riera també canviarà abans de 
final d’any. L’actual bossa es convertirà en zona blava en la qual 
podran aparcar gratuïtament aquells vehicles que tinguin l’en-
ganxina acreditativa d’estar al dia de pagament de l’impost de 
circulació a Arenys de Mar. Aquesta actuació està inclosa en el 
projecte d’obres de millora de la zona, que inclou actuacions al 
carrer de les Doedes, Mare Paula i la mateixa Riera. 

PLATGES

Encarant la nova 
temporada de platges
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ACTUALITAT SERVEIS A LES PERSONES

Actes previstos:
 Dilluns, 8 de març de 2010 a 3/4 de 7 

tarda
Les mans que transformen, contrueixen 
el món
Inauguració de l’exposició dins la celebració 
del 8 de març, Dia Internacional de les 
Dones; amb parlament i dolça celebració 
amb xocolata i altres postres que 
l’acompanyaran que faran les dones de 
diferents cultures.  
Lloc: Sala Polivalent del C.C.Calisay
Organitza: Ass. Dones per la Igualtat amb 
el suport de la Regidoria d’Igualtat 

 Dijous, 11 de març de 2010 a les 6 tarda
Hora del Conte especial Dia Internacional 
de les Dones, a càrrec de Maribel Illescas, 
regidora d’Igualtat i membre de l’Associació 
de Dones per a la Igualtat
Lloc: Sala d’actes de la Biblioteca
Organitza: Ass. Dones per la Igualtat amb 
el suport de la Regidoria d’Igualtat

 Divendres 12 de març de 2010 a 2/4 de 
8 del vespre
Cine fòrum: 4 mesos, 3 setmanes, 2 dies
Lloc: Sala Noble del C.C.Calisay
Organitza: Regidoria d’Igualtat

 Dilluns, 15 de març de 2010 a les 7 tarda
Tertúlia de novel·la: Els buscadors de 
petxines de Rosamunde Pilcher
a càrrec de Lourdes Cazorla, amb motiu 
del Dia Internacional de les Dones 
Lloc: Biblioteca P. Fidel Fita
Organitza: Ass. Dones per la Igualtat amb 
el suport de la Regidoria d’Igualtat

IGUALTAT

Arenys es prepara per celebrar el 
Dia Internacional de les Dones
L’any 1977, després de les reivindicacions dels moviments feministes que lluitaven 
per aconseguir millors condicions de treball, l’organització de les Nacions Unides va 
declarar el 8 de març Dia Internacional de les Dones. La commemoració d’aquest 
dia és una de les constants de la Regidoria d’Igualtat des que es va crear a comença-
ment de mandat, perquè la sensibilització i conscienciació ciutadana en la lluita per 
la igualtat de gèneres és clau per aconseguir la plena inserció de la dona a la societat, 
amb tots els seus drets i deures. 
Per aquest motiu, aquest any 2010, la Regidoria d’Igualtat, en plena col·laboració 
amb l’Associació Dones per la Igualtat d’Arenys de Mar, ha programat una sèrie 
d’actes de commemoració del 8 de març. 

L’alcalde d’Arenys de Mar, Ramon Vinyes, i el president del Consell Comarcal 
del Maresme, Josep Jo, han firmat aquest matí un conveni de col·laboració entre 
les dues administracions pel qual Arenys de Mar es converteix en una de les seus 
del Servei d’Informació i Atenció a les dones (SIAD Maresme). Aquest Servei 
ofereix assessorament psicològic i jurídic a les dones que ho sol·licitin i és possible 
gràcies al contracte del Consell Comarcal amb l’Institut Català de les Dones. La 
Fundació Assistència i Gestió Integral (AGI), entitat especialitzada en atenció a 
la violència domèstica, és l’encarregada de l’assessorament. A l’acte de signatura 
del conveni hi han assistit, també, la regidora d’Igualtat de l’Ajuntament d’Arenys 
de Mar, Maribel Illescas, i la consellera delegada de Serveis a les Persones del 
Consell Comarcal del Maresme, Neus Serra.

