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Fent balanç del 2011 per
encarar amb força el 2012
Benvolguts convilatans,

D’aquí a pocs dies s’acaba el 2011. Un any que ha anat ben carregat de notícies,
algunes millor que d’altres, que han marcat la vida política, econòmica i social
del poble, i cal ara repassar-les.

Aquest 2011, Arenys, com la resta del país, ha continuat sentint de ben a prop els
efectes de la greu crisi que ens afecta. Una crisi que repercuteix directament no
només en la nostra economia sinó també en la cohesió social que tots desitgem.
L’any 2012 no albira gaires millores però, tot i així, cal continuar treballant tots
plegats per arribar a superar aquest obstacle.

A mitjan juny, el resultat de les eleccions municipals significava per a la nostra vila
un canvi de govern que tinc l’honor de presidir. Entraven a l’Ajuntament, tant en
el govern com en l’oposició, noves cares i noves energies per encarar un període
marcat per l’estalvi forçat i per una davallada en les inversions públiques.

Tot i tenir un panorama advers, aquest nou govern no s’ha rendit i  no ha deixat
ni deixa de treballar per tirar Arenys cap endavant. Tots els treballadors de la
Casa de la Vila, des dels regidors a la meva persona, passant pels tècnics i la
resta de funcionaris, ens estem esforçant per aconseguir els millors resultats amb
el mínim de recursos.

Tancarem l’any havent aprovat els pressupostos pel 2012, molt ajustats però
realistes alhora, que no retalla en serveis a les persones. Tenim per endavant tot
un any que, tots, cadascun de nosaltres, del més gran al més petit, hem d’encetar
amb il·lusió. El 2012 ens depara nous reptes, noves metes i, fent pinya, segur
que ens les farem nostres.

En nom de tota la corporació, us desitjo molt bones festes i un millor 2012.

Estanislau Fors i Garcia
Alcalde d’Arenys de Mar
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L’Ajuntament d’Arenys de Mar
us desitja un bon Nadal i un feliç 2012
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L’equip de govern ha treballat dur durant els darrers mesos per dotar el municipi
d’un pressupost que s’ajusti a la conjuntura econòmica. En el pressupost del 2012
destaca l’esforç per reduir la despesa de les diferents regidories, però augmentant
els recursos per a Serveis Socials. A més, s’haurà de satisfer la primera anualitat de
l’import de les sentències desfavorables a l’Ajuntament.

Arenys elabora un pressupost
realista per al 2012

es de fa uns mesos el
govern municipal ha estat
treballant fermament en
l’elaboració dels pressupos-

tos de l’any 2012. El 19 de novembre
va enviar-se a tots els partits de
l’oposició un primer esborrany, amb
les primeres dades elaborades. Pocs
dies després, el 22 de novembre, a
la Casa de la Vila hi va haver una
primera reunió del govern amb la
resta de partits polítics per tal de
començar a consensuar-ne i estudiar-
ne tots els punts. A més, el 15 de
desembre es va convocar una
audiència pública per traslladar a la
població els criteris que s’havien
seguit a l’hora d’elaborar el
pressupost de l’Ajuntament d’Arenys
de Mar per al 2012.
La intenció dels tres partits que for-
men el govern local a l’hora de con-
feccionar el pressupost era que
l’oposició disposés de totes les dades
i pogués seguir pas a pas tot el
procés d’elaboració, participant-hi de
ple i que, finalment, els pressupostos
per a l’any 2012 es poguessin
aprovar, ja que totes les previsions
apunten que la crisi econòmica
continuarà vigent tant al país com en
l’àmbit local i un pressupost ben
dissenyat és bàsic per fer que
l’Ajuntament pugui encarar molt
millor el funcionament de totes les
regidories i els possibles contratemps
que puguin sorgir.
Un dels punts que s’ha de tenir en
compte a l’hora de fer la lectura del
pressupost municipal per a l’any
2012 és que durant l’exercici del
2011 s’ha estat treballant amb el
pressupost prorrogat del 2010, de

D

reportatge

manera que durant tot aquest any
s’ha treballat amb uns recursos que
no preveien les necessitats reals de
la població. Aquest fet ja queda
corregit en l’exercici del 2012.
Les principals línies de treball a l’hora
de confeccionar el pressupost del
2012 passen per incrementar els
recursos d’Acció Social i Promoció
Econòmica, reduir els sous dels
càrrecs electes i dels càrrecs de
confiança, eliminar o renegociar
contractes, racionalitzar la despesa
corrent i fer un seguiment més acurat
de la despesa generada per les
regidories, i congelar la massa sa-
larial del personal de l’Ajuntament,
fent especial incís en la
racionalització de les hores extres i
l’homogeneïtzació dels sous dels

tècnics.
Un canvi que s’ha dut a terme és la
imputació de despeses corrents a les
àrees que les generen, com ara
l’electricitat, el cànon d’aigua, la
neteja i el manteniment d’edificis.
Això permetrà tenir un major control
de la despesa. A més, també s’han
realitzat modificacions en la
classificació orgànica de
l’Ajuntament amb la reorganització
de les diferents àrees.
En el capítol d’ingressos es produeix
un increment de l’1,55%.  Els
impostos directes augmenten un
8,72%, cosa que s’explica per un
increment del tipus de gravamen de
l’IBI i dels terrenys de naturalesa ur-
bana, però calculant que els
ingressos per l’impost de circulació



ATR desembre 20114

Despeses per regidories

Brigada i Serveis Municipals ....................................................... 2.4MM
Hisenda ..................................................................................... 2.2MM
Governació ................................................................................ 2.0MM
Administració General ................................................................ 1.7MM
Educació .................................................................................... 1.2MM
Urbanisme i Serveis Tècnics ........................................................ 948M
Gent Gran i Geriàtric ................................................................. 931M
Cultura ...................................................................................... 809M
Benestar Social, Família i Igualtat ................................................ 678M
Medi Ambient i Platges ............................................................... 643M
Alcaldia ..................................................................................... 427M
Esports ...................................................................................... 329M
Comunicació ............................................................................. 285M
Promoció Econòmica i Comerç ................................................... 244M
Biblioteca ................................................................................... 167M
Sanitat ....................................................................................... 159M
Infància i Joventut ...................................................................... 156M
Turisme, Fires i Consum.............................................................. 26M
Cooperació Internacional i Solidaritat ......................................... 14M

reportatge

cauran un 2,34% i els de l’IAE un
7%.
En els impostos indirectes es preveu
un descens dels ingressos d’un 21%
i, en l’apartat de taxes i altres
ingressos, es preveu un lleuger
increment de l’1% amb relació al
2011.
Pel que fa a les despeses,
l’Ajuntament ha fet un important
exercici de contenció de la despesa
per aconseguir reduir la despesa
corrent per al 2012 en un 5%. En
aquest sentit, les despeses de per-
sonal es redueixen un 6,41%, però
les despeses financeres augmenten
un 95,54% a causa de l’import pro-
porcional del 2012 que l’Ajuntament
ha de pagar per les sentències de la
plaça Espriu i la casa Mollfulleda.
Pel que fa a inversions, l’Ajuntament
ha pressupostat 1’3 milions d’euros
en aquest capítol, que es destinaran
principalment a la cobertura de la
riera Pare Fita, l’execució de les obres
de la Llei de barris a Sant Elm,
l’elaboració d’un Pla director del
clavegueram i diverses actuacions en
instal·lacions esportives.

