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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

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.

CAP
93 795 80 74  -  902 111 444
Policia Local
93 795 99 01       Urgències 092 
Parc de Bombers
93 795 81 80       Urgències 112 
Mossos d’Esquadra 088
Servei Municipal d’Aigües-SOREA
93 792 02 67
Urgències 24 hores 902 25 03 70 
Enllumenat públic-BOQUET
93 795 99 00
Urgències  629 250 063

EMERGÈNCIES
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EDITORIAL
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Com avançàvem el mes passat, la portada d’aquest mes està direc-
tament relacionada amb Sant Zenon. Seguint amb la línia dels anys 
anteriors, la Regidoria de Comunicació ha encarregat el cartell de 
la festa al grafista arenyenc Txeni Gil. 

Carta pública 
d’agraïment

Arribem a temps d’estiu, d’aires de Festa Major, 
de celebracions populars i festives al carrer, 
d’aquelles que s’hi va a peu dret i les mans a la 
butxaca, no pas a la cartera; arriben les ànsies de 
lleure i de vacances; arriben els amics, familiars 
i nous visitants; arriben les nits a la fresca,  els 
dies de platja i les tardes de xerrades i tertúlies 
a les terrasses; i, per al vostre alcalde, arriba 
l’hora de ser humil, de donar la cara, i de donar-
vos les gràcies.

Gràcies, per la paciència, compressió i bona 
voluntat de tots aquells qui, d’una manera o altre, 
heu patit les molèsties de les obres públiques al 
carrer; a tots aquells que, carregats de raons, us 
heu vist afectats o incomodats en algun moment.

Faig arribar el meu agraïment a les persones, 
veïns i veïnes, entitats, associacions, comerços, 
serveis i indústries, escoles i equipaments 
culturals, esportius i socials, que han hagut 
d’adaptar els horaris, les rutes o itineraris, i 
sovint esgarrapar temps propi per compensar 
el temps perdut en dreceres, rutes alternatives, 
embussos o retards. 

Treballar per un futur millor del poble obre 
un parèntesi d’incomoditats en el present 
que no eximeix de prendre consciència que, 
per bé que s’intenti afavorir el benestar de la 
majoria, sempre hi ha algú a qui s’ha molestat, 
fastiguejat, ofès, disgustat, empipat, enfastidit, 
contrariat o atabalat.

Davant d’això, un governant pot prendre, 
bàsicament, una d’aquestes dues actituds: l’una 
és justificar-ho pel bé de la majoria, i l’altra és 
reconèixer que, malgrat els bons propòsits o 
la necessitat de fer una determinada actuació, 
hi ha perjudicats i circumstàncies. I com que 
jo opto per la segona, vull ser conseqüent i 
agrair públicament la resposta de les persones 
que han aportat el seu esforç, sovint sense 
queixes, com a contribució al poble.

Així doncs, el mèrit de la prosperitat i el 
benestar que pugem aconseguir amb aquestes 
millores i actuacions es deu també, en gran 
mesura, a aquests veïns i veïnes; al seu sentit 
cívic i solidari, a la seva estima pel poble i al 
seu tarannà pacient, tolerant i comprensiu.

Per tant, amb la vostra lectura, us faig testimonis 
d’aquesta carta pública d’agraïment.

Dit això, només afegiré un missatge engrescador i 
sincer que us prego transmeteu de boca orella:

“Viu l’estiu, viu Arenys de Mar, de cara el mar”.

Ramon Vinyes
Alcalde d’Arenys de Mar 

4 REPORTATGE: Un estiu de festa. És temps d’estiu...  7 ACTUALITAT Alcaldia Punt final a un nou curs 
escolar d’Educació Viària / El DPTOP licita les obres de la variant d’Arenys de Mar per valor de 4,5 MEUR / Es 
rebaixen les retribucions als càrrecs electes de l’Ajuntament d’Arenys de Mar / Nou adhesiu per aparcar de 
franc a la platja de la Picòrdia 8 ACTUALITAT Territori, sostenibilitat i promoció de la vila La platja del Cavaió 
convenç i renova la Bandera Blava / L’Ajuntament d’Arenys de Mar es posiciona en contra de la draga / Plans 
extraordinaris d’ocupació local 2010 / L’empresa BOQUET, encarregada del manteniment de l’enllumenat 
públic i els semàfors  9 ACTUALITAT Territori, sostenibilitat i promoció de la vila Les obres de la Riera, a 
llevant, encaren l’última fase del projecte / Les obres finançades pel Fons Estatal d’Ocupació (FEOSL 2010) 
a Arenys de Mar ja han començat 10 ACTUALITAT Serveis a les persones Més de 20.000 visites als Espais 
Florits i la Mostra de Titelles / Espriu i Arenys, al Mapa Literari Català 2.0, el web dels espais de la literatura 
catalana arreu del món / L’estiu per als centres educatius arenyencs 11 ACTUALITAT Serveis a les persones 
Èxit de participació en la Diada de l’Esport / El Museu d’Arenys de Mar participa en la Trobada Internacional 
de Puntaires de la Coruña 12 ACTUALITAT Serveis a les persones Nou espai de trobada per a les dones / 
Final de curs, també, per a l’hora del conte i la tertúlia de novel·la a la Biblioteca / Formació per als voluntaris 
de carrer 13 ACTUALITAT Participació Nous canals de TDT al Maresme, per evitar la mala recepció 
degut a la propagació  / Opina pel Civisme: Conviure és compartir 14 SALA DE PLENS Tancat el període 
d’aportació de propostes per al pressupost 2011 15 OPINIÓ Els grups polítics 16 ARENYS ACTIU

Tot l’estiu al vostre abast
Que Arenys de Mar és una població amb un alt nivell d'activitats culturals, 
socials, esportives i solidàries, organitzades per l’Ajuntament però sobretot 
pel teixit social de la vila, és un fet. I és un fet durant tot l’any. És difícil 
de trobar municipis amb les mateixes característiques d’Arenys que en 
una setmana qualsevol de qualsevol mes de l’any ofereixin un important 
ventall de possibilitats per sortir de casa. 
Però aquesta activitat, a l’estiu, encara es multiplica més. Les festes de 
Sant Zenon, de Sant Joan, de Sant Roc, els festivals i cicles musicals que 
s’engeguen a l’estiu, la Biblioplatja i tot el que l’envolta, els tornejos, tot 
el que engloba l’Estiu Genial... Per aquesta raó, l’Ajuntament d’Arenys de 
Mar ha motivat, aquest any, l’aparició d’una nova publicació, la de les Festes 
d’Estiu a Arenys, que podreu tenir a les vostres mans des de començament 
d’aquest mateix mes si us acosteu als equipaments municipals. 
Aquesta publicació inclou també anuncis del teixit comercial de la vila i 
Editorial Mic ha estat la responsable de l’edició, paral·lelament al programa 
de Sant Zenon, que manté el format tradicional i que us acostarà els actes 
fins a casa vostra. 
A més d’aquestes dues publicacions, aquest estiu teniu la possibilitat de 
consultar l’oferta en lleure al llibret de l’Estiu Genial, la programació de la 
Biblioplatja en els díptics editats amb aquesta finalitat, rebreu el programa 
de Sant Roc, l’Arenys Activitats inclòs en el pròxim ATR amb els principals 
actes dels mesos d’agost i setembre... I no oblideu que a l’agenda digital 
del web municipal, a arenysdemar.cat, hi ha la informació actualitzada de 
tots els actes! 
Bon estiu i molt bona festa major! 
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És temps d’estiu...

