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Portes. Aquesta ha estat la portada del calendari de 2011 que acompanya la 
campanya de la recollida selectiva porta a porta. No són portes d’Arenys, són 
portes en general. Perquè aquest no és un projecte d’Arenys, va més enllà, 
ens afegim a les desenes i desenes de municipis que ja s’han compromès amb 
el medi i que han optat per la recollida porta per porta per facilitar la feina als 
ciutadans i garantir una bona gestió dels residus al país.

Sobre la gestió 
pública

El món de la gestió pública és apassionant, però 
s’ha de tenir en compte que obeeix a unes regles 
diferents a altres entorns de gestió. La vocació 
de servei públic, a diferència de la privada, no és 
envers uns objectius tangibles, no és una vocació 
en interès o al servei propi o d’uns quants, és 
una vocació sentida, cap a la ciutadania.
Des de la gestió pública servim a objectius no 
rentables com a finalitat sinó indispensables de 
concepte. Procurem pel benestar, la salut, l’edu-
cació, l’atenció als infants i a la gent gran, la con-
vivència, el diàleg, la comunicació... 
No tenir clars aquests plantejaments reper-
cuteix en el desencís de treballadors, gestors 
i  ciutadans. Fa molt que es parla de la refor-
ma de l’administració pública i, de fet, s’han 
produït avenços, però encara queda molt 
camí per recórrer. 
És fàcil carregar contra els treballadors de les 
administracions, però tinguem present que 
aquestes normes, que molts no entenem, ells 
–els treballadors– les pateixen. En certa ma-
nera, mentre un bon treballador a final de mes 
cobri igual que un mal treballador no acabarem 
prou bé. I quan dic bon treballador no vull dir un 
funcionari servil, sinó aquell que treballa, actua 
independentment de la ideologia política del Go-
vern i assoleix uns objectius prèviament fixats. 
Per sort, la majoria de treballadors són un bon 
exemple de seriositat i compromís amb la feina 
i amb la nostra vila. Hem de tenir present que 
tots han vist reduït un 5% el sou i que aquestes 
festes de Nadal han organitzat una campanya de 
recollida d’aliments per lliurar a la gent neces-
sitada. És un honor per a la vila comptar amb 
persones d’aquest tarannà. 
També hem de tenir present que hi ha qui no 
entén aquesta vocació de servei al ciutadà que 
és la funció pública i que canvia l’ordre de les 
prioritats. Hi ha qui només s’equivoca i qui fa 
equivocar. Però ha de quedar clara aquesta vo-
cació al ciutadà i si no és així, cal actuar i obrir els 
expedients i les sancions que calgui. 
Els electes no tenim una empresa que es diu 
Ajuntament, l’empresa és de tots els vilatans, 
i nosaltres en som els representants. Per això 
hem d’exigir el màxim rigor. Segur que de vega-
des és més fàcil i còmode mirar cap a una altra 
banda i fer l’orni, però el ciutadà, l’amo real de 
l’empresa, no és el que vol i exigeix. 
I als qui ens ocupem de la gestió publica, electes 
o contractats, se’ns demana sentiment, il·lusió:  
qui té sentiment pot tenir vocació, qui perd el 
sentiment oblida la vocació.  

Ramon Vinyes
Alcalde d’Arenys de Mar 

Residus i compromís col·lectiu

Cadascú és conscient de quin grau de compromís amb la societat pren o 
vol prendre. Arran de la implantació de la recollida selectiva porta a porta 
hem posat sobre la taula la qüestió del reciclatge, de la separació de les 
deixalles a dins de casa, cadascú, segons la fracció. De la responsabilitat 
que tenim en el moment de comprar un producte, amb l’envàs, el paper, 
el plàstic, la bossa... 
Podríem esgrimir arguments ambientals, és clar, són prou coneguts per 
tothom. O econòmics, perquè l’Agència Catalana de Residus afegeix un 
recàrrec econòmic als municipis que no duen a terme la separativa d’or-
gànica, i Arenys de Mar no n’és una excepció. No s’ha aplicat el recàrrec 
pel compromís de l’Ajuntament de posar en marxa la recollida d’orgànica 
aquest 2011.  
La idea no és que ara cal reciclar. Fa molt de temps que cal reciclar. La idea 
és que a partir d’ara el servei públic de recollida d’escombraries vindrà a 
casa nostra a buscar-nos el que fins ara dúiem al contenidor. I hi afegim la 
matèria orgànica, que fins ara no podíem separar.  
És cert que aquest servei no arriba a tota la vila, allà on no es feia porta a 
porta segueix sense fer-se i, per tant, cadascú ha de continuar portant les 
deixalles reciclables fins a cada contenidor. Entenem que aquest és un pas 
més i que queda molta feina per fer.
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Arenys de Mar inicia una nova etapa en la gestió de residus

REPORTATGE RECOLLIDA SELECTIVA PORTA A PORTA

La nova recollida selectiva porta a 
porta 
El sistema de recollida porta a porta con-
sisteix en l’entrega segregada de les dife-
rents fraccions de residus, uns dies deter-
minats, a unes hores establertes, seguint 
un calendari.
Fins ara, al nucli antic de la vila ja es re-
collia la brossa sense triar mitjançant el 
sistema porta a porta, cada dia de la set-
mana, i a partir d’ara s’ha ampliat a les 
quatre fraccions de residus següents: la 
matèria orgànica, el paper i el cartró, els 
envasos i la fracció resta (totes aquelles 
deixalles que no es poden reciclar). Els 
excrements d’animals i els bolquers, tot 
i que formen part d’aquesta fracció res-
ta, es recullen de forma separada cada dia 
per raons d’higiene. Per altra banda, cal 
destacar que la fracció vidre es continuarà 
aportant als contenidors verds del carrer 
i serà l’únic residu que no es recollirà a la 
porta de casa.
Pel que fa les urbanitzacions Portimar I, Vila-
plana, Victòria, Maltemps i Cinc Roses, l’any 
passat es va implantar la recollida de matè-
ria orgànica mitjançant contenidors. A partir 
d’ara, de la mateixa manera que al nucli an-
tic, es farà la recollida selectiva de les quatre 
faccions de residus porta a porta, i també de 
la mateixa manera que al nucli antic el vidre 
es continuarà recollint als contenidors.

