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Farmàcies Arenys de Mar: 
ABRIL:  ..................................................................... Bisbe Pol, 72 (93 792 33 01)
BALLESTER:  ..........................................................Pare Fita, 109 (93 792 40 55)
BERTRAN FITA:  .......................................................Pare Fita, 75 (93 792 14 46)
SERRACANTA:  ............................................................ D'Avall, 18 (93 792 14 71)
BUSQUETS:  ........................................................... Pau Costa, 39 (93 853 61 91)
DORADO:  ..................................................................Pare Fita, 32 (93 792 58 77)
RIGOLA:  .....................................................Plaça de l'Església, 3 (93 792 02 37)
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El Pressupost Participatiu, més vostre 
que mai

Primer any del canvi
de govern

També destaquem 
TELÈFONS D’INTERÈS:

Pàg. 10  A punt la nova temporada de platges

Pàg. 13  351.000 euros bianuals per als nous 
Plans d’Ocupació

Pàg. 14  La plaça Lloveras continuarà essent de 
tots els vilatans

Pàg. 15  Policia Local i Mossos d’Esquadra tenen 
com a prioritat posar fi a l’augment de 
robatoris a les llars

Pàg. 18  En marxa les rutes culturals gratuïtes 
del 2017

Pàg. 20 Tribuna política i acords de Ple

•  Ajuntament d’Arenys de Mar: 
93 795 99 00

•  Oficina de Turisme: 93 795 70 39
•  Recaptació Municipal 

Diputació de Barcelona: 93 472 91 05
•  Centre Cultural Calisay:   

93 792 41 88
•  Arxiu Històric Fidel Fita:  

93 795 95 19
•  Centre de Documentació i Estudi 

Salvador Espriu: 93 795 99 28
•  Biblioteca Pare Fidel Fita:  

93 792 32 53
•  Museu d’Arenys de Mar: 93 792 44 44
•  Regidoria de Promoció  

Econòmica: 93 792 26 01
• Mercat Municipal: 93 792 06 93
•  Deixalleria Mancomunada:  

93 793 89 85
•  Residència Geriàtrica Municipal:  

93 792 00 98
•  Cementiri/Tanatori Municipal: 

93 792 17 35
•  Complex Esportiu Municipal Fondo 

de les Creus: 93 792 42 24
• Ràdio Arenys: 93 792 02 38
•  Administració d’Hisenda: 

93 792 44 30
•  Correus i telègrafs: 93 792 18 94

•  Registre de la Propietat: 
93 792 08 82

• Registre Civil: 93 792 44 00
• Taxis Arenys de Mar: 93 795 79 61
•  Policia Local: 93 795 99 01 / 092 

(urgències)
• Urgències mèdiques: 061
•  Àrea Bàsica de Salut (CAP). 

93 795 80 74 / 902 111 444  
(cita prèvia)

•  Parc de Bombers Voluntaris:  
93 795 81 80 / 112 (urgències)

• Creu Roja: 93 795 76 54
•  Àrea bàsica Policial Mossos  

d’Esquadra: 088
•  Servei Municipal d’aigües  

- SOREA: 93 792 02 67 / 902 250 370
•  Enllumenat públic:  

93 799 02 12 (avaries)  
608 308 894 (urgències)

• Teatre Principal 93.792.11.83

Producció Editorial:

Edita: Ajuntament d’Arenys de Mar
Dipòsit legal B-46.000-2002
Coordinació i redacció: Marc Vidal
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CALENDARI DEL 
CONTRIBUENT: 

www.arenysdemar.cat

 facebook AjArenys
 Twitter @AjArenys

OAC Ajuntament 
d’Arenys de Mar
Riera del Bisbe Pol, 8

Horari d’atenció: 
de dilluns a divendres 
de 8:30 a 14 h.

Més apoderament ciutadà 
en el Pressupost Participatiu
Arenys de Mar fa quasi 10 anys que té en 
marxa el Pressupost Participatiu com a 
eina d’implicació de la ciutadania en la 
presa de decisions de l’Ajuntament. Grà-
cies a aquesta iniciativa, pionera llavors a 
tota la comarca, els arenyencs i arenyen-
ques hem tingut l’oportunitat de fer, pri-
mer, les propostes que volíem per millorar 
alguns aspectes de la vila per, després, 
sotmetre-les a votació popular. 

La metodologia, doncs, era senzilla: vos-
altres proposeu i vosaltres voteu. Durant 
aquests anys, la partida de diners destina-
da a aquesta eina de participació ha anat 

variant i els resultats han estat ben visi-
bles amb moltes millores que s’han pogut 
realitzar a la via pública.

Si bé la quantitat de propostes i la participació 
en la fase de votacions s’ha anat mantenint de 
manera força estable, essent un projecte més 
que consolidat a la vila, enguany s’ha volgut 
anar una mica més enllà i es vol donar molta 
més implicació als vilatans i a les entitats, in-
troduint diverses novetats en els passos pre-
vis a la votació final. En les pàgines següents 
us ho expliquem amb tot detall alhora que us 
convidem, com no podria ser d’altra manera, 
a participar-hi activament.

Un any després d’arribar 
al govern municipal, els 
partits que vam subscriu-

re el pacte de govern hem retut 
comptes dels primers 12 mesos 
de gestió. Ho vam fer el passat 
6 d’abril amb una audiència pú-
blica en la qual vam repassar 
la feina feta en un any i els pro-
jectes que posem en marxa des 
d’aquest mateix any. 

Precisament, en aquest núme-
ro de l’ATR trobareu un resum 
d’aquest acte, de manera que no 
em repetiré. Però sí que voldria 
posar de manifest el canvi en el 
tarannà que hem implantat a l’Ajuntament, amb 
el qual volem ser més pròxims que mai a tots 
vosaltres i a les inquietuds i necessitats que re-
clameu per a Arenys de Mar. 

Des d’un primer moment vam anunciar que tin-
dríeu les portes dels nostres despatxos sempre 
obertes i així ho hem fet. Ens hem reunit amb 
centenars de persones i d’entitats. I us hem de-
manat l’opinió en múltiples ocasions, ja sigui 
amb consultes populars –per exemple, per de-
cidir la urbanització del tram nou cobert de la 
Riera-, o amb reunions veïnals diferenciades per 
sectors o barris, a més de les trobades amb els 
veïns afectats per obres. 

Aquesta és la nostra senya d’identitat: la transpa-
rència i el rendiment de comptes amb tots vosal-
tres. Crec fermament que aquesta és l’única via per 

avançar cap a una millor democràcia que acosti més 
que mai el ciutadà a les administracions públiques. 
I precisament perquè els ajuntaments som l’admi-
nistració més propera al vilatà, no podíem concebre 
una manera de ser diferent d’aquesta, perquè tenim 
gravat amb foc que som servidors públics.

I no voldria acomiadar aquest text sense agrair la 
visita que la consellera de Treball, Afers Socials 
i Famílies, Dolors Bassa, ens va fer el passat 2 
d’abril en el marc del dia Mundial de Conscienci-
ació sobre l’Autisme, en què va assistir a la festa 
Tots Som Blaus, organitzada per l’entitat Junts 
Autisme, i va manifestar el compromís del seu 
departament per treballar plegats amb les famí-
lies afectades per l’autisme.
 