“Digiparcipa i 
comparteix”
La Regidoria d’Igualtat ha rebut del Minis-
teri de Treball i  Immigració una subvenció 
de 5.000 euros per finançar el projecte 
“Digiparticipa i Comparteix”, amb la fina-
litat d’abordar en un marc comunitari la 
inclusió social i ciutadana de les persones 
nouvingudes amb les persones més arre-
lades al municipi. Amb aquest projecte es 
planteja la formació de famílies autòctones 
i famílies de nouvinguts, amb la finalitat de 
compartir de manera lúdica i culinària els 
seus espais familiars, al mateix temps que 
es desenvolupen habilitats socials i es-
pecífiques per part d’ambdues parts. La 
Regidoria està enllestint en aquests mo-
ments els preparatius del projecte. Si us 
interessa participar-hi no dubteu a trucar 
a la Regidoria d’Igualtat! 

Conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal i l’Ajuntament per assessorar 
psicològicament i jurídica les dones que 
ho sol·licitin



SERVEIS A LES PERSONES ACTUALITAT

Amb l’objectiu de fomentar la creació 
literària, les regidories de Cultura i 
Educació han convocat una nova edició 
de la Mostra Literària d’Arenys de Mar, 
que enguany arriba a la 29a edició. Aquest 
certamen, adreçat a les persones que 
viuen, estudien o treballen a Arenys de Mar, 
està dividit en 5 categories segons la franja 
d’edat, totes amb un subgrup de prosa i 
un de poesia. El termini de presentació 
d’originals és el dia 26 de març de 2010. 
L’edició de la Mostra de l’any passat va 
comptar amb una alta participació, amb 
212 treballs.  Podeu consultar les bases al 
web municipal, arenysdemar.cat. 
A la foto, els guanyadors i guanyadores de 
la 28a edició, en l’acte de lliurament de 
premis a la Biblioteca P. Fidel Fita. 

CULTURA

6a edició del 
Voluntariat per 
la Llengua
El Servei de Català i l’Aula de For-
mació de Persones Adultes han po-
sat en marxa la sisena edició d’aquest 
programa de voluntariat lingüístic, 
que té per objectiu posar en con-
tacte persones que volen practicar 
el català amb persones que volen 
dedicar unes hores del seu temps 
a ajudar-les a practicar-lo. El com-
promís és d’una hora de conversa 
setmanal durant deu setmanes, en 
horaris concertats entre la parella. 
Per ser voluntari o voluntària només 
cal ser major d’edat i parlar català 
amb fluïdesa. Els aprenents i apre-
nentes han de ser també majors 
d’edat i tenir ja un mínim coneixe-
ment del nostre idioma. Aquestes 
trobades, a més d’afavorir l’ús social 
del català, contribueixen també a un 
enriquiment cultural mutu.
Per a més informació podeu contac-
tar amb el Servei de Català, tel. 93 
795 99 00, d´11.00 a 15.00 h, o amb 
un correu electrònic a rivasba@are-
nysdemar.cat.

EDUCACIÓ

Laia Garcia i Georgina 
Delemus guanyen el 
primer i tercer premi, 
respectivament, del 
premi Crítica Teatral 
Francesc Aymerich 
2009
El premi de Crítica Teatral Francesc Ay-
merich 2009 ja té guanyadores. Es trac-
ta de Laia Garcia, amb el primer premi, i 
Georgina Delemus, amb el tercer, pel seu 
treball de crítica teatral de l’obra El Florido 
Pensil, que es va poder veure la tempora-
da passada dins la Mostra de Teatre Ama-
teur que organitza, any rere any, el Grup 
Artístic Carles Xena. Joan Aymerich, fill 