Les ordenances
augmenten l’IPC

El Ple del 9 de novembre va servir
per aprovar les Ordenances fiscals
que depenen d’administracions
superiors i que havien de passar
obligatòriament per Ple i exposició
pública abans de finals d’any. En
general, aquestes ordenances
incrementaran l’IPC referencial del
mes de setembre, estipulat en un
3,1%, a excepció de la taxa per la
recollida selectiva, que romandrà
inalterada.
Concretament, es va aprovar l’IBI,
que fins ara s’havia anat
incrementant automàticament en
funció del valor del cadastre. A més,
la idea és que aquelles persones que
no tinguin els impostos domiciliats
puguin fraccionar l’import en quatre
pagaments. També es van aprovar
les taxes sobre l’IAE, els béns de
naturalesa urbana i les taxes del
cementiri, del mercat, i d’ocupació
de via pública i activitats al carrer.
A més, durant el 2012 es farà una
revisió a fons de taxes, preus públics
i reglaments associats.

Principals inversions previstes

Inversió Cost Total Subvenció
Millora del Rial del Bareu 608.000 343.000
Llei de Barris 312.000 156.000
Pla Director Clavegueram 200.000
Inversions Esports 175.000
Sentència Plaça Espriu 87.600
Medi Ambient 75.000
Condicionament carrers 50.000
Enllumenat 50.000
Maquinària serveis bàsics 35.200
Cementiri 27.800
Procés Participatiu (Plç.Mare Paula) 17.400

Pressupost 2012

Denominació Ajuntament EPE Ràdio OP. Internes Total

DESPESES
Despeses de personal 6.667.237,78 234.481,08  6.901.718,86
Desp. Béns i Serveis 6.442.121,17   34.500,00  6.476.621,17
Desp. Financeres 404.084,69 404.084,69
Total Op. Corrents 14.078.048,14 268.981,08 -237.600,00 14.109.429,22
Inversions Reals 1.689.270,33     3.000,00 1.692.270,33
Tranferències de capital 3.000,00 -3.000,00 0,00
Actius financers 25.000,00 25.000,00
Passius financers 1.214.796,65 1.214.796,65
Total pressupost 17.010.115,12 271.981,08 -240.600,00 17.041.496,20

INGRESSOS
Imp. directes 7.094.480,42 7.094.480,42
Impostos indirectes 434.665,62 434.665,62
Taxes i altres ingressos 4.083.691,66   30.381,08 4.114.072,74
Tranferències corrents 3.355.998,14 237.600,00 -237.600,00 3.355.998,14
Ingressos patrimonials 324.008,95     1.000,00 325.008,95
Alineació inversions 0,00
Tranferències de capital 499.246,19 3.000,00 -3.000,00 499.246,19
Actius financers  25.000,00 25.000,00
Passius financers 1.193.024,14 1.193.024,14
Total pressupost 17.010.115,12 271.981,08 -240.600,00 17.041.496,20
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regidories

 Governació

Felip Puig a la Junta Local de Seguretat
l 2 de desembre, el conseller d’Interior de la Generalitat, Felip
Puig, va assistir a la Junta Local de Seguretat, màxim òrgan de
debat i definició de les polítiques de seguretat d’Arenys de Mar.

També hi van assistir l’alcalde, Estanis Fors, la regidora de
Governació, Belén Quintero, i altres autoritats amb responsabilitats
sobre la seguretat pública, juntament amb els comandaments policials
dels Mossos d’Esquadra i la Policia Local de la vila.
Puig va agrair la col·laboració existent i el treball portat a terme pels
Mossos i la Policia Local, tot encoratjant-los a continuar fomentant
les actuacions preventives i les polítiques de proactivitat respecte a
les demandes veïnals sobre seguretat. Així mateix, Puig va demanar
a l’Ajuntament la col·laboració en la resolució dels problemes de
convivència veïnals amb eines diferents de les estrictament policials,
oferint la col·laboració del Departament d’Interior en tot allò que es

consideri necessari.
Entre els temes de què es va parlar hi va haver la inseguretat que es percep a la zona de Platja Cassà; la problemàtica
plantejada pels diferents immobles ocupats a la vila, com els del carrer Doedes i Can Mils; la tendència al descens dels fets
delictius denunciats l’últim any, amb un descens global de més del 8%; l’increment del 7’94 % en el nombre de persones
detingudes, fet que expressa una millora en l’eficàcia de l’actuació dels cossos policials del municipi i l’actuació conjunta de
Mossos i Policia Local.

Repavimentació
del carrer Andreu Guri

Quasi tot el mes d’octu-
re, el carrer Andreu Guri
–antic carrer d’Amunt–
ha restat tancat al trànsit
amb motiu de les obres
de renovació i remode-
lació de tot el paviment.
La intervenció duta a
terme era del tot ne-
cessària perquè, amb el
pas del temps, les rajoles
s’havien anat trencant i

els veïns es queixaven dels sorolls que provocaven quan
hi passaven cotxes. L’obra s’ha tirat endavant gràcies
a una partida de diners de la Llei de Barris destinada
a unes obres al barri de Sant Elm que finalment no
s’ha portat a terme.

 Obres i serveis

Una escombradora
per al poble

Després que el mes
de novembre fina-
litzés el contracte de
rènting de l’escom-
bradora, que l’Ajun-
tament tenia signat
amb el BBVA i que no incloïa
l’opció de compra, les dues parts van arribar a un
acord perquè la Dulevo 200 Quatro –la millor màquina
de què disposa la Brigada– passés a ser propietat
municipal per un cost de 20 euros més l’IVA.

Urbanisme

Signatura del conveni Bareu-Paraiso

L’Ajuntament rebrà 2,8 milions d’euros per
destinar a construcció d’habitatge protegit

El 21 de novembre, es va dur a terme a la Casa de la Vila la signa-
tura del conveni per a l’acabament del procés de desenvolupament
urbanístic del sector Bareu-Paraiso entre l’alcalde i un representant
de la promotora que desenvolupa el projecte –ARRELS CT FINSOL
SA-, societat immobiliària d’UNNIM i per la Junta de Compensació
del Pla parcial Bareu-Paraiso, que agrupa els propietaris.
Mitjançant aquest conveni, l’Ajuntament d’Arenys de Mar, en
pagament de part de l’aprofitament mitjà del sector, rebrà un aval
bancari per valor de 2.587.200 euros, més 210.471,66 euros
d’interessos, quantitat total que podrà ser destinada a política
d’habitatge públic en el lloc del terme municipal que es determini.
El conveni reflecteix també l’obligació dels promotors de fer-se càrrec
de les obres d’urbanització pendents d’executar en el tram final de
l’Eix IV, amb què es posarà fi a aquest important procés de creixement
urbà d’Arenys de Mar i que permetrà tenir una bossa d’habitatges
construïts i de suficient sòl per construir-ne en el futur, amb els quals
cobrir les previsibles necessitats dels pròxims anys.

E
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 Medi Ambient

L’Ajuntament d’Arenys
rep el distintiu EMAS
La vila ha rebut, un any més, aquest reconeixement que certifi-
ca la bona gestió ambiental de les platges d’Arenys de Mar.

El regidor de Medi Ambient,
Juanjo Almansa, ha assistit
aquest desembre a l’acte de
lliurament dels Premis EMAS
Catalunya 2011, organitzat
pel club EMAS i la Gene-
ralitat de Catalunya a la
Casa de la Convalescència
de l’Hospital de Sant Pau, en
el marc del qual es va do-
nar a l’Ajuntament d’Arenys
de Mar el certificat que
garanteix la correcta gestió
ambiental de les platges del
nostre litoral.
Aquest sistema de gestió ambiental es va començar a implantar a mitjans del 2008
gràcies a una subvenció del 100% de la Generalitat, i abans de l’estiu d’enguany ja
vam rebre el certificat ISO 14011 de gestió ambiental. Tant el certificat EMAS com el
certificat de la ISO 14001 garanteixen que s’estan aplicant mesures per minimitzar
la incidència que tenen sobre el medi els usos i les activitats que es desenvolupen a
totes les platges d’Arenys de Mar (Cavaió, Picòrdia, Roques d’en Lluc i Musclera), i
que tanmateix l’Ajuntament disposa d’una organització interna per fer front a aquests
reptes.
Entre d’altres accions, les certificacions han valorat la implantació de la recollida
selectiva a les platges, la qualitat de les zones de banys, la neteja de les sorres, la
recuperació d’espais naturals, la realització d’activitats d’educació ambiental o la
difusió d’informació d’interès entre els usuaris de les platges.

