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TELÈFONS
D’INTERÈS

RECOLLIDA DE TRASTOS VELLS

EMERGÈNCIES

EXPOSICIONS

Ajuntament d’Arenys de Mar
93 795 99 00
Regidoria de Cultura-C.C Calisay
93 792 41 88
Arxiu Municipal
93 792 08 48
Biblioteca Popular P. Fidel Fita
93 792 32 53
Centre de Documentació
i Estudi Salvador Espriu
93 795 99 00
Museu d’Arenys de Mar
93 792 44 44
Promoció Local
93 792 26 01 - 93 795 85 14
Mercat Municipal
93 792 06 93
Servei d’Informació Juvenil / Espai Jove
93 795 77 50
Serveis Socials de Base
93 792 22 64
Residència Geriàtrica Municipal
93 792 00 98
Brigada Municipal
93 792 27 06
Deixalleria d’Arenys
93 793 89 85
Cementiri d’Arenys
93 792 17 35
Ràdio Arenys
93 792 02 38
Oficina de Turisme
93 795 77 50
Consell Municipal d’Esports
93 792 12 72
Camp Municipal d’Esports
93 795 90 38
Complex esportiu Fondo de les Creus
93 792 42 24

CAP
93 795 80 74

Policia Local
93 795 99 01       Urgències 092

Parc de Bombers
93 795 81 80       Urgències 112

Mossos d’Esquadra 088

Servei Municipal d’Aigües-SOREA
93 792 02 67
Urgències 24 hores 904 10 00 00

Enllumenat públic-SECE
93 793 75 10
Urgències 900 13 13 26

Al web de l’Ajuntament podreu consultar tota la informació
d’aquest butlletí i tota l’actualitat municipal

www.arenysdemar.cat

La recollida de trastos vells del mes d’octubre: SECTOR A, dimarts 9 i SECTOR B, dimarts
16. Els trastos vells es poden treure al carrer, sense entorpir el pas de la via pública, a partir
de les 10 de la nit anterior del dia programat. Recordeu, també, que la Deixalleria d’Arenys
(Torrent d’en Puig) és oberta de dimarts a dissabte, matí i tarda, i diumenge al matí. Informació:
937938985.

Altres informacions d’interès

PRÒXIMA RENOVACIÓ DEL DNI A ARENYS DE MAR: 29 D’OCTUBRE
Cal agafar número a les dependències de la Policia Local a partir del dia 15.
Més informació: 93 795 99 01

NOVA SEU DE LA REGIDORIA DE PROMOCIÓ LOCAL
Edifici XIFRÉ, C. d’Auterive, s/n
Tel. 792 26 01

Per conèixer la FARMÀCIA DE GUÀRDIA a Arenys de Mar a partir de les 10
de la nit cal trucar a la Policia Local: 93 795 99 01
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(Regidoria de Comunicació)
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Fotografies: Servei de Premsa, Josep González Bayo, M. Teresa Bisbal,

Marc Colomer, Arenys.Org, Ràdio Arenys
Impressió: Impressions Generals SA. Dipòsit Legal: B-4569-2007

Portada: Aquest mes la portada és dels germans González Bayo. En Víctor,
xef de l’Òliba Restaurant, ha cuinat aquesta amanida tèbia de favetes a l’ibèric,
tallarines de calamar, sorbet de tinta i xips de calamar. En Josep, que té l’empresa
d’audiovisuals Soul Produccions a Arenys, n’ha fet la fotografia.

Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 2.5 de Creative Commons. Se’n permet la reproducció,
distribució i comunicació pública sempre que se’n citi l’autoria i la titularitat dels drets (Ajuntament d’Arenys de Mar i autors/res identificats amb
CC) i no se’n faci un ús comercial. Si transformeu aquesta obra per generar una nova obra derivada, heu de distribuir-la amb una llicència igual a
la que regula l’obra original. La llicència completa es pot consultar a:  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/es/legalcode.ca.
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L’A Tocar Ratlla,
també en format àudio