REPORTATGE UN ESTIU DE FESTA

Sant Zenon 2010
El gruix dels actes programats aquest any 
els trobarem entre els dies 8 i 11 de juliol, 
amb els actes que fan que la festa sigui tan 
nostra (el brindis, el pregó, el concert de 
la banda, la traca, les completes, els focs 
d’artifici, els concerts d’estiu, el gegants, 
el torneig de bàsquet, sardanes i castells, 
el concurs de pesca, la gimcana familiar...) 
i d’altres que ens acompanyaran per farcir 
aquests dies tan especials i festius. Tro-
bareu tota la informació al programa de 
Festa Major, Sant Zenon 2010. 
Els joves tenen un paper important aquest 
any a la festa, ja que les barrakes arriben 
als 10 anys d’existència! Ho celebraran 
després d’haver treballat un any més per 
aconseguir una oferta plena: concert a 
la placeta i a la platja i un pregó jove el 

Després d’haver donat la benvinguda a l’estiu amb la Fira del Solstici, la revetlla de Sant Joan, de cremar la Bóta 
el dia de sant Pere i de començar a gaudir de ple de les platges d’Arenys, arriba el mes de juliol i, amb ell, la Festa 
Major de Sant Zenon. 

mateix dia 9. No trobareu la baixada de 
carretons en el programa de Sant Zenon, 
perquè el jovent ha decidit passar aquesta 
cita a les festes de Sant Roc. Així que ja ho 
sabeu, si teniu ganes de participar-hi no 
deixeu d’informar-vos-en a l’Espai Jove i 
aneu pensant en el vostre artefacte. 

Arenys, de festa durant tot l’estiu
Moltes de les activitats que es fan a la vila 
durant l’estiu s’han convertit en autèntics re-
ferents, com el Festival de Jazz, que arriba a 
la 19a edició canviant d’escenari provisional-
ment al pati de l’Edifici Xifré, a conseqüèn-
cia de les obres de millora que es fan aquest 
estiu al C.C. Calisay. El festival d’aquest any 
comença el 23 de juliol i s’allargarà cada di-
vendres fins al 27 d’agost. 
Hi ha una altra proposta que, potser, en-
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A la Comissió de Festes, ja fa mesos que hem aprés a filar molt prim i fer 
veritables exercicis de contenció pressupostària per obtenir els millors 
resultats que es puguin. Ens hem ogligat a no gastar ni un euro més del 
pressupostat, que s’ha reduït considerablement respecte al de les darreres 
edicions. La Festa Major ja és aquí, i amb grans dosis d’austeritat i de 
racionalització de tot plegat (unificació d’escenaris i equips tècnics, reducció 
de despesa de les llums...) hem anat configurant un programa per oblidar-
nos durant uns dies de cabòries.. i gaudir de la festa.
      La Comissió de Festes 

(trobareu l’escrit complet al programa de Sant Zenon)”

UN ESTIU DE FESTA REPORTATGE

cara no és un referent a la comarca com 
pot ser el Festival de Jazz, però que ha 
tingut una gran acollida a la vila i que s’ha 
consolidat com a cita d’estiu amb només 
dos estius a l’esquena: per tercer any 
consecutiu, els dissabtes del mes d’agost 
tenim cita al Festival de Música a la Gruta 
del Lurdes. A banda de recuperar aquest 
espai tan significatiu i de recollir el que 
anys enrere es va sembrar a Arenys de 
Mar amb el festival de música antiga, 
aquesta proposta vol donar la possibilitat 
als músics locals, o lligats d’alguna manera 
a Arenys de Mar, de mostrar els seus tre-
balls musicals. 
I els diumenges, de 6 a 9 del vespre, durant 
el mes d’agost hi ha propostes ben sugges-
tives per als petits arenyencs a l’esplanada 

del parc de Lurdes, aquest petit pulmó verd 
arenyenc. La programació d’aquest any es 
destina al joc: estructures musicals gegants, 
castells de sorra, jocs gegants, laberints, in-
flables, tallers de material reciclat... Són els 
Diumenges Infantils.  
Està clar que no són les úniques cites 
d’aquest estiu. Sant Roc es mereix una 
menció especial. El vot de vila desperta 
en la gent d’Arenys una estima especial, 
és potser la festa més “nostrada”. Per 
cert, que el Patronat de Sant Roc té 
obertes les inscripcions per participar a 
la festa com a macips fins al 24 de juliol. 
Recordeu que trobareu tota la informació 
al web  votdevila.cat i que a més del 
paper primordial que tenen els macips, 
macipes i macipets, Sant Roc va més 

enllà i no seria el mateix sense la Dansa 
d’Arenys, la cercavila nocturna i els actes 
que s’organitzen per acompanyar gent 
d’Arenys i de fora durant uns dies de festa 
continuada.   
Les audicions de sardanes en directe els 
dijous a la plaça de l’Església, la Biblioplat-
ja, del 16 de juliol al 31 d’agost a la Picòr-
dia, aquest any amb noves propostes que 
s’afegeixen a l’hora del conte, les demos-
tracions de cuina, el taller d’estels... I cine 
pícnic, tallers de ioga, cites esportives, 
festes de carrer, la processó de la Mare de 
Déu del Carme, el Festival de Contes... i 
amb especial atenció aquest any, també, a 
l’acte inaugural del Correllengua als Paï-
sos Catalans, que aquest any es farà al Ce-
mentiri d’Arenys de Mar el dia 3 de juliol 
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REPORTATGE UN ESTIU DE FESTA

JOVENTUT 

La Bundu Band guanya el 
Giramaresme 2010
La formació La Bundu Band, de la qual forma 
part l’arenyenc Fèlix Cucurull, va ser la guanya-
dora de l’edició d’enguany del Giramaresme, 
concurs de música jove del Maresme. El certa-
men, tutel·lat per Francesc Ribera Titot, atorga 
als guanyadors una gira per tots els municipis 
participants al projecte i una subvenció de 4.000 
euros per iniciar un recorregut musical i, per 
exemple, poder enregistrar una maqueta. 
A Arenys de Mar els podrem veure el dia 8 de 
juliol a la plaça de l’Església, emmarcats en els 
concerts joves de Festa Major. 

El Q-ral bus et porta de 
Festa Major!
Aquest estiu, per segon any consecutiu, 
el Q-ral bus es posa en marxa per por-
tar el jovent arenyenc a les festes majors 
del Maresme sense que hagin d’agafar 
ni cotxes ni motos. Les regidories de 
Joventut d’Arenys de Mar i de Munt, 
Canet i Caldes van valorar molt positiva-
ment l’experiència de l’any passat i han 
apostat de nou per aquest projecte. 
Qui vulgui utilitzar aquest servei de bus 
ha de tenir el carnet Q-ral que es fa gra-
tuïtament a l’Espai Jove del C.C. Calisay. 

amb l’espectacle El Minotaure i Teseu, amb 
una marcada empremta arenyenca en la 
posada en escena. 
Estigueu atents, hi ha un munt de propos-
tes interessants durant tot l’estiu! Feu-vos 
vostra la crida i feu que aquest 2010 a 
Arenys de Mar sigui Un Estiu Genial!