Annabel Moreno Nogué
Alcaldessa d’Arenys de Mar

PRIMER SEMESTRE 
DE 2017
CONCEPTE I PERÍODE 
DE PAGAMENT

•  Impost Béns 
Immobles Urbans 
(1a fracció domiciliats) 
2 de maig

•  Impost Béns 
Immobles Urbans 
(2a fracció domiciliats) 
1 de juny

•  Impost Béns 
Immobles Urbans 
(1 fracció) 
Del 2 de maig al 4  
de juliol

•  Impost vehicles de 
tracció mecànica 
De l’1 de març al 3  
de maig

•  Taxa gestió residus 
domèstics 
(1a fracció) 
Del 2 de maig al 4  
de juliol

•  Taxa gestió residus 
comercials 
(1a fracció) 
Del 2 de maig al 4 de 
juliol

•  Mercat municipal 
(1r trimestre) 
Del 21 de febrer  
al 24 d’abril

•  Mercat setmanal 
(1r trimestre) 
Del 22 de maig  
al 24 de juliol

Som transparents, estem al vostre servei

  La consellera Dolors Bassa va visitar Arenys el 2 d’abril.
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L’Ajuntament d’Arenys de Mar ha optat en-
guany per reconvertir el model de Pressu-
post Participatiu, que fins ara es basava 

en propostes ciutadanes de millora de la vila 
que, després d’avaluar si reunien els criteris 
necessaris, eren sotmeses a votació pública. 
Aquest model s’ha anat treballant i millorant 
amb el pas dels anys, sobretot en la fase de 
recollida de propostes, amb la finalitat d’ampli-
ar la participació 
dels vilatans. En 
base a l’experi-
ència adquirida, 
es proposa un 
model més inte-
gratiu que con-
cep les propostes 
ciutadanes com a 
projectes d’àmbit 
sectorial. Pel que fa a la partida econòmica, 
es disposa d’un total de 200 mil euros dividits 
en 165 mil euros per a inversió, 25 mil euros 
per a despesa corrent, i 10 mil euros per a les 
propostes que decideixi el Consell d’Infants. 
A continuació detallem el Procés Participatiu 
2018 d’Arenys de Mar:

QUI HI POT PRESENTAR PROPOSTES?
Entitats registrades al Registre Municipal de 
l’Ajuntament d’Arenys de Mar.
Vilatans i vilatanes d’Arenys de Mar.
Infants de 5è i 6è dels centres escolars d’Arenys 
de Mar.

QUIN FUNCIONAMENT TÉ?
Es crearan Taules de debat durant la fase pro-
positiva formades per entitats i ciutadania que 
manifestin el seu desig de prendre-hi part. Hi 
pot participa tot ciutadà i entitats interessats 
en un sector concret i es formarà una Taula de 
debat per a cada tema (esports, cultura, espai 
públic, promoció econòmica, joventut, partici-
pació, educació, drets civils, gent gran, etc). 
En funció del gruix i tipus de propostes es podran 
agrupar les propostes de diferents temes, i al  
final de cada sessió es prendrà nota de quines 
han estat les propostes seleccionades per ele-
var-les als consells municipals corresponents.

També es crearan Consells Sectorials (Gent 
Gran, Benestar Social, Promoció Econòmica, 
Geriàtric, Esports, Cultura), que rebran les 
propostes derivades de les Taules deliberatives 
sectorials. Aquests consells validaran les pro-
postes segons els criteris per passar a votació 
i, en funció d’aquests, les inclouran i/o les re-
formularan. Acabaran de perfilar les propostes 
sense canviar l’esperit d’aquestes. També ela-

boraran la llista 
de votació de les 
propostes i la 
retornaran a les 
Taules de delibe-
ració.

Altres òrgans no 
formals que for-
maran part del 

Procés Participatiu i que actuaran amb la ma-
teixa funció que els Consells Municipals seran 
els següents:

•  Comissió d’Espai Públic: Té la funció de re-
cepcionar les propostes i/o projectes de via 
pública, medi ambient, mobilitat, urbanisme, 
neteja i manteniment de la vila. Rebran els 
projectes de la taula deliberativa d’Espai Pú-
blic amb els mateixos criteris de selecció que 
la resta de consells municipals. 

•  Consell de Joves: Col·lectiu de joves que ja es 
reuneixen de manera regular i coordinats per 
la regidoria de Joventut.

•  Comissió de Drets Civils: En aquest cas, actu-
arà en els temes referents a Igualtat, Cooperació 
i Solidaritat, Civisme i Nova Ciutadania.

•  Consell d’Infants: És una de les grans no-
vetats del Procés Participatiu 2018. Tindrà un 
funcionament autònom de la resta de taules 
propositives, doncs disposa d’una partida eco-
nòmica pròpia per proposar accions o projectes 
que passaran directament a la llista de votació. 
Hi participarà l’alumnat de 5è i 6è de primària 
de cada centre escolar d’Arenys de Mar. Elabo-
raran les seves propostes durant el primer 
trimestre del curs i les votaran en el segon 
trimestre. •

El Pressupost Participatiu,
més vostre que mai
Des que l’any 2008 es va encetar l’experiència dels pressupostos participatius 
a Arenys de Mar, la trajectòria i l’evolució al llarg d’aquests nou anys ha servit 
per adquirir més visió en l’impacte que ha tingut la dinàmica ciutadana en el 
procés i en les propostes de millora per a la nostra vila. En aquests moments, 
s’obre una nova etapa en què el Pressupost Participatiu vol donar un pas 
més en aquesta evolució i adaptació a les necessitats del municipi i de la 
ciutadania, i per això s’hi ha introduït una sèrie de canvis.

“La validació de 
les propostes es 
farà mitjançant 
unes Taules de 

deliberació en 
què hi podrà 

participar 
tothom i 

els Consells 
Sectorials”

“Els escolars de 
la vila podran 

proposar i votar 
a què destinar 

fins a 10 mil 
euros a través 

del Consell 
d’Infants”

“



5

Març - Abril 2017 PARTICIPACIÓ CIUTADANA | Arenys de Mar | ATocarRatlla 

Nom Proposta: Ampliació i adequació 
de parcs i places amb mobiliari infantil
Proposat per: Maria Cruz Sánchez 
Pérez
Any proposta:  .................................2013
Any execució:  .................................2014
Pressupostat:  ............................18.000€ 
Es van instal·lar joguines en els parcs 
Fèlix Cucurull, Asil Torrent, Can 
Quintana i Mare Paula. 

Nom Proposta: Taller d’Autoocupació 
per a persones amb risc d’exclusió 
social 

Proposat per: Leonora Castro 
Giannecchini
Any proposta:  .................................2014
Any execució:  .................................2015
Pressupostat:  ..............................4.000€ 
Es va portar a terme el taller “Crea’t 
i Activa’t” d’especialització de 27 
sessions en pintura sobre roba i 
bijuteria amb 10 persones que van 
realitzar una fira en la qual van poder 
mostrar i vendre els productes que 
havien confeccionat. 

Proposat per: Anna  González Vidal  
Nom Proposta: Aparcaments per a 
bicicletes als establiments oficials 
Any proposta:  .................................2014
Any execució:  .................................2015
Pressupostat:  ..............................3.000€ 
Es van instal·lar aparcaments per a 
bicicletes a les tres escoles de la vila i 
al capdavall de la Riera. 

La meva proposta ja és una realitat!
Durant aquests nou anys de Pressupostos Participatius, han estat moltes les propostes que heu 
formulat i que l’Ajuntament ha executat perquè, a hores d’ara, siguin una realitat. Des d’obres 
i actuacions als carrers i places de la vila, fins a instal·lació de mobiliari urbà, realització de 
cursos i accions socials. A continuació presentem experiències reals de propostes que van sortir 
guanyadores en diferents edicions del Pressupost Participatiu. Qui sap? Potser la teva proposta serà 
la que els arenyencs escullin aquest any!

Nom Proposta: Actuacions integrals 
per afavorir el civisme i la convivència 
ciutadana entorn als animals de 
companyia (pipican, campanyes de 
sensibilització).
Proposat per: Anna Dominica Garcia 
Blanchart
Any proposta:  .................................2013
Any execució:  .................................2014
Pressupostat:  ..............................5.500€
Es va realitzar una campanya de 
sensibilització amb fulletons que 
contenien informació de casos típics 
d’incivisme i alternatives a la resolució 
de conflictes. •

CALENDARI DEL PROCÉS DEL PRESSUPOST PARTICIPATIU 2018
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Enguany posem en marxa la 9a edi-
ció del Pressupost Participatiu. En 
tots aquests anys, 2.251 arenyencs 

i arenyenques heu formulat un total de 
4.666 propostes, essent l’any 2010 quan 
es va registrar el màxim, amb fins a 835 
propostes de millora de la vila.

Pel que fa a les votacions, 3.918 han 
votat al llarg de les 8 edicions del Pres-
supost Participatiu celebrades fins a la 
data, essent l’any passat el cop que més 
vots es van validar (638). Quant a les 
propostes guanyadores, n’hem tingut un 
total de 71.

I a nivell econòmic, l’Ajuntament d’Arenys 
de Mar ha destinat 1.475.000 euros dels 
pressupostos municipals per als Pressu-
postos Participatius. A la taula adjunta te-
niu les xifres desglossades per any. 

