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93 792 41 88
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Biblioteca Popular P. Fidel Fita
93 792 32 53
Centre de Documentació
i Estudi Salvador Espriu
93 795 99 28
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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
Servei de Mediació d’Arenys de Mar
93 795 70 79 / 93 795 99 00

TELÈFONS
D’INTERÈS

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

A reveure, LAurA!
Laura Calopa i Rodríguez, treballadora del geriàtric 
municipal des de 2006, va morir a final del mes de 
gener a causa d’una llarga malaltia. 
L’Ajuntament d’Arenys de Mar, treballadors i càrrecs 
electes, vol fer arribar el més sentit condol a la seva 
família i a totes les persones que la coneixien.

UN ANY DE FUNCIONAMENT DEL SERVEI 
DE MEDIACIÓ D’ARENYS DE MAR

El SEMAM ofereix la mediació com una tècnica de gestió de conflictes a partir de la qual, 
en una situació de conflicte entre dues o més persones o parts, s’introdueix un tercer que 
mitjançant una sèrie d’eines comunicatives condueix el procés pel qual les parts van buscant 

possibles alternatives de solució negociades.

Durant el 2010,  el SEMAM ha intervingut en 17 casos, dels molts que li han arribat i que 
entraven dins les seves competències. Les vies d’accés més habituals han estat l’OAC o el 
telèfon directe del servei. La major part dels casos mediats pel SEMAM el 2010 han estat 

conflictes veïnals.

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

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

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

O bé, 795 73 59 / 93 795 99 00 (Regidoria d’Igualtat)
Correu electrònic: semam@arenysdemar.cat

Pots trobar l’A tocar ratlla i tota la informació municipal al web
www.arenysdemar.cat

o bé rebre’l a la teva bústia de correu electrònic omplint el formulari que hi trobaràs, o escrivint un 
correu electrònic a

premsa@arenysdemar.cat
I des d’aquest mes, apunta’t també al web per rebre la informació de les exposicions que es fan a 

Arenys de Mar! 
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Aquest mes de febrer, lamentablement, ens hem hagut d’acostumar a trobar 
escombraries al carrer, ja que alguns veïns no han tret les bosses correspo-
nents al dia de recollida. L’altra cara de la moneda, però, són les moltes imat-
ges que ens deixa la nit, amb cadascuna de les fraccions ordenades correcta-
ment, a punt per anar cap a les plantes de reciclatge. 

Fi de mandat (1)

Quatre anys és molt de temps, o poc. 
Depèn de com es miri. Quatre anys és el 
temps que tens per davant quan, com en el 
meu cas, tens oportunitat d’accedir a l’al-
caldia d’Arenys de Mar. Quan vaig comen-
çar les meves tasques com a alcalde, la crisi 
econòmica s’ensumava, però encara no es 
patia com ara, ni les persones ni les admi-
nistracions. De mica en mica ens hi hem 
trobat i hem hagut d’adaptar les nostres 
aspiracions a aquesta realitat. D’una banda, 
deixant aparcats alguns temes que voldríem 
haver desencallat. I de l’altra, canviant les 
prioritats en la inversió municipal. Com ja 
hem explicat, aquest Govern ha optat per 
reforçar la despesa destinada a les regidori-
es d’Acció Social i Promoció Local, sobretot 
en els últims dos pressupostos. I ho farem, 
de nou, en el d’aquest 2011. 

En aquest mateix espai mensual ja havia 
apuntat la idea que el que no podia fer la 
crisi era aturar la inversió a la vila. Quan la 
societat es recuperi, Arenys de Mar ha d’es-
tar a punt per donar el millor de si a vilatans 
i forasters. I per això no hem deixat de tre-
ballar en inversions en obra pública. 

Dedicant molts esforços a posar en valor les 
sinergies econòmiques de les altres admi-
nistracions supramunicipals, podem dir ben 
orgullosos que Arenys de Mar, en aquests 
4 anys, ha fet una inversió en obra pública 
com mai abans s’havia fet. 

Carrers, la Riera, el pavelló, millores a la 
llotja, a la carretera N-II, renovació de cla-
vegueram, supressió de barreres arquitec-
tòniques, construcció d’una nova seu per a 
l’escola Sinera, tot l’entorn del Xifré (i per 
tant, del CAP i dels Jutjats), el Centre Cul-
tural Calisay... 

Però la construcció i urbanització de dife-
rents espais d’Arenys no ha estat l’única fei-
na feta aquests quatre anys. Deixo pendent, 
per al mes que ve, fer-vos un repàs de com 
he vist, jo com a alcalde, la millora en els 
serveis a Arenys de Mar. 

Ramon Vinyes
Alcalde d’Arenys de Mar 

Sobre les festes i les publicacions

Carnestoltes arriba a Arenys de Mar, de la mà d’associacions, entitats i 
clubs, de l’escola bressol i les AMPES d’Arenys, de l’Agrupament i la Banda 
municipal... coordinats per la Regidoria de Cultura. Les festes són possibles 
gràcies a les persones que les promouen, des de dins de l’Ajuntament, però 
sobretot des de fora. 

A mitjan mes de febrer hem començat a perfilar el que serà el programa de 
festes de Sant Zenon 2011, que aquest any anirà acompanyat d’una revista 
d’estiu amb la informació de les principals activitats dels mesos de juliol i 
agost a la vila. Aquestes dues publicacions es repartiran conjuntament, i la 
revista d’estiu inclourà els anunciants que vulguin col·laborar-hi. 

Aquesta ha estat una opció que ha pres l’Ajuntament per poder continuar 
fent un programa de Sant Zenon complet i editar, també, aquesta altra pu-
blicació que creiem que serà de molt interès, tant per a les persones que 
vivim a Arenys com per les que ens vinguin de fora. 

L’ajust en el pressupost municipal fa que tots els departaments, del més gran 
al més petit, fem mans i mànigues per poder seguir oferint qualitat i servei 
i que, d’aquesta manera, les regidories d’Acció Social i Promoció Local pu-
guin seguir tenint els recursos que necessiten en aquest moment.
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Campanya informativa
Durant les últimes setmanes del mes de 
gener i les primeres de febrer es varen 
realitzar visites als domicilis i als establi-
ments comercials per part dels educadors 
i educadores ambientals de l’Ajuntament 
d’Arenys de Mar. A més a més, es va esta-
blir un punt informatiu complementari al 
Centre Cultural Calisay, que va tenir com 
a finalitat informar sobre el nou sistema 
de recollida de residus. 
Val a dir, que si hi ha algú que viu a la 
zona del porta a porta i que encara no té 
el “kit de l’orgànica” (1 cubell, 2 paquets 
de bosses compostables, i el calendari de la 
recollida selectiva) i, per tant, no ha rebut 
la informació pertinent, pot  passar per 
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajun-
tament (OAC). L’horari de l’OAC és de 
dilluns a divendres de 9:00 a 14:00h i di-
marts i dijous de 16:30 a 20:30h. 

Bons resultats després de les 
primeres setmanes de recollida 
de residus porta a porta
Les primeres setmanes de funcionament 
del servei de recollida selectiva porta a 
porta (PaP) deixen uns resultats més 
que satisfactoris. Fins al gener d’aquest 
any, tota la brossa es recollia barrejada i 
centenars de tones de materials s’envia-
ven a la incineradora de Mataró, amb la 
problemàtica ambiental que això genera 
i els costos econòmics associats. 