2010: Un estiu genial! 
L’oferta de casals d’estiu, de tallers, 
dels monogràfics esportius... s’in-
clou, un any més, en el programa 
Un estiu genial!, que després d’un 
estiu replet d’activitats posarà el 
punt final amb una festa popular a la 
Riera, el dia 5 de setembre. Tothom 
hi està convidat! 
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ALCALDIA ACTUALITAT

Nou adhesiu per 
aparcar de franc 
a la platja de la 
Picòrdia 
La zona d’aparcament amb prioritat per a 
residents a Arenys de Mar situada a la platja 
de la Picòrdia (al vial d’accés cap al Port) ha 
posat en marxa aquest mes de juny el nou 
sistema d’enganxines. Els residents acredi-
tats hauran d’extreure un tiquet a la màqui-
na expenedora, que servirà per a 48h. Per 
acreditar-se cal disposar d’una enganxina 
que es lliura a l’aparcament del Xifré. Per 
aconseguir-la cal presentar l’original del re-
but que demostra que s’està al corrent de 
pagament de l’impost de circulació. 

ALCALDIA

El DPTOP licita les 
obres de la variant 
d’Arenys de Mar 
per valor de 4,5 
MEUR
El Departament de Política Territorial 
i Obres Públiques ha iniciat la licitació de 
les obres de la variant que permetrà evi-
tar al pas actual de la B-511 per l’interi-
or d’Arenys de Mar i connectar l’N-II i la 
C-32. Els treballs es liciten per un import 
de 4,5 MEUR i es preveu que comencin a 
finals d’any. Aquesta actuació s’emmarca en 
el document de bases per a la millora de 
la mobilitat al Maresme signat recentment 
i en el traspàs de l’N-II a la Generalitat i la 
formació d’un sistema viari alternatiu.

El nou vial, de 900 metres de longitud, tin-
drà unes característiques periurbanes ja 
que passarà al costat del sector industrial 
Valldegata-Draper. El traçat s’inicia a la ro-
tonda en construcció pel Ministeri de Fo-
ment a l’N-II i finalitza als ramals de l’enllaç 
de la C-32. A uns 150 metres de l’inici, es 
formarà una intersecció d’accés a la urba-
nització Victòria, amb un tercer carril cen-
tral per facilitar els girs a l’esquerra. A 700 
metres del punt inicial, es preveu una ro-
tonda –dins del projecte d’urbanització del 
sector Valldegata ponent– a l’encreuament 
entre la variant, aquest sector i l’actual car-
rer d’en Draper. A partir d’aquesta roton-
da, un tram de 170 metres correspon a la 
connexió amb els ramals d’accés a la C-32.

ALCALDIA

Es rebaixen les retribucions als 
càrrecs electes de l’Ajuntament 
d’Arenys de Mar
L’aplicació de la reducció dels sous dels càrrecs electes locals no està expressament prevista 
per cap precepte del Reial decret-llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures extraor-
dinàries per la reducció del dèficit públic i que suposen la reducció dels sous de les persones que 
treballen a l’administració pública. El document assenyala que les reduccions salarials s’establiran 
de forma individual i amb criteris de progressivitat, i la seva quantia es calcularà prenent com a 
referència la retribució efectivament percebuda, a partir de la nòmina del mes de juny de 2010. 
Els sous per a l’any 2011 es congelaran. 

Per aquesta raó l’Ajuntament d’Arenys de Mar va dur a terme un ple extraordinari el dia 7 de juny 
de 2010 durant el qual es va aprovar establir una reducció del 7% en la retribució bruta de l’alcalde 
i el 1r tinent d’alcalde, una reducció del 6% en la retribució bruta de la 6a tinent d’alcalde i una 
reducció de 5% en les altres retribucions i indemnitzacions corresponents a regidors i portaveus. 

SEGURETAT CIUTADANA I PREVENCIÓ

Punt final a un nou curs escolar 
d’Educació Viària
Un any més els dos monitors 
d’educació viària, agents de la Po-
licia Local d’Arenys de Mar, han 
impartit als alumnes de 1r, 3r i 5è 
de Primària les jornades sobre mo-
bilitat segura, programades amb els 
consells escolars dels centres edu-
catius Joan Maragall i Sinera. Han 
estat 302 alumnes que al llarg del 
curs han participat en aquest pro-
jecte, el principal objectiu del qual 
és que els participants assoleixin 
uns valors universals de referència, 
com són la responsabilitat i la convi-
vència, a partir de valors específics 
de la mobilitat segura, com la prevenció, l’autoprotecció i l’autoconsciència als espais públics. 

Per avaluar l’assoliment d’aquests valors, l’alumnat ha participat en un concurs de dibuix, amb 
un tema únic que és la mobilitat segura; han rebut un diploma de participació i una gorra amb 
l’anagrama de la Policia Local “patrulla infantil”. Els guanyadors del concurs, a més del diploma 
acreditatiu, han rebut un lot de llibres de lectura adaptats a cada edat i material de dibuix.

Per altra banda, i a petició de la direcció de l’escola Joan Maragall, es van impartir unes jornades 
als alumnes de 6è sobre infraccions penals i administratives. En aquest cas l’objectiu va ser que 
els joves identifiquessin aquells fets o situacions que els portarien a cometre una infracció penal, 
fins i tot en aquelles que puguin semblar juguesques pròpies de l’edat.

Categoria       Total Anual actual Proposta     Disminució Resultat

ALCALDE               51.000,74     7,00%        3.570,05 47.430,69

6è TINENT ALCALDE          33.670,00     6,00%        2.020,20 31.649,80

1er TINENT D’ALCALDE     41.000,00     7,00%        2.870,00 38.130,00

Regidors govern
+ oposició i portaveus         110.814,36     5,00%        5.540,72           105.273,64

            236.485,10       14.000,97         222.484,13
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ACTUALITAT TERRITORI, SOSTENIBILITAT I PROMOCIÓ DE LA VILA

MEDI AMBIENT I PLATGES

La platja del Cavaió convenç i 
renova la Bandera Blava

La platja del Cavaió d’Arenys de Mar ha 
estat distingida per segon any consecutiu 
amb la Bandera Blava de qualitat de les 
platges aquest 2010. La Bandera Blava 
és un guardó internacional que conce-
deix anualment la Fundació d’Educació 
Ambiental (FEE) a platges i ports espor-
tius com a símbol identificatiu d’una alta 
qualitat ambiental i uns bons serveis i se-
guretat. La FEE és una organització sen-
se ànim de lucre que té com a objectiu 
promoure la conscienciació i l’educació 
ambiental, a través de programes inter-

nacionals que fomentin la sensibilització ambiental i el desenvolupament sostenible.

La Bandera Blava reconeix i estimula l’esforç dels ajuntaments per aconseguir que les platges 
del seu municipi compleixin determinats criteris normatius (Llei de costes, Directiva de les 
aigües de bany, Directiva de les aigües residuals urbanes, etc.), de neteja i seguretat, i amb 
una informació i gestió ambiental adequades, a més de garantir que s’hi respecten les condi-
cions higièniques, sanitàries i ambientals que la legislació vigent exigeix per a la seguretat i el 
benestar dels usuaris i usuàries.