El butlletí A Tocar Ratlla surt al carrer, a partir d’avui, també en format àudio. La voluntat
de l’Ajuntament és que la informació municipal arribi a tots els àmbits de la societat i per
això ha engegat aquesta iniciativa, que ha de facilitar l’accés als continguts de la revista a
persones cegues o amb visibilitat reduïda. Amb la col·laboració de la Fundació ONCE,
mensualment, les persones cegues que viuen a Arenys de Mar rebran a casa seva l’A Tocar
Ratlla, que s’haurà enregistrat gràcies a diferents col·laboradors als estudis de Ràdio Arenys.
La versió àudio del butlletí també s’enviarà a les residències geriàtriques de la població per
tal que aquelles persones que tenen dificultats per llegir puguin escoltar les notícies que
publica l’Ajuntament, així com també a la Biblioteca P. Pare Fidel Fita.
D’altra banda, aquest és el primer número de l’A Tocar Ratlla que surt publicat sota la
llicència de Creative Commons i, a partir d’aquest mes, ho faran totes les publicacions
municipals i el web de l’Ajuntament, www.arenysdemar.cat. Aquesta llicència substitueix
el tradicional copiright i dóna llibertat als lectors de reproduir i fer difusió dels continguts
de la revista, sempre que se’n citi l’autoria i no es faci servir amb finalitats comercials. L’equip
de govern entén que aquestes llicències prenen ple sentit parlant de publicacions que es
paguen amb diner públic.
I encara us presentem una altra novetat, la introducció d’un article d’opinió, en aquest cas
d’en Joan Majó parlant del Calamarenys. Aquesta aposta respon a la voluntat de fer una
revista oberta en la qual els veritables protagonistes dels temes que tractem en els reportatges
parlin en primera persona i, d’aquesta manera, se sentin les diferents veus que conformen
la realitat de la nostra població. Una intenció que ja vam començar a dibuixar amb la
proposta que els grups municipals tinguessin el seu espai d’expressió cada mes i no cada
dos mesos, com s’havia fet tradicionalment en els diferents butlletins municipals d’Arenys
de Mar.

Una oportunitat única per
mostrar les nostres
exquisideses
Arriba una nova edició de la festa
gastronòmica d’Arenys per excel·lència,
el Calamarenys. Durant aquest mes els
nostres restaurants ens oferiran les seves
millors menges amb un ingredient exqui-
sit, sa i molt nostre: el calamar.
La restauració és d’una gran importància
per a la nostra vila. Tinguem en compte
que molta gent que ens ve a visitar ho fa
atreta per l’oferta gastronòmica de la
vila, oferta que ha sabut conjuntar varietat
i qualitat.
Aquestes jornades ens acosten a un altre
motor econòmic de la població: la pesca,
que ens lliga indefectiblement amb els
inicis de la nostra història com a poble.
Malgrat que des dels anys remots en què
el nostre Arenys no era encara municipi
les coses han canviat molt, són molts
encara qui dediquen la seva vida a la mar,
a la pesca, a les drassanes, activitats que
han anat acompanyades de la puixança
de la mar com a lloc per fer esport i salut.
I parlar de la relació d’Arenys i el mar
també em fa referir al veïnat de Sant
Elm, construït expressament per allotjar
els pescadors de la vila, molts dels quals
van venir a Arenys a fer-se a la mar per-
què cada dia tinguem productes frescos
i de qualitat. En el ple del mes de setem-
bre, el consistori va acceptar la subvenció
que permetrà rehabilitar Sant Elm i el
seu entorn, com el camí de la Pietat, el
mirador i el carrer Montplana.
M’he referit als restauradors i als pesca-
dors, però també cal pensar en els peixa-
ters, enllaç entre la llotja i casa nostra.
També amb ells hem de treballar de
bracet per revitalitzar el comerç arenyenc
i, per tant, haurem de vetllar pel Mercat
Municipal i per moltes altres mesures,
com aparcaments o fer de la Riera un
espai ideal per a passeig.
Sens dubte, el calamar forma part de la
nostra vida cultural, social i econòmica.
Tots sabem que no és
l’única peça de la pro-
moció de la nostra vila.
Però tot el que tenim i
tenim de bo ho hem de
fer saber i ho hem
d’aprofitar.
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REPORTATGE CALAMARENYS 2007

Calamarenys,

Calamars farcits de marisc, de carn, de
bolets o de verdures; en forma de cane-
lons o rissotto; presentats com a menges
fredes, calentes o tèbies... Les possibilitats
culinàries del calamar són gairebé infinites.
I durant aquest mes ens en podrem fer
a la idea visitant els prop de 25 establi-
ments que participen en les XII Jornades
Gastronòmiques Calamarenys.
Els restaurants que hi prenen part ja
tenen a punt els fogons per presentar-
nos els seus millors plats. I és que el
Calamarenys és també un al·licient per
als cuiners, ja que cada any s’esforcen
per aconseguir plats innovadors, alguns
més lligats a la tradició i altres més
avantguardistes. Com en edicions ante-
riors, restaurants d’altres poblacions
han volgut adherir-se a les jornades, en
concret de Caldes d’Estrac, Sant Vicenç
de Montalt, Sant Andreu de Llavaneres
i Arenys de Munt.