Els sectors on ara fan la selectiva porta a 
porta generaven entre 30 i 35 tones d’es-
combraries barrejades a la setmana, un 
nivell que ha baixat fins a les 6 tones ja en 
la segona setmana d’implantació del nou 
sistema. Aquesta dràstica reducció s’ha 
assolit gràcies a l’esforç dels ciutadans i 
dels establiments, que han fet possible, en 
només quinze dies, unes dades de recolli-
da selectiva prou importants: 30 tones de 
matèria orgànica, que es transformaran 
en adob per a l’agricultura, la jardineria o 
la restauració paisatgística; 6 tones d’en-
vasos (ampolles de plàstic, llaunes, brics, 
etc.), que es podran reciclar per fer mate-
rials diversos, i 10 tones de paper i cartró 
domèstic i comercial, a partir de les quals 
es farà paper i cartró reciclat. 
Aquestes primeres dades, tot i ser molt re-
cents, donen les primeres pistes per con-
firmar que Arenys de Mar fet un canvi molt 
positiu. Tot i ser conscients de l’important 
canvi que s’ha produït en el sistema de 
gestió de la brossa (hem passat de recollir 
porta a porta només la brossa barrejada els 
7 dies de la setmana, a recollir porta a por-
ta una fracció diferent cada dia), els resul-
tats que s’estan obtenint a nivell de selec-
ció dels materials reciclables són realment 
molt bons i simptomàtics de la necessitat 
que hi havia de potenciar la recollida se-
lectiva de les deixalles en aquests sectors. 
I no només cal valorar la quantitat de resi-
dus reciclables que s’han recollit, també cal 
destacar i molt la seva qualitat: les fraccions 

El 31 de gener va començar a Arenys de Mar un nou sistema de recollida de 
residus, el porta a porta de recollida de les diferents fraccions reciclables, 
amb el fet d’afegir la fracció orgànica a la recollida. Aquest model s’ha im-
plantat al nucli antic (on ja es feia la recollida diària de rebuig porta a porta) 
i a les urbanitzacions de Portimar I, Portinyol, Vilaplana, Victòria, Maltemps 
i les Roses-Montmar. Encara que han passat poques setmanes des de la im-
plantació, les dades són molt positives, sobretot gràcies a la més que bona 
resposta per part de la ciutadania.

Arenys de Mar s’implica amb 
el porta a porta
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estan molt ben separades, els impropis són 
molt escassos i la gran majoria de ciutadans 
i establiments deixen correctament la bos-
sa al davant del seu portal. 
Val a dir, però, que com a tot sistema de 
nova implantació, s’han detectat algunes 
incidències (bosses lliurades de forma in-
correcta, punts d’acumulació de brossa, 
etc.) que es van solucionant dia a dia amb 
la col·laboració de tota la ciutadania.

Tal com es pot veure a les gràfiques, la se-
gona setmana d’implantació del nou servei 
de recollida s’ha fet patent una notable mi-
llora, respecte a la primera, en el percen-
tatge de reciclatge. La segona setmana s’ha 
arribat a un 81,49% de residus recollits 
selectivament,  mentre que a la primera es 
va assolir el 66,35%. Cal considerar que 
durant la primera setmana encara hi havia 
molts dubtes respecte al funcionament del 
nou sistema i, per tant, molta quantitat de 
residus seleccionats incorrectament van 
acabar a la fracció resta.
De les dades exposades, cal dir que fins 

RECORDEU QUE...
No s’ha  de deixar el cubell de 

l’orgànica al carrer, només cal deixar 
la bossa d’orgànica.

És recomanable que la bossa per a 
l’orgànica sigui compostable. Aquest 
tipus de bosses ja es poden adquirir 

a la majoria de supermercats del 
municipi i fins i tot hi ha establiments 

que utilitzen compostables com a 
bosses per donar a la clientela.  

Per a la recollida selectiva de la 
fracció paper i cartró és recomanable 
utilitzar una bossa de paper o capsa 
de cartó petita, encara que es poden 

utilitzar bosses de plàstic. 

A l’hora de lliurar el cartró és 
important deixar-lo ben plegat

En el cas d’utilitzar bosses de plàstic, 
aquestes poden ser de qualsevol 

color, no és necessari que siguin del 
color representatiu de cada fracció.

Setmana 1 (31/01/2011 fins 06/02/2011)

Resta; 33,65%

Envasos; 9,88%P/C  domèstic; 

3,41%

Matèr ia 

or gànica; 44,40%

P/C  comercial; 

8,65%

Setmana 2 (07/01/2011 fins 13/02/2011)

Envasos; 9,63%

P/C  domèstic; 

8,69%

P/C  comercial; 

9,45%

Resta; 18,51%

Matèr ia or gànica; 

53,72%

Valoració de les primeres setmanes de la recollida selectiva PaP

Setmana 2 (7-2-2011 fins al 13-2-2011)

Setmana 1 (31-1-2011 fins al 6-2-2011)

al moment no s’ha considerat el vidre re-
collit en els contenidors, ja que les dades 
arriben després de tancar aquesta edició 
del butlletí municipal. És evident, però, 
que una vegada es puguin integrar les da-
des del vidre, el percentatge de recollida 
selectiva encara serà més important.
Què suposa la recollida selectiva 
en termes econòmics?
Abans de posar en marxa la recollida se-
lectiva porta a porta, les escombraries 
barrejades d’aquests sectors es portaven 
a cremar a la incineradora de Mataró, 
amb un cost aproximat  de tractament de 
50 euros per tona. A grans trets, estàvem 
cremant unes 30-35 tones d’escombrari-
es a la setmana recollides als sectors on 
ara fem la selectiva porta a porta, de ma-
nera que el cost setmanal era d’uns 1.700 
euros fent números rodons. 
Amb la recollida selectiva porta a porta, 
bona part d’aquestes 30-35 tones s’estan 
triant i recollint de forma segregada, tal 
com hem vist, per la qual cosa la quantitat 
de brossa barrejada que hem de portar 
a cremar s’ha reduït dràsticament. Així, 
si agafem les dades de la segona setma-
na d’implantació, veiem que de les 30-35 
tones que portàvem a cremar, ara en por-
tem unes 6,5 tones, amb un cost aproxi-
mat de tractament d’uns 320 euros. 
A banda d’aquest estalvi ambiental i eco-
nòmic a nivell d’incineració, cal destacar 
que la gran resposta ciutadana per triar 
i separar els materials reciclables (or-
gànica, paper i cartró, i envasos) fa que 
poguem tenir determinats ingressos que 
no teníem portant la brossa barrejada 
a cremar. Així, per cada tona d’envasos 
que recollim, rebrem aproximadament 
uns 300 euros, i no pagarem res pel seu 
tractament. Si fins ara hem recollit unes 6 
tones d’envasos, els ingressos per aquest 
concepte ja arriben als 1.800 euros. El 
canvi és substancial. De pagar per cre-
mar aquestes 6 tones (que hauria tingut 
un cost d’uns 300 euros) a rebre diners 
per l’esforç de recollida (1.800 euros). 
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També és interessant comentar el cas del 
paper i cartró. Pel que fa al paper i cartró 
d’origen domèstic, en aquests moments 
podem rebre uns 105 euros per tona re-
collida; d’aquesta quantitat, uns 90 euros 
fan referència a la venta del material (molt 
variable en el temps, tot sigui dit), i els 
15 euros restants corresponen a l’esforç 
d’haver-lo recollit separadament i enviat 
a una planta especialitzada. Així, per les 4 
tones de paper i cartró domèstic recolli-
des les dues primeres setmanes, rebrem 
uns ingressos de 420 euros, que es contra-
posen als 200 euros que ens hauria costat 
portar aquest paper i cartró, barrejat amb 
la resta de brossa, a la incineradora.
Una menció a part mereix el tema de l’or-
gànica. Si bé el tractament (transformació 
en adob) ens costa uns 70 euros per tona, 
la Generalitat de Catalunya ens ingressarà 
per cada tona recollida i tractada uns 47 
euros, de manera que el cost real del trac-
tament estarà al voltant dels 25 euros per 
tona en termes generals. Un cost molt per 