22 empreses es presenten per fer l’obra del Cavaió 

El projecte per a la construcció del passeig entre Arenys i Canet al Cavaió ha estat aprovat 
definitivament.  A final del mes de juny s’obriran les pliques amb les dades de les empreses 
interessades a executar l’obra i que han estat 22. El pressupost base de licitació és de 3,7 
milions d’euros –iva exclòs– i anirà a càrrec, exclusivament, de la Generalitat de Catalunya.

L’Ajuntament 
d’Arenys de Mar 
es posiciona 
en contra de la 
draga
El ple extraordinari del dia 7 de juny va servir 
perquè l’Ajuntament d’Arenys de Mar mos-
trés la seva posició unànime en contra de la 
presència de la draga a les aigües de la pobla-
ció. Aquesta mesura, amb les que ha emprès 
la mateixa ciutadania, s’ha donat a conèixer al 
Ministeri de Medi Ambient i a tots els agents 
responsables de la regeneració de platges al 
Maresme. 
Així, tots els grups municipals van acordar 
comunicar al Ministeri que la regeneració de 
platges mitjançant el dragat del fons marí no es 
considera la solució per tenir sorra als mesos 
d’estiu, tant per raons ecològiques com eco-
nòmiques, i van voler deixar clar que el consis-
tori d’Arenys de Mar, tot i que les platges de 
ponent de la població han perdut sorra, ni de-
mana ni reclama que es faci aquesta actuació. 
A més, l’Ajuntament va voler deixar clar que 
aquesta actuació, en cap cas, s’ha de fer en ple 
estiu, ja que a més de perjudicar el fons marí és 
evident que provoca la terbolesa i mala qualitat 
de les aigües en plena temporada de bany, amb 
les repercussions negatives en els usuaris de les 
platges i en el comerç i turisme en general. El 
consistori també va voler mostrar la solidaritat 
amb el sector pesquer per trobar les solucions 
adients que no malmetin el fons marí. 
Per tot això, l’Ajuntament d’Arenys de Mar 
reclama que es facin els estudis necessaris per 
cercar les propostes adients que respectin 
aquest fons marí i ajudin a millorar la 
biodiversitat de les espècies marines, així com 
estudis i inversions necessaris per estabilitzar 
les platges del Maresme de manera permanent 
sense haver de recórrer anualment al dragatge 
del fons marí.

Moment en què es van lliurar a l’alcalde les més de 2.000 
firmes recollides en contra de la draga a Arenys de Mar 

PROMOCIÓ LOCAL

Plans extraordinaris 
d’ocupació local 2010
El Departament de Treball ha resolt favorable-
ment la sol·licitud de la subvenció dels Plans Ex-
traordinaris d’Ocupació Locals (Projecte Impuls-
Treball) de  l’Ajuntament d’Arenys de Mar per 
portar a terme la contractació de 23 persones 
com a treballadors/es de l’Ajuntament durant 6 
mesos.

Les contractacions comencen aquest mateix 
mes de juliol i tindran un durada de 6 mesos, és 
a dir, fins al gener de 2011. Aquestes persones, 
a part de la feina que realitzaran destinada a la 
millora del municipi, també rebran una part de 
formació dins del seu horari laboral.

Els sectors laborals són els següents: construc-
ció, noves tecnologies i energies renovables.

 

Més informació al
Servei d’Inserció Laboral

a l’edifici Xifré
Tel. 93 792 26 01

URBANISME

L’empresa 
BOQUET, 
encarregada del 
manteniment 
de l’enllumenat 
públic i els 
semàfors
L’empresa Boquet és l’encarregada, 
des d’aquest mes de juny, del mante-
niment de l’enllumenat públic i els se-
màfors a Arenys de Mar, després de 
guanyar el concurs públic d’adjudicació. 
Així, a partir d’ara, el telèfon per avisar 
de les avaries de l’enllumenat públic 
serà el 629 250 063, un telèfon actiu 
les 24 hores del dia al qual es pot trucar 
tan si es tracta d’una urgència com si 
no. Recordeu que la Policia Local tam-
bé està al vostre servei en cas que vul-
gueu informar sobre alguna incidència 
d’enllumenat a la via pública.  
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TERRITORI, SOSTENIBILITAT I PROMOCIÓ DE LA VILA ACTUALITAT

Les obres finançades pel Fons Estatal d’Ocupació 
(FEOSL 2010) a Arenys de Mar ja han començat

URBANISME

Les obres de la Riera, a llevant, 
encaren l’última fase del projecte

Aquest mes de juliol, les obres 
de reurbanització de la Riera 
d’Arenys, a llevant, entren en 
l’última fase del projecte. Un 
cop col·locats els serveis i la 
pavimentació amb les lloses noves, 
s’està treballant en la zona de 

descans i passeig, que recupera les 
lloses antigues i que s’enjardinarà i 
tindrà mobiliari urbà. 
Té especial interès en aquesta fase 
la col·locació de la canal de reco-
llida de pluvials al llarg de la Riera, 
ja que per primera vegada la Riera 

tindrà embornals de recollida d’ai-
gües superficials. Si hi afegim que 
durant la fase de serveis es van ca-
nalitzar les pluvials de cada façana, 
cal tenir en compte que els dies 
de pluja es podrà caminar per la 
Riera amb molta més facilitat que 
abans de l’obra. 
Quant a la circulació, el giratori 
que regularà el pas de vehicles 
a l’altura del rial de Sa Clave-
lla ja es comença a intuir amb la 
construcció de les voreres, i el 
que hi ha davant de l’Ajuntament 
s’ha mogut per col·locar-lo a l’eix 
que li pertoca per donar pas des 
del carrer d’Avall, cap al carrer 
Anselm Clavé, a més de la Riera, 
l’N-II i l’accés a la platja i el Port. 
La Regidoria d’Obres i Serveis vol 
continuar amb el projecte de dig-
nificar els giratoris arenyencs i per 
aquesta raó treballa en el disseny 
d’aquest espai. Encara pel que fa a 

la circulació, el carrer Bisbe Cata-
là ja està obert al trànsit i els res-
ponsables de l’obra encaren, en el 
moment de tancar aquesta edició, 
les tasques per adequar l’encreua-
ment amb el carrer Margarides. 

Els carrers Bisbe Vilà Mateu i Frederic Ma-
rès han estat els dos primers on s’han fet les 
prospeccions necessàries abans de començar 
l’obra, que durant el mes de juliol es comen-
çarà també als altres tres carrers afectats: de 
la Torre, Bisbe Pasqual i Sant Josep. Es tracta 
d’una obra per a col·locar un tub de telecomu-
nicacions i reurbanitzar els carrers a la manera 
que es va fer al carrer de l’Església. 

A més de les obres per convertir els baixos del 
Geriàtric Municipal en una sala de rehabilitació 
per a la gent d’Arenys i les de substitució dels 
quadres elèctrics de l’escola Joan Maragall, les 
obres per climatitzar la Sala Polivalent del C.C. 
Calisay també estan en marxa.

Què és la climatització per geotèrmia?  

La climatització per geotèrmia és un sistema 
que permet climatitzar l’edifici amb una ener-
gia renovable que aprofita l’escalfor del subsòl 
de la Terra a través d’un sistema de captació 
soterrat que no tindrà cap impacte visual. Els 
primers treballs han consistit a perforar el sub-
sòl, on es col·loquen els col·lectors per cap-
tar l’escalfor, i seguidament s’hi instal·laran la 
sala de màquines i la distribució. Està previst 
fer 9 perforacions fins a 110 o 120 metres de 
fondària. Per últim, caldrà instal·lar-hi el terra 
radiant i els fan-coils. 