Esporga d’arbres
al municipi

Durant la segona quinzena de desembre
s’ha portat a terme l’esporga de 408
plataners de la Riera, el passeig Xifré i
de l’entorn de l’edifici Xifré per tal de
controlar-ne el creixement. L’actuació ha
estat executada per l’empresa Cespa i
supervisada per la Regidoria de Medi
Ambient i ha consistit en la reducció dels
exemplars més grossos i la formació dels
més reduïts. A més, la Brigada munici-
pal ha podat la resta d’arbres de la vila.

E

regidories

Campanya de
compostatge

Des de la
Reg idor ia
de Medi
A m b i e n t
s’està duent
a terme una
campanya
de compos-
tatge casolà
per fomen-
tar aquesta
pràctica a
les urbanit-
zacions i zo-
nes de baixa densitat de població del
municipi. El compostatge casolà
consisteix en el tractament de residus
orgànics (restes de menjar i del jardí o
hort) a casa nostra. Amb aquesta
campanya es pretén formar els ciutadans
interessats a fer adob natural mitjançant
l’ús d’un compostador cedit per
l’Ajuntament.

Abocament de runa a
l’escollera de l’estació

Una empresa sub-contractada per Adif
que realitzava la instal·lació de fibra
òptica a l’estació d’Arenys de Mar va
abocar a mitjan octubre pedres, runa i
sorra a l’escullera del Camí de Mar,
situació que l’Ajuntament va denunciar
immediatament. Tot i que l’empresa va
restituir l’estat original de l’escullera en
pocs dies, el Departament de Política Te-
rritorial i Obres Públiques de la
Generalitat va enviar un inspector a la
zona per aixecar-ne acta i deixar-ne
constància.

Pantalla informativa
de la vila a la N-II

L’Ajuntament d’Arenys de Mar ha arribat
a un acord amb l’empresa Punto Em-
presarial per instal·lar una pantalla de
grans dimensions, de 2x2 metres
aproximadament, a la carretera N-II, a
l’altura de Peixos Jaume, visible per a
tots els conductors que circulin en sentit
Girona.
Aquesta pantalla, de tecnologia LED,
estarà operativa a partir del mes de
febrer i projectarà informacions de caire
municipal amb l’objectiu de donar a
conèixer Arenys de Mar i les seves
activitats i tradicions als conductors, amb
el propòsit de despertar l’interès sobre
la nostra vila a aquelles persones que
normalment només hi estan de pas.
La instal·lació d’aquest dispositiu no
tindrà cap cost per a l’Ajuntament, ja que
en el conveni signat s’estableix que la
pròpia empresa disposarà d’un espai per
difondre la seva pròpia publicitat.

Comunicació
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 Educació

La nova Escola Bressol
Municipal obre les portes
L’arribada del Patge Reial del proper 4 de gener serà, alhora,
una jornada de portes obertes perquè tota la ciutadania pugui
visitar l’equipament.

esprés de superar molts entrebancs, les obres han arribat a la seva fi i tot és
a punt perquè la nova Escola Bressol Municipal obri les portes i comenci a
funcionar a ple rendiment a partir del proper 9 de gener. Pel que fa al seu

nom, aquests dies s’està tancant un procés de participació obert a tota la ciutadania
per escollir-lo entre les tres propostes que més acceptació han tingut en un procés
previ celebrat pel Consell de Participació del nou equipament. Fins el 31 de desembre,
tothom pot votar a través del web municipal per un dels tres noms finalistes: l’Escola

de les Botes d’Aigua (en
al·lusió al conte de
l’escriptor arenyenc Ferran
de Pol), l’Escola dels Petits
Macips (per la tradició dels
Macips d’Arenys) i l’Escola
dels Colors (per la gran
diversitat cromàtica de
l’interior i l’exterior de
l’edifici, i que sorgeix dels
mateixos infants que l’han
visitat en els darrers mesos).
A més del procés obert a tra-
vés del web municipal, els
mateixos infants de l’escola
bressol La Raureta també
escullen aquests dies quin és
el nom que més els agra-
da. Paral·lelament a això,
també s’està fent la neteja
a fons del nou equipament
mentre a La Raureta,
l’antiga escola bressol,
s’embalen tots els objectes i
es traslladen fins al nou
edifici. A més, la nova
escola bressol municipal és
el punt d’arribada del Patge
Reial i on recollirà enguany
totes les cartes que els nens
i nenes de la vila vulguin fer
arribar als Reis. L’acte servirà
per donar a conèixer
públicament aquesta nova
escola, en el qual pares i fills
podran veure i conèixer les
noves instal·lacions abans
de la seva obertura definiti-
va en una jornada de por-
tes obertes que es farà el
proper 4 de gener, de 16 a
19 hores. La nova Escola
Bressol del Bareu, dividida
en dues plantes, té un total
de 128 places: dues unitats
de nadons de 0 a 1 anys,
50 places d’infants d’1 a 2
anys i 60 més per a nens i
nenes de 2 a 3 anys.

D

regidories

 Esports

Homenatge a
una jove patinadora

El dia 7 de novembre, a la Sala de Plens
de la Casa de la Vila, va tenir lloc
l’homenatge de l’Ajuntament a Laura
González Moré, campiona d’Espanya de
patinatge en la categoria infantil en el
campionat celebrat a Santiago de
Compostela els dies 6, 7 i 8 d’octubre
d’enguany. La Laura va mostrar als
assistents alguns dels trofeus obtinguts
en la que de moment és una curta ca-
rrera esportiva però que, en poc temps,
promet donar-nos molts més èxits.

La vicepresidenta del
Govern visita Arenys

La vicepresidenta del Govern i titular del
Departament de Governació i Relacions
Institucionals de la Generalitat de
Catalunya, Joana Ortega, va visitar
Arenys de Mar el 12 d’octubre, amb
motiu de la presentació de les plantilles
de l’Arenys Bàsquet d’aquesta tempo-
rada i de l’homenatge que es va realitzar
a l’arenyenc Josep M. Mora i Comas,
vinculat al club des de fa més de 50 anys.
Abans de desplaçar-se al pavelló muni-
cipal del Fondo de les Creus, la
vicepresidenta del Govern va ser rebuda
per l’alcalde i alguns regidors a
l’Ajuntament, on va signar en el Llibre
d’Honor.
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Benestar Social

Inauguració de les
obres a Vil·la Betània

l dissabte 19 de novembre va tenir lloc
l’acte d’inauguració de les obres de
rehabilitació i reforma de la residència

geriàtrica Vil·la Betània, que suposen els nous
espais d’una sala de rehabilitació, un espai per
a podologia i un saló de perruqueria, entre
d’altres. L’acte va ser presidit per la mare su-
periora general de la congregació de Filles del
Cor de Maria, sor Marie Claire; a més de
l’alcalde d’Arenys de Mar, Estanis Fors
acompanyat de diversos regidors del consistori
i responsables de l’execució dels treballs.
Durant l’acte també es va fer la descoberta d’una placa en record del refugi antiaeri
construït en aquest edifici durant la Guerra Civil.

Arenys estrena
sala de rehabilitació
L’obertura d’aquesta sala no ha comportat cap despesa per a
l’Ajuntament, que només ha hagut de signar un conveni de
col·laboració amb l’ICS per poder habilitar-la en un espai mu-
nicipal.