sota del que pagaríem (50 euros) si por-
téssim l’orgànica, barrejada amb la resta 
de la brossa, a cremar a la incineradora. 
Si fem números, el tractament de les 30 
tones d’orgànica que hem triat ens sortirà 
per 750 euros, enfront dels 1.500 euros 
que ens costaria cremar aquest material 
com es feia abans. 
Com veiem, l’estalvi econòmic és evident, i 
reforça encara més la necessitat que a casa 
i als establiments comercials fem el màxim 
d’esforç possible per triar i seleccionar 
aquells materials que són aprofitables.

Àrea de recollida PaP i localització 
dels contenidors de vidre 
L’àrea de recollida PaP abraça tot el nu-
cli antic i cinc de les urbanitzacions del 
municipi. Cal remarcar que s’han ampli-
at el nombre de contenidors de vidre al 
nucli antic, amb la finalitat de facilitar la 
recollida selectiva d’aquesta fracció als 
ciutadans. Així, s’han doblat els conteni-
dors que ja hi havia al carrer d’Avall, a la 
riera Pare Fita i al rial de Sa Clavella amb 
Anna Maria Ravell, i s’han col·locat nous 
contenidors al lateral de la riera Pare Fita 
(a prop de l’estació del bus), al tram inicial 
del rial de Sa Clavella, al passeig Xifré (da-
vant de l’antiga caserna de la guàrdia civil), 
i a la plaça Josep Maria Arnau. 
Al web de l’Ajuntament (www.arenys-
demar.cat/residus) podeu consultar una 
llista més extensa de residus cedida per 
l’Ajuntament de Canet de Mar; així com 
molta altra informació, com per exemple 
com fer adob a casa amb l’orgànica.  
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ALCALDIA ACTUALITAT

ALCALDIA 

El diputat Josep 
Monràs visita 
el Complex 
Esportiu Fondo 
de les Creus

SEGURETAT CIUTADANA I PREVENCIÓ

AVÍS: El transport de viatgers de 
RENFE el cap de setmana del 12 i 
13 de març es farà per carretera
A causa d’unes obres que es duran a terme a l’estació de tren de 
Canet de Mar, el cap de setmana del 12 i 13 de març el transport 
de viatgers entre Arenys de Mar i Pineda es farà totalment per 
carretera.  Així ho ha informat RENFE a l’Ajuntament d’Arenys en 
una reunió mantinguda el mes de febrer a la qual també han assistit 
representants de la Policia Local i de Mossos d’Esquadra.

LA DIRECCIó 
D’ONCOLOGIA INFANTIL 
DE L’HOSPITAL DE SANT 
JOAN DE DÉU REP 6.000 
EUROS DE L’ASSOCIACIó 

ARENyENCA D’AJUDA 
CONTRA EL CàNCER

L’entitat arenyenca ha recollit 6 mil 
euros en un any de feina i va voler fer-
ne donació pública als responsables 
de Sant Joan de Déu en un acte al 
C.C. Calisay el dia 7 de febrer, al qual 
van assistir responsables de la unitat 
d’oncologia infantil d’aquest hospital, a 
més de representants de l’associació i 

l’alcalde, Ramon Vinyes.

COMUNICACIÓ 

Comencen els 
preparatius de 
Sant Zenon 2011
Els diferents departaments de l’Ajun-
tament implicats en l’organització de les 
festes de Sant Zenon 2011 ja han posat fil 
a l’agulla perquè tot plegat estigui llest a 
començament de juliol. 

Un dels treballs que ja s’ha començat és 
l’elaboració del programa de festes, que 
per segon any consecutiu s’editarà con-
juntament amb una revista d’estiu, dedi-

cada a les diferents activitats que hi ha a 
Arenys de Mar els mesos de juliol i agost. 

Aquesta revista es repartirà casa per casa 
amb el programa de Sant Zenon 2011 i 
dóna la possibilitat a comerços, restau-
ració i negocis en general de poder-s’hi 
anunciar. Per aquesta raó, La Impremta 
d’Argentona ja ha començat a contac-
tar amb els possibles anunciants. En el 
moment de rebre aquesta visita, La Im-
premta d’Argentona s’identificarà amb 
una carta de l’Ajuntament que l’acredita 
com a empresa responsable d’aquesta 
edició. Per a qualsevol aclariment no dub-
teu a posar-vos en contacte amb la Re-
gidoria de Comunicació de l’Ajuntament 
d’Arenys de Mar. 

El diputat d’Esports de la Diputació de 
Barcelona, Josep Monràs, va visitar di-
marts 15 de febrer el Complex Esportiu 
Municipal Fondo de les Creus d’Arenys 
de Mar, per conèixer de primera mà les 
reformes que s’hi han fet i que han es-
tat subvencionades per la Diputació. En 
concret, les noves instal·lacions fan refe-
rència a les grades, la recepció, els nous 
vestidors, magatzem, sala d’activitats 
dirigides, la sala de reunions i les ofici-

nes per als clubs i la mateixa Regidoria 
d’Esports. A més, el nou pavelló compta 
ara amb plaques solars per optimitzar la 
despesa energètica d’aquest equipament. 
En aquest Complex Esportiu Municipal, 
als matins es fan classes d’educació física 

de les escoles del municipi i a les tardes 
l’ús és exclusiu per a les entitats esportives 
arenyenques, que hi fan els entrenaments. 
A més, durant tot el dia, la Regidoria d’Es-
ports fa programes esportius subvencio-
nats per la Diputació de Barcelona.
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ACTUALITAT TERRITORI, SOSTENIBILITAT I PROMOCIÓ DE LA VILA

MOBILITAT 

Tala d’eucaliptus emmarcada en el 
projecte dels Camins Escolars
Els eucaliptus de la pu-
jada del parc de Lurdes 
i que envaïen part o to-
talment les voreres van 
ser talats els dies 8 i 9 de 
febrer en una actuació 
emmarcada en el projec-
te dels Camins Escolars 
a Arenys de Mar. El dic-
tamen va deixar ben clar 
que aquesta era una ruta 
habitual per accedir a di-
ferents centres educatius 
de la vila (Escola Joan 
Maragall, Escola Bressol 
Maricel, Escola Bressol 
La Raureta i Institut Els Tres Turons). El fet que aquests arbres i escorcells es trobessin 
al bell mig de la vorera feia que en la majoria dels casos (sobretot si tenim en compte 
que hi ha molta gent que va amb un cotxet) calgués baixar a la calçada per seguir el 
camí, la qual cosa comportava un perill evident.
Quant als exemplars que es van talar, la majoria ja estaven morts o en molt mal estat. 
També es van enretirar antigues soques que havien quedat al mig de la vorera i es van 
tapar els escorcells amb panots, de manera que les voreres, a banda i banda, han que-
dat totalment lliures per a la circulació de persones i cotxets i, evidentment, totalment 
accessibles per a persones amb mobilitat reduïda.