Ara que ja saps l’impacte que ha tin-
gut aquest procés participatiu a la 
nostra vila, només cal que emplenis 
la butlleta que tens a sota i ens facis 
arribar les teves propostes per millo-
rar Arenys de Mar, dipositant-la en al-
guna de les bústies que trobaràs als 

equipaments municipals i en alguns 
comerços de la vila (si ho prefereixes, 
també ens les pots fer arribar amb el 
formulari que trobaràs al web munici-

pal). Ja veus que la teva opinió comp-
ta i que tu hi tens molt a dir quan es 
tracta de construir un Arenys millor. 
Participa! •

El Pressupost Participatiu en xifres
FASE DE PROPOSTES

 2008 2009 2010 2011 2014 2015 2016 2017

Espais de 
propostes

24 27 27 28 34 35 28 28

Número de 
propostes 
formulades

198 214 835 673 682 573 688 803

Participants 89 111 475 344 300 211 355 366

Partida 
disponible

175.000 € 200.000 € 200.000 € 150.000 € 150.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000 €

FASE DE VOTACIÓ

 2008 2009 2010 2011 2014 2015 2016 2017

Espais de 
votació

24 27 27 28 34 35 28  

Vots emesos 
(persones)

344 379 644 660 267 284 670 670

Vots vàlids 317 353 588 595 233 261 577 638

Propostes que 
es portaven a 
votació

22 18 30 24 31 30 35 52

Propostes 
aprovades

10 12 9 3 11 15 7 4
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Primer any del canvi de govern 
12 mesos després de la moció de censura impulsada per ERC, PSC, CiU i ICV, amb el suport de la 
CUP, es constata que el canvi de govern ha servit per millorar en transparència i posar ordre en 
les finances i l’urbanisme a la vila.

L’alcaldessa, Annabel Moreno, i els 
quatre caps d’àrea de l’Ajuntament 
van comparèixer el 6 d’abril en au-

diència pública per retre comptes de la 
feina feta en el primer any de govern i 
dels projectes que volen portar a terme 
en els pròxims mesos de mandat.

En aquest sentit, es va explicar que la 
prioritat en aquest primer any havia es-
tat desbloquejar assumptes pendents 
d’anys enrere, com ara la variant de 
Valldegata, la Llei de barris o el pre-
acord per la compra de les Clarisses. Un 
cop s’ha pogut posar ordre en la gestió 
municipal, el govern ja té la una base 
ferma perquè, a partir d’ara, el poble ja 
pugui avançar de debò.

Annabel Moreno, alcaldessa i 
regidora d’Urbanisme

L’àrea d’Urbanisme era un 
desgavell, havia perdut el rumb i 
s’estaven permetent actuacions 
al límit de la llei. Els ciutadans 
comprovaran aquest any que el 
poble avança de debò i que se 
solucionen temes que feia anys que 
s’arrossegaven.

En l’àrea de Govern obert i Transparèn-
cia, Ramon Vinyes va informar que pràc-
ticament ja s’ha acomplert l’objectiu de 
fer tots els tràmits de manera electròni-
ca, a més d’iniciar els tràmits per modi-
ficar el ROM. També es va donar a conèi-
xer que s’està treballant en la redacció 
del nou conveni laboral dels treballa-
dors municipals i que ja s’ha posat en 
marxa del Codi Ètic i el seu comitè de 
seguiment. De cara al futur, es vol po-
tenciar la interconnectivitat amb altres 
administracions públiques de manera 
electrònica i fer realitat el Pla d’equipa-
ments de la vila.

En Participació Ciutadana, s’ha fet una 
aposta fins ara mai vista de proximitat 
amb els ciutadans, iniciant les assem-
blees veïnals i audiències públiques per 
retre comptes. El pressupost participa-
tiu també ha patit canvis per fer-lo en-
cara més pròxim a tots els vilatans, amb 
decisions més consensuades i treballa-
des entre tots. I s’està treballant perquè 
els vilatans puguin participar a les ses-
sions plenàries. En Hisenda, hi ha hagut 
un control rígid de la despesa en un any 
marcat per l’impediment de fer inversi-
ons i de superar la regla de la despesa. 
A favor, però, l’any passat hi va haver un 
estalvi net positiu d’1,5 milions d’euros i 
a partir d’aquest any hi ha una gran in-
versió prevista.

Ramon Vinyes, primer tinent 
d’alcalde i cap de l’àrea de Govern 
Obert

El conveni de la pel·lícula Laia 
estava fora de tota legalitat i ens va 
obligar a aplicar un Pla econòmic 
i financer que ens ha portat a un 
any sense poder fer despesa en 
inversions. Hem aplicat una gestió 
econòmica impecable i aquest any 
recuperarem el temps perdut.

En l’àrea de Desenvolupament Local i 
Ocupació, Josep M. Nogueras va expli-
car que, en l’àmbit de Turisme, s’ha re-
novat l’oferta de rutes culturals i es vol 
potenciar la difusió de la marca Turisme 
del Mar, reforçar la presència de la vila 
i dels seus esdeveniments arreu, men-
tre que, en Comerç, es treballa en una 
nova ordenança del mercat setmanal i 
s’hi han destinat més cursos de forma-
ció, a més d’obrir vies de contacte amb 
les empreses per aconseguir fomentar 
l’ocupació dels vilatans i continuar, així, 
reduint les dades d’atur a la vila i que en 
el dia d’avui ja són inferiors a la mitjana 

comarcal. També s’ha fet molta feina per 
dinamitzar el polígon industrial, amb 
visites als empresaris per millorar la 
col·laboració mútua i que s’aconseguei-
xi instal·lar fibra òptica al polígon. Pel 
que fa al Viver d’Empreses, s’ha fet una 
confecció de les tasques pendents per 
poder obrir-lo realment. L’objectiu es 
poder-lo posar en marxa al maig i que 
el seu reglament estigui vigent abans de 
l’estiu.

També s’ha fet una tasca en el Port, un 
espai molt important per les 400 per-
sones que en viuen directament o indi-
rectament. El govern ha treballat amb 
Ports de la Generalitat per crear un 
Consell del Port per dinamitzar l’espai 
i que esdevingui una porta d’entrada 
al turisme, la gastronomia, la cultu-
ra i l’esport a Arenys. Tanmateix s’han 
creat uns bons fonaments de la marca 
Producte d’Arenys per donar suport al 
sector agrari i reivindicar el producte de 
proximitat, així com millorar el seu posi-
cionament als comerços i les llars.

Josep M. Nogueras, segon 
tinent d’alcalde i cap de l’àrea de 
Desenvolupament Local i Ocupació

Hi va haver una pressa injustificada 
per inaugurar el Viver d’Empreses, 
un equipament ple de mancances 
que ara estem intentant solucionar. 
A banda, defensem el producte de 
proximitat i la pagesia local amb 
l’impuls de la marca Producte 
d’Arenys.

En Cohesió Social i Atenció a les Perso-
nes, Isabel Roig va recordar que la prio-
ritat del govern són les persones des de 
tots els àmbits de treball, sobretot els 
col·lectius socials i les persones més 
vulnerables, motiu pel qual enguany 
s’ha apujat un 10% el pressupost a 
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L’any passat hi va haver un estalvi net d’1,5 
milions d’euros i, a partir d’aquest any, hi ha 
prevista una gran inversió“

En Territori i Sostenibilitat, Laia Mar-
tín va recordar que els carrers i places 
són un punt de trobada essencial de la 
ciutadania, i per això les persones estan 
sempre en el centre del disseny i execu-
ció de totes les accions que fa el govern  
i que afecten l’espai públic. Cada acció 
es fa sempre amb un estudi previ i amb 
el consens dels veïns. En aquest sentit, 
va destacar l’esforç de totes les àrees 
municipals per escoltar i detectar totes 
les mancances i millores necessàries a 
la via pública, i donar sempre resposta a 
les peticions ciutadanes que arriben des 
de qualsevol àmbit.

Pel que fa a Seguretat Ciutadana, s’es-
tan prenent mesures conjunt amb els 
Mossos d’Esquadra davant el repunt 
de robatoris a la vila i s’han pres me-
sures per pacificar el trànsit a la Riera, 
que aviat serà de titularitat municipal, i 
a d’altres carrers, com el de la Perera, 
que serà de vianants.