 El 19 d’octubre es va inaugurar oficialment
la sala de rehabilitació situada a la planta
baixa de la Residència Geriàtrica, una gran
fita per a tots els arenyencs que, fins ara,
s’havien de desplaçar a Mataró per recupe-
rar-se de les lesions que poguessin patir.
Alguns convilatans havien arribat a esperar
més de vuit mesos per poder fer el tractament
de recuperació. Malgrat això, per als
tractaments més específics caldrà continuar

anant al centre de referència comarcal. L’equipament disposa d’una sala gran pre-
parada per atendre diversos usuaris alhora, a més de dues sales per a tractaments
individualitzats i una sala d’espera amb armariets. Durant els matins atén els avis
residents, mentre que l’atenció a la resta d’usuaris s’ofereix els dilluns, dimecres i
divendres, en horari de 14.15 a 16.30 h.

E

regidories

Obert el termini per
sol·licitar habitatge al
Pla dels Frares

Fins al 20 de gener es pot fer la sol·licitud
per accedir a l’adjudicació de 17
habitatges buits del Pla dels Frares,
promoguts per l’Institut Català del Sòl,
tots els quals –ja siguin per  a quatre o
per a dues persones– tenen com a espai
vinculat una plaça d’aparcament.  Les
persones interessades i que reuneixin tots
els requisits  hauran de demanar  cita
prèvia  al telèfon 93 795 99 00 o a
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de
l’Ajuntament d’Arenys de Mar, a la plaça
de la Vila.

 Gent Gran

Grans, però
molt actius

La gent gran ha estat la protagonista de
diferents actes al llarg d’aquests tres
mesos. El 27 d’octubre va celebrar-se la
21a Festa de la Gent Gran, amb un
berenar popular amenitzat amb el ball
del Grup Aria. L’endemà, qui va voler
va poder assistir a la missa solemne que
es va celebrar a l’església parroquial,
mentre que a la tarda es va poder gaudir
de l’espectacle Piano Tour que el grup
Divinas presentava al Teatre Principal.
D’altra banda, el 15 de novembre es va
iniciar el Programa de Passejades de la
gent gran, amb el col·lectiu inscrit al
Gimnàs Municipal amb una sortida a
l’estany de Banyoles. Les 47 persones
inscrites van anar acompanyades del
regidor d’Esports, Juanjo Almansa.
A més, el 23 de novembre els
protagonistes eren els usuaris del servei
de Teleassistència. Creu Roja d’Arenys
de Mar va oferir-los un dia per tal de
compartir unes hores plegats. Mitjançant
aquest servei, i només pitjant un botó,
les persones reben una resposta
immediata a les situacions d’emergència
amb què es puguin trobar a la seva llar,
de nit i de dia, tots els dies de l’any.

Tot a punt per a la Nit de Naps
Arriben les Festes de Nadal i s’acosta, per tant, la Nit de Naps i Cols, la Nit de Reis.
Per començar-la a preparar, el 22 de novembre i el 13 de desembre es van reunir
a l’espai SIJ del C.C. Calisay, la regidora d’Infància i Joventut, Susanna Mir, la
tècnica d’aquesta regidoria, Helena Saurí, i una quinzena de nois i noies disposats
a compartir i intercanviar idees i opinions. Entre d’altres, es va parlar de seguir fent
el sopar conjunt de totes les colles, preparar la tradicional xocolatada de mitjanit,
elaborar un manual d’ús per tal que tothom conegui la tradició amb el que es pot
fer i el que no, i la celebració d’una mena de Jocs Florals a través de la xarxa social
Facebook, amb els millors poemes escrits durant la nit. Amb aquestes trobades es
vol continuar fent d’aquesta Nit de Naps i Cols una de les tradicions més
emblemàtiques de la nostra vila.

Joventut
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 Igualtat

Pla de treball de la
Regidoria d’Igualtat

La regidora d’Igualtat, Susanna Mir, es
va reunir a l’octubre amb les
associacions de la vila per presentar el
Pla de treball de l’últim trimestre de l’any.
En la trobada es va comunicar que,
malgrat el canvi d’emplaçament de la
Regidoria, es mantindran tots els serveis
que ja s’oferien i que són l’Assessora-
ment Jurídic per a dones, el Servei
d’Informació Psicològic i Jurídic, penal i
civil del SIAD, i  el Servei d’Informació a
la Mediació.
Així mateix, també es van donar a
conèixer les activitats programades per
als propers mesos, amb tallers de ioga
per a les famílies, taller de Dones en
Xarxa, un cicle de xerrades d’interès, i
els actes entorn al Dia internacional con-
tra la violència de gènere.

Arenys en suport dels
infants i les dones

Com cada any, el 25 de novembre es
va celebrar el Dia Internacional contra
la violència de gènere. El consistori es
va sumar a la celebració d’aquest dia
tan reivindicatiu per a la dona amb actes
com els Tallers de coaching, la xerrada
“Com passar del victimisme al
protagonisme” o el concert Cantant
Autors a càrrec de l’arenyenca Raquel
Xiberta, a més de la lectura del manifest
contra la violència masclista.
Pocs dies abans, el 19 de novembre la
vila celebrava la Diada de l’infant amb
diverses activitats de caire lúdic al C.C.
Calisay per celebrar el Dia universal dels
drets de l’infant.
Amb la celebració del Dia Internacional
contra la Violència de Gènere i el Dia
Universal dels Drets de l’Infant, les
regidories d’Igualtat i Joventut i Infància
han portat a terme un treball transver-
sal.

Eleccions Generals
Resultats del 20 N a Arenys de Mar
Un 38’56% dels 7.255 arenyencs que van anar a votar el 20 de novembre a
les eleccions generals, va donar el seu suport a Convergència i Unió. Els 2.735
vots de CiU, que esdevé la força política guanyadora de les Eleccions Generals
2011 a la nostra vila, van anar seguits dels 1.402 vots donats al PSC (19’76%),
i els 1.290 que va rebre el PP (18’18%). Per la seva banda, ERC va obtenir 673
vots, un 9’48% del total escrutat, i ICV-EUiA, 528 vots, que suposen un 7’44 %.
Hi va haver 163 vots nuls i 104 en blanc. L’abstenció a Arenys de Mar en
aquests darrers comicis ha estat d’un 33’96%, quatre punts per sobre de les
eleccions generals del 2008 (29’61%).
D’altra banda, pel que fa al Senat, Convergència i Unió va ser també la força
política guanyadora a Arenys de Mar, seguida del PSC-PSOE-ICV-EUA i el PP.

2.735       1.402      1.290         673         528

Esports

L’Ajuntament refarà la
graderia del camp de futbol
El projecte executiu de reparació i reforma s’està redactant i la
Diputació de Barcelona n’assumirà el cost. Les obres es porta-
ran a terme aquest 2012.