MEDI AMBIENT

Vehicles elèctrics a l’Ajuntament 
Dos cotxes, una furgo-
neta i una bicicleta, tots 
elèctrics, han estat ad-
quirits per l’Ajuntament 
gràcies a la subvenció 
atorgada el 2010 per 
la Direcció General de 
Polítiques Ambientals i 
Sostenibilitat de la Ge-
neralitat. El cost total 
d’aquesta compra és de 
40 mil euros, aproxima-
dament, pagats meitat i 
meitat per l’Ajuntament 
i la Generalitat. 

Els vehicles elèctrics estan alimentats per bateries i cal connectar-los a la xarxa elèctri-
ca per recarregar-los. No produeixen emissions contaminants en el punt d’utilització 
i això els fa especialment interessants a les zones urbanes. Alguns estudis assenyalen 
que, si la recàrrega es fa en determinades hores del dia, podrien equilibrar la corba de 
la demanda elèctrica i afavoririen la generació renovable o molt eficient d’electricitat.
Aquests vehicles són silenciosos i tenen prestacions que permetrien satisfer la necessitat de més 
del 90% dels desplaçaments en vehicle de la població i, per tant, és òptim per a l’Ajuntament.

SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

Èxit absolut de 
l’Aula d’Informàtica 
de Doedes
La posada en marxa de l’Aula d’In-
formàtica del carrer de les Doedes, 
gràcies a una persona contractada a 
través dels Plans d’Ocupació, ha estat 
un veritable èxit, com demostra la llista 
d’espera per poder participar als cur-
sos que s’hi duen a terme. 
Actualment hi ha en marxa un curs 
d’ofimàtica i un d’iniciació a la informà-
tica, que es repetirà a mitjan mes de 
maig per a totes les persones que van 
quedar fora en l’última inscripció. 
Recordeu que a banda dels cursos, a 
l’Aula d’Informàtica hi ha accés lliure a 
Internet i una Aula Oberta.

URBANISME

La Sala Polivalent 
ja es climatitza 
per geotèrmia
La Sala Polivalent del C.C.Calisay 
s’estrena aquest mes de març amb 
la nova climatització per geotèrmia. 
L’actuació també ha suposat una millora 
de l’espai quant a paviment, pintura i 
altres acabats. Aquesta ha estat una de les 
obres finançades amb el FEOSL 2010. 
Les altres quatre obres o bé ja s’han 
acabat –com en el cas de la supressió 
de les barreres arquitectòniques a dife-
rents carrers o la millora dels quadres 
elèctrics del Joan Maragall–  o estan a 
punt de fer-ho. És el cas de la sala de 
rehabilitació a la planta baixa del geri-
àtric (que està a l’espera de rebre el 
mobiliari necessari per la seva posada 
en marxa) i de la reurbanització de cinc 
carrers d’Arenys, que malgrat els pro-
blemes que han sorgit amb l’empresa a 
qui s’havia adjudicat, l’obra ja s’ha re-
près i enfila la recta final.

HORARIS: 

Dilluns de 17 a 20.30 h
Dimarts de 16 a 19 h

Dimecres de 17 a 20.30 h
Dijous de 16 a 19 h

Divendres de 9.30 a 13 h
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 TERRITORI, SOSTENIBILITAT I PROMOCIÓ DE LA VILA ACTUALITAT

CURS DE gEStIó ECOnòmICA PER A PARADIStES DEL mERCAt 

Emmarcat en l’oferta de formació cap a paradistes del Mercat Municipal, el 7 de 
febrer es va dur a terme al C.C.Calisay un curs de gestió econòmica al qual van 
assistir representants de la Plaça del Mercat. 

PROMOCIÓ LOCAL

Què fan les persones contractades a través de plans d’ocupació?

URBANISME

Bar més 
acollidor al camp 
de Futbol
El bar del Camp de Futbol Municipal 
Bernat Coll ha estat objecte d’una actuació 
de millora amb un tancament amb vidre. 
Feia temps que els usuaris d’aquest espai 
demanaven, a través de la Regidoria 
d’Esports, una actuació d’aquest tipus per 
poder-se protegir de les inclemències del 
temps. Es tracta d’una actuació que ha 
suposat una inversió de 26 mil euros per 
part de l’Ajuntament.

La Generalitat de Catalunya, mitjançant el 
Departament de Treball, va iniciar dins del 
marc del Projecte IMPULS-Treball la con-
vocatòria de Plans Extraordinaris d’Ocupa-
ció Local per el 2010 i el Arenys de Mar 
va ser beneficiaria de 22 plans per a l’any 
2010. D’aquest 22, 16 els va assumir la Re-
gidoria de Promoció Local, específicament 
per a la rehabilitació d’habitatges, edificis o 
equipaments de titularitat o d’ús públic.

Les 16 persones que es van contractar eren 
treballadors desocupats inscrits com a de-
mandants d’ocupació al servei públic d’ocu-
pació, en concret com a paletes, pintors, 
lampistes i fusters. 
Del 15 de juliol al 31 de desembre de 2010 han 
estat moltes les obres per rehabilitar o condicio-
nar diferents espais públics, tant els que estaven 
previst en primera instància com les tasques que 
han anat sorgint al llarg d’aquest període.  

AQUEStES Són 
ALgUnES DE LES OBRES 

PROmOgUDES PELS PEOL 
DEL 2010:

Fusteria i mobiliari •	
Ajuntament
Antiga seu de Ràdio Arenys a •	
l’altell de la Plaça Mercat
Obertura d’un accés a la •	
Capella Xifré
Pintura de persianes de •	
llibret de la Biblioteca
Caseta de Can Josep a •	
l’Escola Joan Maragall
2 habitatges dels Pisos dels •	
Mestres
La Raureta•	
Cuina Pisos Mestres•	
Instal·lació elèctrica Pisos •	
dels Mestres
Parada infantil Plaça Mercat•	
Museu Mollfulleda de •	
Mineralogia
Edifici Xifré•	
Cementiri Municipal•	
Carrer Andreu Guri•	
Escola Joan Maragall•	
Entorn de l’Institut•	

La Regidoria de Promoció Local ha coordinat fusters, paletes, pintors i lampistes per rehabilitar equipaments municipals
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ACTUALITAT ADMINISTRACIÓ GENERAL I PARTICIPACIÓ

PROMOCIÓ LOCAL / PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

El mercat dels dissabtes torna sobre les voreres
Des d’Anselm Clavé fins a l’Olivar, al costat dret en sentit pujada, i des de l’Olivar 
fins al Calisay, al costat esquerre de la llera de la Riera. Davant del Xifré, seguirà 
ocupant la llera de la Riera. 
Els dissabtes de 6 a 9 del matí estarà prohibit aparcar en les places d’aparcament 
d’aquests dos trams, els quals estaran degudament senyalitzats. 
A les 9, coincidint amb l’inici del règim de zona blava, finalitza aquesta restricció en 
l’aparcament i per tant tothom podrà optar a les places d’aparcament disponibles.

El 13 de gener va acabar la ronda de reu-
nions amb la Comissió Ciutadana sobre el 
procés d’ubicació del mercat dels dissab-
tes. El procés de debat s’ha desenvolupat 
al llarg de quatre sessions des del mes de 
desembre de 2010, amb la representació 
d’una vintena de persones dels diferents 
sectors relacionats amb la promoció de la 
vila: des dels botiguers i comerciants, el 
mercat municipal, els marxants del mer-
cat dels dissabtes, restauradors, veïns a tí-
tol individual, defensor del ciutadà... I amb 
el suport tècnic i polític de les regidories 
de Promoció Local, Mobilitat, Administra-
ció, Participació Ciutadana, Acció Social, 
Seguretat i Prevenció i Urbanisme, i el 
suport tècnic i econòmic de la Diputació 
de Barcelona, els quals han pogut ser tes-
timonis de l’elaboració conjunta dels ar-
guments que han portat a resoldre d’una 
manera consensuada la nova ubicació del 
mercat dels dissabtes.