l’aparador de la gastronomia local

L’octubre és el mes del calamar per excel·lència. I des de fa 12 anys, ho és més
que mai. El Calamarenys arriba puntualment per oferir-nos les millors delicadeses
gastronòmiques amb el calamar com a protagonista. Durant tot el mes, prop
de 25 restaurants participaran en aquestes jornades que també tenen en compte
els cuiners i cuineres no professionals, que poden mostrar les seves habilitats
culinàries en el Concurs de plats fets amb calamar.
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CALAMARENYS 2007 REPORTATGE

El Calamarenys enllaça dos sectors
econòmics importantíssims a la nostra
vila: la pesca i la restauració. El calamar
és un producte autòcton molt apreciat
i de primera qualitat, i aquesta va ser la
raó per la qual els restauradors d’Arenys
el van triar per dedicar-li unes jornades
que van començar fent-se només quinze
dies i que des de l’any passat s’allarguen
durant tot el mes. En aquests 12 anys, el
Calamarenys s’ha anat adaptant a la idio-
sincràsia arenyenca oferint tastets popu-
lars, fideuades gegants i altres iniciatives,

com la que al 2005 va portar a fer que
els aparadors dels comerços arenyencs
estiguessin dedicats a les jornades
gastronòmiques.

La Regidoria de Promoció Local dóna
ple suport als restauradors en l’organit-
zació de les jornades. Figura entre els
objectius d’aquesta àrea contribuir a
consolidar-les cada vegada més i donar
a conèixer tant com sigui possible que
durant tot l’any Arenys és el lloc ideal
per trobar bona cuina i bona restauració.

“Els cuiners s’esforcen per
presentar plats innovadors,
alguns més lligats a la
tradició i altres més
avantguardistes”
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REPORTATGE CALAMARENYS 2007

El Calamarenys continua endavant. Fa 12 anys que un grup de restauradors vam decidir
donar encara més sentit a allò d’”Arenys, vila gastronòmica”, dedicant part de la nostra
carta al calamar durant la segona quinzena d’octubre. Vam tenir en compte que el
calamar d’Arenys té una qualitat extraordinària i que la captura està molt arrelada,
tant per professionals com per amateurs. I també vam tenir en compte que a les taules
dels nostres restaurants hi podia quedar molt bé ja que es pot cuinar de mil maneres
diferents...

Ja fa 12 anys que el Calamarenys arriba a la nostra vila, amb canvis al llarg de tot aquest
temps: hem passat de quinze dies a un mes sencer; vam començar només a Arenys i
cada vegada són més els restaurants dels pobles veïns que hi volen participar. Durant
aquests anys hem impartit cursets de cuina, fet fideuades de calamar i tastets populars.
Hem creat el guardó del Calamar d’Or i l’hem atorgat a persones que al llarg dels anys
han fet coses per la nostra vila. Hem engegat el concurs de plats de calamars adreçats
a cuiners i cuineres no professionals.

I això últim, el concurs, és el que més ens ha convençut que Arenys és una vila
gastronòmica, perquè cada any és més difícil triar el guisat guanyador... Us dic que
molts cuiners professionals tindrien problemes seriosos per superar els plats que homes
i dones de la vila, amants de la cuina, preparen per guanyar el concurs.

Gràcies a tots els que feu possible el Calamarenys i gràcies, sobretot, als que feu que
Arenys sigui una vila gastronòmica!

Arenys, vila gastronòmica
El tret de sortida del Calamarenys 2007
serà el dia 4 d’octubre amb un sopar de
presentació a la Sala Polivalent del Calisay
que aplega, any rere any, prop de 250
persones vinculades al món de la restau-
ració, la gastronomia i el turisme. Carme
Ruscalleda, reconeguda cuinera i propie-
tària del restaurant Sant Pau, de Sant Pol,
serà present a l’acte com en edicions
anteriors per donar suport a les jornades.
Diumenge 7 d’octubre serà el torn dels
amants dels fogons que no es dediquen
professionalment al món de la restaura-
ció. La Sala Polivalent del Calisay acollirà
el Concurs de plats cuinats amb calamar
per a cuiners no professionals, una pro-
posta que es va posar en marxa l’any
2001 i que encara avui segueix sorprenent
els paladars dels membres del jurat. Les
receptes guanyadores es van incloure,
l’any 2005, en el llibre commemoratiu
del desè aniversari de les jornades, que
també feia un repàs històric a aquells 10
anys amb articles d’opinió, acudits i, és
clar, més de 70 receptes.
Fins al 31 d’octubre tenim temps
d’entaular-nos en restaurants de primera
qualitat que un any més s’han esforçat
perquè el Calamarenys sigui l’excusa
perfecte per degustar els millors plats de
la cuina del calamar.