Les fortes pluges del passat mes de novembre van
ocasionar l’esllavissada de part de les graderies del
camp de futbol, fet que va obligar a tancar
temporalment les instal·lacions. Des del primer
moment, l’Ajuntament va començar a estudiar
diverses mesures per tal d’arreglar els desperfectes
ocasionats i, al mateix temps, evitar que poguessin
repetir-se en un futur.
És per això que l’alcalde, Estanis Fors, i el regidor
d’Esports, Juanjo Almansa, es van reunir amb el
diputat de l’Àrea d’Esports, Jordi Subirana, i van
obtenir el compromís que la Diputació de Barcelona
es farà càrrec del cost dels treballs de reparació.
Paral·lelament, l’Ajuntament va encarregar un estudi
geotècnic que ha arribat a la conclusió que l’estabilitat del terreny que aguanta les
graderies és molt bona i que, a banda del despreniment puntual a causa de l’empenta
de les arrels d’un pi i l’aigua pluvial, la resta de terreny no s’ha mogut.
D’altra banda, el consistori continua invertint en les instal·lacions esportives, ja que
entre finals de desembre i principis de gener s’està ampliant la potència de
l’enllumenat del camp de futbol i s’ha instal·lat una doble coberta a la pista inferior
del Complex Esportiu Fondo de les Creus.
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El Calamarenys s’acomiada
fins a l’any vinent
Els organitzadors de les Jornades Gastronòmiques han fet una
valoració molt positiva de l’edició d’enguany, en què s’han
promogut novetats destacades i s’ha rebaixat considerablement
el cost d’organització

quest balanç
positiu és important
per-què el canvi en

l’organització –que ha
assumit novament l’Ajun-
tament després de molts
anys a mans del Gremi de
Restauradors d’Arenys–
no ha suposat cap contra-
temps i perquè, a més a
més, s’han projectat
novetats que han gaudit
de molt èxit participatiu
entre la població. És el cas
de la Ruta de la Tapa del
Calamar, que ha

aconseguit despertar la curiositat tant dels clients com dels mitjans de comunicació.
A més, altres activitats com el concurs de dibuix infantil o la subhasta pública de
peix també van gaudir de bona participació.
L’Ajuntament d’Arenys de Mar, i molt especialment les regidories de Turisme i Promoció
Econòmica, agraeixen la col·laboració de tots els bars i restaurants que han participat
en l’edició d’enguany, així com la de totes aquelles persones que s’hi han vinculat
per continuar consolidant aquesta marca gastronòmica que ja és tot un referent a la
comarca.

A

regidories

Medalla del mèrit turístic
per a un arenyenc

a Generalitat ha concedit aquest desembre la Medalla al Mèrit Turístic a
l’arenyenc Josep Maria Vallbona per la seva tasca en favor de la promoció del
turisme a la nostra vila. Vallbona és el propietari de la discoteca Johnny’s,

inaugurada l’any
1969, que destaca com
la més antiga de
Catalunya i l’única en
tot Espanya que mai no
ha canviat de nom. A
més, Vallbona va ser un
dels socis fundadors i
col·laboradors de
Calamarenys.
L’Alcalde, Estanis Fors,
i el regidor de Turisme i
Fires, Roman Pascual,
van ser presents a l’acte
de lliurament que es va
fer al Palau de la
Generalitat.

L

Guia d’allotjaments

La Regidoria de Turisme i Fires de
l’Ajuntament ha d’editat una Guia
d’Allotjaments de la vila, disponible en
format paper i digital, per a totes aquelles
persones que desitgin fer la seva estada
a Arenys de Mar. Amb la voluntat de
continuar potenciant el turisme a la vila,
aquesta nova eina ja es pot aconseguir
a l’Oficina de Turisme i a d’altres
equipaments municipals.  Es tracta d’un
desplegable en quatre idiomes que in-
forma dels diferents hostals, càmpings,
cases de colònies i balnearis d’Arenys
de Mar, amb una descripció de cadascun
acompanyada d’una imatge
identificativa i les dades de contacte. A
més, la guia inclou un plànol del terme
municipal que localitza els
emplaçaments de cadascun dels
allotjaments.

Cultura

La comissió
d’homenatge a
mossèn Amagat
comença a treballar

Durant els trenta-dos anys que va ser
rector de la Parròquia de Santa Maria,
mossèn Martí Amagat i Matamala
(1931-2011) va esdevenir un dels
personatges més populars i estimats de
la vila. Per tal de retre-li homenatge
durant aquest pròxim any 2012, el passat
mes de novembre es va crear una
comissió de treball, amb el suport de la
Regidoria de Cultura i formada per di-
versos veïns vinculats a la vida associativa
de la vila, que determinarà els actes
d’homenatge. Tothom que desitgi formar
part d’aquesta comissió s’ha d’adreçar
a Mercè Cussó, directora de la Bibliote-
ca Municipal P. Fidel Fita.
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El parc Fèlix Cucurull
continua creixent
Inaugurat l’11 de setembre d’enguany,
el parc va creixent de mica en mica pel
que fa als serveis que ofereix als
visitants. La Regidoria de Serveis hi ha
instal·lat aquest novembre, a més de
taules pic-nic i papereres de fusta, unes
petites atraccions per a la quitxalla: el
joc d’escalada El Cim, el tobogan La
Cova i el balancí múltiple La Roda.

El nostre fang de cada dia
Èxit de participació a la inauguració de l’exposició
“El nostre fang de cada dia”, que va tenir lloc el
diumenge 23 d’octubre al Museu d’Arenys de
Mar. A l’acte inaugural, amb l’assistència d’una
cinquantena de persones, hi van intervenir
Susanna Mir, regidora de Cultura, Neus Ribas,
directora del Museu, i Joan Miquel Llodrà,
comissari de l’exposició. Tots tres van coincidir a
dir que, tot i el descens pressupostari, cal apos-
tar per la cultura i el patrimoni històric i artístic

en concret com a cohesionador social. L’exposició, oberta fins al 8 d’abril de 2012,
permet conèixer de prop tot el fons ceràmic del Museu d’Arenys de Mar.

 Cultura

Presentació d’Els Sala,
senyors del foc

Més d’un centenar de persones van omplir
el divendres 2 de desembre la Sala d’Actes
de la Biblioteca per acompanyar Joaquim
Cassà en la presentació del seu estudi Els
Sala, senyors del foc. Vidriers arenyencs a
cavall de dos segles. Susanna Mir, regidora
de Cultura, va donar el tret de sortida a
un acte tant amè com emocionant. L’acte
va comptar amb la presència de Pilar
Vélez, directora del Museu Marès de Bar-

celona, que va presentar-nos la figura d’aquests vidriers en el context social i històric
en què van viure. Seguidament, va tenir la paraula Joaquim Cassà, que va fer un
resum de la trajectòria vital i professional d’aquests artistes arenyencs afincats a
París: Benvingut, Jean i Joaquim. L’alcalde, Estanis Fors, va ser l’encarregat de tancar
l’acte, agraint a Cassà i Vélez la feina feta i, especialment als descendents dels
Sala, vinguts expressament de Normandia, la seva col·laboració en el projecte.
Com a mostra d’aquest agraïment se’ls va fer lliurament d’un delicat mocador de
puntes i una almorratxa. Joaquim Cassà, al mateix temps, també va ser obsequiat
amb una almorratxa i amb un diploma en el qual se li agraeix l’interès i la passió
mostrada sempre cap a la història d’Arenys i la seva gent. Cassà, molt emocionat,
va ser obsequiat també, per part de la família Sala, amb un bonic recipient de vidre,
obra de Jean Sala.

Mor l’arenyenc i
poeta Ferran Soler
Dues setmanes des-
prés de presentar a la
Biblioteca P. Fidel Fita
el seu darrer recull
poètic –Deixeu-me mi-
rar enrere–, el 8 de
desembre ens deixa-
va Ferran Soler, indus-
trial arenyenc de-dicat intensament
aquests darrers anys a la poesia. Ferran
era pare de l’exregi-dor de l’Ajuntament,
Marc Soler, i havia presidit durant un
temps l’Aula d’Extensió Universitària.

Exposició del poeta
Rosselló-Porcel a
Barcelona
El Centre de Documentació i Estudi Sal-
vador Espriu ha cedit diversos llibres i
documents a l’exposició que des del 29
de novembre es pot veure al Col·legi
Major Universitari Ramon Llull de Barce-
lona: «Imitador del foc. Bartomeu
Rosselló-Pòrcel i la Residència
d’Estudiants de Catalunya». El poeta
mallorquí Bartomeu Rosselló-Pòrcel
(1913-1938) va ser íntim amic de Sal-
vador Espriu. Durant prop de vint anys
les seves restes van reposar al cementiri
de Sinera, fins que se’n va fer el trasllat
a Palma.