Martín també va remarcar l’entorn na-
tural privilegiat i que calia reivindicar les 
platges, rials i boscos, sense oblidar el 
gran esforç que s’ha fet amb la recolli-
da selectiva per reciclar correctament 
i evitar incinerar deixalles. Cal, però, 
incrementar l’índex de recollida selec-
tiva i es faran les accions necessàries 
per aconseguir-ho. També en recursos 
naturals, s’estan coordinant les accions 
amb els propietaris forestals per evitar 
que es morin els boscos. A més s’ha 
impulsat una taula de gestió del litoral 
amb experts en la matèria per preservar 

la costa d’accions que la puguin perju-
dicar. A més, s’ha impulsat un nou cicle 
d’activitats de natura per donar valor al 
nostre entorn natural.

Pel que fa a Urbanisme, i amb el pres-
supost 2017 ja actiu, aquest any es farà 
evident una gran quantitat d’actuacions 
a la vila. La construcció de la nova pis-
ta esportiva, la renovació de les pistes 
d’atletisme, les feixes del Xifré i la seva 
balustrada, la continuïtat de les lloses 
de la Riera, el concurs del tram cobert 
de la Riera, el rial de Sa Clavella i la pla-
ça del Tussol, la urbanització del Cònsol, 
del carrer Doedes, de la plaça Bellavista 
i del carrer de la Perera en són alguns 
exemples. •

Laia Martín, cap de l’àrea de Territori 
i Sostenibilitat

Hem tingut la valentia de començar 
a sancionar les persones que 
llencen malament la brossa de 
manera sistemàtica. Amb la 
permissivitat de l’anterior govern 
només s’aconseguia debilitar el 
model de recollida porta a porta.

l’atenció social, així com altres partides 
destinades a aliments frescos, pobresa 
energètica o assistència domiciliària. A 
més, s’està a punt de posar en marxa 
el Projecte Radars, de suport a la gent 
gran que viu sola. També s’ha fet un 
reforç dels ajuts de menjador escolar i 
hi ha hagut una coordinació amb altres 
administracions públiques i entitats del 
tercer sector per afrontar el fenomen 
del sensellarisme a Arenys. 

En l�àmbit d’entitats i clubs esportius, 
s’han fet passes de gegant per posar en 
marxa la primera fase de la nova pis-
ta coberta esportiva i la reforma de les 
pistes d’atletisme.  Important també és 
l’aposta del govern per projectar la nova 
Biblioteca, i tant de bo la futura Casa de 
les Lletres, a l’edifici de les Clarisses. A 
més, gairebé hi ha a punt la culminació 
del conveni amb la Societat Coral l’Es-
perança per a la tercera fase del Teatre 
Principal. Igualment, la rehabilitació de 
Can Portell en les pròximes setmanes 
suposarà un impuls per a la tasca de 
divulgació cultural del Museu i de les 
puntaires d’Arenys.

També s’ha fet una aposta clara per la 
tarifació social i ja el pròxim curs serà 
una realitat a l’escola bressol municipal 
i l’escola d’adults, i amb vistes que, en 
un futur pròxim, pugui ser també pre-
sent a d’altres serveis, taxes o equipa-
ments municipals, així com en les be-
ques a l’Escola de Música. 

Quant a Sanitat, la implantació del siste-
ma Ovistop ha estat un èxit en el control 
de la població de coloms a la vila i s’està 
ultimant una campanya per millorar la 
tinença d’animals a la vila i les obligaci-
ons dels seus propietaris.

Isabel Roig, tercera tinent d’alcalde 
i cap de l’àrea de Serveis a les 
Persones 

Per primera vegada hem donat 
visibilitat a les persones sense 
llar i hem augmentat els recursos 
dels Serveis Socials. També estem 
apostant per la mobilitat, posant 
ordre al trànsit de la Riera.
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A punt per a la nova 
temporada de platges
L’Ajuntament d’Arenys de Mar encara la temporada de platges 2017 amb 
la voluntat de consolidar la qualitat dels serveis que s’hi ofereixen i que 
han comportat la renovació, des del 2009, de la certificació internacional 
EMAS que atorga la Unió Europea, i que acredita que s’ha implantat amb 
solvència un Sistema de Gestió Ambiental a totes les nostres platges.

Pel que fa a dates, el servei de vigilàn-
cia i salvament, així com tots els altres 
serveis i equipaments bàsics, funcio-

naran a ple rendiment del 17 de juny a l’11 
de setembre, mentre que les guinguetes 
obriran del 28 d’abril a l’1 d’octubre, si bé 
alguna d’elles ja ho farà de cara a Setmana 
Santa.

Quant al servei de salvament i socorrisme, 
s’habilitarà un nou canal nàutic a la Muscle-
ra per facilitar l’accés de l’embarcació del 
servei i tornarem a disposar de la patrulla 
policial de platges per mantenir el servei de 
vigilància de les platges i d’ordenació dels 
seus accessos.

Pel que fa als equipaments de les platges 
s’instal·laran noves zones de descans al 
sector del rial de Valldemaria, i s’ampliarà 
la ja existent als marges del rial de la Serp.
Es preveu, d’altra banda, incrementar la 
dotació d’illes de recollida selectiva de les 
platges, instal·lar nous elements de jocs in-
fantils a la platja del Cavaió, posar un segon 
sanitari públic a la Picòrdia. També es vol 

renovar els senyals informatius de les plat-
ges del Cavaió i de la Picòrdia i instal·lar-ne 
un a la platja de la Musclera.

Pel que fa a la recuperació ambiental, les 
escoles d’Arenys tornaran a ser protagonis-
tes del programa de Protecció i Recuperació 
del Litoral i que, gràcies a la seva participa-
ció, estan contribuint, any rere any, a la con-
solidació d’aquest corredor natural que està 
canviant la fisonomia d’entrada a les plat-
ges d’Arenys. Unes accions que, enguany, es 
veuran reforçades amb una plantada popu-
lar a la Musclera oberta a tota la població.•

L’Ajuntament reclama el sanejament de 
l’abocador de pneumàtics als seus hereus
El govern vol resoldre el cas de manera urgent, encara que hagi d’actuar 
subsidiàriament

L’Ajuntament d’Arenys de Mar ha fet ar-
ribar una ordre d’execució als hereus 
de la finca que acumula al voltant 

de 5.000 pneumàtics, a tocar de 
la riera de Torrentbó. En cas 
que no retirin els pneumàtics 
després d’una segona ordre 
d’execució, l’Ajuntament es 
planteja actuar-hi subsidià-
riament i reclamar-los l’im-
port dels treballs de retirada 
i destrucció. Un cost que os-
cil·laria entre els 60 mil i els 80 
mil euros.

El cas es remunta a fa més de 10 anys, 
quan l’Ajuntament ja va obrir un expedi-

ent i es van enviar diferents requeriments 
als hereus del propietari de la finca, que va 

morir fa 17 anys. Uns requeriments que 
no han obtingut resposta perquè 

es tracta d’una herència jacent. 
És a dir, que els hereus no 
han acceptat l’herència i, per 
tant, no es fan responsables 
de l’abocador.

En tot cas, l’equip de govern 
està disposat a solucionar de-

finitivament aquesta situació, 
considerada perillosa ambiental-

ment pel risc d’incendi dels pneumà-
tics, així com per ser un important focus de 
cria del mosquit tigre.•

Costes es pronunciarà 
sobre el projecte  
del Camí de Mar  
a finals de mes

L’alcaldessa Annabel Moreno 
i la regidora de Medi Ambi-
ent, Laia Martín, van viatjar 

a principis d’abril a Madrid per 
reclamar a Costes de l’Estat que 
desencalli el projecte de peato-
nalització del Camí de Mar, que 
connecta les platges de Les Ro-
ques d’en Lluc i de la Musclera.

Moreno i Martín, acompanyades 
del senador Bernat Picornell, es 
van reunir amb la directora gene-
ral de Sostenibilitat de la Costa i 
del Mar, Raquel Orts, i van re-
clamar una actuació urgent per 
poder pal·liar els efectes dels 
darrers temporals marítims i per 
garantir la seguretat de les per-
sones que fan ús d’aquest camí, 
sobretot per la manca de connexió 
entre ambdues platges i que pro-
voca que molts usuaris travessin 
la via del tren.