Una part important de l’energia que prové del 
Sol i arriba a la Terra, és absorbida per l’escor-
ça terrestre en forma de calor. La gran massa 
de la Terra fa que la temperatura del subsòl, a 
partir d’uns 2 metres de profunditat, es man-
tingui pràcticament constant durant tot l’any. 
El rendiment energètic d’un sistema de clima-
tització, utilitzant com a font de calor el subsòl 
a 15 graus, és de com a mínim del 450% es-
calfant i del 600% refredant. Això és possible 
ja que no es genera tota l’escalfor, sinó que la 
major part només es transfereix d’una font a 
una altra. Aquest sistema de climatització és 

altament ecològic, ja que pràcticament no es 
genera CO2. 

L’eficiència del sistema representa en el procés 
de calefacció un estalvi de més del 75% dels 
kW consumits als kW aportats. En el procés de 
refrigeració representa un estalvi del 83% dels 
kW consumits als kW aportats. Aquesta eficièn-
cia és un 50% més gran que els sistemes tradi-
cionals de refrigeració amb bombes de calor.
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ACTUALITAT SERVEIS A LES PERSONES

EDUCACIÓ

L’estiu per als centres 
educatius arenyencs
Les obres de construcció de la nova seu de l’escola Sinera conti-
nuen a bon ritme i aquest estiu s’acabaran perquè l’alumnat pugui 
començar el nou curs escolar a l’edifici del Bareu. Està previst que 
a començament d’agost l’obra estigui acabada i el centre pugui fer 
el trasllat abans de començar el curs. La festa de final de curs d’en-
guany per al Sinera ha estat especial, ja que han aprofitat per acomi-
adar-se de l’edifici Cassà. 

Quant a l’escola Joan Maragall, que durant l’estiu acull els casals 
d’estiu a part del seu equipament, aquest estiu també és objecte 
de millores en les infraestructures, en concret amb la millora dels 
quadres elèctrics del centre, actuació que es du a terme a través 
del FEOSL. 

L’Escola Bressol Municipal també tindrà novetats aquest estiu, tot i 
que no als mòduls de la Raureta. Aquest mes de juliol es coneixe-
rà quina ha estat l’empresa guanyadora en el concurs públic per a 
la construcció de la nova escola bressol. L’Escola Bressol Municipal 
ha tancat aquest any les inscripcions i, malgrat que en un primer 
moment una desena de famílies van quedar en llista d’espera, en el 
moment de tancar aquesta edició totes les preinscripcions van ser 
acceptades i, per tant, ningú ha quedat fora per al curs 2010-2011. 

CULTURA

Més de 20.000 visites als Espais 
Florits i la Mostra de Titelles

CDESE

Espriu i Arenys, al Mapa 
Literari Català 2.0, el web dels 
espais de la literatura catalana 
arreu del món
El Mapa Literari Català és una aplicació web basada en la tecnologia 
de Google Maps que permet consultar diferents punts de la geogra-
fia mundial amb textos de la literatura catalana associats. Cada loca-
lització geogràfica o espai escrit està format per un text relacionat 
amb el territori així com tota una sèrie de continguts multimèdia que 
enriqueixen l’experiència de l’usuari-lector: fotografies d’època dels 
escriptors, dels seus manuscrits o del paisatge, vídeos explicatius o 
amb el propi escriptor recitant els seus textos i finalment àudios de 
les obres literàries que el conformen, locutades per veus reconegudes 
com les de Pere Arquillué, Carles Sales, Rosa Cadafalch o Mercè Ma-
naguerra, entre d’altres. Completen els espais escrits, unes contextu-
alitzacions per explicar els vincles d’aquella obra i del seu autor amb el 
territori localitzat. L’aplicació també recull la localització dels centres 
de patrimoni literari i centres d’estudi que conformen l’associació Es-
pais Escrits. Xarxa del Patrimoni Literari Català, amb informacions 
pràctiques de la institució. En aquest sentit, Salvador Espriu és un dels 
autors indexats en el mapa i, per tant, Arenys de Mar forma part del 
projecte, amb el Centre de Documentació i Estudi Salvador Espriu.

Arenys de Mar va viure un any més un cap de 
setmana en què les flors i les titelles van ser les 
protagonistes. Els Espais Florits van rebre mul-
titud de visitants atrets per les composicions de 
cada jardineria i floristeria a qui s’havia assignat 
el disseny dels espais, tant públics com privats. 
L’espai més visitat va ser l’exposició d’orquídi-
es al CC Calisay, amb 6.412 visites, i va aixecar 
també molta expectació la capella de Josep Xi-

fré, amb 1.300 visites, un espai que per primer 
any es va obrir a la Mostra; o el jardí indià que 
recordava l’antiga fesomia de primers de segle 
XX a la plaça de la Vila. La iniciativa dels veïns 
del carrer de l’Església, que de forma espontà-
nia van organitzar-se per treure plantes i flors al 
carrer, va generar molta participació, així com 
els aparadors dels més de 50 comerços que es 
van voler adherir a la festa.

Amb aquesta tercera edició, Arenys de Mar 
consolida la Mostra de Flors i Titelles, amb 
més de 18.000 visites al llarg del cap de set-
mana als diferents espais florits. Cal destacar 
també la participació de més de 450 persones 
als tallers i conferències que van tenir lloc al 
CC Calisay entorn al món de les orquídies i 
les més de 1.500 persones que van assistir als 
espectacles de titelles que s’havien programat 
a diversos espais arenyencs, com el Teatre 
Principal, les feixes del Xifré, o les places de la 
Mina o l’Església.

La Regidoria de Cultura agraeix a totes aque-
lles persones que van fer possible que una nova 
edició del Flors i Titelles fos un èxit: els pro-
fessionals del món de la jardineria, l’Espai Jove, 
l’AE Flos i Calcat, els paradistes del Mercat 
Municipal, l’Associació Catalana d’Amics de les 
Orquídies i l’Associació d’Amics dels Bonsais 
de Caldes d’Estrac, Binixiflat Teatre, Centre de 
Documentació i Estudis Salvador Espriu... 
els més de 50 establiments comercials de la 
vila que van de-
corar els seus 
aparadors amb 
motius de la 
mostra, la Bri-
gada Municipal 
i a la gent que 
va obrir els 
seus espais 
i guarnir els 
seus carrers.
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MUSEU

El Museu d’Arenys de Mar participa en la 
Trobada Internacional de Puntaires de la 
Coruña
El Museu Marès de la Punta va ser convidat a participar en la Trobada Internacional 
de la Coruña del 27 al 29 de maig, on van participar representants de Ciudad Real, 
Aragó, França, Polònia, Bèlgica, Portugal i la República Txeca. El Museu va mostrar 
alguns dels treballs de punta de les seves col·leccions i va difondre el treball de ret fi 
o punta d’Arenys, tècnica característica de la comarca del Maresme.
Aquest mes de juliol, el Museu participarà en la Trobada que es celebrarà a 
Peniche (Portugal).