Característiques del servei
El funcionament del nou servei es basa en la 
tria i separació de les deixalles que es generen 

a casa i a deixar la bossa de cada una de les 
fraccions al portal de casa, cada dia, entre les 
20 i les 22 h., seguint el calendari establert. 
Es recomana que la bossa d’escombrari-
es sigui de plàstic resistent, excepte en el 
cas del paper i cartró que pot ser també 
de paper, i en el cas de l’orgànica, que és 
aconsellable que sigui compostable, per 
afavorir la qualitat del compost resultant. 
En el cas dels bolquers i excrements 
d’animals domèstics, la bossa haurà d’anar 
identificada amb un adhesiu, que el ma-
teix Ajuntament proporcionarà a tothom 
qui ho sol·liciti a través de l’OAC.  
Sempre que una fracció de residus es di-
positi un dia incorrecte, en relació al ca-
lendari establert, el servei de recollida no 
se’n farà càrrec. Aquesta bossa es deixarà 
al carrer  identificada amb un adhesiu que 
advertirà del lliurament incorrecte.

La recollida selectiva de residus porta a porta al nucli antic i a les urbanitza-
cions de Portimar I, Vilaplana, Victòria, Maltemps i Cinc Roses ha començat 
aquest 31 de gener. Alhora, també s’ha ampliat la recollida selectiva de la 
matèria orgànica, que fins ara només es duia a terme a algunes urbanitza-
cions i àrees de baixa densitat del municipi. Aquestes actuacions s’emmar-
quen dins de la campanya “Arenys de Mar recicla!”

Actualment hi ha aproximadament 
uns 100 municipis a Catalunya 
que tenen implantat el sistema 

de recollida selectiva de residus 
porta a porta. Aquest sistema 

acostuma a donar resultats de 
recollida molt positius, ja que 

s’arriba a recuperar entre un 60% i 
80% dels residus generats
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RECOLLIDA SELECTIVA PORTA A PORTA REPORTATGE

Arenys de Mar inicia una nova etapa en la gestió de residus

Ampliació de la recollida selectiva 
de matèria orgànica
A inicis de l’any 2010 es va implantar a 
diferents urbanitzacions i àrees de bai-
xa densitat d’Arenys de Mar la recollida 
selectiva de matèria orgànica mitjançant 
contenidors a la via pública. La resposta 
per part de la ciutadania va ser molt po-
sitiva i moltes tones de matèria orgànica 
van ser enviades a la planta de compos-
tatge. En aquest sentit, Arenys de Mar 
va passar de recollir 122 tones de ma-
tèria orgànica el 2009, a recollir-ne 257 
tones el 2010 amb la posada en marxa 
d’aquesta recollida a les urbanitzacions i 
àrees de baixa densitat. 
Amb l’actual campanya, “Arenys de Marc 
recicla!”, s’amplia la recollida de matè-
ria orgànica al nucli antic i es canvia el 
sistema de recollida d’aquesta fracció a 
les urbanitzacions Portimar I, Vilaplana, 
Victòria, Maltemps i Cinc Roses, passant 
de contenidors a porta a porta. I seguint 
la mateixa línia, s’espera que aquesta 
nova implantació aconsegueixi un elevat 
percentatge de recollida.

Què és la matèria orgànica?
La fracció orgànica de les deixalles domès-
tiques fa referència a les restes de menjar 
i petites restes de jardineria que generem 
en el dia a dia a casa nostra. 
En aquesta fracció s’hi poden dipositar les 
restes de menjar, com ara verdura, frui-
ta, peix, carn, ossos, marro de cafè, res-
tes d’infusions, menjar sòlid en mal estat 
i restes de plantes, serradures de fusta 
natural, closques de fruita seca, d’ous, de 
marisc, taps de suro, paper de cuina i to-
vallons de paper usats... 

Els principals beneficis de la 
recollida porta a porta són 

l’augment de la quantitat de residus 
recollits selectivament i la seva 

millor qualitat. 

D’aquesta manera, la correcta 
separació  de residus des de 

casa fa disminuir la quantitat de 
residus portats a incineradores o 

abocadors, i facilita els processos 
de reutilització i reciclatge per 

obtenir nous productes

La recollida selectiva de matèria 
orgànica i la seva posterior gestió 
aporta beneficis a nivell ambiental, 

ja que permet l’obtenció de 
compost natural per a l’agricultura 
i la generació d’energia elèctrica. 

Per contra, quan aquesta fracció no 
rep la gestió adequada, ocasiona 

l’emissió de gasos d’efecte 
hivernacle i la generació de líquids 
contaminants que poden arribar a 

les aigües subterrànies

Per altra banda, hi ha alguns residus 
que poden generar confusió i que, per 
tant, cal aclarir que NO s’han de lliurar 
a la fracció orgànica. Són les burilles, les 
compreses, els bolquers, la pols d’es-
combrar, el paper transparent, el cotó 
fluix, bolígrafs, llapis usats, etc.
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REPORTATGE RECOLLIDA SELECTIVA PORTA A PORTA

En els domicilis on no s’ha pogut lliurar el 
material, s’hi ha deixat un targetó infor-
matiu indicant que des del 31 de gener i 
fins al 12 de febrer hi ha un punt informa-
tiu al pati del C. C. Calisay on es pot rebre 
la informació i el material corresponent.

Paral·lelament s’està duent a terme una 
campanya de reforç de la implantació de 
la recollida selectiva de matèria orgànica 
a les zones on es va iniciar aquest servei 
el 2010. Aquesta acció engloba tant la 
visita a domicilis, com a comerços del 
municipi. En aquest reforç s’entrega un 
magnètic recordatori de les fraccions de 
recollida selectiva i, a més, en el cas del 
domicilis, també un paquet de bosses 
compostables. 

Arenys de Mar recicla!
Dins de la campanya de comunicació 
“Arenys de Mar recicla!” s’estan fent di-
verses accions de sensibilització. 
Durant el mes gener un equip d’educa-
dors i educadores ambientals de l’Ajun-
tament han visitat els domicilis del nucli 
antic i de les urbanitzacions Portimar I, 
Vilaplana, Victòria, Maltemps i Cinc Roses 
amb la finalitat d’explicar detalladament el 
funcionament del nou sistema de recolli-
da selectiva de residus porta a porta i la 
recollida de la fracció orgànica. Durant les 
visites s’ha lliurat de forma gratuïta el “kit 
de l’orgànica” (un cubell reixat de 10L. i 2 
paquets de bosses compostables), a més 
d’un magnètic i un calendari recordatori 
del servei porta a porta.