CULTURA

Arriba una nova edició de la Mostra Literària d’Arenys de Mar

de Francesc Aymerich, és qui atorga aquests 
premis, que consisteixen en una suma en 
metàl·lic. 
La 38a edició del concurs de Teatre Amateur 
Premi Vila d’Arenys ja ha donat el tret de 
sortida i es clourà el 28 de març. En total, 7 
companyies passaran per Arenys de Mar per 
participar en el concurs, que un any més va 
de bracet amb una nova edició del premi de 
Crítica Teatral, adreçat a l’alumnat dels cen-
tres docents d’Arenys de Mar, les bases del 
qual ja estan publicades al web municipal per 
la Regidoria d’Educació. 
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ACTUALITAT ADMINISTRACIÓ GENERAL I PARTICIPACIÓ

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Apunta’t al Banc del 
Temps! 
La primera trobada dels usuaris i usuàries del banc del 
temps va tenir lloc el passat dia 25 de febrer a les 19h, a la 
primera planta de l’Edifici Xifré, seu del Banc del Temps.
Va ser una divertida experiència per donar a conèixer i po-
sar en funcionament el primers intercanvis dels membres 
que ja estan inscrits.
Per més informació podeu adreçar-vos en l’horari de Se-
cretaria del Banc del Temps:
Dilluns i dimecres de 16h a 19h, i divendres de 9h a 14h a 
la 1a Planta de l’Edifici Xifré d’Arenys de Mar. 
Telèfon: 937 957 079 (En horaris del Banc del Temps). O 
bé, 795 73 59 / 93 795 99 00
Correu electrònic: bancdeltemps@arenysdemar.cat
Les principals ofertes i demandes de les persones inscrites al Banc del Temps fins ara són les següents:

Reparacions domèstiques.•	
Acompanyaments a les persones •	
grans (compres, metge, gestions,...).
Acompanyaments lúdics (teatre, •	
cinema, sortides culturals,...).
Assessorament en gestions amb •	
l’administració pública i temes legals.
Xerrades d’assistència tecnològica •	
(Bases de Dades, SQL, Java, RP,...).
Formació en anglès.•	
Decoració aparadors, arbres de •	
Nadal, manualitats, decoració 
interiors, etc.
Labors, ganxet, punt de creu, etc.•	
Assessorament en banca, crèdits, •	
hipoteques, comptabilitat, etc.
Assessorament en la recerca de •	
viatges per Internet.
Formació d’informàtica a nivell •	
d’usuari.
Assessorament en horticultura de •	
balcó.
Assessorament en la redacció de •	
textos (instàncies, recursos, cartes, 
notificacions,...).
Orientació en procediment civil i •	
processal (separacions, divorcis, 
demandes).
Elaboració àlbums fotogràfics digitals.•	
Assessorament en comptabilitat i •	
gestions de gestoria.
Classes de matemàtiques.•	
Massatges i reflexologia i •	
quiromassatges.

Classes d’anglès.•	
Classes d’informàtica.•	
Massatges.•	
Tasques d’electricitat i lampisteria.•	
Classes d’italià.•	
Acompanyaments a infants.•	
Assessorament en instal·lació de •	
programes informàtics.
Sortir a passejar.•	
Formació Open Access.•	
Formació en Photoshop i Access.•	
Aprendre a tocar la guitarra.•	
Bricolatge.•	
Aprendre a cuinar.•	
Compartir passejades i esports.•	
Planxa.•	
Conversa d’anglès.•	
Cura i passeig d’animals. •	
Organitzar fòrums i cicles de •	
debat sobre cinema, jazz, música 
clàssica,etc.
Acompanyament a activitats d’oci •	
(teatre, cinema, sortides culturals,...).