La Regidoria d’Esports va organitzar els 
dies 4, 5 i 6 de juny la DIADA DE L’ES-
PORT, que aquest any va consistir en la 
“Nit de l’Esport” (divendres 4 de juny), 
les jornades “Faig Esport” (dissabte 5 de 
juny), i la Festa de l’Esport (diumenge 7 
de juny). 
Al llarg de la Nit de l’Esport, que aquest 
any va consistir en un acte al Teatre Prin-
cipal, es van atorgar les distincions als mi-
llors esportistes de l’any. Els guardonats 
van ser:

Toni Llobet Balcells, esportista del Club 
Nàutic Arenys de Mar, com al Millor 
Esportista Individual 2009 - 2010.

ESPORTS

Èxit de participació en la Diada de l’Esport

Mar Badia Castilla, esportista de la 
Penya Apa Anem-hi, com a Millor Es-
portista Base 2009 - 2010.
El Sènior Femení del Club Vòlei 
Arenys com a Millor Equip Adult de 
la temporada 2009 – 2010.
El Benjamí A del Club de Futbol 
Arenys com a Millor Equip Base 
2009-2010.
La Menció Especial Bernat Coll, que 
s’atorga a una persona que hagi des-
tacat com a millor col·laborador en 
la promoció de l’esport a Arenys de 
Mar, va recaure aquest any en Me-
ritxell Carrillo Vila, del Club Vòlei 
Arenys.

L’endemà dissabte, la Diada de l’Esport va 
tenir un lema clar: FAIG ESPORT!!!
Durant tot el dia tothom va poder par-
ticipar en les diferents activitats espor-

tives programades per la Regidoria en 
col·laboració amb les entitats esportives 
arenyenques. El V Trofeu de Vela Interes-
colar, dirigit a totes les escoles que dintre 
del seu programa escolar havien realitzat 
l’activitat de vela durant el curs; escacs, 
hoquei, bàsquet, tennis taula, futbol, 
skate, salt d’alçada, tir amb arc i vòlei al 
bell mig de la Riera durant el dissabte a 
la tarda; bateig de mar i portes obertes al 
Complex Esportiu diumenge al matí... Un 
seguit d’activitats que van fer que Arenys 
de Mar s’aboqués de ple, un any més, a la 
que ja és un clàssic en les activitats anuals 
de la vila: La diada de l’Esport. 

La Regidoria d’Esports vol agrair la col-
laboració de totes les entitats esportives 
que han fet que aquesta diada fos un èxit 
de participació.
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IGUALTAT

Nou espai de 
trobada per a les 
dones
Als baixos de l’edifici consistorial, la Re-
gidoria d’Igualtat ha obert l’Espai Lila, un 
lloc on les dones poden adreçar-se per 
conèixer tots els serveis que l’Ajuntament 
els ofereix, ja sigui de manera directa o a 
través d’altres administracions.

BIBLIOTECA

Final de curs, també, per a l’hora 
del conte i la tertúlia de novel·la a 
la Biblioteca
L’hora del conte de la Biblioteca P. Fidel Fita ha tancat el curs amb els seus mi-
llors registres d’assistència: 2.771 persones. Nens i acompanyants –pares, avis, tiets, 
amics– han seguit amb interès i fidelitat les narracions que cada dijous han desem-
barcat a la sala d’actes del carrer Bonaire. No hi hagut dues històries iguals ni dues 
posades en escena idèntiques: des de contes en anglès, fins a ombres xineses, pas-
sant per històries explicades per a nadons, o un apropament al món animal amb una 
tortuga de convidada. També es van fer activitats especials per donar la benvinguda 
a la castanyada, Nadal i a la Vella Quaresma.
Aquesta activitat lúdica i educativa ha estat possible gràcies al suport d’un equip de 
17 col·laboradors. Persones a les quals la biblioteca vol agrair la seva dedicació de-
sinteressada. Els col·laboradors han estat: Cristina Sánchez, Maribel Illescas, Naïma 
Nasri, Joan Bosch, Montserrat Jordà, Nuri Puig, Anna Danés, Paku Pillu, UllDistret, 
Serena Worsdell, Gemma Paus, Carme Vera, Beatriz Mella, alumnes de l’aula d’aco-
llida del CEIP Sinera, Gemma Puig, Ramon Vinyes i Albert Martínez. 
D’altra banda, la tertúlia literària ha tancat el curs amb la bona sensació d’haver 
consolidat el seu model de combinar cites amb novel·listes catalans i sessions sobre 
novel·les estrangeres. L’activitat compta amb un grup fidel tertulians que solen llegir-
se l’obra dies abans. Entre habituals i eventuals, aquesta temporada han participat en 
les tertúlies 355 persones, que en alguns casos també han participat en les sortides 
a Catalunya i a l’estranger que s’han organitzat per conèixer l’escenari de les novel-
les. Aquest curs, a més de  Martí Gironell, ens han visitat Care Santos i Francesc 
Miralles –que van parlar del seu llibre El millor lloc del món és aquí mateix– i Gaspar 
Hernàndez, que tot i l’aparent paradoxa, va a venir a parlar d’El silenci. 
Tant si es rep la visita de l’autor com si no, sempre hi ha un col·laborador que, de 
forma voluntària, presenta l’escriptor i la novel·la i engega i modera la xerrada. 
Aquest curs aquest paper l’ha exercit les següents persones: Quim Mateu, Enric 
Agustí, Assumpció Maresma, Montserrat Jordà, Ramon Vinyes, Teresa Montmany, 
Paquita Zaragoza, Cristina Valls, Lourdes Cazorla i Montserrat Fonoll.

ACCIÓ SOCIAL

Formació per 
als voluntaris de 
carrer
El projecte del Voluntariat de Carrer, 
que ha engegat la Regidoria d’Acció So-
cial, continua assentant les bases per 
posar-se en marxa definitivament. Des-
prés de la reunió mantinguda el dia 26 
de maig entre la mateixa comissió del 
Voluntariat, els dies 4 i 10 de juny, a les 
7 de la tarda, al Centre Cultural Calisay, 
es van dur a terme les sessions de for-
mació de les persones que volen formar 
part del projecte a càrrec de Creu Roja. 
Us recordem que aquest no és un grup 
tancat i que si voleu participar-hi podeu 
trucar al tel. 93 792 22 64.
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PARTICIPACIÓ ACTUALITAT

COMUNICACIÓ

Nous canals de 
TDT al Maresme, 
per evitar la mala 
recepció degut a la 
propagació
Les emissions surten des del centre emis-
sor de Collserola, i van entrar en funciona-
ment els dies 16 i 30 de juny de 2010 

La recepció del senyal de televisió a les zo-
nes costeres sempre ha tingut algun grau 
de complexitat. Les condicions climatolò-
giques, sobretot a l’estiu, fan que hi hagi 
propagacions, sobre el mar, d’altres canals, 
i això provoca interferències. Aquest feno-
men ja es donava amb la televisió analògica, 
però amb la TDT, aquest fet s’accentua en 
els canals alts de la banda UHF.