El treball de la Comissió Ciutadana
La Comissió ciutadana del mercat dels 
dissabtes va possibilitar un espai de dià-
leg i de reflexió amb dues finalitats: obrir 
un debat sobre com consolidar el mercat 
dels dissabtes, tenint en compte els canvis 
que s’han viscut i els canvis als quals obliga 
la nova reurbanització de la Riera, i conèi-
xer les diferents visions i expectatives dels 
principals actors que hi intervenen de for-
ma directa o indirecta.

De forma complementària, i com un ele-
ment més a tenir en compte en la reflexió, 
l’11 de desembre de 2010 es va dur a terme 
una consulta a persones usuàries del mer-
cat per demanar la seva opinió sobre alguns 
dels temes que estava tractant la comissió.
El procés participatiu ja va partir de la base 
que es cal mantenir i consolidar el mercat 
dels dissabtes en tant que és positiu des 
del punt de vista econòmic i social.
Amb els dos models sobre la taula, el del 
mercat sobre les voreres i el mercat a la 
llera de la Riera, tots els actors van estar 
d’acord que un dels principals problemes 
a tenir en compte era el fet que amb el 
mercat a la llera s’ocupava una de les 
bosses d’aparcament més importants del 
centre històric. No calia oblidar, però, que 
amb el mercat sobre les voreres hi havia 
també un problema greu amb l’aparca-
ment, ja que els marxants no disposaven 
d’un espai segur i òptim per fer les seves 
maniobres de càrrega i descàrrega.

El nou model de mercat 
Amb diferents propostes sobre la taula, es 
va convenir que la forma més òptima pel 
moment era la de repartir les parades del 
mercat de forma racional sobre les vore-
res, sobretot tenint en compte les noves 
característiques de la Riera després del 
procés de reurbanització i el fet que són 
molts els bars i restaurants que voldran te-
nir terrasses instal·lades gran part de l’any.  
Així, les parades s’iniciaran a l’altura de 
la plaça de l’Ajuntament pujant per la 
vorera de la part dreta de la Riera fins al 
carrer de Vilà i Mateu.
Per la vorera de la part esquerra, el mercat 
començà a la rotonda del davant del car-
rer Olivar i seguirà per la vorera com ho 
feia el mercat els darrers anys. Amb una 
excepció, davant del Xifré es mantindrà la 
concentració de parades d’alimentació.
Quant als aparcaments, d’una banda, es 
facilitarà que els marxants puguin carregar 
i descarregar amb el seu cotxe o furgone-
ta darrere i a prop de les seves parades. 
Això es farà prohibint l’aparcament entre 
les 6 i les 9 del matí, prohibició que se 
senyalitzarà a la mateixa Riera. Una altra 
actuació que es farà en relació a l’aparca-
ment serà facilitar l’entrada dels vehicles 
des de la Riera cap al pàrquing del Xifré. 
Podeu ampliar la informació amb el docu-
ment de síntesi de la memòria de la Co-
missió Ciutadana disponible al web muni-
cipal, arenysdemar.cat.
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ADMINISTRACIÓ GENERAL I PARTICIPACIÓ ACTUALITAT

ADMINISTRACIÓ GENERAL

L’Arxiu Municipal Fidel Fita segueix 
celebrant els seus 75 anys treballant 
més que mai

L’OAC continua 
ampliant serveis
L’Oficina d'Atenció Ciutadana conti-
nua treballant per aconseguir conver-
tir-se en una veritable finestreta única. 
L'Oficina es va posar en marxa amb 
la voluntat d'anar incorporant tràmits 
i altres gestions que es feien directa-
ment a cada departament municipal, 
sempre amb la voluntat que aquests 
canvis alleugerissin el temps i la pape-
rassa que ha de dedicar la ciutadania 
en la seva relació amb l'administració. 
Demanar els certificats d’empadro-
nament, les bonificacions per a les 
escombraries, la renovació de les lli-
cències per al mercat setmanal, els 
assabentats d’obres... són alguns dels 
tràmits que es fan al moment i que ja 
no requereixen haver de fer una ins-
tància prèvia.

COMUNICACIÓ

El web municipal obté 
el certificat IQUA
El web de l’Ajuntament d’Arenys de 
Mar ha obtingut el Segell de Qualitat 
d’Internet que atorga IQUA. L’Agèn-
cia de Qualitat d’Internet (IQUA) 
és una entitat d’àmbit nacional sense 
ànim de lucre, creada el 21 d’octubre 
de 2002, que vol ser un referent comú 
per a l’Administració, les empreses, els 
operadors, les associacions, els usuaris 
i els tècnics que treballen en la millora 
i la qualitat a Internet. El segell de qua-
litat IQ acredita que el web compleix 
els estàndards de qualitat requerits per 
IQUA, qui atorga el segell basant-se en 
el codi de conducta de l’Agència.

El context de celebració dels 75 anys de 
l’Arxiu Municipal ha estat el moment adient 
per fer un replantejament general d’un servei 
públic que és garant dels drets democràtics 
de la ciutadania pel que fa a l’accés a la infor-
mació, eina fonamental en la gestió adminis-
trativa i dipòsit del que esdevé memòria col-
lectiva. Enguany, els objectius immediats són 
continuar amb el que està encetat i arrodonir 
l’efemèride de l’aniversari amb la conclusió 
del cicle de conferències, l’edició dels textos 
de les conferències pronunciades i la convo-
catòria de la beca de pràctica arxivística Josep 
M. Pons i Guri. 
Per tercer any consecutiu, Ajuntament 
i Diputació signaran un conveni de col-
laboració, dins del marc de l’adhesió de l’Ar-
xiu Municipal Fidel Fita a la Xarxa d’Arxius 
Municipals, que permetrà seguir avançant 

en el tractament arxivístic i la informatitza-
ció dels expedients administratius generats 
en la gestió de les competències municipals. 
Fins al moment, ja s’han superat els 13.000 
expedients tractats i descrits informàtica-
ment. Així mateix, es millorarà la base de 
dades en ús amb el programari GIAM, de-
senvolupat per la Diputació de Barcelona.
L’any 2010 l’Arxiu Municipal ha participat 
en diversos programes oferts per la Xar-
xa d’Arxius Municipals-Central de Serveis 
Tècnics de la Diputació. A més del de 
tractament arxivístic, altres programes han 
permès la restauració de quatre llibres no-
tarials dels segles XIII i XVIII i l’adquisició 
de material de conservació preventiva pels 
negatius fotogràfics en vidre. A darreries de 
l’any, es va iniciar la digitalització dels llibres 
d’actes de la Corporació municipal des de 