Des de Costes es va assegurar 
que revisarien l’expedient i que 
ens traslladaran una resposta a fi-
nals d’aquest mateix mes d’abril.•

L’Ajuntament crea una 
Taula de treball per la 
gestió del litoral

L’Ajuntament l’ha impulsat 
amb l’objectiu d’estudiar so-
lucions definitives i sosteni-

bles de consolidació de les platges 
i consensuar amb el Ministeri de 
Medi Ambient les actuacions que 
s’hi hagin de portar a terme.

La creació d’aquesta taula de 
treball -integrada per represen-
tants municipals , de Ports, de 
la demarcació de Costes, dels 
pescadors arenyencs i de la pla-
taforma Preservem el Litoral-, 
ve motivada per l’anunci de la 
demarcació de Costes a Cata-
lunya de regenerar el litoral del 
Malgrat de Mar i Pineda mitjan-
çant una nova extracció de sorra 
de front arenyenc, entre d’altres 
punts del litoral maresmenc. •
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Èxit del sopar popular de 
presentació de la marca 
“Producte d’Arenys”

El sopar popular va exhaurir els 
150 tiquets disponibles i els 
comensals van poder gaudir 

d’un àpat elaborat per la cooperati-
va l’Aranyó que va consistir en un pi-
ca-pica de xips de verdures hidrofi-
litzades, un remenat de pèsols i alls 
tendres, xai, botifarra, cabrit, car-
xofa i patates al caliu. I, de postres, 
mató amb melmelada de maduixes. 
Previ al sopar, s’havia organitzat 
una taula rodona a la sala Josep M. 
Arnau del CC Calisay que va tenir la 
participació, entre d’altres, de Pep 
Riera, fundador del sindicat Unió 
de Pagesos, i en la qual es va posar 
de manifest que per potenciar l’ac-
tivitat del sector primari dels dos 
Arenys calen accions positives amb 
la col·laboració de tots els agents 
de la vila.

Després d’aquesta presentació ofi-
cial als vilatans, la marca Producte 
d’Arenys es continua promocionant 
amb diverses activitats, com ara 
l’experiència Vinculats amb la vinya 
del celler Talcomraja, o les visites 
guiades a horts arenyencs d’aquest 
mes d’abril. •

  La sala polivalent, plena amb els comensals

  Un àpat a base de productes de 
proximitat 

 Les places seran d’alta rotació

Baixa l’atur a Arenys de Mar i se situa 
per sota de la mitjana del Maresme

L’Ajuntament rep un ajut bianual 
de 351.000 euros de la Diputació 
per al foment de l’ocupació

A partir d’aquest 2017, el model de pro-
grama dels Plans d’Ocupació que im-
pulsa la Diputació de Barcelona canvia 

i serà bianual amb l’objectiu de disposar de 
personal que pugui portar a terme projectes 
de més llarga durada, alhora que s’incremen-
ta i es millora l’ocupabilitat de les persones 
beneficiàries dels Plans d’Ocupació.

D’aquesta manera, Arenys de Mar rebrà de la 
Diputació de Barcelona 351.000 euros fins al 
2018, diners que són retroactius a 1 de gener 
del 2017. En aquests moments, l’equip de go-
vern està estudiant la necessitat de llocs a co-
brir entre tots els departaments del consistori 
amb l’objectiu de poder-ho tenir definit passat 
Setmana Santa i iniciar llavors els tràmits de 
contractació. •

Prova pilot per crear una “zona 
vermella” d’estacionament davant 
del Mercat 

El govern i COMSA han acordat fer una 
prova pilot en les pròximes setmanes per 
crear quatre places de zona vermella al 

davant del Mercat municipal, en les quals s’hi 
podrà aparcar durant el primer quart d’hora 
gratuïtament, destinades a aquells conduc-
tors que han de fer compres ràpides. Es trac-
ta d’una de les millores en les zones d’esta-
cionament de rotació  a la vila, com també ho 
serà la posada en marxa, passat l’estiu, d’una 
aplicació per telèfon mòbil per pagar la zona 
blava. A més, es redibuixar el plànol de les 
zones d’aparcament tant blaves com verdes 
de la part alta de la Riera atenent a les noves 
necessitats de mobilitat de la vila.

D’altra banda, la campanya per evitar l’estaci-
onament en doble fila a la Riera està obtenint 
uns resultats molt positius i des de la seva 
posada en marxa, el passat mes de febrer, la 
fluïdesa del trànsit en la principal artèria vià-
ria de la vila ha millorat notablement.•

Les xifres d’ocupació del mes 
de març mostren un increment 
de creació de llocs de treball en 
tots els sectors econòmics i tots 
els grups d’edat. Arenys de Mar 
situa la seva taxa d’atur en el 
12,52%, per sota de la mitjana 

comarcal, que al març va ser 
del 14,46%. Cal destacar que  
1 de cada 4 persones de la vila 
que van trobar feina, ho van 
fer gràcies al servei d’ocupació 
de la Regidoria de Promoció 
Econòmica. •
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La sessió plenària del mes de març 
va aprovar el desistiment de la tra-
mitació del Pla especial urbanístic 

al Passeig Xifré, que preveia la cons-
trucció d´un hotel a la plaça Lloveras. 
D’aquesta manera, el govern municipal 
dóna compliment a la voluntat de tirar 
enrere aquesta possible edificació, com ja 
havia manifestat en el Ple del 28 d’abril 
del 2016, quan es va rebutjar per majo-
ria una moció de Junts per Arenys instant 
a l’aprovació provisional dels usos de la 
parcel·la, així com que es continués el 
plec de clàusules del concurs per adjudi-
car la construcció de l’hotel.

Des del govern municipal es va explicar 
que aquest Pla especial urbanístic ha-
via sorgit en un moment en què Arenys 
de Mar no disposava de places hotele-
res, però que actualment el context ha 

canviat del tot amb suficients places de 
pernoctació a la vila, per la qual cosa 
aquesta operació urbanística és inne-
cessària. 

S’aconsegueix, a més, que la plaça se-
gueixi essent un espai obert d’ús públic, 
com era la voluntat d’Andreu Lloveras, 
propietari del balneari que hi va haver 
en aquest espai, quan en va fer donació 
a la vila.

UNA MICA D’HISTÒRIA...
El Balneari Lloveras fou un edifici cons-
truït al peu de la platja, a tocar de la via 
de tren, de planta baixa amb serveis de 
banys a l’interior. Era una mostra de 
balneari artificial, on destacava la si-
metria del cos principal i les dues tor-
res aixecades al centre del conjunt. S’hi 
accedia per una escalinata que tenia 
gairebé l’amplada de l’edifici, i desem-
bocava en un porxo amb catorze pilars 
amb capitells poligonals, que carrega-
va un fris sobre el qual descansava una 
terrassa amb balustrades.

El balneari fou construït el segle XIX i 
enderrocat el 1978. Aquest establiment 
no tenia fonts, sinó que únicament 
tractava les aigües per poder oferir els 
seus serveis d’hidroteràpia en un jardí 
contigu.•

La plaça Lloveras continuarà essent 
de tots els vilatans
El govern municipal defensa que la plaça ha de ser un espai públic per a tots els arenyencs i descarta 
modificar el planejament urbanístic que preveia la cessió a una empresa per construir-hi un hotel en 
plena façana marítima.
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Conscients de la preocupació que 
suposa entre una part de la pobla-
ció l’augment de casos de robato-

ris que s’ha produït en algunes llars de 
la vila, i en una mostra més de la trans-
parència informativa del govern munici-
pal, el passat 10 d’abril es va organitzar 
un acte informatiu sobre seguretat ciu-
tadana en què els màxims responsables 
dels cossos de la Policia Local i dels 
Mossos d’Esquadra d’Arenys de Mar van 
comparèixer davant la ciutadania acom-
panyats de l’alcaldessa i de la regidora 
de Seguretat Ciutadana per explicar les 
mesures que s’estan portant a terme 
contra els robatoris a les llars i per re-
soldre tots els dubtes i preguntes de les 
persones assistents.