Amb l’objectiu de facilitar una alternativa 
de recepció de TDT lliure d’aquest tipus 
d’interferències al litoral del Maresme, 
s’han posat en marxa, en canals alternatius 
les emissions que actualment hi ha en els 
canals del 66 al 69 inclosos, des del centre 
emissor de Collserola, només en direcció 
al Maresme. Els nous canals alternatius són 
els següents:

MUX TVE, Veo i Net TV (canal 66):      
Canal 41

MUX Sogecable i La Sexta (canal 
67): Canal 29

MUX Tele5 i Net TV (canal 68):          
Canal 23

MUX Antena 3 i La Sexta (canal 
69):  Canal 43

Els nous canals van iniciar les emissions el 
16 de juny, excepte el canal 43, que estava 
previst iniciar-se el dia 30 (l’edició d’aquest 
butlletí es va tancar el dia 22 de juny). 
De tota manera, aquests nous canals són 
una alternativa per tots aquells ciuta-
dans que detectin problemes de recepció 
d’aquests múltiplex. Qui no tingui proble-
mes de recepció, podrà continuar veient 
aquests 4 múltiplex pels mateixos canals 
(del 66 al 69).
Per a la correcta adequació dels sistemes 
de recepció d’aquells ciutadans afectats 
per aquesta problemàtica, es recomana 
resintonitzar els aparells receptors i, si fos 
necessari en els casos d’antena col·lectiva, 
avisar a l’instal·lador homologat habitual.
Us recordem que Arenys de Mar està 
a l’espera que la Generalitat posi en 
marxa el micro-repetidor de senyal 
instal·lat al Cementiri.

CIVISME

Opina pel Civisme: Conviure és 
compartir
L’Ajuntament d’Arenys de Mar se-
gueix endavant amb el projecte Arenys 
Cívic. Conviure és Compartir. Per això, 
aquest mes, i ja immersos en el procés 
que ha de dur la Regidoria de Civisme 
a la redacció d’una nova ordenança per 
a la població, us proposem que emple-
neu aquesta butlleta i, així, entre tots i 
totes aconseguirem que l’ordenança de 
Civisme de què es doti el municipi no 
exclogui cap àmbit d’interès essencial. 
Civisme és la capacitat de saber viure 
en societat, (conviure) tot respectant i 
tenint en consideració la resta de persones i l’entorn que componen la nostra societat, 
el nostre municipi, i en definitiva, el nostre Arenys. 
Per elaborar l’ordenança de Civisme i Convivència et volem preguntar quins 
comportaments cívics creus que poden millorar a la zona on vius o en el teu 
carrer:
Fins al 12 de setembre pots deixar la teva butlleta als equipaments municipals 
o bé contestar a través del formulari del web municipal arenysdemar.cat

Opina pel Civisme: Conviure és Compartir
Cal millorar  (Selecciona de quins es tracta i especifica’ls)

o Sorolls                                                                                                                                   

o Neteja 

o Circulació de la via pública

o Tinença d’animals 

o Relacions interpersonals a l’espai públic            

o Relacions interpersonals comunitats de veïns

o Medi ambient 

o Altres: 

o No cal millorar-ne cap 
Recomanacions: 
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Coviure és compartirL’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 26 de maig de 2010 

Ple extraordinari del dia 7 de juny de 2010 

1.- Aprovació d’acta.
2.- Aprovació del Compte de gestió recaptatòria 2009.
S’acorda per unanimitat.
3.- Aprovació del Compte de recaptació de sancions de 
circulació 2009.
S’acorda per unanimitat.
4.- Adhesió a l’acord relatiu a la contractació de persones 
en atur.
S’acorda per unanimitat.

5.- Aprovació de l’avantprojecte de viabilitat i alternatives 
de canalització del rial del Bareu.
S’acorda amb els vots favorables de PSC, Esquerra i ICV, i l’abstenció 
de CiU, PPC i VIA-M. 
6.- Aprovació de l’avantprojecte de remodelació del Mer-
cat municipal.
S’acorda amb els vots favorables del PSC, Esquerra, ICV i dos vots de 
CiU, i l’abstenció de 3 regidors de CiU, PPC i VIA-M. 
7.- Mocions.
8.- Precs i preguntes.
9.- Comunicacions.

1.- Proposta d’acord sobre la regeneració de les platges 
d’Arenys de Mar.
S’acorda per unanimitat.

2.- Proposta d’acord sobre la reducció retributiva dels 
càrrecs electes.
S’acorda per unanimitat. 

PARTICIPACIÓ

Tancat el 
període 
d’aportació de 
propostes per 
al pressupost 
2011 
El dia 18 
de juny es 
va tancar el 
període de 
presentació de 
propostes per incloure en el pressu-
post municipal de 2011, la primera fase 
del procés participatiu d’enguany. Du-
rant l’estiu, l’Ajuntament estudiarà cada 
una de les propostes. Les que complei-
xin els requisits es duran a votació i la 
resta es lliurarà als responsables muni-
cipals perquè les tinguin presents en el 
moment d’elaborar els pressupost de 
2011. Les votacions estan previstes per 
al mes d’octubre.

Nom*

1r Cognom*

2n Cognom

DNI/NIE*   Sexe*  

Adreça*: Carrer/Plaça/ Avinguda

núm.  Escala  Pis Porta

Codi postal   Població 

Correu electrònic

Telèfon    Data de naixement

* Dades obligatòries

Informació subjecte a la Llei 15/99 de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal. Per ac-
cedir, modificar o cancel·lar  les dades de contacte, adreceu-vos a la regidoria de Civisme de l’Ajuntament 
d’Arenys de Mar.
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  ELS GRUPS POLÍTICS OPINIÓ

Anem avançant

Campus “Cesc 
Fàbregas”

ICV defensa una sortida a la crisi diferent, que si-
gui justa des del punt de vista social, i creu que 
la proposta de reforma laboral que presenta 
el govern Zapatero és “esbiaixada” caps als in-
teressos de la patronal i dels partits de dretes.  
És cert que la responsabilitat de la crisi econòmica 
actual no es pot atribuir exclusivament al president 
Zapatero i al seu Govern, però també és cert que 
era seva la responsabilitat d’adoptar les mesures ne-
cessàries perquè la crisi colpegés al mínim possible 
els sectors més desafavorits. Les mesures aprovades 
fins avui van justament en sentit contrari: s’ha tren-
cat el Pacte de Toledo i s’han congelat les pensions, 
retallant el poder adquisitiu dels pensionistes. Han 
trencat els acords adoptats fa pocs mesos amb els 
sindicats i han rebaixat el sou dels funcionaris en un 
mínim del 5%, i ara, finalment, han presentat una 
proposta de reforma laboral que deixa de banda els 
sindicats i, tal com demanaven els empresaris, facilita 
l’acomiadament i no contribueix a generar ocupació.  
El govern Zapatero ha preferit afavorir els bancs, 
les rendes més altes, les grans empreses, fent que 
la crisi la paguin els de sempre: els pensionistes, els 
treballadors públics, les famílies de les persones 
dependents i el conjunt dels assalariats, autònoms i 
petits empresaris amb la pujada de l’IVA fins al 18%.  
És per això que ICV vol denunciar aquestes po-
lítiques, més pròpies d’un govern de dretes, que 
afavoreixen els rics i perjudiquen els sectors més 
desafavorits de la població. La dreta econòmica i 
política està desmantellant l’Estat de Benestar a Eu-
ropa mentre que el PSOE està fent la feina bruta a 
aquesta dreta. La gent d’esquerres davant d’aquest 
intent de desmantellar l’Estat de Benestar no pot 
resignar-se.  

Fi de l’Escola Taller 
“Sinera”

Qui ha de pagar la sortida de la crisi?