1599 fins l’any 2008: prop de vint-i-cinc mil 
imatges que a hores d’ara es troben en fase 
d’indexació i post-processos.
L’adhesió al programa de digitalització de 
llibres d'actes ha fet possible, també, digi-
talitzar els registres d’alumnes de l’Escola 
Nàutica d’Arenys de Mar de 1779 a 1850, 
els Padrons d’habitants de 1824 a 1829 i lli-
bres del Registre Civil municipal de 1841 a 
1864. L’atorgament d'un Pla d’Ocupació per 
desenvolupar tasques de digitalització ha fet 
possible iniciar l’inventari i la còpia digital 
de les col·leccions fotogràfiques de l’Arxiu, 
al llarg del segon semestre de 2010, havent 
pogut actuar, aproximadament, en una quar-
ta part de les 17.000 imatges del fons. Dis-
posar, a mig termini, d’un lloc web propi de 
l’Arxiu Municipal farà possible la difusió de 
tota aquesta documentació.
Aquesta activitat, però, no ha desviat l’aten-
ció vers un objectiu més global: treballar en 
els instruments metodològics escaients per 
al disseny i implantació d'un sistema de ges-
tió documental corporatiu, en el qual es va 
començar a treballar l’any 2009 i que ha de 
facilitar una gestió administrativa més àgil i 
eficaç, un millor servei a l’usuari, i la conser-
vació, l’accessibilitat i l’ús de la documen-
tació d'arxiu d'acord amb els requeriments 
canviants de la societat.
Han estat 45.000 euros invertits l’any 
2010, finançats en un 40% per l’Ajunta-
ment i en el 60% restant per subvencions 
atorgades per la Diputació de Barcelona i 
la Generalitat de Catalunya.
El balanç de l’any 2010 es completa amb un 
augment del nombre d'usuaris respecte de 
l’any anterior: 1.154 persones s’han atansat 
a l’arxiu i s’han atès 2.391 consultes.
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ACTUALITAT SERVEIS A LES PERSONES

EDUCACIÓ

Erika Mendoza, 
Jofre Bombí i Víctor 
Chacón, guanyadors 
del concurs de 
crítica teatral
En el marc dels Concurs de Teatre Amateur 
que organitza el Grup Artístic Carles Xena 
es van atorgar, el dia 6 de febrer, els premis 
del Concurs de Crítica Teatral Francesc Ay-
merich, que atorga la família Aymerich amb 
la col·laboració de la Regidoria d’Educació i 
el mateix Grup Artístic Carles Xena. El lliu-
rament de premis, corresponents als treballs 
presentats en el concurs de l’any passat, va 
atorgar el primer lloc a Erika Mendoza, el se-
gon a Jofre Bombí i el tercer a Víctor Chacón. 
Aquests premis estan dirigits a l’alumnat de 
Batxillerat d’Arenys de Mar i estan dotats 
econòmicament. Aquest any també s’ha 
convocat el concurs. Els participants han de 
presentar un treball de crítica teatral sobre 
alguna de les representacions del Concurs 
de Teatre Amateur.

CIVISME

El civisme truca a la 
porta de casa teva

SERVEI DE CATALÀ

Vols tenir una parella lingüística?
La setena campanya del Voluntariat per la Llengua a Arenys de Mar comença el 15 de 
març amb una trobada a la Sala d’Actes de la Biblioteca P. Fidel Fita, a les 7 de la tarda

GENT GRAN

Punt final a un nou taller de la 
memòria
La Regidoria de Gent 
Gran continua endavant 
amb els Tallers de la Me-
mòria, que es fan en col-
laboració amb L’Esplai de 
la Gent Gran i s’impartei-
xen per una treballadora 
municipal. Són tallers gra-
tuïts que tenen molt bona 
acollida, com demostra el 
fet que existeixi una llista 
d’espera important. A la 
fotografia, el lliurament de 
diplomes dels participants 
a l’últim taller.

L’objectiu del programa “Voluntariat 
per la llengua” és facilitar a totes les 
persones que tenen coneixements bà-
sics de català i es volen llançar a parlar-
lo que el puguin practicar en un context 
real i relaxat. Aquest programa promou 
el voluntariat lingüístic, de manera que 
persones que parlen habitualment ca-
talà destinen una part del seu temps a 
conversar amb persones interessades a 
agafar fluïdesa, perdre la vergonya i po-
der-lo parlar d’una manera natural.
Les persones que estiguin interessades 
a participar d’aquest projecte, només 
cal que s’adrecin a l’Ajuntament i om-
plin una fitxa d’inscripció, que també 
està disponible a través del web muni-
cipal, arenysdemar.cat. 

L’únic requeriment que es demana als 
voluntaris lingüístics és que parlin fluida-
ment el català i que disposin d’una hora 
setmanal per conversar amb l’aprenent, 
durant deu setmanes. No han de fer de 
professors, sinó tan sols conversar amb 
els aprenents, que ja assisteixen a classe 
de català, ja que la majoria són alumnes 
dels cursos de català que oferta l’Escola 
d’Adults i el mateix Consorci. 
La campanya de “parelles lingüístiques” és 
una iniciativa del Consorci per a la Nor-
malització Lingüística a la qual s’adhereix 
l’Ajuntament d’Arenys de Mar des de fa 7 
anys i que en cada edició ha resultat ser 
de molta utilitat, tant per als aprenents 
com per als catalanoparlants. 

Des del 26 de gener i fins al 4 de març, 
l’Ajuntament està treballant en una campanya 
de foment del civisme que consisteix a visitar 
totes les cases del nucli urbà per presentar 10 
compromisos que ens ajudin a conviure mi-
llor i tenir més cura de l’entorn. A mitjan mes 
de febrer ja s’havien visitat més d’un miler de 
cases i informat personalment 400 persones. 
Quan la informadora troba algú a casa ex-
plica quins són els compromisos i gairebé 
tothom decideix adherir-s’hi, demostrant 
que en termes generals els veïns i veïnes 
d’Arenys són cívics, tot i que també en 
tots els casos es reconeix que tothom pot 
fer encara petites millores que ajudin a 
viure en un espai cada cop més agradable i 
còmode. A les cases on no la informadora 
no troba ningú, es deixa un fulletó perquè 
els veïns el coneguin i tinguin presents les 
recomanacions que s’hi recullen.
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SERVEIS A LES PERSONES ACTUALITAT

MUSEU D’ARENYS

Neix un circuit de museus tèxtils 
i de moda a Catalunya
El Museu d’Arenys de Mar, el Museu de l’Estampació de Premia de Mar i el 
CDMT signen un conveni

CULTURA

30 anys de 
Mostra Literària 
a Arenys de Mar
Enguany la Mostra Literària d'Arenys de Mar 
arriba a la 30a edició. Una vegada més, les re-
gidories de Cultura i Educació conviden totes 
aquelles persones que viuen o treballen a la vila 
a participar d'aquest certamen que té com a ob-
jectiu principal fomentar la creació literària.

La Mostra està dividida en cinc grups, segons 
l'edat de les persones participants, i en cadas-
cuna de les categories hi ha les especialitats de 

prosa i poesia. Per als grups de fins a 14 anys, 
el premi són lots de llibres, i per a les altres 
dues categories -de 15 anys en endavant- hi ha 
dos premis en metàl·lic, de 200 i 300 euros.

Cal presentar les obres a l'Ajuntament d'Arenys 
de Mar, en horari d'oficina, i el termini per fer-ho 
s'acaba el 31 de març. L'acte de lliurament de pre-
mis es farà el dia 1 de maig al Teatre Principal.

ESPORTS

El programa esportiu Atletisme a 
la Platja es consolida com una cita 
lúdica i festiva a Arenys de Mar 

La platja d’Arenys serà l’escenari, per sisè 
any consecutiu, de les jornades d’Atletisme a 
la Platja, que organitza la Regidoria d’Esports 
amb la Penya Apa Anem-hi. L’objectiu és fer 
una jornada lúdica on es pugui practicar  l’at-
letisme en un medi natural com és la platja. Es 
faran curses, salts i llançaments i tothom que hi 
participi tindrà un regal de record. 