Les minideixalleries, un altre 
servei nou a Arenys de Mar 
Aquest mes de gener la vila ha guanyat 
tres emplaçaments nous on deixar alguns 
dels materials reciclables que cal dur a la 
deixalleria. Són les minideixalleries, que 
permeten dipositar piles, bombetes, petit 
material elèctric, cd i dvd, cintes de cas-
sette i vídeo. Les trobareu a la riera del 
Pare Fita, 87; una al davant del Mercat 
Municipal i una altra davant de l’estació de 
RENFE.

Si no has rebut el material de la 
campanya a casa, vine a buscar-lo 

al Punt informatiu del Centre Cultural 
Calisay a partir del 31 de gener i fins 

el 12 de febrer

Per què utilitzar la bossa 
compostable i el cubell ventilat?

L’ús de la bossa compostable i 
del cubell ventilat per separar les 
restes orgàniques permet reduir 

les males olors, els lixiviats (líquids 
generats per la descomposició 

de la matèria orgànica) i el volum 
de les restes, ja que afavoreix 

l’evaporació de part de l’aigua que 
contenen els residus orgànics

DEIxALLERIA
MUNICIPAL

Cal recordar que Arenys de Mar comp-
ta amb una deixalleria compartida amb 
els municipis d’Arenys de Munt i Sant 
Iscle de Vallalta. Està al polígon industri-
al d’Arenys de Munt (Torrent d’en Puig, 
s/n) i és gratuïta per a tots els ciutadans 
d’aquests municipis. Aquí s’hi poden lliu-
rar tots aquells residus reutilitzables, re-
ciclables o especials, que no són recollits 
en la recollida selectiva domiciliària en 
contenidors o porta a porta.

Telèfon  93 793 89 85 
Horari i dies d’obertura 

Dilluns tancat

Dimarts a divendres:
matí de 10 a 13 h i tarda de 16 a 19 h.

Dissabtes:
matí de 10 a 14 h i tarda de 16 a 19 h.

Diumenges: matí de 10 a 14 h.

RECOLLIDA 
D’ANDRòMINES I 
TRASTOS VELLS

Arenys de Mar compta amb un servei 
de recollida d’andròmines i trastos vells, 
totalment gratuït, adreçat a tots els ciu-
tadans del municipi. Aquest servei perso-
nalitzat pretén eliminar els abocaments 
incontrolats de mobles al carrer. 
Les persones que vulguin llençar algun resi-
du d’aquest tipus han de trucar prèviament 
al telèfon 93 790 55 60, operatiu les 24 
hores del dia. L’empresa Arca del Mares-
me (encarregada del servei) els avisarà de 
quin dia i a quina hora passaran a recollir els 
trastos vells, andròmines o altre material.
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ALCALDIA ACTUALITAT

POLICIA

Classes de 
mobilitat 
segura
Un any més la Policia Local ha 
donat inici a les classes sobre 
la mobilitat segura que impar-
teixen dos agents especialitzats 
a l’alumnat de les escoles Joan 
Maragall i Sinera. En concret, 
participen en aquestes classes 
alumnes de 1r, 3r i 5è de tots 
dos centres, fins a un total de 
330 alumnes. Les classes s’allar-
garan durant 5 setmanes. 

ALCALDIA

28N: Eleccions 
al Parlament de 
Catalunya 
6.764 persones van votar el 28 de no-
vembre a Arenys de Mar de les 10.878 
que podien exercir el seu dret a vot, 
dels quals 55 van ser nuls i 166 en blanc. 
L’únic incident destacable que es va pro-
duir al llarg del dia va ser una amenaça 

de bomba al col·legi electoral de La Pre-
sentació que va resultar ser falsa i que 
no va impedir que el col·legi obrís amb 
tota normalitat a les 9 del matí. 

CiU va ser la primera força a Arenys 
de Mar amb un 46,1% dels vots. Benet 
Maimí, regidor de l’Ajuntament d’Arenys 
de Mar per CiU, forma part del nou arc 
parlamentari com a diputat.

A través del web municipal podeu con-
sultar les dades de votació amb la com-
parativa de l’any 2006.

MeMòRiA 2010 
BoMBeRs d’ARenys

El dia 16 d’agost de 2010 es van 
complir 25 anys de la tornada a 

l’activitat dels bombers voluntaris 
d’Arenys de Mar. Aquest cos acaba 
de presentar la memòria de 2010, 
de la qual es desprèn que han dut a 

terme més de 700 sortides.

El projecte de Canalies i els 
eucaliptus
Arran de la preocupació de part de la ciutadania en referència a les obres 
d’urbanització del rial de les Canalies, l’Ajuntament d’Arenys de Mar in-
forma que aquesta obra ha suposat la tala d’alguns exemplars d’arbres de 
la zona, però en cap cas la desaparició de l’arbrat al rial. En concret, el 
mes de desembre, per preparar definitivament l’obra que ja s’està duent 
a terme, es va procedir a la tala de 7 exemplars que estaven al mig del vial 
i de 5 més que trepitjaven vial i vorera i aixecaven el paviment. Aquests 
exemplars no se substituiran, ja que el lloc on estaven es convertirà en 
part del vial, i justament per aquesta raó s’han retirat.

En línies generals, aquest projecte suposa dotar el carrer amb un carril 
per a cada sentit de la circulació, amb una mitjan central i la col·locació 
de voreres a banda i banda del carrer, amb un nou sistema d’enllumenat 
i la renovació de les xarxes bàsiques de serveis: aigua potable, aigües re-
siduals i telefonia.

Al web municipal podeu consultar l’informe del tècnic de Medi Ambient, així 
com altra documentació relativa als informes tècnics i de contractació.
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ACTUALITAT TERRITORI, SOSTENIBILITAT I PROMOCIÓ DE LA VILA

després de l’aturada de les obres amb 
motiu de les festes de Nadal, l’empresa 
concessionària de l’obra de la Riera, el 
Grup Mas, ha dedicat el mes de gener a 
enllestir alguns aspectes d’aquesta reur-
banització que o bé havien quedat pen-
dents o bé no han superat la prova dels 
dies de Nadal. És el cas de les llambordes 
del davant de la plaça de l’Església, que 
s’han hagut de recol·locar. 
L’obra de reurbanització de la Riera ha 
suposat la modernització de tots els 
serveis que passen per sota les voreres 
(clavegueram, separativa de pluvials, ai-
gua, gas...), la majoria dels quals estaven 
en molt mal estat. Ha suposat també 
el canvi de les antigues lloses per unes 
de noves, de manera que la Riera ha 
esdevingut més accessible. Han desa-
paregut les barreres arquitectòniques i 
s’han mantingut les lloses antigues entre 
els arbres -que a la banda de llevant ha 
suposat l’ampliació de la vorera- com a 
zones de descans i memòria històrica. 