Assessorament en matèria educativa.•	
Formació: navegació per Internet, •	
Photoshop i Freehand.
Dissenys gràfics (logos, anuncis,....).•	
Cuina i intercanvi de receptes.•	
Planxa, neteja i cuina.•	
Cangurs.•	
Atenció a les persones grans en el •	
funcionament de electrodomèstics, 
màquines, mòbils, etc.
Assessorament i xerrades sobre •	
protecció d’infants a Internet.
Assessorament en auditories de •	
protecció de dades. 
Sessions de lectura i conversa.•	
Compartir esports: senderisme, •	
tennis, caminades, etc.
Assessorament en esports escolars •	
(bàsquet, futbol, handbol, etc).
Classes de llengua i educació física.•	
Fer la compra.•	
Classes de repàs.•	
Cosir i petits arreglos.•	
Conversa de català.•	
Recerca de pel·lícules, música,... per •	
Internet.
Suport a persones i familiars amb •	
problemes de drogodependències i 
alcoholisme.
Assessorament i xerrades a dones •	
amb problemes (maltractaments, 
separacions, drogues,...). 

OFERTES DEMANDES



ADMINISTRACIÓ GENERAL I PARTICIPACIÓ ACTUALITAT

La Comissió de Seguiment del Pressu-
post Participatiu del 2010, formada per 
persones a títol individual, representants 
d’associacions de la vila, i la Regidoria de 
Participació Ciutadana, es va reunir el 
4 de febrer amb l’objectiu de valorar el 
procés de participació 2010 des del punt 
de vista metodològic i es varen presentar 
diferents propostes de millora de cara 
als nous processos participatius que està 
previst dur a terme. 
A la mateixa reunió es va donar compte 
de l’estat d’execució de les obres esco-
llides en els processos participatius del 
pressupost dels anys 2008 i 2009. Una de 
les quals, l’actuació a la plaça de la Sarda-
na, es podrà posar en marxa un cop apro-
vat el Pla Director del Parc. 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

El procés 
participatiu dels 
pressupostos 
municipals,
en procés de 
valoració

En relació al procés participatiu del pres-
supost 2010 es va destacar la difusió ex-
haustiva de la primera fase, principalment 
l’exposició divulgativa al CC Calisay, que 
va il·lustrar molt bé les obres a tenir en 
compte, i també es va voler destacar la 
participació de les entitats amb espais per 
fer propostes, i la participació dels tècnics 
municipals. 
De la fase de la votació cal destacar la re-
alització de dues sessions dinàmiques als 
cursos de 1r i 2n de batxillerat de l’IES 
Tres Turons, ubicant una exposició al pas-
sadís, i també una urna de votació.

CIVISME
ARENYS CÍVIC. CONVIURE ÉS COMPARTIR

El proper 25 de març a les 19h té lloc una sessió informativa impulsada per la Regidoria de 
Civisme de l’Ajuntament d’Arenys de Mar en motiu del procés: Arenys Cívic. Conviure és 
compartir, i que té l’objectiu d’informar i donar el punt d’inici a un procés de comunicació i 
sensibilització en el fet de la convivència i el civisme a la vila d’Arenys de Mar. 
Els principals temes a tractar durant la sessió seran la posada en marxa d’aquesta campanya 
que durarà tot l’any 2010, amb la implicació de la ciutadania d’Arenys de Mar, en motiu de 
l’elaboració de l’ordenança de Civisme i Convivència d’Arenys de Mar, i amb la proposta 
ciutadana de les accions cíviques compartides.
Mensualment, la Regidoria de Civisme tractarà els temes que hauran de reflectir-se en la nova 
ordenança a través de les pàgines de l’ATR. 
Perquè Arenys és cívic, perquè conviure és compartir.

COMPARATIVA PROCESSOS PARTICIPATIUS DE PRESSUPOSTOS
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OPINIÓ  ELS GRUPS POLÍTICS

Apostem per tenir 
platja tot l’any 

La incapacitat per 
governar

Un una vila marítima com la nostra, un 
projecte com el de la platja del Cavaió 
(tercera platja), suposa una millora fona-
mental per a la qualitat de vida i la relació 
amb el mar. 