Calamar m. [LC] [ZOI] Mol·lusc
cefalòpode dibranquiat, de cos allargat
acabat en punta, que porta a cada costat
una aleta triangular, amb conquilla inter-
na còrnia i dos dels deu braços molt
prolongats (Loligo vulgaris). Diccionari
de la Llengua Catalana Institut d’Estudis
Catalans.

Joan Majó i Puig
president de l’Associació de

Restauradors d’Arenys de Mar

Joan Majó, president de l’Associació de Restauradors, és aficionat a la pesca del calamar
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La Sala del Contenciós Administratiu núm.10
de Barcelona ha dictat sentència favorable a
l’Ajuntament en la qual obliga la companyia
Telefónica a desmuntar l’antena que té ins-
tal·lada en un edifici pròxim a la caserna de
la Policia Local. Va ser la mateixa companyia
qui va presentar la demanda, després que el
consistori l’obligués a enretirar-la per haver
estat col·locada sense permís.
Arran d’aquesta sentència, l’alcalde, Ramon
Vinyes, s’ha reunit amb representants de
Movistar per trobar una solució favorable als
interessos de la població i els de la companyia,
ja que si es desmuntés l’antena i no se subs-
tituís es deixaria sense cobertura de telefonia
mòbil els usuaris d’Arenys de Mar. Per això,
els tècnics de la companyia treballaran ara
per buscar ubicacions que puguin ser adients
–fora del perímetre de protecció que marca
l’ordenança reguladora– i un cop tinguin fet
l’informe el consensuaran amb els tècnics de
l’Ajuntament. Vinyes ha proposat que les
diferents companyies que operen en telefonia
mòbil al país puguin posar-se d’acord per
col·locar antenes que donin serveis a tots els
usuaris, mesura que diuen que cal estudiar.
Aquesta reunió s’ha mantingut el mateix dia
en què una altra de les companyies de tele-

Sentència favorable a l’Ajuntament en
el cas de l’antena de telefonia
Els tribunals obliguen Telefónica a desmuntar l’estació de radiocomunicació

fonia mòbil que operen a Arenys de Mar,
Vodafone, ha demanat permís a l’Ajuntament
per procedir al desmuntatge de l’antena de
telefonia que havia instal·lat al carrer Josep
Baralt i que mai havia arribat a funcionar
perquè el consistori no havia donat el permís
necessari.
Arenys de Mar disposa d’una normativa mu-
nicipal que regula la instal·lació d’antenes de
telefonia i altres elements de radiocomunica-
ció, l’Ordenança d’Instal·lacions de Radioco-
municació, que regula l’impacte que poden
tenir les antenes i protegeix el medi i les
persones, sense frenar el desenvolupament
de les xarxes de telecomunicació.

La Policia Local ha col·laborat aquest setembre
en la campanya de control per a l’ús del cinturó
de seguretat que han engegat el Servei Català
del Trànsit i la Dirección General de Tráfico.
A Arenys de Mar, s’han controlat 1.287 vehicles
i se n'han denunciat 11. D'aquests vehicles,
134 han estat controlats dins el nucli urbà,
dels quals se n'han denunciat 5, el que suposa
que prop d'un 4% dels conductors controlats
no anava amb el cinturó de seguretat cordat.
La resta de vehicles controlats, 1.153, ho han
estat en el tram de N-II que passa per Arenys
de Mar, i en aquest cas se n'han denunciat 6,
un percentatge menys elevat que en els con-
trols policials que s'han fet dins d'Arenys. 
Aquestes dades es comunicaran ara al Servei
Català del Trànsit que, conjuntament amb la

Campanya de control de l’ús del cinturó de seguretat

Arenys reclama un
pas a peu sota
l’autopista a la
banda de Can Jalpí
Jordi Follia, director general de
Carreteres, es compromet a estudiar
de nou la demanda