Quant a circulació, s’ha millorat en la in-
corporació dels vehicles cap al rial de Sa 
Clavella, amb la construcció d’un petit 
giratori, i en tot cas ha prevalgut el via-
nant per sobre del vehicle en les solucions 
que s’han adoptat al llarg de tot el tram 
d’obra, sempre seguint les directius del 
Servei Català del Trànsit i dels últims estu-
dis de mobilitat i vialitat. 
Aquesta obra ha estat subvencionada pel 
Pla Únic d’Obres i Serveis i per la Diputa-
ció de Barcelona i ha suposat una inversió 
de més de 850.000 euros.  

Les zones de vianants
Els passos de vianants que hi ha al llarg de 
la Riera han tingut dos tractaments dife-
renciats. D’una banda els passos elevats 
tradicionals, i de l’altra les dues zones amb 
prioritat per als vianants que s’han creat 
davant de la plaça de l’Església i davant de 
l’Ajuntament. 
Aquests espais van més enllà d’un pas de 
vianants i estan senyalitzats com a zona 

URBANISME

La nova cara de la Riera d’Arenys

d’especial atenció per la qual els vehicles 
no poden superar els 20 Km/h. Resta pen-
dent, a hores d’ara, valorar si finalment els 
passos de vianants s’han de pintar. Aques-
ta zona estarà especialment il·luminada.  

L’aparcament, en línia. i davant del 
Mercat, en semibateria invertida 
El fet que els vehicles s’aparquin ara en 
línia ha fet que la sensació d’amplitud de la 
Riera hagi augmentat. Malgrat el que pu-
gui semblar no s’han perdut massa espais 
d’aparcament, sobretot tenint en compte 
que algunes zones de càrrega i descàrrega 
es converteixen en zona blava a les tar-
des. Per saber quines són només cal pren-
dre atenció als senyals verticals. 
És el cas del càrrega i descàrrega que hi 
ha davant del Mercat Municipal. Aquesta 
zona d’aparcament introdueix una altra 
novetat: l’aparcament en semibateria in-
vertida. El Servei Català del Trànsit reco-
mana introduir aquesta mena d’aparca-
ments, ja que millora de molt la visibilitat 
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 TERRITORI, SOSTENIBILITAT I PROMOCIÓ DE LA VILA ACTUALITAT

SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ 

Més cursos 
d’informàtica, tant 
si sabeu fer anar 
l’ordinador com si no
L’Aula d’Informàtica del carrer de 
les Doedes continua oferint cursos 
especialitzats cada dia de la setmana. 
Aquest mes de febrer n’hi ha dos 
d’actius: Coneix l’openoffice i Per 
la por a la informàtica. Tot i que les 
inscripcions es tanquen a final del mes 
anterior, si us interessa poseu-vos en 
contacte amb l’Aula. Penseu que cada 
mes hi ha cursos nous!

Horaris de l’Aula

Dilluns de 17h a 20.30h
Dimarts de 16h a 19h
Dimecres de 17h a 20.30h
Dijous de 16h a 19h
Divendres de 9h a 13h

de qui condueix, sobretot a l’hora de 
sortir de l’aparcament, de manera que 
s’elimina en gran mesura el risc que supo-
sa que qui condueix el vehicle tingui una 
visibilitat molt reduïda dels vehicles que 
s’aproximen pel tram, sobretot tenint en 
compte que a partir d’ara també hi ha un 
carril bici. 

el carril bici
La nova ubicació dels aparcaments ha su-
posat, també, que s’hagi pogut fer un car-
ril especial per a bicicletes al tram d’obra. 
Si bé finalment no s’ha pavimentat tal 
com estava previst, sí que s’ha optat per 
dibuixar-lo i deixar per a més endavant 
la pavimentació especial per a carril bici. 
Aquesta decisió ha estat presa perquè les 
condicions de temperatura i humitat re-

queririen prop de 48 hores d’assecatge, 
la qual cosa suposaria no deixar trepitjar 
(i per tant, aparcar) el paviment durant 
dos dies. En canvi, amb una temperatura 
més elevada aquest temps es reduiria a 
menys de 12 hores. 

el Mercat dels dissabtes torna a 
les voreres
El procés participatiu sobre la ubicació del 
Mercat Municipal, que ha copsat l’opinió 
dels paradistes del mercat, del comerç lo-
cal i de les persones usuàries ha culminat 
amb la decisió que el mercat torni a les vo-

URBANISME 

Sobre les obres als 
carrers del nucli antic 
d’Arenys de Mar
Ferrovial, l’empresa que havia que-
dat en segon lloc en en concurs públic 
d’adjudicació de l’obra de reurbanit-
zació de cinc carrers del nucli antic 
d’Arenys de Mar, és qui finalment ha 
reprès les obres després que l’empre-
sa que les estava executant no pogués 
continuar per problemes econòmics. 
Els treballs es fan en dos equips, un 
per acabar Vilà Mateu -on també cal 
refer algun tram, ja que s’ha considerat 
que no estava ben acabat-, i l’altre per 
treballar als carrers Bisbe Pasqual, Sant 
Josep i Frederic Marès. Un cop enlles-
tit Vilà Mateu aquest equip reforçarà 
l’altra zona.
Cal tenir en compte que l’Ajuntament 
disposa de fotografies de totes les fa-
çanes d’abans de començar les obres 
i l’estat actual. Si algun veí considera 
que alguna actuació del primer perí-
ode d’obres l’ha perjudicat (esglaó 
trencat, etc.) i no ha fet encara la re-
clamació pertinent cal que ho comu-
niqui a l’Ajuntament.  

reres de la Riera, tot i que més de la meitat 
dels usuaris que van respondre l’enquesta 
els semblava bé la ubicació actual. Malgrat 
això, i havent valorat totes les possibilitats, 
l’Ajuntament ha decidit retornar el mercat 
sobre les voreres, amb la qual cosa la bos-
sa d’aparcament que actualment ocupava 
tornarà a estar lliure els dissabtes al matí. 
A hores d’ara s’està treballant amb la 
ubicació de cadascuna de les parades, 
ja que tot i que està clar que la majoria 
d’elles estaran sobre la vorera, la solu-
ció definitiva divergeix de la ubicació 
tradicional, sobretot per poder-la fer 
compatible amb les terrasses dels bars 
i restaurants de la Riera. 