Poder gaudir de la nostra platja els 365 dies 
de l’any sense les limitacions que avui dia 
patim: la manca d’espais de lleure, els pro-
blemes derivats de les freqüents inunda-
cions i la pèrdua de sorra pels temporals, 
demanen solucions des de fa trenta anys. 
L’acord recentment assolit per l’Ajunta-
ment i la resta d’administracions permet la 
construcció de dos vials, un per a les per-
sones i un altre per a vehicles; a la platja es 
podrà arribar amb cotxe, amb bus i amb 
altres transports alternatius més sosteni-
bles. La conservació de la sorra en cas de 
temporal és també un pas endavant, així 
com gaudir tot l’any d’espais de lleure per 
a petits i grans: zones d’esbarjo, carril bici, 
espais per practicar esports, espais per 
descansar... Aquesta és la nostra platja, la 
platja de tots, i és per la que hem apostat. 

“Tu pots canviar les coses” va ser la invitació 
còmplice que vàrem fer per presentar la nostra can-
didatura a les darreres eleccions municipals i convidar 
tothom a implicar-se en aquest projecte de construir 
el millor Arenys de Mar. Encara que ni el panorama 
econòmic, ni el polític, ni l’estat anímic general tenen 
molt a veure amb el de la primavera de fa tres anys, 
estem convençuts que l’esforç dedicat val la pena.
Ens satisfà el reconeixement públic que reben les 
nostres regidores per la tasca que fan al davant de 
les seves responsabilitats. I valorem especialment l’es-
forç per treballar de manera col·lectiva, amb entitats i 
persones, que s’impliquen quan se senten escoltades. 
ICV té una representació petita al Govern municipal 
però volem reivindicar i ens corresponsabilitzem del 
conjunt del treball que es porta a terme.
El proper dissabte, 20 de març (a les 5 de la tarda), 
farem una trobada al C.C.Calisay de tots i totes els 
qui van formar la candidatura i també els qui ens han 
donat suport i s’hi han afegit posteriorment. Ens tro-
barem durant un parell d’hores per analitzar, discu-
tir i fer noves propostes. És una assemblea oberta i 
ens agradaria que hi vingués tothom que vulgui dir la 
seva sobre temes municipals o tingui ganes de com-
partir idees i neguits.
Des d’ICV reivindiquem la política com “àmbit impres-
cindible en el qual treballar per avançar cap al nou mo-
del de societat que volem construir”. I defensem la “re-
generació ètica de la política” per frenar la desafecció. 
Un repte col·lectiu que fa vàlida la consigna del “Som-
hi!” que ens ha motivat durant aquests tres anys.

Per parlar d’algú se 
l’ha de conèixer....

Assemblea verda

La Brigada Municipal és una de les àrees més im-
portants de l’Ajuntament, amb altres serveis, és 
clar. Sense la Brigada el poble no funcionaria i no es 
podrien dur a terme cap dels actes i esdeveniments 
socials i culturals dels quals tant ens agrada gaudir a 
arenyencs i arenyenques. 
L’actual regidora de Serveis Bàsics no només n’és 
conscient, sinó que també vol optimitzar la Brigada 
perquè tothom se’n senti orgullós, tant els vilatans 
com les persones que en formen part. 
Des que ha pres possessió del seu càrrec ara fa tres 
mesos, ha intentat optimitzar els recursos dels quals 
disposa la Brigada i ha evitat contractar serveis ex-
terns per fer feines que la Brigada pot fer. I per què? 
Perquè creu en la Brigada, creu en les persones que 
hi treballen i les aprecia, i lluita perquè se sentin or-
gulloses de formar-ne part. I disculpeu la poca mo-
dèstia, però ho estem aconseguint. 
La Brigada Municipal té projectes, projectes que es-
devindran realitats i que faran molt de goig, projec-
tes que portarem endavant, tot i les limitacions que 
ens marca la conjuntura econòmica.   
Tot i que a algú li pugui saber greu, la Brigada està con-
tenta, i també ho està la regidora amb la Brigada;  con-
tenta i orgullosa de la resposta que ha tingut des que ha 
pres el càrrec, pel suport i les ganes de fer coses que 
percep en aquest servei, sense el qual el funcionament 
del poble no seria el mateix. Estigueu-ne segurs! 
Així que la Brigada no és la Ventafocs del conte. O si més 
no, aquesta Ventafocs ja s’ha convertit en princesa.