La Direcció General de Carreteres té
previst que ben aviat es faci la licitació
pública per les obres de reordenació del
nus viari de Vallvidrera, al terme municipal
d’Arenys de Munt. Aquesta millora, però,
no resol de manera satisfactòria el pas a
peu d’Arenys de Mar a Arenys de Munt.
Per això, l’alcalde Ramon Vinyes, ha man-
tingut una reunió amb el director general,
Jordi Follia, per tal de comunicar-li que la
demanda de la població és un pas pujant
a mà esquerra i no a la dreta com es farà.
Follia s’ha compromès a estudiar de nou
la demanda, sense que això aturi l’obra
que ara començarà, també molt neces-
sària. A més, ha manifestat la voluntat de
tractar el tema amb el secretari general
de Mobilitat, Manel Nadal, amb qui es
reunirà pròximament.
L’ordenació del nus viari sota l’autopista, per
connectar a peu i sense perill Arenys de Mar
i Arenys de Munt, és una reivindicació de
totes dues poblacions des de fa anys.

Dirección General de Tráfico, les analitzarà i
farà un informe sobre l'ús del cinturó de segu-
retat a les carreteres de l'Estat. A tot el país
s’han controlat prop d’un milió de vehicles.
L’ús del cinturó de seguretat és obligatori, dins
i fora del nucli urbà, per a tots els ocupants
dels vehicles, viatgin al davant o al darrere.
La col·laboració entre la Policia Local i altres
òrgans supramunicipals que actuen en el mateix
àmbit és habitual.
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ACTUALITAT TERRITORI, SOSTENIBILITAT I PROMOCIÓ DE LA VILA

L’Àrea de Territori i Sostenibilitat treballa
de ple en la pròxima implantació de la reco-
llida selectiva de residus a Arenys, que l’any
2008 ha de ser una realitat. Aquest setembre
han començat les reunions periòdiques amb
tots els grups polítics amb representació
municipal amb les quals es pretén assolir el
màxim consens possible en el model de gestió
de residus que s’ha d’implantar.
També aquest setembre, l’Agència de Residus
de Catalunya ha atorgat una subvenció de
126.801 euros per a la recollida de la fracció
orgànica a la vila. Aquesta recollida és un
requisit legal fixat per la normativa ambiental
vigent. Aquest import servirà per finançar la
campanya de sensibilització ciutadana i per
adquirir els elements necessaris per aplicar
aquest nou servei, com cubells per a tots els
habitatges, bosses compostables i conteni-
dors.

Les deixalles d’Arenys, ara
A Arenys, prop del 88% de les tones de
residus que es generen a les llars i comerços
de la vila corresponen a la fracció de rebuig,
és a dir, a les escombraries barrejades i sense
destriar que posem en els contenidors de
color gris (en algun cas verd fosc) o que es
recullen porta a porta al nucli antic. Aquestes

La recollida selectiva a Arenys
s’implantarà el 2008
El nou model de gestió de les deixalles esdevé un repte ambiental i social

deixalles es porten diàriament al centre de
tractament de residus urbans de Mataró, on
s’incineren, i en menor mesura també a
l’abocador de Santa Maria de Palautordera.
Totes dues opcions són problemàtiques: la
incineració, des del punt de vista de conta-
minació atmosfèrica i de les cendres i escòries
que genera; i el dipòsit en abocadors, per
l’ocupació territorial i la degradació paisatgís-
tica que suposa.
Només el 12% de les deixalles del municipi
es recullen de manera selectiva i es destinen,
per tant, al reciclatge. Aquest percentatge
és possible perquè la població es dirigeix als
contenidors de vidre, envasos i paper i cartró,

o a la deixalleria municipal, i a la recollida
porta a porta del cartró comercial i de la
fracció orgànica de bars i restaurants, fruite-
ries, etc. El 12% és un índex que està molt
lluny dels nivells de recollida selectiva que
fixa la Generalitat en el seu Programa de
Gestió de Residus Municipals.

El nou model
Amb la implantació del nou model de recollida
de residus s’ha d’assolir la màxima separació
en origen de les deixalles, a casa i als establi-
ments comercials, per recollir de manera
selectiva quants més residus millor. En
conseqüència, es reduirà la quantitat de deixa-
lles que ara van a parar al rebuig.
Dues de les prioritats fonamentals d’aquest
nou model són, d’una banda, disposar de dos
circuits de recollida independents, un per a
les deixalles domèstiques i l’altre per a les
comercials; d’altra banda, cal ajustar el model
porta a porta a la realitat territorial d’Arenys,
condicionada per l’existència de tres sectors
urbans clarament diferenciats com són el
nucli antic, l’eixample i les urbanitzacions.
La generació de deixalles en tots els àmbits
de la societat (domèstic, comercial, industrial,
agrícola,..) és una de les principals afectacions
ambientals a la qual les societats modernes
han de fer front, també com a part de la crisi
ambiental que afecta tot el planeta. I per això
és important que des de casa i des dels
comerços participem d’aquesta nova manera
de gestionar els residus que produïm. La
implantació de la recollida selectiva és un
repte ambiental i social que Arenys de Mar
haurà d’afrontar l’any que ve.