En aquest sentit, l’inspector en cap de 
l’Àrea Bàsica Policial dels Mossos d’Es-
quadra a Arenys, Salvador Rossell, va in-
formar que el 2016 es va produir un aug-
ment de robatoris amb força en domicilis 
del 6,8%, mentre que del començament 
d’any ençà, se n’havien comptabilitzat 38 
casos (10 al gener, 9 al febrer, 18 al març 
i 1 en el què portàvem d’abril). També es 
va explicar que fins al moment s’havien 
practicat 15 detencions, però que el pro-
blema rau en la manca d’efectivitat de les 
lleis, ja que molts dels lladres acumulen 
nombrosos càrrecs i detencions.

Tanmateix, es va donar a conèixer que 
s’han detectat diferents bandes orga-
nitzades de persones procedents de 
l’Amèrica del Sud i de l’Europa de l’Est 

que actuen a tot el territori, fet que de-
mostra que ens trobem davant d’una si-
tuació global i no pas localitzada només 
a Arenys. Per això, tant el cos de Mossos 
d’Esquadra com les Policies Locals es-
tan destinant molts esforços i recursos 
contra aquesta tipologia de delictes. 
Tant és així que els robatoris amb 
força en domicilis s’han con-
vertit en la màxima prioritat 
del cossos policials, només 
per darrere de la lluita anti-
terrorista.

Algunes de les mesures que 
s’han pres són la realització de 
controls de trànsit sincronitzats per 
tota la comarca, l’augment de patrulles 
en horari nocturn a les urbanitzacions 
de la vila, la incorporació de patrulles 
de paisà o l’ús de les càmeres de la via 
pública.

Davant d’aquests casos de robatoris, la 
col·laboració ciutadana esdevé una eina 
clau per poder actuar amb rapidesa i en-
xampar els lladres in fraganti a l’interior 
dels domicilis i evitar-ne la seva fugida. 
El sergent en cap de la Policia Local, Se-
bastià Górriz, va dir que cal trucar al 112 
davant de la més mínima sospita d’una 
persona o d’un vehicle que pugui voltar 
pel nostre veïnat o carrer. També es van 
donar una sèrie de pautes per dissua-

dir possibles robatoris, com ara tancar 
sempre amb clau la porta de casa, tenir 
llums o ràdios a l’interior del domici-
li que s’encenguin amb temporitzador 
en diferents moments del dia, evitar fer 
públic a les xarxes socials que serem  
fora de casa uns dies o recollir la  

correspondència amb freqüència 
de la nostra bústia.

La sessió es va tancar amb 
un torn de preguntes del 
públic assistent, que van 
plantejar diversos dubtes 

sobre com actuar de manera 
preventiva i sobre la metodo-

logia policial per resoldre els ca-
sos de robatoris. També es va pregun-
tar sobre alguna informació que s’havia 
publicat recentment en la premsa local 
i en la qual s’afirmava haver localitzat 
un cau de lladres. En aquest sentit, 
els cossos policials van advertir que 
un article periodístic no és cap prova 
d’un delicte i que si la policia tingués 
indicis reals que allò fos així, aquelles 
persones ja haurien estat detingudes 
fa temps. En la mateixa línia es van 
plantejar preguntes sobre les cases 
i pisos ocupats i es va explicar que 
l’Ajuntament té un protocol molt clar 
en aquests casos i que, quan es detec-
ten molèsties al veïnat, es reclama a la 
propietat de l’immoble que actuï per la 
via judicial. •

Policia Local i Mossos d’Esquadra 
tenen com a prioritat posar fi a 
l’augment de robatoris a les llars
Els cossos policials dediquen els màxims esforços a posar fi a les bandes organitzades estrangeres que 
actuen a tot el territori català. La col·laboració ciutadana s’ha demostrat imprescindible per poder 
enxampar els lladres in fraganti.

S’han 
reforçat les 
patrulles en 

horari nocturn 
i s’han afegit 

agents de 
paisà
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150 infants participen a la 12a Jornada 
d’Atletisme a la Platja

L’amenaça de pluja no va impedir que 
uns 150 infants de diferents edats 
participessin el passat 1 d’abril en 

una nova Jornada d’Atletisme a la Platja, 
amb la qual se celebra la festa de cloenda 
del programa anual d’atletisme a les es-
coles d’Arenys. 

Els participants van poder fer un tas-
tet de diverses disciplines de l’atletisme 
amb llançament de vòrtex, 60 metres lli-
sos, salt de llargada, salt de llargada amb 
trampolí, salt amb perxa, 60 metres amb 

obstacles i salt d’alçada. A més, també es 
van disputar les curses no competitives de 
l’Iron Kids. 

Arenys acull la formació al Maresme per a 
mentors del Programa Català de Refugi

> Arenys de Mar és un dels municipis que, proporcional-
ment a la seva població, més persones han sol·licitat poder 
ser acollidores de població refugiada. És per això que des del 
25 d’abril, i durant 12 sessions, la nostra vila acull el progra-
ma comarcal de formació de mentors del Programa Català 
de Refugi. De fet, 11 de les 25 persones que assisteixen a la 
formació són de la nostra vila. Per poder assistir al programa 
de formació cal haver passat un procés previ.

Les escoles celebren la 
cloenda del projecte 
Balliconte

El pati del C.C. Calisay va 
acollir el 31 de març la fes-
ta de cloenda del projecte 

Balliconte, que s’ha dut a terme 
durant el primer trimestre a les 
tres escoles de primària de la vila 
amb els alumnes de 3r de l’esco-
la Sinera i La Presentació, i els de 
2n de l’escola Joan Maragall.

Aquest projecte cerca la difusió i 
l’aprenentatge de la dansa catala-
na amb la creació d’un conte nou 
i únic partint de l’arrel tradicio-
nal. La festa de cloenda va tenir la 
presència de Lluís Puig, Director 
General de Cultura Popular i As-
sociacionisme del Departament de 
Cultura de la Generalitat •
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EL PORT D’ARENYS: 
TRADICIÓ I FUTUR
Viatjarem des del s. XV a l’actualitat 
per comprendre com ha estat d’im-
portant el port d’Arenys de Mar al llarg 
d’aquests anys i les diferents transfor-
macions del front marítim. La tradició 
de les mestrances i els seus oficis, la 
pesca tradicional, les llotges i el mític 
Mont Calvari.
•  Punt de sortida: Rotonda d’accés 

al port a les 11 h
•  Dates: 18 de juny i 15 d’octubre
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ARENYS DE LLETRES
Proposem una manera diferent de 
passejar per Arenys... amb els ulls 
fixats en els textos i el cap ple de lle-
tres, passant pels carrers on poetes i 
escriptors han donat forma a la seva 
obra i han creat els seus personat-
ges: Salvador Espriu, Fèlix Cucurull, 
Joaquim Ruyra, Ferran de Pol i Josep 
M. Miquel i Vergés entre d’altres.
•  Punt de sortida: Plaça  

de l’Ajuntament a les 11 h
•  Dates: 16 d’abril i 17 de setembre 

En marxa les rutes culturals 
gratuïtes del 2017

ARENYS DE MAR: 
HISTÒRIA I TRADICIONS
Repassarem la història, els costums 
i les tradicions de la vila d’Arenys de 
Mar i visitarem alguns dels seus in-
drets més significatius com l’Esglé-
sia, el Museu de la Punta, l’Edifici 
Calisay i l’Edifici Xifré.
•  Punt de sortida: Plaça de l’Esglé-

sia a les 11 h
•  Dates: 16 de juliol i 17 de desembre

L’Ajuntament d’Arenys de Mar, a tra-
vés de l’empresa de serveis cultu-
rals Sinera Cultura, manté durant 

aquest 2017 un cicle de 5 rutes guiades 
gratuïtes que s’inicien a partir del 16 
d’abril i que es mantindran durant tot 
l’any. Es vol donar resposta, així, a la 
bona acollida que aquesta iniciativa tu-
rístico-cultural ha obtingut els darrers 

anys. L’hora de començament de les ru-
tes continuarà essent a les 11 del matí i 
la durada aproximada és de dues hores 
cadascuna. L’objectiu d’aquestes rutes 
és donar a conèixer el patrimoni arqui-
tectònic i els indrets més significatius de 
la vila, la història, l’art, els costums i les 
tradicions, així com els oficis que han 
marcat la seva gent.

Per poder assistir a les rutes cal fer 
inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme 
(turisme@arenysdemar.cat o al telèfon 
93 795 70 39).