Les terrasses 
El setembre de 2009, en el moment de fer 
la primera exposició pública del projecte, 
ja es a avançar que les terrasses de la Riera 
haurien d’anar cap a un model homogeni i 
que taules i cadires haurien d’estar sobre 
un entarimat. El mes de febrer de 2010 es 
va presentar als restauradors de la vila, i a 
tothom qui va assistir a les presentacions 
del projecte, un model de terrassa. 
Ara, amb la nova prohibició de fumar 
dins de tots els locals, la instal·lació de 
les terrasses és més imminent, per l’in-
terès creixent dels restauradors d’avan-
çar la temporada de terrasses. Per 
aquesta raó s’han dut a terme diferents 
reunions entre Ajuntament, redactors 
del projecte i els responsables dels bars 
i restaurants interessats per consensuar 
una actuació i un termini perquè aques-
tes instal·lacions siguin definitives.   
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ACTUALITAT SERVEIS A LES PERSONES

EDUCACIÓ

En marxa la 
construcció del nou 
edifici de l’Escola 
Bressol Municipal 
L’entrada al nou any han suposat, també, l’inici de 
les obres de construcció de l’edifici que acollirà l’Es-
cola Bressol Municipal (recordeu que actualment es 
troba en uns mòduls prefabricats a La Raureta). Amb 
un termini d’execució de 10 mesos, i amb subvenci-
ons del PUOSC (Pla Únic d’Obres i Serveis de Ca-
talunya) i del Departament d’Ensenyament, aquest 
nou equipament dotarà l’Escola Bressol d’un empla-
çament definitiu. 

L’edifici de la que serà l’Escola Bressol Municipal està 
situat al sector Bareu Paraïso i estarà format per una 
planta semisoterrani i una planta baixa, amb dos patis 
i espais comuns per a tot l’alumnat. Podeu conèixer-
ne més detalls a www.arenysdemar.cat/escolabressol.

CIVISME

Deu compromisos 
en pro del civisme 
i la convivència
Com ja vam anunciar al mes de de-
sembre, la Regidoria de Civisme ha co-
mençat una campanya de sensibilització 
casa per casa amb la visita d’una perso-
na autoritzada que lliura a cada veí o ve-
ïna un fulletó amb els 10 compromisos 
cívics que recullen els principis de con-
vivència, veïnatge i respecte a l’entorn. 
El desè compromís, però, no està escrit 
i cal que cadascú se’l faci seu apostant 
per un compromís amb la societat. 
Aquesta campanya s’emmarca en el 
projecte “Arenys de Mar, conviure és 
compartir”, de foment del civisme i la 
convivència.

IGUALTAT

El Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya premia una iniciativa de 
la Regidoria d’Igualtat
“Els 5 cantons”, 
un programa de 
Ràdio Arenys pro-
mogut per la Re-
gidoria d’Igualtat 
i Arenys.Org, ha 
estat guardonat 
amb el premi a la 
Diversitat Audio-
visual pel Consell 
de l’Audiovisual de 
Catalunya, en una 
cerimònia que va 
tenir lloc el mes 
de desembre de 
2010.
Fruit d’un any de 
treball amb dones 
de totes les edats, dones d’aquí i d’allà, la Regidoria d’Igualtat treballa per aconseguir 
activar una xarxa que respongui a diferents interessos i que reflecteixi la pluralitat feme-
nina d’Arenys de Mar. Amb aquest objectiu va néixer “Els 5 Cantons”, un programa a 
Ràdio Arenys per donar un nou impuls a la integració i normalització, amb l’oportunitat 
de contactar i conèixer més i millor la diversitat de famílies que avui en dia conformen 
la vila d’Arenys, en el marc del projecte “Digiparticipa i Comparteix”.
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SERVEIS A LES PERSONES ACTUALITAT

La programació del primer semestre de 
2011 del Teatre Principal ja ha donat el 
tret de sortida amb la producció de Fènix 
Teatre Laura a la ciutat dels sants, diri-
gida per Jordi Pons-Ribot i que ha omplert 
el teatre durant els dos últims caps de set-
mana del mes de gener. Aquesta, però, no 
serà l’única producció pròpia que veurem 
al Principal aquest semestre. Cops de bec 
al desert, de Santi Artigas i dirigida per 
Jordi Pons-Ribot, es podrà veure el mes 
d’abril al Principal. 

Concurs de Crítica Teatral 
Francesc Aymerich 
el 39è Concurs de Teatre Amateur d’Arenys de Mar ja està en 
marxa al Teatre dels Seràfics i fins al 27 de març set companyies 
catalanes passaran per l’escenari a presentar la seva feina. Les 
representacions es faran cada diumenge a 1/4 de 7 de la tarda. 

CULTURA

Nova programació al Principal
Combinar teatre familiar, dansa, música, 
cinema i teatre per a adults, i donar es-
pecial rellevància a la producció artística 
que hi ha a Arenys de Mar, han estat els 
objectius que s’ha marcat el Principal 
per acabar oferint una programació de 
qualitat a l’abast de tota la població. Re-
cordeu, a més, que el Principal ofereix 
una programació estable de retransmis-
sió d’òperes en directe des de diferents 
teatres europeus. 

Quant al teatre familiar, veurem La ma-
leta de l’Agustí, de Farrés Brothers i Cia, 
amb escenografia i titelles d’Alfred Casas; 
Els quatre elements, de la companyia 
arenyenca Balí Balà, amb Xavi Ruiz, Fer-
ran Aguiló i Gerard Aguiló; Tortuga, l’illa 
d’en tresot, de la Pera Llimonera, tam-
bé amb escenografia d’Alfred Casas; El 
trencanous, de Sim Salabim; Birondon, 
Birondona i Birondoneta, de La Tabola, 
també companyia arenyenca, amb Marta 
Catalan i Gerard Termes; i teatre familiar 
màgia: L’impossibilista, amb Sergi Buka. 

Dedicat a un públic adult, el Principal 
proposa Flirt, Premi del Públic al millor 
muntatge de la Fira del Teatre de Tàr-
rega 2010; el concert de l’Aula d’Exten-
sió Universitària; dansa, amb Deixa’m 
olorar, de la companyia 6è sentit; i El 
Xarlatan, del Teatre de Guerrilla. Cal 
destacar la 2a mostra de cinema docu-
mental, amb el CINERA, que en aquesta 
edició es dedicarà als documentals es-
portius. La música de Quico el Cèlio, el 
noi i el mut de Ferreries i un concert 
d’havaneres amb Port Bo, posaran el 
punt final a aquesta programació.