Feia molt temps que se’n parlava, però no hi ha-
via manera d’arribar a cap acord per tal de resoldre 
la situació de l’aparcament a la zona del capdamunt 
de la Riera.
Finalment sembla que va de debò i deixant de banda els 
interessos partidistes, el tripartit ho tirarà endavant.
Caldrà però que es tingui sentit comú, s’escoltin les 
opinions dels tècnics, dels veïns i dels comerciants 
de la zona.
El grup municipal de CiU entén que una bona part 
d’aquest aparcament ha de ser zona blava, igual que la 
resta de la Riera, per tal d’aconseguir una rotació efec-
tiva dels vehicles i evitar així que sigui –com ha estat 
fins ara- un aparcament indefinit. Entenem també que 
s’han de preservar un tant per cent d’aquests aparca-
ments per oferir-los gratuïtament als veïns, com es fa a 
la zona de la platja i el port. Es pot aprofitar el distintiu 
de resident que es dóna amb l’impost de circulació.
Cal aprofitar aquesta oportunitat per endreçar l’en-
trada d’Arenys i aprofitar que el bus pogués parar 
dins la bossa d’aparcament, de baixada, i així els usu-
aris no haurien de creuar la carretera, podent dotar 
la parada amb una marquesina per protegir-los de 
les inclemències del temps.
Tot i aquesta reordenació que és imprescindible i ur-
gent, no treu que la zona continuarà tenint la imatge no 
gaire desitjable d’aparcament a cel obert. 

Probablement la ciutadania sap molt bé cap on 
ha d’anar Arenys, però  aquells que ens  governen 
semblen molt relaxats, deu ser que ja han complert 
els programes electorals que es van comprometre 
a dur a terme.
Es veu un govern esgotat, sense cap mena d’il·lusió, 
no se’l veu abocat a il·lusionar la ciutadania, a reac-
tivar, promoure, redescobrir, noves maneres de fer 
i, sobretot, DIALOGANT amb les persones; en lloc 
d’això veiem insults i desqualificacions als mateixos 
ciutadans, aquesta publicació n’ha estat testimoni.
Arenys abans sortia per les rierades que feien es-
tralls; potser sí que ara ens posarem al mapa, però 
amb un “tancat per defunció”. Arenys es veu cada 
cop més apagat, sense perspectiva.
El govern, a l’hora de presentar els Pressupostos, ho 
fa com d’amagat, amb informació incompleta fins al 
darrer moment; no hi ha hagut debat sobre les pri-
oritats d’AQUEST MOMENT, no es pot continuar 
funcionant com en temps de bonança.
Des del VIA, fem un seguiment exhaustiu dels temes 
clau per al present i el futur d’Arenys, però topem 
amb un Equip de Govern poc constructiu i d’esque-
na a la gent.
Arenyenc, si llegeixes aquest article i tens coses per 
preguntar que no entens o simplement el sentit comú 
et diu que no anem pel camí correcte, et convidem 
des del VIA que ens ho facis conèixer. Si ho desitges, 
pots venir, qualsevol  dilluns a les 20.00 h al despatx 
municipal del VIA a la Casa de la Vila, al segon pis, i 
t’escoltarem. Per saber-ne més, visita www.via.cat.