Tot seguit us detallem els cinc 
itineraris disponibles aquest 2017:

ARENYS INDIANA
Farem un recorregut per l’Arenys dels 
s. XVIII i XIX destacant l’aportació eco-
nòmica i social dels indians tornats 
d’Amèrica, descobrirem com van influir 
aquests indians a la vida quotidiana de 
la població.
•  Punt de sortida: Plaça de l’Ajunta-

ment  a les 11 h
•  Dates: 21 de maig i 30 de juliol

EL CEMENTIRI DE SINERA
Descobrirem perquè se’l defineix com 
a lloc emblemàtic de les arts catalanes. 
En aquest espai gaudirem tant de la li-
teratura, amb el llegat literari de Salva-
dor Espriu, com de l’escultura d’autors 
importants com Vallmitjama, Llimona, 
Sagnier, Martinell o Marès.
•  Punt de sortida: Plaça de Salvador 

Espriu (porta cementiri) a les 11 h
•  Dates: 28 de maig, 20 d’agost i 19 

de novembre
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Arenys de Mar obté la distinció 
de Vila Florida

Arenys de Mar s’incorpora al pro-
jecte Viles Florides que promou 
la Confederació d’Horticultura 

Ornamental de Catalunya (CHOC) i que 
distingeix els municipis que treballen 
per la transformació dels seus espais 
públics a través de l’enjardinament i 
la millora dels espais verds. Amb l’ad-
hesió de la nostra vila, ja són quinze 
els municipis del Maresme en formar 
part del projecte, que es consolida com 
la comarca amb més Viles Florides de 
Catalunya.

L’adhesió d’Arenys de Mar a Viles Flori-
des ens dóna la oportunitat no només 
de millorar la imatge del municipi, sinó 
que també esdevé trampolí per millo-
rar un esdeveniment en constant crei-
xement, com és l’Arenys de Flors que 
celebrem anualment el primer cap de 
setmana de juny. •

La Mostra Literària 
tindrà un premi 
especial amb motiu 
dels 60 anys de la 
Biblioteca

L’Ajuntament d’Arenys de Mar 
posa en marxa una nova edició 
-i ja en van 36- de la Mostra 

Literària d’Arenys de Mar / Premis 
Mn. Martí Amagat, certamen literari 
obert a totes aquelles persones afi-
cionades a l’escriptura que ho desit-
gin, ja siguin infants o adults.

Com en les anteriors edicions, es 
pot participar en modalitat de prosa i 
poesia, i els participants es dividiran 
per grups segons la seva edat. Els 
treballs es poden presentar fins al 28 
d’abril i els guanyadors participaran 
a la Mostra Literària del Maresme.

A més, coincidint amb el 60è aniver-
sari de la Biblioteca P. Fidel Fita, la 
Mostra Literària d’enguany inclou 

un premi especial que permetrà 
als guanyadors prendre part en ac-
tivitats sorpresa relaciones amb el 
món de les lletres. Per participar-hi, 
caldrà que els treballs incloguin una 
temàtica o una sèrie de paraules 
concretes indicades a les bases de 
participació.

Podeu consultar-ne les bases al web 
municipal. •

Arenys rep la visita de 
bloggers i periodistes 
especialitzats en 
destinacions turístiques

La nostra vila ha rebut durant el 
mes de març la visita del pe-
riodista francès de Le Parisien, 

Eric Delon, especialitzat en destina-
cions turístiques. Delon va poder fer 
una visita guiada pels indrets més 
emblemàtics de la vila, fent incís en 
el passat indià d’Arenys de Mar, així 
com en el cementiri i ja va avançar 
que inlcourà una ressenya específica 
de la nostra vila al diari en un espai 
que gaudeix de molta popularitat 
entre els lectors d’aquest important 
rotatiu francès.

I també aquest mes de març hem re-
but la visita de la blogger alemanya 
Annika Müller, que va estar-se tres 
dies descobrint a fons tots els en-
cants d’arquitectura, natura i cultura 
d’Arenys de Mar. •
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acords de ple
P Amb l’arribada de la primavera i la seva 

espectacular explosió de vida, també 
arriba un canvi a Arenys de Mar, que 

farà que la nostra vila torni a ser un re-
ferent per al país, tant per la seva 
oferta gastronòmica com per la 
seva oferta cultural i mediambi-
ental. 

La inversió econòmica que s’ha 
produït al nostre port, tant pel que 
fa a la construcció de nous locals 
d’oci, com a la seva nova urbanització, 
farà que el port i la vila siguin un sol lloc, 
del qual podrem gaudir tots els arenyencs 
i els nostres visitants, tant a l’estiu com a 
l’hivern, tant per passejar, per fer esport, 
per fer rutes culturals com per assaborir un 

bon dinar o per prendre qualsevol cosa amb 
amics i familiars. 

L’aposta que hem fet des de l’Ajunta-
ment per recuperar mediambien-

talment les nostres platges es veu 
recompensada amb la gran aflu-
ència d’arenyencs que s’hi pas-
segen i que ben aviat ja podran 
banyar-se a les nostres aigües 

que no tenen res a envejar a les 
de la Costa Brava. 

Arenys ja torna a ser un referent arreu, i a 
més ha recuperat els seus espais naturals 
per tal que tots nosaltres en puguem gaudir 
tots els mesos de l’any. Així que aprofiteu, 
sortiu i VIVIU ARENYS! •

Gaudiu d’Arenys!

Fa poc aquest govern ha complert un any 
de mandat i per això s’ha fet una audièn-
cia pública per explicar el que s’ha fet i el 

que es farà properament. 

Sobre el que farà aquest govern, 
hi ha un Pla d’actuació municipal 
2016-2019 que és la guia sobre la 
qual anem perfilant les accions 
de govern. I sobre el passat ens 
ha d’interessar allò que hem fet bé 
per repetir-ho i allò que no hem fet 
bé per esmenar-ho. 

I d’aquest passat hi ha hagut un element im-
portant  que ha estat l’econòmic, consistent 
en allò tan conegut de la “regla de la des-
pesa” que feia que l’Ajuntament tingués greus 
problemes per poder gastar i invertir.

Per sort, a hores d’ara podem dir que els es-
forços han tingut el seu resultat positiu. Hem 
tancat un any econòmic amb números positius i 

hem complert amb la regla de la despesa. 

Ara tocarà fer les inversions que Arenys 
es mereix i per això veurem aviat te-
mes emblemàtics solucionats, com 
la reparació de la balustrada del 
Xifré, o de més pràctics i quotidians 
com canviar els fanals espatllats, o 

inversions que requereixen un treball  
col·lectiu important, com les obres del 

carrer de la Perera o els baixos del Xifré.

A un any vista, el nostre grup municipal treba-
lla incansablement i permanentment, coordi-
nat amb totes les regidories i companys de 
govern. Com sempre, estem al vostre servei 
per a fer més valuosa la nostra feina. •

Primer any de govern

Des de Promoció Econòmica, s’han establert 
interessants  contactes amb els diferents col-
lectius i això ha permès visualitzar millor les 

necessitats i oportunitats d’aquests sectors. S’ha 
creat la marca “Arenys” i presentat el producte  
local de l’hort, activat el Viver d’Empreses i 
el polígon industrial i  de tot en parlarem 
un altre dia perquè, avui, volem parlar 
del Port.

S’estima que l’impacte de l’activitat so-
bre l’economia catalana, desenvolupada 
dins dels Ports de la Generalitat, per tant 
excloent Barcelona i Tarragona, va ser l’any 
2014, de 992 milions d’euros i va donar feina a 
9.135 persones. Independentment de l’impacte eco-
nòmic directe, es genera un efecte multiplicador so-
bre sectors no vinculats, tant en facturació i salaris 
com ocupació. Per cada 100€ facturats de manera 
directa, se’n generen indirectament 86. La facturació 
directa es multiplica per 1,86. Utilitzant els indica-

dors de l’estudi fet a Catalunya,  el port d’Arenys mou 
anualment al voltant de 40 milions d’euros. El nostre 
Port, pensat com a sector, en producció i  nombre 

de persones que hi treballen, és sens cap mena de 
dubte l’entorn més important del municipi. 

Aprofitar al màxim les seves oportunitats 
és clau per projectar-nos amb força fora 
de la vila i, a la vegada, una oportunitat 
que estem obligats a no deixar perdre. 