CONSELLS PER A UNA MILLOR CONVIVÈNCIA CIUTADANA

■ Baixeu les bosses de rebuig només entre les vuit del vespre i les deu de la nit, així
s’evitaran pudors i brutícia durant tot el dia.

■ Col·loqueu cada tipus de residu (rebuig, vidre, paper i cartró, i envasos lleugers)
dins del contenidor corresponent.

■ No deixeu bosses ni residus apilats fora dels contenidors.

■ Utilitzeu la deixalleria municipal per llençar les deixalles tòxiques i perilloses (pintures,
dissolvents, piles, electrodomèstics, CD’s, mòbils, etc.).
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MOBILITAT

MEDI AMBIENT

L’Ajuntament d’Arenys de Mar suspèn
temporalment l’atorgament de llicències
d’obertura a determinades activitats relacio-
nades amb el món dels serveis administratius,
professionals immobiliaris i financers, entre
d’altres. L’objectiu d’aquesta mesura és frenar
l’obertura de nous locals fins que es posi en
marxa el Pla Especial d’Usos Comercials, que
ha de regular l’ús de locals en planta baixa en
els eixos comercials.
Amb aquesta acció s’ha de resoldre la discon-
tinuïtat comercial que suposen aquestes acti-

Aposta pel comerç de proximitat
No s’atorgaran certes llicències fins que es posi en marxa el Pla Especial d’Usos
Comercials

Les regidories de Mobilitat i Educació estan
treballant per posar en marxa el projecte
“Camins escolars” a Arenys de Mar, que ha
d’aconseguir que les principals rutes que
s’utilitzen per arribar a les escoles d'Arenys
siguin segures i que pares i mares estiguin

Cita amb els
bolets

Seguretat
garantida de
camí a l’escola

tranquils deixant que els seus fills vagin a
escola sols.
El primer pas és identificar aquests itineraris
i examinar-los perquè estiguin ben senyalit-
zats: semàfors, passos de vianants, senyals
de circulació... Un cop feta aquesta feina, cal

preveure la possibilitat que voluntaris i volun-
tàries –prèviament formats– puguin vigilar
les cruïlles i els entorns de les escoles.
Altres poblacions ja han posat en marxa
iniciatives com aquesta i han engegat, també,
el que s’anomena el “pedibús”, que no és
altra cosa que organitzar punts de trobada
des dels quals nens i nenes van junts cap al
centre escolar, acompanyats d’un adult o no.
La Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura
ha estat el marc on s’ha donat a conèixer
fermament aquest projecte, amb una xerrada
que ha tractat el tema des del vessant social,
mediambiental i de seguretat. També dins la
Setmana de la Mobilitat, s’ha convidat repre-
sentants dels botiguers de Mataró, Granollers
i Sant Pol perquè exposessin el seu punt de
vista sobre la conversió en zona de vianants
dels eixos comercials de la seva localitat i
fessin una valoració dels aspectes positius i
els negatius. En acabar la xerrada, s’ha esta-
blert un col·loqui amb els assistents a l’acte.

vitats econòmiques i l’encariment dels preus
del lloguer dels locals en planta baixa a Arenys
de Mar. Bancs, caixes i immobiliàries, entre
d’altres, tenen un horari d’atenció al públic en
la majoria dels casos diferenciat dels locals
comercials i això fa que en certs moments -
caps de setmana, sobretot- hi hagi locals
tancats. D’altra banda, el major poder adqui-
sitiu, en general, d’aquests establiments afavo-
reix l’increment del preu del lloguer de locals.
Aquests dos factors dificulten la funció verte-
bradora dels eixos comercials i arriben a situar
en una posició de risc, de vegades de forma
irreversible, altres activitats comercials consi-
derades necessàries. El mateix efecte es pro-
dueix per la reconversió de baixos d’ús co-
mercial en ús residencial.
La Regidoria de Promoció Local treballa per
establir mecanismes de defensa del comerç
local i per això ha dissenyat un pla d’acció
que comença amb aquesta mesura. Tots
els agents implicats ja s’hi van mostrar favo-
rables quan el Consell de Promoció
Econòmica va debatre aquest tema i ara,
en contactes més recents amb el regidor
de Promoció Local, Marc Soler, han demanat
que no s’ajorni més aquesta regulació.