Per avançar s’ha de treballar, si no, el poble s’atura.
Transcorreguda ja mitja legislatura, podem adonar-nos que 
Arenys té un Govern incapaç d’avançar. Lluny ha quedat la 
promesa electoral de l’alcalde, Sr. Vinyes, de “posar Arenys 
al mapa”. Arenys té projectes ambiciosos eternitzats en el 
temps, dormint damunt la taula del regidor de torn o sim-
plement arxivats, per a… “més endavant”.
Mirin, el Govern actual té la sort que no vam tenir en el pas-
sat l’anterior Govern CIU-PPC, i és que tots els organismes 
supramunicipals són del seu color polític (Consell Comarcal, 
Diputació, Generalitat i Govern central). Aquest fet facilita 
substancialment  la realització i materialització dels projec-
tes municipals. Però, és clar, per dinamitzar-los s’ha d’estar 
per la feina, i, malauradament, el nostre govern local no ho 
està i així estan com estan els projectes: aturats, i els que 
no ho estan, perquè a les administracions supramunicipals 
els interessa, com pot ser el Pla especial del Port, es duen a 
terme, no tal com ho desitja el municipi, sinó com Ports de 
la Generalitat, en aquest cas, vol, lluny de la voluntat muni-
cipal i al preu que sigui.
La inoperància d’aquest govern tripartit actual és palesa, 
i no precisament fruit de la crisi econòmica –que afecta a 
tots els municipis de l’Estat– sinó de la ineficiència i la in-
eficàcia d’un Govern “mort” i uns governants  desganats, 
desanimats i incompetents.
Aquest Govern s’ha passat mitja legislatura venent fum (què 
hi ha del convent de  les Clarisses, que des d’un primer mo-
ment ja es donava per fet que era municipal –amb foto in-
closa als mitjans– i encara avui el presumpte titular de l’edi-
fici amb qui va signar el Conveni l’Ajuntament no és titular 
del convent), esquivant problemes o culpant els anteriors 
governants de les seves pròpies misèries. Un Govern que 
clama austeritat en els Pressupostos municipals i permet 
que dos regidors s’acullin al regim de dedicació exclusiva 
amb el consegüent augment de sou, quan realment altres 
han fet la mateixa tasca sense estar en aquesta situació, és 
un Govern amb problemes interns. Vocació de servei? Cap. 
Tan sols assegurar “la cadira” durant uns quants anys.
ARENYS, avui, per culpa de polítics incompetents que formen un 
Govern incapaç, se situa al vagó de cua del tren del Maresme.

Arenys, cap on vas?

Reordenació de 
l’aparcament a la zona 
alta d’arenys



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

SEGUIM EL SINERA 

Ple ordinari del dia 27 de gener de 2010 
1.- Aprovació d’acta

2.- Pla especial per a la implantació d’un càmping

S’acorda per unanimitat

3.- Mocions

4.- Precs i preguntes

5.- Comunicacions

FE D’ERRADES:

En l’edició anterior de l’ATR 
apareixia el resum del Ple 

extraordinari del 23 de desembre 
que, per error, vam datar el 25 de 

desembre 

Segueix el Sinera a través 
del web municipal!
A través del web municipal podeu fer el seguiment de la 
travessia que el veler Sinera està fent des d’Arenys i fins a 
Sidney. A més de veure en quin punt de la travessia es tro-
ben, podeu llegir el seu Quadern de Bitàcora i posar-vos-hi 
en contacte. No perdeu aquesta oportunitat! 
“El dia 12 de febrer a les 16:00 h, sortim de Palma de Mallorca, 
després d’enllestir els últims preparatius.
No hi ha vent, posem el motor i prenem rumb a Melilla. No 
tenim vent fins a arribar al sud de Formentera.
L’endemà, a les 10 del matí comença el vent i pugem el Para-
sailor amb una velocitat de 7,7 nusos. Ens acostem al nostre 
destí.
A la nit ens passa un temporal amb vents de quasi 42 nusos i 
per mesures de precaució, baixem el Parasailor.
Passem pluges molt fortes i tenim una nit no massa agradable.”
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