Paral·lelament, la Regidoria d’Educació, el Grup Artístic Carles 
Xena i la família Aymerich han convocat la 15a edició dels Premis 
de Crítica Teatral Francesc Aymerich, dirigit a l’alumnat arenyenc 
de Batxillerat, que ha de presentar un treball de crítica teatral 
sobre alguna de les obres que es representen en el marc del 
Concurs de Teatre Amateur. Podeu consultar les bases del con-
curs al web municipal.
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2010: hem seguit 
compartint la 
Cultura!
Comencem el nou any, a punt d’estre-
nar la renovada Sala Polivalent del Cali-
say, climatitzada tot l’any per geotèrmia, 
amb el finançament dels Fons Estatals 
d´Ocupació i Sostenibilitat Local (FEOSL 
2010). D’aquesta manera resoldrem els 
problemes tèrmics que patia: molta calor 
a l’estiu i molt de fred a l’hivern.  L’ac-
tuació ha estat una aposta per solucions 
energètiques sostenibles. També s’hi ha 
reparat la teulada conservant les teules 
originals i s’hi ha renovat el terra. 
Tot i que les obres han obligat a deixar-
la sense ús durant sis mesos, el nombre 
d’usuaris del CC Calisay es manté amb 
gairebé 140.000 usuaris que han partici-
pat en activitats de l’equipament cultural. 
El nombre d’activitats que s’hi han portat 
a terme supera les 1.200.
La Regidoria de Cultura ha organitzat di-
rectament més de 150 activitats durant 
aquest any, que sumades a les més de 600 
organitzades per les entitats i associaci-
ons de la vila han configurat un any amb 
una oferta cultural variada i participada. 
Si seguim fent un breu repàs de l’any en 
números, destacarem per exemple que hi 
ha hagut més de 20.000 usos del material 
que l’Ajuntament posa a disposició d’en-
titats i col·lectius per dur a terme les ac-
tivitats habituals, o que el 2010 hi ha més 
de 90 entitats actives al web d’entitats del 
portal municipal.

Centenari del 
naixement de Lluís 
Ferran de Pol
L’escriptor arenyenc Lluís Ferran de Pol va 
néixer el 17 de gener de 1911 a Arenys de 
Mar i, per tant, aquest mes s’ha commemorat 
el centenari del seu naixement. La Biblioteca P. 
Fidel Fita va dedicar-li l’hora del conte amb la 
narració d’un dels seus contes, Les botes d’ai-
gua, que va anar a càrrec de Montserrat Jordà. 
Al llarg de tot aquest any, una comissió especial 

liderada per la directora de la Biblioteca, anirà programant un seguit d’activitats 
(rutes, tertúlies, publicacions) vinculades a l’autor amb l’objectiu de commemorar 
aquest centenari.
Al web municipal podeu trobar molta informació sobre la seva figura, informació 
que es va publicar l’any 2005 amb motiu del 10è aniversari de la seva mort. Re-
cordeu que a la Biblioteca P. Fidel Fita hi trobareu tota aquesta informació, els seus 
llibres i altres publicacions, així com un vídeo amb una entrevista, l’audiovisual ela-
borat per Eloi Tomàs i moltes coses més. També a iniciativa de la mateixa biblioteca, 
podeu fer la ruta Ferran de Pol per Arenys de Mar seguint aquest llibret.

EDUCACIÓ

Una aula d’estudi 
per a universitaris i 
cicles superiors
La Regidoria d’Infància i Joventut ha 
obert un espai al C.C. Calisay perquè els 
estudiants universitaris o de cicles forma-
tius superiors puguin anar-hi a estudiar. 
Aquesta era una demanda que el col·lectiu 
de joves reclamava des de feia anys. Els 
horaris en què es pot anar a estudiar són 
els d’obertura del C.C. Calisay.  

El fons ocult. Darreres adquisicions del Museu, una exposició que es va poder veure 
entre el març i el maig de 2010, ha estat l’activitat promoguda pel Museu d’Arenys 
més visitada el 2010, seguida dels tallers per a les escoles d’Arenys amb motiu del 
Dia Internacional dels Museus. Tot i que el nombre total de visitants al llarg de 
l’any és inferior al de 2009 (el Museu va tancar durant el mes d’agost), és cert que 
el nombre de participants en les activitats del Museu continua augmentant tot i 
que aquest any el Museu ha organitzat menys activitats. Si l’any 2009 havien estat 
de 3.200 persones, el 2010 n’hi han participat 3.720. Podeu consultar la memòria 
sencera de 2010 al web municipal (arenysdemar.cat).

Més de cinc mil visites
El Museu d’Arenys presenta la memòria de l’any 2010
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ADMINISTRACIÓ GENERAL I PARTICIPACIÓ ACTUALITAT

La BCFC és un ens que promociona, 
tant en l’àmbit internacional com esta-
tal, la indústria audiovisual catalana i el 
territori català en col·laboració amb les 
administracions dels diversos munici-
pis catalans a fi que s’hi facin rodatges. 
L’objectiu és promoure les inversions 
interiors i exteriors al voltant de les 
activitats audiovisuals, els serveis pro-
fessionals i de postproducció.
Arenys de Mar ha entrat a formar part 
d’aquesta plataforma, sobretot tenint en 
compte que cada vegada són més les pro-
ductores que s’interessen per rodar-hi, 

L’empresa Adhoc 
Synectic Systems 
està en procés de 
digitalització dels lli-
bres d’actes del ple 
de la Corporació, 
des del més antic, 
de 1599, fins al cor-
responent a l’any 
2009, gràcies al 
conveni que l’Ajun-
tament d’Arenys 
de Mar té subscrit 
amb la Diputació 
de Barcelona pel 
qual l’Arxiu Municipal Fidel Fita forma part de la Central de 
Serveis Tècnics de la Xarxa d’Arxius Municipals. Són un total 
aproximat de 25.000 imatges, el cost de la digitalització de les 
quals es reparteix al 50% entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament. Està previst que dins els primers mesos de 2011 
aquesta feina quedi enllestida.

ADMINISTRACIÓ GENERAL

Bonificacions en la taxa 
d’escombraries i el 
subministrament d’aigua potable
Des del dia 15 de gener es poden presentar les 
sol·licituds a l’OAC

Aquest any 2011, els beneficiaris de les bonificacions d’escom-
braries han de renovar la seva sol·licitud, és a dir, no es farà de 
forma automàtica com havia passat en anys anteriors. Des del 
15 de gener, doncs, les persones interessades poden fer aquesta 
gestió a l´OAC (l’Oficina d’Atenció Ciutadana, a l’edifici consis-
torial de Bisbe Pol, 8), juntament amb la sol·licitud de bonificació 
de la taxa de subministrament d´aigua potable.
Tenen dret a aquesta bonificació aquelles persones que formen 
part d’una unitat familiar en què totes les persones empadro-
nades en el domicili no superin els ingressos de 962,10 euros 
mensuals. La documentació que hauran d’aportar és la fotocòpia 
del DNI i fotocòpia de l’últim rebut d’escombraries.
Recordeu que aquest és un tràmit que es pot fer al llarg de tot 
l’any però que no té efectes retroactius, o sigui que cal fer-ho 
dins el primer trimestre de 2011 per poder-se beneficiar de les 
bonificacions durant tot l’any.