Per tal de consolidar les diferents acti-
vitats i impulsar noves possibilitats eco-

nòmiques i socials, a través del Consell 
del Port, òrgan  de consulta i assessorament, 

es coordinarà indústria, serveis a les empreses, 
persones, turisme, i esdeveniments esportius, oci, 
salut i benestar, i amb les infraestructures actuals i 
les que ben aviat estaran disponibles, farem del Port 
la “porta d’entrada” per als que ens visiten i donarem 
a conèixer la nostra cultura, la història, el patrimoni 
i la gastronomia. •

Apostar pel Port, clau per projectar la vila

SESSIÓ DEL 16/03/2017:
•  Delegació de la 

competència en la 
Junta de Govern Local 
per la resolució dels 
expedients sancionadors 
per infraccions greus i 
molt greus en matèria de 
gossos perillosos. 
Aprovat per unanimitat. 

•  Aprovació del Pla 
estratègic de subvencions 
per a l’exercici 2017. 
Aprovat per unanimitat.

•  Acceptació de la renúncia 
d’autorització de la 
guingueta GU-5 de la  
Sra. M.A. 
Aprovat per unanimitat.

•  Aprovació del desistiment 
de la tramitació del Pla 
especial urbanístic al 
Passeig Xifré, entre els 
carrers Pau Costa i Sant 
Antoni. 
Aprovat per 10 vots a favor 
(ERC, CUP, PSC, CiU i ICV) i 7 
en contra (JxA i PP)

•  Aprovació definitiva del 
projecte de reurbanització 
del carrer Bisbe Català i la 
plaça Josep M. Arnau.  
Aprovat per unanimitat.

•  Moció en relació a la 
sentència del Tribunal 
Constitucional que anul·la 
l’impost municipal de 
plusvàlues. 
Aprovat per unanimitat
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Des d’ICV aplaudim el 
primer gest econòmic 
que ha fet Salut amb el 

reforç de 75.000 euros al CAP 
d’Arenys, que ha de ser-
vir per combatre les 
desigualtats detec-
tades. Però queden 
moltes passes a 
fer. L’ICS segueix 
sense fer els deu-
res, quan a l’atenció 
primària saben molt 
bé quins són.

Els estudis ho corroboren: els 
sistemes sanitaris centrats en 
una Atenció Primària forta i 
resolutiva obtenen millors re-
sultats en salut. Estem conven-
çuts que la Primària ha de ser 
el centre del sistema sanitari, i 
no la cua. Realment accessible, 
resolutiva, de qualitat. I s’ha de 
portar a terme aquesta convic-
ció fent front a les resistències 
de tot tipus dels interessos 

sectorials, corporatius i privats, 
dotant-la urgentment dels re-
cursos necessaris perquè això 
sigui possible.

Per aquest motiu, com 
ho estan fent associ-
acions veïnals, ajun-
taments, entitats 
ciutadanes i equips, 
ens hem sumat al 

front comú professi-
onal i social, per defen-

sar i fer possible aquesta 
Atenció Primària i Comunitària 
que volem. Per augmentar les 
plantilles, guanyar temps per 
a les consultes i els domicilis, 
tenir els mitjans per fer front a 
les noves competències i neces-
sitats. Apostar per l’autonomia 
de gestió clínica. Forçar el pacte 
amb els hospitals, i canviar la 
balança de poder perquè l’Aten-
ció Primària sigui realment el 
centre i la gestora del pacient 
dins del Sistema.• 

Un front comú per a l’atenció 
primària de salut

Per a un Arenys més segur, 
no val a badar

Darrerament, Arenys està 
patint un seguit de roba-
toris a domicilis, alguns 

amb violència, que han fet 
créixer amb escreix la sensa-
ció d’inseguretat. Els pobles 
veïns també han tingut proble-
mes d’aquesta mena però han 
sabut actuar-hi a temps. Apli-
car les mesures adequades 
per revertir aquestes 
situacions és una 
obligació de les ad-
ministracions pú-
bliques. L’objectiu 
no és cap altre que 
vetllar per la segu-
retat dels seus con-
vilatans.

Una de les solucions més via-
bles que tenim respecte a això 
és la instal·lació de càmeres 
de seguretat. Els arenyencs 
van decidir que als pressupos-
tos participatius del 2015 es 
destinessin 25.000 € per a la 
instal·lació de càmeres de se-

guretat a llocs claus estudiats 
per la Policia Local. Serien la 
mesura preventiva i dissuasiva 
de cara a l’entrada de potenci-
als lladres a la vila.

L’actual govern municipal, però, 
ha cregut més convenient po-
sar aquestes càmeres al car-
rer de l’Església. Incomprensi-

blement, prefereixen 
multar les persones 
que hi circulin, sen-
se viure-hi, que te-
nir controlat qui de 
veritat delinqueix. 
Contràriament a 

aquest criteri, des 
de Junts per Arenys 

insistim i creiem que és 
una prioritat la instal·lació 
de càmeres de seguretat als 
punts conflictius del nostre po-
ble. Els arenyencs mereixem 
viure tranquils i sentir-nos se-
gurs a casa nostra. Per tot això 
exigim als nostres governants 
que hi actuïn. •

Al ple de març la CUP 
ens vam quedar sols 
defensant una moció 

per desestimar la variant de 
Valldegata. La resta de grups 
municipals deien que aquest 
és un projecte de futur que 
activarà el polígon de Vallde-
gata ponent i resoldrà el 
problema del trànsit 
a la Riera.

D’entrada, és un 
projecte pensat 
abans de l’any 
2000 i, per tant, és 
més del passat que
del futur. A banda, no pot 
activar el polígon perquè la 
variant el connecta amb la 
N-II, i el que necessita és una 
bona connexió amb la C-32, i 
aquesta part queda tal com 
està. I per últim, la solució al 
trànsit de la Riera és, tal com 
preveu el Pla de mobilitat 
sostenible del Maresme, que 
la N-II esdevingui una via in-

terurbana alliberant els peat-
ges de la C-32 al finalitzar la 
concessió el 2021. En aquest 
marc, la reducció del trànsit 
de la Riera permetria reurba-
nitzar-la pacificant el trànsit. 
Aquest horitzó de consens 
perilla amb el projecte de 

Valldegata, ja que qui 
el finança és Abertis 

i voldrà allargar la 
concessió com a 
compensació.

Al nostre parer, 
doncs, el projecte 

de la variant avança 
només per complir pro-

meses electorals caducades 
i interessos d’Abertis.

La CUP ens hem quedat sols 
defensant la moció, i ja ho 
sabíem. I que consti en acta. 
Així, d’aquí uns anys, podrem 
recordar qui defensava i qui in-
tentava evitar un nou nyap pel 
territori, el poble i el país. •

Valldegata per perpetuar 
el peatge

Prou estelades als 
espais públics

El passat dissabte dia 8 
d’abril, l’Assemblea Na-
cional Catalana d’Arenys 

de Mar va organitzar una tro-
bada per penjar, per enèsima 
vegada, estelades als espais 
públics de diferents 
indrets de la vila. 
Aquesta activitat va 
tenir el permís i el 
suport del govern 
municipal format 
per diferents par-
tits, entre els quals es 
troba el PSC. 

Des del Partit Popular trobem 
inadequat que es doni permís 
per fer aquest tipus d’activitats 
i més encara si suposa una 
despesa per part del consis-
tori, com quan es pengen les 
banderes als fanals de la car-
retera o de la zona industrial. 

Quin cost té fer venir una grua 
per posar les estelades en 
aquests espais públics? Per 

què han de fer servir l’arbrat 
o el mobiliari públic per ma-
nifestar les seves idees? Una 
cosa és fer actes concrets per 
manifestar les teves idees i 

l’altra minar tot el poble 
de símbols que no re-

presenten a tots els 
arenyencs. 

Què passaria si 
una altra entitat o 

associació demanés 
permís per penjar qual-

sevol altre símbol als plata-
ners de la Riera? L’Ajuntament 
permetria penjar banderes ge-
gants d’altres tipus, assumint 
la despesa, als fanals de la 
vila? Si alguna entitat pintés a 
diferents murs d’Arenys, se’ls 
deixaria fer o se’ls multaria 
per fer complir l’ordenança? 
Malauradament, et deixaran 
fer o no segons la ideologia 
que tinguis. •