Les activitats són participatives i no competiti-
ves, i tothom que hi participi farà les activitats 
més adequades a les seves característiques 

evolutives, a les seves capacitats físiques i motivacions personals. La jornada d’Atletisme a la 
Platja es farà el diumenge 27 de març a partir de les 11 del matí a la platja de la Picòrdia.

IGUALTAT

8 de març: Dia 
Internacional de 
les Dones 
L’Ajuntament d’Arenys de Mar, a 
través de la Regidoria d’Igualtat, ha 
treballat perquè el 8 de març, Dia In-
ternacional de les Dones, serveixi per 
reivindicar la feina feta per les dones en 
el món laboral. La seva lluita per acon-
seguir la igualtat en aquest àmbit encara 
avui dia és necessària, ja que les dades 
evidencien, per exemple, la desigualtat 
salarial en molts sectors laborals.
Enguany, la commemoració del 8 de 
març es converteix, també, en cele-
bració dels 10 anys de feina continua-
da de l’Associació Dones per la Igual-
tat, amb la qual la Regidoria d’Igualtat 
treballa estretament per mantenir el 
pas ferm en benefici de la igualtat en-
tre homes i dones.

A partir de la signatura d'aquest conveni, els tres centres es comprometen amb una política 
d’adquisicions coordinada i a treballar conjuntament en documentació, recerca i formació. Els 
tres museus ja han desenvolupat projectes conjunts com la web de documentació de mostraris 
industrials i l’exposició Una vida de batik, del palau del sultà als pobles de Java, que actualment 
s’exhibeix a la botiga Gancedo de Madrid.

L’eina bàsica de difusió conjunta serà la pàgina web www.circuitmuseustextils.cat, en procés de 
construcció, que actuarà com a plataforma de presentació, integrarà els serveis i activitats dels tres 
centres i facilitarà l’accés als webs individuals. Aquest web estarà connectat a les xarxes socials per 
fer més pròximes les novetats del circuit. La Revista Datatèxtil, fins ara publicada pel CDMT, passa-
rà a ser el mitjà conjunt del Circuit per donar a conèixer l’actualitat del patrimoni tèxtil.

ACTES PREVISTOS

Dimarts, 8 de març

Exposició:
10 anys de l’Associació 
de Dones per la Igualtat 

d’Arenys de Mar
 

Dijous, 10 de març

 Especial hora del conte 
a càrrec de Maribel 

Illescas

Divendres, 11 de març

Sopar celebració dels 
10 anys de l´Associació 
Dones per la Igualtat 

Dimecres, 16 de març

Taula Rodona:
Dones d’Arenys, dones 

emprenedores 

Dilluns, 28 de març

Tertúlia de novel·la:
“Contra el viento”
d’Ángeles Caso 

a càrrec de Lourdes 
Cazorla
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Ja fa setmanes que el compte enrere de la campanya elec-
toral ha començat. Tots plegats correm el perill de no parlar 
dels problemes reals de la gent, dels temps tant difícils que 
corren, del que farem amb uns recursos escassos ara, el dia 
després de les eleccions.
Per aquest motiu, des d’ICV, seguim treballant amb diàlegs 
oberts amb veïns i veïnes actius, amb professionals i per-
sones properes als temes que ens preocupen, i amb qual-
sevol que tingui interès per algun dels temes que posem 
sobre la taula: l’educació, la salut i l’acció social, la cultura, 
els joves, el territori, el medi ambient o l’economia entre 
d’altres. Amb aquestes trobades també recollim els suports 
i les propostes per treballar des de candidatura d’ICV que 
encapçalarà l’Assum Balliu per les properes eleccions muni-
cipals del 22 de maig. 
Pensem que no cal tractar els convilatans  d’il·lusos. No vo-
len il·lusions, el que volen és sinceritat. Un dels punts forts 
de la nostra força és que construïm confiança en el futur 
a partir d’expressar el convenciment amb el que hem fet. 
Ens adrecem a tothom explicant que el proper mandat serà 
difícil, i ens allunyem de les falses promeses i el clientelisme 
electoral que alguns practiquen. Seguim treballant també 
amb idees que tindran molta força, que connecten molt 
amb les expectatives i les idees de la gent, perquè és des 
de la complicitat de la gent d’on han sortit. I aquest per a 
nosaltres serà el nostre principal punt de fortalesa. 
Correm el perill, com ha passat en les últimes eleccions 
al Parlament, que allò que es diu en campanya tingui 
poc a veure amb les accions que es fan al cap de poc 
d’arribar al govern.  Els ajuntaments han de ser la gran 
trinxera de defensa de l’Estat del Benestar contra les 
retallades de CiU i PSOE. Juntament amb la defensa de 
drets socials com l’accés a la salut i a l’educació pública, 
volem remarcar l’aposta de la coalició d’esquerra verda 
per contribuir des dels governs locals a transformar el 
model productiu i generar ocupació de qualitat.

Balanç

Diàlegs oberts també en campanya!

En tant que partit polític que som i a les portes 
d’unes eleccions municipals, ja estem treballant en 
la proposta que Esquerra farà en concórrer als prò-
xims comicis. És inevitable, doncs, que tot i que con-
tinuem al peu del canó, dia a dia, treballant a l’Ajun-
tament amb els temes que ens sorgeixen, haguem 
començat a fer un balanç del que ha suposat aquest 
mandat, amb Esquerra al Govern.
La llista d’obra pública feta a Arenys de Mar en 
quatre anys és molt llarga, tota coordinada des de 
la Regidoria d’Urbanisme i Serveis Tècnics o Serveis 
Bàsics (Brigada). Ambdues regidories, amb un mem-
bre d’Esquerra al capdavant. La llista de millores 
mediambientals a la vila en quatre anys també és 
molt llarga: la implantació de la recollida selectiva 
o el salt qualitatiu de les platges d’Arenys en són 
dos exemples clars. També al capdavant de Medi 
Ambient hi ha hagut un membre d’Esquerra. Quant 
a mobilitat, s’ha implantat el transport urbà a po-
nent i s’han definit els camins escolars, també amb 
un membre d’Esquerra al capdavant. I la Regidoria 
de Promoció Local ha tingut una activitat frenètica, 
tant quant a promoció de la vila com a inserció 
laboral, amb la gestió de la borsa de treball. També 
amb Esquerra al capdavant.
Evidentment, els balanços es fan posant sobre la taula 
el que s’ha fet bé i el que s’ha fet malament. Ara cal tre-
ballar cadascun d’aquests punts per teixir el que seria el 
nostre full de ruta per als pròxims quatre anys.