COMUNICACIÓ 

Arenys de Mar ja forma part de la 
Barcelona Catalunya Film Comission

també pel creixent grup de professionals 
del sector audiovisual que viuen i treba-
llen a la població. 

En les últimes setmanes s’ha dut a terme 
a Arenys de Mar el rodatge de Bressola 
de Nadal, de Lluís Danés, que es va eme-
tre per TVC durant les festes de Nadal. 
Aquest rodatge es va fer íntegrament a 
l’antic Escorxador. La Riera, la telenovel-
la que TV3 emet en horari de sobretau-
la, continua rodant de manera habitual al 
Port d’Arenys, i també al cementiri; on 
justament aquest mes també s’ha rodat 
la promoció de la segona temporada de 
la sèrie Crónicas vampíricas (Diaris de 
Vampirs a TV3) per al canal TNT.

ARXIU

Els llibres d’actes de l’Ajuntament, 
des de 1599, en suport digital

La ruta de La Riera 
El Consell Comarcal està ulti-

mant la ruta de La Riera, que farà 
parada a Arenys de Mar per visitar 
el Port i el Cementiri de la vila. La 
ruta es farà de forma guiada cada 

dissabte i oferirà la possibilitat 
de fer-la de manera lliure amb un 

programa de mà explicatiu. 
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Maneres de fer 
política

L’Assum Balliu encapçalarà la candidatura d’ICV a les 
properes eleccions municipals d’Arenys de Mar. La nos-
tra assemblea ha recolzat per unanimitat la proposta que 
fos la cap de llista i candidata a l’alcaldia. L’Assum, que a 
les anteriors eleccions anava en el tercer lloc de la llis-
ta, és regidora d’Educació, Infància i Joventut, des de la 
tardor de 2008. L’assemblea també va aprovar el pla de 
treball per a l’elaboració del programa i com avançar cap 
a la campanya electoral.

Al llarg de les properes setmanes tindrem temps d’explicar 
el balanç de la feina feta fins ara i que estem convençuts que 
ens avala, i de veure com seguir treballant i fent propostes 
per a un Ajuntament que doni solucions als reptes actuals, 
solucions als problemes generats per la crisi econòmica i 
social que estem patint i la desafecció cap a la cosa política. 

Corren temps difícils, tot en som conscients. Però la manca 
de diners públics no pot paralitzar la vila. Els reptes de vila 
s’han d’enfrontar des de l’esforç, la valentia i d’imaginació. 
Pretenem liderar una “revolució tranquil·la”. No tenim res-
postes per a tot, però sabem qui pot ajudar a tenir-les com-
partint responsabilitats i decisions: la nostra gent d’Arenys. 

La il·lusió està intacta, les ganes i la motivació molt altes, i 
el convenciment que Arenys  i la nostra gent necessita un 
altre model de gestió marca que un equip de persones sen-
se cap interès personal més enllà de la seva militància activa 
a la vila, al veïnats, a les entitats, a les ampes... ens haguem 
proposat portar a l’Ajuntament de la nostra vila una manera 
diferent de fer les coses. Les persones volem raons, idees, 
ideals, no consignes. Que definim uns horitzons i objectius, 
unes perspectives que comencen avui però ens orienten 
per a demà. És el moment de seguir dient: Som-hi!

Arriba la recollida 
selectiva a Arenys de 
Mar!

L’Assum Balliu, candidata a l’alcaldia 
d’Arenys de Mar

Com diuen els Manel, Ha costat Déu i ajuda ar-
ribar fins aquí, però per fi ha arribat la recollida 
selectiva porta a porta a Arenys de Mar. Fa 10 
anys vam ser els primers a sol·licitar la implan-
tació de la recollida de cada una de les fraccions 
i, lamentablement, som dels últims municipis a 
implantar-la. Però gràcies a l’esforç de la Regido-
ria de Medi Ambient, i després de moltes lluites, 
hem aconseguit acomplir amb l’objectiu que tant 
hem anhelat des d’Esquerra. 
La conjuntura econòmica no ens ha permès ins-
taurar la recollida a tot el municipi, però sí ho fa-
rem al nucli antic i a diverses urbanitzacions. Això 
signifiquen més de 4.000 habitatges!
Queda, però, que el proper o propera regido-
ra de Medi Ambient que dirigirà aquesta àrea a 
partir del juny tingui com a repte aconseguir la 
implantació de la recollida de totes les fraccions 
a tot el poble. I tot això per moltes raons: per 
sostenibilitat, per compliment de directives euro-
pees, per donar més vides als materials que ens 
dóna la natura i que no són il·limitats, per com-
promís amb el medi ambient, per raons econò-
miques, i per tenir el poble més net i endreçat 
evitant punts on els abocaments descontrolats 
encara són notícia. 
Queda en les nostres mans participar activament 
en aquest gran projecte, necessari i alhora recon-
fortant, que farà que Arenys es trobi en el lloc que li 
correspon a nivell mediambiental i de sostenibilitat. 

Temps de fer balanç

BUS NOCTURN –
Traslladem el problema

Encarar el futur

el govern municipal enlloc de resoldre els pro-
blemes, els trasllada. Davant d’un problema d’or-
dre públic a la nit, als voltants de la parada del bus, 
decideix traslladar-la a la zona industrial, quan el 
més lògic seria resoldre els aldarulls que no només 
estan a la parada del bus, conscienciant i educant 
els usuaris de fer respectar el descans dels veïns, 
perquè cal tenir en compte que aquestes molèsties 
només es donen en cap de setmana.

Un govern d’esquerres és el que posa traves al 
transport públic, el bus nocturn substitueix el 
tren en hores en què no hi ha circulacions i aquest 
trasllat de la parada a un lloc intempestiu, en di-
ficulta l’accés als usuaris que no només és gent 
que va a les discoteques, sinó que treballa fora 
d’Arenys i no té cap més opció que el transport 
públic. La parada a la zona industrial accentua la 
inseguretat i el risc d’accidents.