Fe d’errates: En el butlletí municipal del mes de setembre es va publicar erròniament que el nom del regidor d’ICV era
Joan Anton López, quan en realitat és Josep Anton López Navarro.

 Participació

El Banc del Temps
d’Arenys s’escampa
per la comarca
El 20 d’octubre, el Banc del Temps
d’Arenys de Mar va presentar al Centre
de Joventut de Cabrera de Mar
l’experiència d’aquests gairebé dos anys
de vida de la iniciativa a la nostra vila.
La regidora Susanna Mir va explicar els
inicis d’aquest peculiar banc, impulsat
per la Regidoria de Participació
Ciutadana en l’anterior mandat, amb
l’objectiu d’acompanyar-lo en el
funcionament i amb la premissa que
esdevingués una associació sense ànim
de lucre. Mir va ressaltar la importància
de la visió del temps com una inversió
en els intercanvis dels serveis i activitats
que es donen entre les persones per
cobrir certes necessitats de tipus social i
de la vida diària. Un fet que augmenta
el valor humà de la nostra societat.
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Promoció Econòmica

El sector marítim com
a element dinamitzador

l passat 19 de desembre es va
presentar a Mataró el Clúster
Maresme Marítim, un projecte

que compta amb l’Ajuntament
d’Arenys de Mar entre les entitats i
organismes públics i privats de la
comarca que l’impulsen.
El projecte té com a principal objectiu impulsar el sector marítim del Maresme i
dinamitzar l’economia i l’ocupació comarcal promovent i activant les sinergies que
existeixen entre el mar i les activitats socioeconòmiques del territori.
Aquest projecte, que està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)
i el Fons Social Europeu, el promouen conjuntament els ajuntaments d’Arenys de
Mar, Mataró (IMPEM) i Sant Andreu de Llavaneres; el Consell Comarcal del Maresme;
el Club Nàutic El Balís, la Federació d’Associacions i Gremis Empresarials del
Maresme (FAGEM); la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme i els consorcis de
Promoció Turística Costa del Maresme i Port de Mataró.
La presentació de les conclusions del Clúster Maresme Marítim es va realitzar al
Tecnocampus Mataró-Maresme en el marc d’una jornada de presentació de resultats
que va comptar amb la participació de diversos experts del món socioecòmic, em-
presarial, institucional, ocupacional i formatiu de la comarca i de Catalunya. Durant
la jornada es van fer públics tots els resultats així com les accions i propostes d’actuació
que impulsa aquest projecte.

E

El Clúster, motor de futur
El Clúster Maresme Marítim és una eina que permetrà posar en comú les sinergies
empresarials i institucionals que sorgeixen a la comarca relacionades amb el món
marítim. El projecte marca la pauta sobre com organitzar i dirigir aquestes sinergies
de la forma més escaient amb l’objectiu de promoure ofertes formatives adequades
a les necessitats empresarials actuals i emergents i, alhora, fomentar les
col·laboracions empresarials entre els diferents àmbits del sector marítim per a ge-
nerar noves activitats i llocs de treball.
Actualment, el clúster empresarial del Maresme el formen 484 agents i empreses i
entitats públiques i privades que es distribueixen entre diferents subsectors d’activitat
i nivells d’especialització i vinculació amb el mar. Aquest sector socioeconòmic de la
comarca genera 4.866 llocs de treball (turisme, serveis i indústria marítima i pesca)
i un valor de negoci anual de 160,4 milions d’euros.

 Joventut

Un altre èxit pel taller d’emprenedoria
«Generació d’idees»

El taller d’emprenedoria «Generació
d’idees», realitzat a l’Espai Jove, el passat
divendres 2 de desembre a les dotze del
migdia, va ser un èxit total de participació.
Hi van prendre part un total de 38 alumnes
de batxillerat procedents dels dos centres
de secundària del municipi, l’IES Els Tres
Turons i el col·legi La Presentació. Després
d’una explicació teòrica, es van
desenvolupar diversos jocs de lògica per
estimular el pensament lateral, des d’on
sorgeixen la idees. El taller, organitzat pel
Consell Comarcal del Maresme, es va co-
ordinar des de la Regidoria de Joventut.

Cultura

Els refugis antiaeris a la
V Trobada d’entitats de
recerca local

Arenys de Mar va ser
present un any més a la
Trobada d’Entitats de
Recerca Local i Comarcal,
en la seva cinquena edició,
dedicada a la conflictivitat
bèl·lica al Maresme. I ho va
ser gràcies al Grup
Búnquers Arenys que el 3 de
desembre va presentar una
ponència sota el títol «Estudi,
documentació i conservació
dels refugis de la Bassa, de ca l’Escloper
i del camp de futbol». L’arqueòleg
Ramon Bruguera i el fotògraf David
Castanyeda van ser els encarregats
d’exposar als assistents a la trobada els
resultats dels estudis duts a terme per
aquest grup de recerca local. Val a dir
que, recentment, l’Ajuntament d’Arenys
de Mar i el Grup Búnquers Arenys han
començat a treballar plegats per tal de
fer que en un breu període de temps
alguns dels refugis antiaeris d’Arenys
puguin obrir-se al públic i esdevinguin
un indret de record, memòria i
homenatge cap a tots aquells que
visqueren i patiren la Guerra Civil (1936-
1939).

 Benestar Social

Taxa social per
als serveis de
teleassistència i SAD
El 15 de desembre es va celebrar, a
petició dels tècnics de Serveis Socials,
una sessió informativa sobre el Servei
d’Atenció Domiciliaria (SAD) i el de
Teleassistència que, en els darrers temps
ha passat de ser desconegut per a la
majoria de la població a emergir com
un dret de la ciutadania. Ambdós serveis
són molt necessaris perquè les persones
que desitgen continuar residint al seu
domicili ho puguin fer amb el màxim de
benestar possible. El cost assumit en la
seva totalitat pel l’Ajuntament és força
elevat i és podria oferir a més població
si és comptés amb una aportació
econòmica per part dels beneficiaris,
però tenint sempre en compte la situació
personal de cada usuari. És per això que
tots els representants dels partits polítics
van estar d’acord en aplicar una tarifa
social a l’hora de prestar aquests serveis,
garantint que cap usuari en quedi exclòs
per una qüestió econòmica.
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Un Nadal per
a tots els gustos
El cap de setmana del 17 i 18 de desembre, Arenys de Mar ha viscut un munt d’activitats vinculades al Nadal, destacant totes
aquelles relacionades amb activitats solidàries que s’han organitzat per col·laborar amb la Marató de TV3, així com les Fires de
Nadal i d’Estocs, que van omplir la riera i la plaça de l’Església amb parades de tot tipus.
Pel que fa a les novetats d’enguany, hi va haver el I Campionat Benèfic d’Slot i el Concurs Infantil de Dibuix de Nadal a l’Espai
Jove.
A tot això cal afegir el tradicional pessebre municipal que s’exposa al Calisay fins el 6 de gener, la demostració de cuina de
Nadal a càrrec de Rosario Montoza, i la tradició del Tió a Arenys, amb la despertada, donar-li de menjar i fer-lo cagar.
Les arts escèniques també han tingut un lloc destacat amb els concerts de Nadal del Cor l’Aixa a l’església dels Frares Caputxins
i de Raquel Xiberta & Nadal Grup al Teatre Principal.
I pel que fa a la Marató, Arenys de Mar va tornar a demostrar el seu gran esperit solidari amb les activitats que es van portar a
terme el 18 de desembre, amb les manualitats de la residència geriàtrica municipal, la venda de coques, entrepans i xocolatada
amb galetes, passejades amb ambulància, partides d’Scalèxtric, recollida d’ampolles d’aigua petites per construir un arbre de
Nadal, venda de pins amb el logo dels 20 anys de la Marató i, fins i tot, una ballada de sardanes. Activitats que es completen
amb el concert del 30 de desembre a l’església de Santa Maria, el Poema de Nadal al Teatre Principal del 23 de desembre, la
representació dels Pastorets als Serèfics fins el 6 de gener, les revetlles de cap d’any al Calisay i a l’Ateneu, i l’arribada del Patge
Reial i dels Reis d’Orient.