Amb aquest juny que ja és història ha finalitzat 
l’Escola Taller 2008-2010, rebatejada com a “Si-
nera” després d’assumir que per problemes aliens 
a l’Ajuntament no es podria actuar finalment a “La 
Raureta”. Malgrat aquests entrebancs sobrevin-
guts, l’Escola Taller ha posat fi als dos anys de pro-
grama amb una excel·lent rehabilitació de bona 
part del segon pis de l’edifici Xifré.
S’acompleixen, per tant, els grans objectius d’aques-
ta escola adreçada a joves de fins a 25 anys: For-
mar-los i capacitar-los professionalment per tal 
de facilitar-ne la seva inserció al mercat labo-
ral, dotant-los d’hàbits i disciplina per reduir 
els riscos d’exclusió social. L’eina per aconseguir-
ho ha estat actuant sobre un equipament municipal, 
l’edifici Xifré, sota la tutela d’un equip docent que és 
part fonamental per a l’èxit del programa.
Les escoles taller es reformularan en “Noves Cases 
per a Nous Oficis”. Amb un format d’un any (en 
comptes dels dos actuals) i més orientades a oficis des-
vinculats del sector de la construcció, es pretén formar 
joves en aquelles activitats que presumiblement 
seran més sol·licitades en els propers anys.
Els diferents consistoris d’Arenys de Mar han do-
nat un suport incondicional a les escoles taller, en 
els més de 10 anys d’aquest programa. Davant les 
incerteses de qualsevol canvi i la conjuntura laboral 
tan adversa, el grup municipal d’Esquerra desitja 
que aquest nou format connecti amb les neces-
sitats dels joves sense estudis però també amb 
les del teixit productiu generador de llocs de 
treball del nostre entorn.

Austeritat sí, però per 
a tots...

Esborrem Arenys del 
mapa, Oi que sí Lorena 
Estrada?

No ens va quedar clar si l’eslògan del PSC era posar o 
esborrar Arenys del mapa. Sembla ser que la Sra. Lorena 
Estrada, flamant regidora d’Esports, sí que ho tenia clar: del 
que es tractava era de veure què podíem fer per no lluir ni 
promocionar el poble, i el millor era perdre el Campus Cesc 
Fàbregas. A Tordera, que no tenen un pèl de tontos –no en 
va fa 16 anys que governa CiU amb majoria absoluta-, li van 
prendre la cartera. O millor dit,  per culpa seva hem per-
dut una immillorable ocasió de posar el nom d’Arenys altra 
cop al mapa mundial i amb lletres majúscules, aprofitant el 
prestigi i el nom d’aquest jove arenyenc que avui, amb vint-
i-tres anys, ja és conegut arreu del món. Un campus que ens 
permetia que tots els afeccionats al futbol a nivell no només 
nacional sinó mundial, sabessin que existeix Arenys i que 
aquest jove internacional és fill de la nostra vila, i no tant sols 
això, sinó que dóna nom al seu campus futbolístic i, encara 
més, si cal,  en un estiu en què es parlarà de futbol: hi ha 
un mundial i segur que ell en serà una estrella, i tota l’afició 
barcelonista estarà pendent de si fitxa o no pel Barça.
Doncs no, amics, la regidora socialista ni se’n va assabentar, 
ni va anar a cap reunió, ni li va preocupar gens ni mica si 
el campus es feia a Arenys o a Pensilvània, i quan algú li va 
dir va fer cara de “i què!” , si no hi ha campus no passa 
res. Llàstima que s’hagi perdut una molt bona ocasió que 
es parlés d’Arenys i que s’hi fes una activitat esportiva com 
aquesta, tant per prestigi com per promoció de la nostra 
vila, que bona falta ens fa. 

Moltes gràcies, senyoreta Estrada, pel seu interès, i com 
ja ha fet per Ràdio Arenys doni’ns la culpa a nosaltres i 
expliqui què teníem l’any passat que aquest any no tin-
guem, i on dormen els nens del campus a Tordera, si és 
que ja se n’ha assabentat, i aleshores parli. Que ser de 
paraula fàcil és una cosa i treballar i arremangar-se n’és 
una altra de molt diferent.

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. 

A un any de finalitzar el mandat, us podem 
comunicar, amb satisfacció, que tenim enlles-
tits dos dels nostres projectes que s’han iniciat 
i executat en aquest mandat. En primer lloc 
una millora a nivell viari: la finalització de l’obra 
de la rotonda de l’N-II, un pas endavant cap 
a la conciliació entre el trànsit d’aquesta car-
retera i la ciutadania. Aquesta rotonda, a més 
de millorar la circulació, facilita els accessos a 
les zones de lleure properes. Aquesta obra es 
complementarà amb la variant de Valldegata 
prevista d’executar aviat.
En segon terme, però no menys important, és 
la reforma dels vestidors i una part del pavelló 
esportiu Fondo de les Creus, que suposa una 
millora qualitativa en les infraestructures per 
a la pràctica de l’activitat esportiva al nostre 
municipi. Aquestes reformes s’ha pogut dur a 
terme gràcies a les subvencions rebudes del 
Fons Estatal per a la Inversió Local i de la Di-
putació de Barcelona. Ara, al pavelló triple, ja 
hi tenim 9 vestidors (6 per als equips i 3 per a 
l‘arbitratge) –complint amb la normativa que 
estableix el Consell Català de l’Esport–, 3 ma-
gatzems nous, 3 despatxos per a entitats, una 
sala de juntes i la Regidoria d’Esports, que es 
trasllada al pavelló, a més d’haver fet realitat 
la construcció de les grades i la supressió de 
barreres arquitectòniques, que fa accessible la 
instal·lació per a totes les persones.

Diàriament sentim notícies de les retallades a l’Es-
tat del benestar, que afecten primordialment els més 
dèbils; alhora que escoltem els beneficis dels bancs i 
les injeccions de diners públics a entitats financeres 
poc eficients. Només amb els més de 9.000 milions 
d’euros que l’Estat espanyol va injectar a Caja de 
Ahorros de Castilla la Mancha hauria estat suficient 
per complir amb les exigències de la UE i no hauria 
fet falta congelar ni les pensions ni reduir el sou dels 
funcionaris públics.
Algun dia la gent haurà de reaccionar davant dels 
abusos continuats del poder, que permet a dia d’avui 
continuar llençant diners a cabassos, mentre retallen 
drets socials i prestacions bàsiques. A nivell local, 
trobem indignant la retallada que el Govern 
Municipal ha fet en el pressupost d’alimentació 
dels residents del Geriàtric d’Arenys, fins ara 
l’empresa donava de menjar i sopar per 9,50 euros, 
la licitació per a la nova empresa que entrarà l’ha 
fitxat el Govern en 7 euros/dia per a 4 àpats, d’aquí 
han de sortir els diners per comprar els aliments, 
els sous de les cuineres, la part proporcional de les 
despeses fixes de l’empresa subministradora i el seu 
benefici industrial, què menjaran els residents?

Ens fèiem creus fa uns mesos que qui malmet el 
fons marí (amb la draga) sigui el Ministeri de Medi 
Ambient, qui ha perpetrat aquesta acció contra els 
residents del geriàtric és la Regidoria de Benestar 
Social, potser hauria de canviar-se el nom a Malestar 
Social. Bon estiu.