A finals de gener encara no s’ha començat a parlar 
dels pressupostos. Ja tornem al desgavell d’anys 
enrere de govern socialista.

Per què no es fa la recollida selectiva a tot el 
poble i només es fa al nucli antic? Quant a la part 
alta d’Arenys, hi ha més del doble de residents 
que al nucli antic. Volem o no fer recollida selec-
tiva? O és que no són prou valents per arrencar-
ho d’una vegada.

durant més de tres anys, l’anterior govern CIU-PP va es-
tar estudiant, juntament amb els partits de l’oposició llavors  
–PSC, ERC i ICV– el model de recollida selectiva que fóra 
més idoni per al nostre poble. Partint d’un model moderat 
però progressiu que plantejava el govern, per una banda, i 
que acceptava ICV, en front d’un model agressiu que plan-
tejava ERC i la incertesa constant  del PSC, sobretot pel 
que feia a la part alta de la Riera, es va intentar arribar a un 
accord que al final no va ser possible (recordem que no per 
culpa del govern, ja que aquest estava en minoria), però es 
va fer un esforç, tot pensant que el que s’estava intentant 
aconseguir era una “qüestió de poble” de llarga durada.
El govern actual, o millor dit, la Regidoria de Serveis, con-
cretament, ara fa mig any va “implantar” la recollida selecti-
va en un petit sector del municipi, sense donar cap explica-
ció a l’oposició, que com és habitual ho va saber pels mitjans 
de comunicació locals. Aquest mes de gener, dita Regidoria 
ha ampliat l’àmbit d’aplicació de la recollida selectiva al nucli 
antic el mes de gener(curiosament o simplement “casuali-
tat”, no ho ha fet a la part alta de la Riera, punt de conflicte 
amb el PSC a l’anterior legislatura), és a dir, a quatre mesos 
vista de les eleccions municipals. I ho ha fet sense tenir en 
compte en cap moment els grups de l’oposició perquè ex-
presessin el seu parer respecte al model d’implantació. Si és 
veritat que posteriorment d’haver-ho fet públic, la regidora 
va convocar una reunió amb l’oposició per “explicar” quin 
seria el model, però aquesta, ni de bon tros, va ser ni tenia 
intenció de ser una reunió de treball, ja que tot ja estava dat 
i beneït per “Decret”.
Aquestes són les maneres de fer d’un govern que des d’un 
principi s’omple la boca de “participació ciutadana”. No 
són els partits polítics la representació ciutadana per excel-
lència? Per què s’ignoren els partits de l’oposició en les co-
ses de rellevant importància per al municipi? Què passa? Fa 
por rebre un NO per resposta a un projecte de llarga dura-
da que ha de condicionar el municipi? I per què justament es 
du a terme quatre mesos abans de les eleccions?
Governar obliga a fer les coses ben fetes, per la qual cosa 
decisions unilaterals, no consensuades, generalment tronto-
llen. Deu ser que... SÓN MANERES DE FER POLÍTICA.

Una mica d’esforç, una espurna de senti-
ment i sobretot d’esperança. Aquests mots 
fa anys varen construir un Arenys carregat 
de prosperitat i vida, un Arenys gran. Ara, 
tot recordant anhels inspirats en visites ten-
dres a les paraules de Miquel Martí i Pol quan 
declamava: “Voldria ser tan divers, tan lliure 
i divers com l’aire, conèixer tots els camins 
i jeure en totes les cales”, emergeix en no-
saltres una idea, mantenir l’essència d’Arenys 
de Mar, renéixer de forma lliure, mantenint la 
nostra identitat com a poble. 

Durant els últims anys, estructuralment, hem 
viscut millores, ja estan enllestides les obres 
de millora de la Riera, obres polèmiques que 
ara sorgeixen com l’oportunitat d’encetar un 
nou cicle per al comerç i desenvolupament 
del nostre poble. L’actitud per fer front a la 
situació econòmica actual ha de fer marcar la 
diferència com a poble. Actualment quan par-
lem d’economia l’única paraula que ens bé al 
cap és crisi, però la nostra voluntat és i ha de 
ser la de potenciar el comerç, la restauració, 
promocionar el poble...  Per això és necessari 
no estancar-nos i encarar el futur, animar el 
sector comercial i la restauració, les condici-
ons hi són, ara només toca fer-ho.

s’acosten les eleccions municipals i haurem de 
conviure 4 anys amb el resultat, cal que fem balanç 
de l’actual legislatura i ho tinguem en compte a l’ho-
ra d’exigir als candidats que es presentin.
En aquest balanç hi haurà qui veurà el got mig ple (el 
govern) i que el vegi mig buit (la ciutadania).

Anem pels fets, un dels que mes criden l’atenció és 
la recollida selectiva, el grup d’ERC va fer bandera 
durant la seva campanya electoral i fins aquest mes 
no s’ha començat a dur a terme, pressionat per les 
penalitzacions que suposa la seva no-aplicació i val a 
dir que només s’aplica a una part del nucli antic, per 
tant, tard i incompleta.

Participació ciutadana: recentment hem vist la quei-
xa de nombrosos joves pel canvi d’ubicació de la 
parada del bus nocturn, el motiu de la queixa es so-
bre tot, perquè no se’ls ha consultat per cercar 
solucions al problema del soroll nocturn durant el 
cap de setmana. És un exemple del que passa amb 
la majoria dels Consells, no serveixen a la finalitat 
per la qual ens diuen que es van crear.

Carrers: és pública i notòria la situació dels car-
rers que fa mesos van començar obres, és cert 
que l’empresa adjudicatària ha hagut de plegar per 
problemes de solvència, però resulta que aquests 
problemes ja eren públics des de molt abans d’ini-
ciar les obres; no haver fet totes les comprovacions 
ha comportat un perjudici per als veïns dels carrers 
afectats.

(continuarà...)

OPINIÓ ELS GRUPS POLÍTICS
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Records del 
Nadal a Arenys 

el Nadal va arribar carregat d’actes orga-
nitzats per les entitats i el consistori per ce-
lebrar de la millor manera possible uns dies 
tan especials. Els pessebres, els concerts, la 
Marató, el Nadàlia, la Cagada del Tió, els 
Pastorets, el Cap d’Any... són algunes de les 
activitats programades, que van acabar amb 
l’arribada de Ses Majestats els Reis d’Orient. 
Us oferim un repàs gràfic d’aquests dies, 
amb tot l’agraïment cap a les entitats, col-
lectius, equipaments, serveis municipals i 
persones que l’han fet possible.