La nova edició del  Curs de Micologia
que Belisari Gonzàlez imparteix des de
fa 16 anys a Arenys de Mar comença el
dia 1 d’octubre i s’allargarà fins al 19 de
novembre. Les classes s’imparteixen a
l’escola Joan Maragall, cada dilluns de 2/4
de 9 a 10 del vespre. Els aficionats als
bolets tenen una cita el primer cap de
setmana de novembre, quan es farà
l’exposició “Els bolets de la comarca” a
la Sala Polivalent del Calisay, i la
conferència “Les Macrolepiotes i la seva
influència culinària”, en aquest cas a la
Sala Noble.
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NOVA CIUTADANIA

Arenys ja forma part de la Xarxa Local
per a la Diversitat i la Ciutadania

La Diada de l’Esport a Arenys de Mar s’ha
dut a terme, malgrat l’amenaça de pluja que
hi va haver durant tota la tarda i que va obligar
a traslladar les activitats previstes a la Riera
fins al Pavelló Municipal. Demostracions i
monitors d’escacs, batuka, hoquei, bàsquet
3X3, futbol 3X3, taekwondo i tir amb arc es
van aplegar al Pavelló per fer practicar esport

DIADA DE L’ESPORT 2007

César Gómez, del club de tir amb arc,
i Agustí Julià, a títol pòstum, premiats
en la nit de l’Esport a Arenys de Mar

L’Ajuntament d’Arenys s’ha adherit a la
Xarxa Local per a la Diversitat i la Ciutadania,
una iniciativa de la Regidoria de Nova Ciuta-
dania, que treballa per fer més fàcil l’encaix
del teixit arenyenc facilitant la convivència
en tots els àmbits de la vida social de la
població.
La Xarxa és una eina per generar i difondre
instruments conceptuals, polítics i operatius
adreçats a què els governs locals facin una
millor gestió de la diversitat ciutadana. Els
municipis que en formen part estan en co-
municació per trobar solucions satisfactòries
als entrebancs que es poden trobar aquelles

persones que s'integren en una nova societat.
El treball conjunt ha de servir, també, per
arribar a mancomunar serveis adreçats a fer
polítiques que integrin els nouvinguts i nouvin-
gudes i fer-ne difusió perquè tothom conegui
les diferents maneres que hi ha per aconseguir
una societat diversa i socialment cohesionada.
Paral·lelament es continua treballant en el
Pla d’Acollida després que la Generalitat ha
atorgat una subvenció de 17.000 euros a
l’Ajuntament per dur-lo a terme. A través
d’un procediment negociat, s’ha encarregat
a l’empresa GEDI que elabori aquest projecte,
que ha d’estar enllestit a final d’any.

CÉSAR GÓMEZ
MILLOR ESPORTISTA DE L’ANY 2007

César Gómez, arquer de La Conxorxa,
va ser distingit com a Millor Esportista
de l’Any en reconeixement de la seva
trajectòria i de les victòries aconseguides
al llarg de la temporada. Ha estat primer
classificat en diferents competicions i
ha aconseguit diversos rècords, a més
d’haver quedat 20è en el Mundial de
Liepzig (Alemanya).

AGUSTÍ JULIÀ
MENCIÓ ESPECIAL BERNAT COLL
2007

Agustí Julià (fill) amb el guardó atorgat al
seu pare, mort a començament d’any.
Julià va estar sempre molt vinculat al Club
de Futbol Arenys. La seva gran relació
amb l’esport arenyenc va fer que La
Croissanteria, establiment de la seva
propietat, es convertís en punt de trobada
i referent d’esportistes i, fins i tot, seu de
les reunions de diferents clubs esportius.