ATR desembre 201114

Tasca d’oposició i recollida selectiva

La tasca de l’oposició en aquest mandat pot ser molt més important que en d’altres mandats. El Grup
Municipal socialista estem fent una funció de control exhaustiu de la gestió de l’actual govern, en la qual
destaca la gran inexperiència i manca de control. Des de l’oposició, en plens, comissions i reunions, s’està

fent un gest de responsabilitat política i institucional en recolzar decisions de vegades molt complicades, com per exemple,
les modificacions de crèdit o bé el compliment de les sentències condemnatòries.

D’altra banda, volem posar de manifest el gran error que farà l’actual govern format per CiU, PP i Bloc en voler implantar
a tot el municipi el sistema porta a porta de recollida de la brossa quan hi ha mètodes mes apropiats, igualment eficaços,
i molt mes econòmics.

Aquesta aposta generarà molts problemas, el primer dels quals serà treure diners d’altres partides econòmiques que
quedaran molt tocades.

Abocats al descontrol

Estar a l’oposició és dur, és un patiment constant, amb les circumstàncies de treball a què ens ha abocat el govern de CiU, PP, i BLOC.
Estem cansats de la imatge distorsionada que intenta donar l’alcalde d’estendre la mà del consens, quan el dia a dia ens demostra que
no té cap intenció de voler compartir les decisions de futur per a la nostra vila.  Estar a l’oposició avui, és seguir sent responsable assistint

a reunions que no han estat preparades, i sota un lideratge nul per part de qui mana, o estar condemnat a anar a perdre el temps perquè no s’hi presenten
els interlocutors vàlids. Estar a l’oposició és assabentar-se pels mitjans de comunicació de moltes decisions que es prenen a la casa gran. Estar a l’oposició
es cremar-te personalment veient el descontrol que hi ha a l’Ajuntament.
Les formes de funcionament d’aquest govern impossibiliten la fluïdesa en les negociacions, imprescindibles en un govern en minoria. Els hem demanat que
adoptin la negociació prèvia com a forma normal d’actuar, que es posin les piles després de sis mesos de rodatge, pel bé d’Arenys, i per la situació de
desgovern que estan generant. Tenim encesos tots els llums vermells. Ens sembla que ni l’Alcaldia, ni els regidors  ni les regidores de Govern són conscients
de com s’està treballant i quina és la sensació que transmeten a l’oposició i a la ciutadania en general. La sensació que tenim és que els membres del
govern van dalt d’un  vaixell, i que sense que hi hagi hagut encara temporal, tenen totes les veles desarborades, i a dalt, al pont, al costat del timó, no hi
ha ningú.
No ens cansarem de denunciar-ho públicament. Demanem responsabilitat, seriositat, govern i lideratge. Arenys s’ho mereix. Des d’ICV però, continuarem
treballant amb un plus de força i responsabilitat  per trobar el desllorigador d’aquesta situació complicada, perquè seguim pensant que hi ha moltíssima
feina per fer. Amb bones formes, ens hi trobaran!

El PP aposta per l’esport

Al Partit Popular som conscients de la importància que té l’esport en la nostra societat com a instrument per
tenir cura de la nostra salut i com a eina fomentadora de molts valors que ens formen com a persones, com
ara la cultura de l’esforç, l’esperit de superació o del treball en equip. És per això que des que hem assumit,

en aquest nou mandat, les competències de la regidoria d’Esports de l’Ajuntament, que no hem deixat de treballar per dotar la
vila de tot allò necessari per garantir que tots els convilatans puguin practicar l’esport que més els agrada.
En aquest sentit, aquest 2012 treballarem dur per portar a terme una sèrie de millores als equipaments esportius de la nostra
vila. Són temps difícils per la conjuntura econòmica que passem, però destinarem tots els recursos possibles per refer la
graderia del camp de futbol i augmentar-ne la potència del seu enllumenat. També aconseguirem millorar el Complex Esportiu
del Fondo de les Creus dotant d’una doble coberta a la pista poliesportiva i renovant el paviment de les dues pistes del
complex.
D’altra banda, també volem millorar les instal·lacions esportives dels equipaments educatius. Per això ens comprometem a
elaborar un projecte per cobrir la pista de l’institut durant aquest 2012.
El PP d’Arenys de Mar us desitja unes Bones Festes i un pròsper 2012.

Anem per feina
Ens trobem en els primers sis mesos de mandat, d’una legislatura difícil perquè coincideix amb una situació de rescissió global important
per molts sectors. El poble, però, no s’atura i el nostre grup municipal continua treballant per fer-lo avançar, de vegades amb mesures
difícils i complexes que, a priori, poden semblar impopulars però que a curt termini ens permetran de mantenir i reforçar la base per
encarar millor el futur. És evident que hi ha coses a millorar, però no s’hi val a caure en el discurs fàcil i demagògic del “res no funciona”.

Arenys de Mar és un referent en molts aspectes –turístics, culturals, socials...- i cal que continuï essent-ho. Els darrers anys hem estat capaços de dotar el
municipi d’una estructura de serveis adients a les seves necessitats: biblioteca, escoles, CAP, Centre Cultural CALISAY, museus, pavelló, complex esportiu,
piscina, transport públic, etc. Tot plegat ens ha permès de millorar en el benestar de les persones i continuarem treballant perquè així sigui. El més important,
però, és que no estem a cap de camí, encara tenim moltes cartes per jugar i molt de camp per córrer. Hem de ser capaços de portar el nostre municipi a
l’excel·lència i aquest pas l’hem de fer tots junts; cadascú de nosaltres, estiguem on estiguem, hem de continuar impulsant Arenys de Mar.
Per fer que tot això esdevingui realitat, CiU d’Arenys de Mar, amb la resta de partits del govern, i amb la col·laboració dels de l’oposició, hem elaborat uns
pressupostos per al 2012 austers, -això no es pot negar-, però absolutament realistes i que en cap moment, tot i la davallada d’ingressos, retallen en els serveis
socials.
Al grup municipal de CiU anem per feina, mirant cap el futur i liderant aquesta marxa imparable. En aquests difícils moments per la conjuntura econòmica i
social del nostre poble i de tot el país, volem estar al costat vostre, volem continuar des de la nostra responsabilitat municipal, com sempre hem fet, donant
suport i col·laborant amb tothom amb l’únic objectiu de convertir el nostre poble en un referent per a la gent de fora però sobretot, que és el més important,
per a la gent de dins, pels seus habitants.
El grup municipal de CiU us desitja un Bon Nadal i un millor 2012. Bona Nit de Naps!

tribuna política
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Aire!