Actituds

Inaugurem,
que s’acosten eleccions

Ordre, constància i 
treball per a una millor 
administració local

El Govern Municipal ha començat a aplicar en 
una part de la nostra vila la recollida selectiva 
de brossa.
Com que no es posaven d’acord en el com, 
quan i on fer-ho, han tirat pel dret i només es 
recollirà selectivament al nucli antic, no fos cas 
que s’acabés el mandat sense començar-ho.
A corre-cuita, sense una bona campanya de 
sensibilització, d’educació en com reciclar, una 
campanya d’escassament un mes i som-hi.  
Què fem amb el vidre al nucli antic? On són 
els contenidors? El vidre que no s’inclou en la 
selectiva, i els envasos, són el que més nosa 
fa a casa. La gent gran del nucli antic haurà de 
traginar el vidre fins als contenidors?
Ja que hi érem posats, per què no a tot el po-
ble? Que els ciutadans de l’eixample no han de 
poder reciclar quan fa tant temps que ho recla-
men? Per què aquest sistema mixt?
En algunes parts del poble hi ha contenidors 
soterrats, en d’altres llocs s’hi ha fet obres i se 
n’hi podien haver soterrat. Ens diuen que està 
sent un èxit, que es recull molta orgànica, però 
es veuen moltes bosses als carrers amb una eti-
queta indicativa que no s’ha fet bé.
El rebuig només es recull el divendres, per tant 
si algú treu una bossa de rebuig un dissabte la 
tindrem al carrer fins al següent divendres... el 
que dèiem, improvisació, i corre, corre, que 
s’acosten les eleccions.

A tres mesos vista de les eleccions municipals, no 
pinta gaire bé la situació en la qual el tripartit deixa-
rà l’Ajuntament, tant des del punt de vista econòmic 
com d’organització i gestió.
A dia d’aquest escrit, el Govern no ha portat a apro-
vació a Ple el PRESSUPOST MUNICIPAL per a l’exer-
cici corrent, –eina clau per fer feina–. És habitual en 
aquest Ajuntament aprovar el pressupost en el Ple del 
mes de desembre. Bé, sembla ser que aquesta habi-
tualitat ha deixat de ser-ho.
L’Ajuntament està sense SECRETARI titular i sense 
INTERVENTOR titular en actiu. La gestió més im-
portant d’un Ajuntament no la fa un polític, sinó un 
entès en Dret. El Secretari d’un Ajuntament és un 
fedatari públic amb la importància que això compor-
ta. És qui realment té la força en l’administració d’un 
Ajuntament. Per altra banda, per la figura de l’INTER-
VENTOR passa tota la gestió comptable de l’Ajun-
tament; és qui l’administra econòmicament. Avui, 
l’Ajuntament d’Arenys té Secretària accidental, la 
qual, com és evident, no prendrà cap decisió d’enver-
gadura; sinó, com no podria ser d’una altra manera, 
tan sols gestió de tràmit. Avui, l’Ajuntament d’Arenys 
té Interventor interí que ve a l’Ajuntament dos dies 
per setmana, la qual cosa no dóna per molt i les con-
seqüències que això comporta.
I per últim, aquest Govern s’ha dedicat a parlar molt 
i a fer poc. Sembla ser que s’ha despertat fa un mes 
amb això de “la selectiva”, ara el famós “Pla Gene-
ral” que neix mort, però naixerà per raons purament 
electorals. De tots els projectes que ja vénen de lluny 
(passejos marítims, variant B511, nau de la Brigada, 
les famoses “Clarisses”, etc...), d’això, res de res. To-
tal, aquest Govern, ni haurà “posat Arenys al mapa” 
com prometia en campanya el PSC, ni haurà fet cap 
avenç important durant 4 anys. Qui surt perdent amb 
tot això: ARENyS i els ARENyENCS, com sempre.

Han hagut de passar cinquanta anys perquè 
es posés ordre a l’arxiu municipal. La planta 
baixa de l’Ajuntament acollia carpetes desor-
denades i sense cap informació sobre el seu 
contingut. Buscar un expedient era la cosa més 
complicada que es podia demanar a l’arxiver, 
i sovint s’optava per fer la consulta a alguna 
altra institució de referència. No era només 
una qüestió pressupostària, sinó de proce-
diment administratiu i rigor en el treball. La 
responsabilitat del desordre era política, però 
també tècnica, dels màxims responsables de 
l’Ajuntament. En aquest mandat hem posat fil 
a l’agulla, primer decentant la planta baixa de 
l’Ajuntament, després adquirint uns armaris 
compactes i finalment informatitzant els ex-
pedients, des de l’any 1953 fins ara. Tot això 
ha estat possible per l’interès de la regidoria 
d’Administració General, amb el vistiplau d’al-
caldia. A partir d’ara, la cosa més senzilla com 
és poder localitzar un expedient administratiu, 
serà possible. És la feina del dia a dia, la cons-
tància i el treball, el que acaba donant resultats, 
encara que no serveixi per sortir a la primera 
pàgina dels diaris.

El passat mes de gener van finalitzar les obres de 
la Riera, treballs que es van iniciar fonamentalment 
perquè la irregularitat de les històriques lloses feia 
caure a les persones. Les conseqüències d’haver fet 
aquesta obra amb un calendari nefast per al sector 
comercial i terrasses, els nou mesos que Arenys ha 
estat amb sentit únic de circulació i molts problemes 
perfectament evitables, ha tingut un cost colateral 
força important en el teixit econòmic de la vila.
És cert que tenim una Riera visualment més maca, 
però la gent continua caient, ja s’han produït di-
versos accidents a la zona de llosa antiga, que ara té 
una considerable separació entre pedra i pedra, cosa 
que fa que les cadires de les terrasses recolzin en 
fals, fent caure a qui està assegut. 

Es dóna el cas que des del VIA es va informar el regi-
dor i tècnic municipal d’aquest risc i vàrem preguntar 
si havien pensat alguna solució per prevenir aquest 
problema fins que no es muntin els empostissats pre-
vistos, que per raons econòmiques poden trigar me-
sos a fer-se realitat. La resposta que vàrem rebre és 
que no calia pensar cap solució, que això no passaria. 
Tenim constància que alguna de les persones afecta-
des per la caiguda té intenció de posar denúncia. 

Molts problemes són fàcilment evitables, només cal 
bona voluntat i l’actitud adequada. Si alguna cosa ha 
caracteritzat l’execució d’aquesta obra ha estat pre-
cisament la imposició, l’actitud prepotent i la insensi-
bilitat respecte a aquells que ho han patit.

OPINIÓ ELS GRUPS POLÍTICS
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CARNAVAL 2011

Aquest any el Carnaval  arriba a primers 
de març, i des de començament d’any hi ha 
moltes coses que s’han mogut perquè aquesta 
festa tingui tots els ingredients necessaris per 
al gust de tothom. Un seguit d’entitats i col-
lectius com l´AEG Flos i Calcat, el Cau Sant 
Francesc d´Esplai i Muntanyisme, el Centre 
Obert Tallaferro, la Colla de Geganters, col-
lectius d'AMPES d'escoles arenyenques i d'al-
tres, han preparat el Carnaval perquè aquest 
any sigui, si cal, més sonat. 
L’escudella de recapte, un ingredient molt nos-
trat del Carnaval 
A banda del ball per a les escoles bressol, els ta-
llers de maquillatge, el ball familiar amb berenar 
inclòs del dissabte a la tarda i el ball per als més 
troneres del dissabte a la nit, la rua Riera avall... 
Arenys de Mar té un ingredient molt especial el 
dimarts de Carnaval: l’escudella de recapte. 
L’Agrupament Escolta Flos i Calcat ens ofereix 
des de fa anys i panys una escudella per men-
jar amb companyia, una escudella que es cou 
al bell mig del carrer des de primera hora del 
matí. Al llarg de tot el dia podeu atansar-vos-hi 
per col·laborar amb els ingredients. I a partir de 
les 8 del vespre, tothom està convidat a menjar 
un bon plat de sopes calentes. Només cal que 
porteu els vostres plats, carmanyoles, olles... i 
culleres! A més, des de fa uns anys, la Banda de 
l’Escola de Música hi posa l’ingredient musical.