Comencem un any que no serà fàcil per a Arenys de Mar, un any de restriccions pressupostàries, de maldecaps continus
per fer quadrar uns números en què hi ha uns ingressos massa magres per a tanta despesa social que no podem deixar de
fer. Els qui tenim responsabilitats públiques no ens ho passem gens bé quan veiem que les administracions es veuen

obligades a retallar prestacions a la població, a congelar inversions que millorarien el progrés i el benestar col·lectiu.
No hem d’oblidar que aquest ofec que patim té dues causes. La primera, la crisi econòmica mundial. La segona, el dèficit fiscal que bona
part dels Països Catalans pateix respecte d’un Estat espanyol que ha demostrat ser un pèssim gestor, que s’ha regit més pel centralisme i el
nacionalisme espanyol que no pas per la racionalitat. Per això vam presentar la moció contra l’espoli al Ple del 26 d’octubre, una moció que
es va aprovar. Davant d’aquesta situació crítica, per desgràcia, el Govern de la Generalitat no veu que l’única retallada que cal fer és la de
l’espoli, la de la pertinença a Espanya. D’aquesta obstinació de CiU a donar sempre una altra oportunitat per a l’encaix en patim les
conseqüències als ajuntaments.
Necessitem aire, l’aire que sabem que hi ha a fora, més enllà de les parets que ens tenen tancats en un ambient fosc i resclosit en què cada
dia hi ha més risc de morir d’asfíxia. Necessitem la força de tothom per ser valents i decidits i fer-nos grans d’una vegada, per ser un estat.
Mentrestant, però, caldrà estar atents perquè alguns no aprofitin la crisi. Caldrà denunciar els abusos i les males pràctiques. A l’Estat, a la
Generalitat i a l’Ajuntament.

Compromís amb el Programa Electoral
La ciutadania està massa acostumada a veure com els polítics adquireixen compromisos en el seu Programa Electoral, que després
mica en mica es van diluint.
El nostre compromís està visible a http://www.blocmunicipal.cat/programa.html i es fonamenta en tres eixos: control efectiu de les
finances municipals, potenciar l’economia productiva i la regeneració democràtica. Aquesta és la base sota la qual vàrem acceptar

les Regidories proposades per l’Alcalde i no hi ha cap altre condició ni pacte.
Son compromisos difícils i que no llueixen com les obres: escoles, passejos marítims o biblioteques, però absolutament necessaris pel benestar de la
població.
En els 5 mesos que portem de gestió hem detectat nombroses ineficiències que suposen un mal servei als ciutadans o una despesa inútil o ambdues
coses alhora. La feina de correcció no està resultant gens fàcil, després de tants anys d’inèrcies i de deixadesa política, trobem sovint resistència per
part de la maquinaria burocràtica per introduir canvis necessaris i abandonar mètodes de treball propis del segle XVIII. Un treballador ens confessava
que cada inici de legislatura els nous ocupants del Consistori es marquen com a fita abordar aquests problemes endèmics i que acaben llençant la
tovallola. Nosaltres no pensem fer-ho, no ens ho podem permetre tal i com estan les coses i tampoc podem perdre el temps en discussions sectàries.
Si hi ha alguna cosa que retallar és el malbaratament de diners i recursos que actualment existeix, no pas els serveis als ciutadans, aquesta no serà
una legislatura de grans obres i projectes sinó d’eficiència, de control de la despesa, de millorar el serveis bàsics a la població. Criteris que també
hem d’aplicar a nivell de País, víctima d’una espoliació fiscal que ens està portant a la fallida.

La gimnàstica diària del dret a decidir

La CUP des de sempre hem tingut clar que la recuperació de la independència és un procés que requereix una maduració. Així, no
anirem a dormir un dia sota l’ocupació espanyola i francesa i, l’endemà i com si res, serem un país més entre la resta de països lliures
del món.

Ens cal, doncs, activar com a país un procés de maduració. Algú parla de la independència com a quelcom llunyà i de l’ara no toca. La CUP pensem que
precisament és tot el contrari. El nostre destí com a país dependrà quasi exclusivament del que fem o deixem de fer en l’àmbit més quotidià sobre el qual
podem actuar i incidir: la nostra vila.
Per tot plegat, el procés independentista comença treballant el múscul de la participació, de la cohesió social, de la capacitat de la cooperació i exercint el
dret a decidir en tot allò que ens afecta com a vilatans. És per això que la CUP hem fet la proposta del regidor/a de zona, defensem la plena legitimitat de
la Consulta per la independència del 2009, apostem per fer uns pressupostos participatius en els quals els arenyencs i les arenyenques puguin participar en
l’elaboració o bé demanem que sigui el poble d’Arenys que decideixi mitjançant una consulta popular si hem de pagar les dues sentències de més de
2.300.000 euros per la mala pràctica d’un tècnic municipal.
Tot això i més és entrenar la gimnàstica democràtica del dret a decidir. La independència, al capdavall, no és res més que l’exercici nacional i coordinat per
decidir el nostre futur. Però per arribar a aquest punt amb un estat de forma òptim, hem de començar a decidir com a arenyencs i exigir poder ser presents
en tots aquells processos municipals que ens afectin. La clau de volta per sortir d’aquesta crisi econòmica, social i de valors, així com per la reconstrucció
nacional dels Països Catalans, passa perquè caminem junts, en el mateix sentit i perquè ningú més que nosaltres decideixi per nosaltres.
Aprofitem l’avinentesa per desitjar-vos bon Nadal i bon any.

tribuna política

Acords de Ple
 26 d’octubre de 2011

- Prorrogar al contracte de gestió indirecta a la Societat Coral l’Esperança. Unanimitat
- Modificació de crèdit 13/2011. 8 vots favorables (CiU, PP, Bloc) i 9 abstencions (ERC,
CUP, ICV, PSC)
- Expedient plurianual d’execució de la Sentència 669/2007. 12 vots favorables (CiU,
PSC, PP, Bloc), 4 abstencions (ICV, ERC) i un vot contrari (CUP)
- Designar representant d’aquest Ajuntament a l’assemblea general de la Xarxa de
Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. 16 vots favorables (CiU, PSC, ICV, PP, CUP, Bloc) i
un abstenció (ERC)
- Designar representants d’aquest Ajuntament al Consorci de Promoció Turística Costa del
Maresme. 15 vots favorables (CiU, PSC, ICV, PP, Bloc), 1 abstenció (ERC) i un vot en contra
(CUP)
- Moció del PSC per revisar el ROM. Unanimitat
- Moció del PSC per reclamar a la Generalitat l’execució de la variant de Valldegata.
Unanimitat
- Moció de la CUP, ERC i Bloc per penjar l’estelada a l’Ajuntament en dates assenyalades.
5 vots a favor (CUP, ERC, Bloc i 2 de CiU), 6 abstencions (ICV i 3 de CiU) i 6 en contra (PP,
PSC).
- Moció de CiU per reclamar a Renfe que no blindi l’estació de tren. Unanimitat

- Moció d’ERC, CUP, Bloc i ICV per millorar el finançament dels governs locals i acabar
amb l’expoli fiscal. 11 vots a favor (CiU, ICV, CUP, ERC, Bloc), 4 abstencions (PSC) i 2
vots en contra (PP)
- Moció d’ERC, CiU, CUP i ICV per a l’adhsesió d’Arenys de Mar a l’Associació de
Municipis per la independència. 10 vots favorables (CiU, 2 d’ICV, CUP, ERC, Bloc), 1
abstenció (1 d’ICV) i 6 en contra (PSC, PP)
- Moció d’ERC i ICV per declarar Arenys de Mar lliure de circs amb animals. 13 vots a
favor (4 de CiU, PSC, ICV, CUP, ERC), 3 abstencions (PP, Bloc) i 1 en contra (1 de CiU).
- Moció d’ERC perquè l’Ajuntament es posicioni a favor de la continuïtat de l’Escola
d’Oficis. Unanimitat

9 de novembre de 2011

- Aprovació de les Ordenances fiscals per a l’exercici de 2012. 8 vots favorables (CiU,
PP, Bloc) i 9 abstencions (PSC, ICV, ERC, CUP).

16 de novembre de 2011

- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant concessió, del servei de recollida de
residus al municipi. 13 vots favorables (CiU, ICV, PP, ERC, CUP, Bloc) i 4 en contra
(PSC).
- Aprovar el conveni per al desenvolupament del sector Bareu Paraiso. 14 vots a favor
(CIU, PSC, PP, ERC, CUP, Bloc) i 3 vots en contra (ICV).
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