als més petits i donar a conèixer als assistents
les possibilitats que l’esport a Arenys ofereix.
Una bona xocolatada va ajudar a mantenir
l’energia necessària per passar més de tres
hores practicant tota mena d’esport. També
el pavelló va convertir-se en l’escenari del
lliurament de distincions als millors esportistes
d’esport base de l’any. La sorpresa va ser
que aquesta distinció es va atorgar a tots i
cadascun dels esportistes, que durant la
temporada passada s’han esforçat a fer que
els seus clubs siguin els millors de la
competició. Cada esportista va ser guardonat
amb una medalla commemorativa.
A partir de 2/4 de 10 de la nit la festa es va
traslladar a la Sala Polivalent del Calisay, on

el tradicional sopar de la Diada de l’Esport
va ser el marc del lliurament de premis als
millors esportistes de l’any. Cada club i entitat
esportiva va proposar els seus candidats i
entre ells es va escollir César Gómez, del
club de tir amb arc La Conxorxa, com a
Millor Esportista de l’Any, i es va atorgar la
Menció Especial Bernat Coll a títol pòstum
a Agustí Julià.
La festa de l’Esport a Arenys de Mar va ser
un èxit de participació gràcies a tots els
esportistes de la vila, que fan que l’esport a
Arenys de Mar sigui un àmbit molt actiu i
reconegut arreu. La Regidoria d’Esports
continua treballant per donar servei a aques-
tes persones, grans i petits, que viuen l’esport
de manera molt especial.
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CULTURA BREUS

El catàleg de l’exposició Castells o els
articles i imatges d’aquest i els futurs A Tocar
Ratlla es podran copiar, reproduir i distribuir
lliurament en qualsevol format sempre que
es citi l’autoria i no se’n faci un ús comercial.
L'Ajuntament d'Arenys de Mar ha acordat
utilitzar les anomenades llicències Creative
Commons per protegir els continguts que

Copiar, reproduir i difondre lliurement
tots els continguts finançats amb diners
públics

La Biblioteca
segueix celebrant
el seu aniversari,
ara amb el viatge a
l’Alguer

La Biblioteca P. Pare Fidel Fita ha donat per
tancada la programació d’estiu i engega, ara,
l’Hora del Conte i la Tertúlia de Novel·la, entre
altres actes que s’allargaran durant la
temporada d’hivern. Aquest any el programa
de la Biblioplatja ha funcionat d’una manera
notable, ja que ha augmentat el nombre de
visites en gairebé mil persones. L’activitat de
connexió a Internet en aquest espai també ha
crescut notòriament. La Biblioplaça, que s’ha

Inici de curs
2.700 nois i noies han començat el curs escolar
amb tota normalitat a Arenys de Mar. Les
actuacions de millora que s’han fet a tots els
centres escolars s’han pogut acabar a temps i no
han entorpit l’inici de les classes. Els centres públics
han començat amb vacants d’alguns mestres,
bàsicament especialistes, que el Departament
d’Educació ha cobert amb nomenaments
d'urgència durant els primers dies de curs.

Trobada d’entitats
arenyenques
El 27 d’octubre, a les 6 de la tarda, el Calisay
serà el marc en què entitats arenyenques i
representants de l’Ajuntament d’Arenys de
Mar duran a terme una trobada convocada pel
consistori que ha de servir per fer un intercanvi
d’idees i implicar –encara més- totes aquelles
entitats, grups i col·lectius arenyencs que tre-
ballen per Arenys. D’aquesta manera l’equip
de govern posa en marxa un seguit de mesures
per fer de la implicació ciutadana un acte de
total normalitat en la vida política. La idea es
que les entitats diguin la seva, opinin i parlin
de com millorar la seva tasca, i que des de
l’ajuntament es pugui oferir el màxim suport
per desenvolupar la feina que fan.

En marxa el nou Pla Local
de Joventut
La Regidoria de Joventut ha començat el
procés d’elaboració del nou Pla Local de Jo-
ventut, que ha de definir els objectius i actua-
cions dels dos pròxims anys, un procés que es
farà amb els mateixos joves com a protagonis-
tes. Una de les prioritats que recollirà el Pla és
posar en marxa l’Espai Jove del Calisay. Des
de l’aspecte organitzatiu, es vol aconseguir
activar el Consell de Joves, com a òrgan principal
que coordini i promogui les activitats i polítiques
juvenils d’Arenys de Mar.

Nova temporada al Teatre
al Principal
El Teatre Principal ha obert les portes a final
de setembre amb el nou programa de tardor.
Durant els pròxims mesos l’activitat serà
completa i frenètica. Com en programacions
anteriors, hi haurà actuacions de companyies
locals: Fènix Teatre representarà La classe neutra
abans de dur-la a Barcelona, a la Sala Muntaner,
al gener, com ja van fer amb l’obra Nora (casa
de nines) la temporada passada. També, i
continuant amb la línia de l’any passat, les tardes
de diumenge aniran dirigides als més petits, amb
representacions infantils a càrrec de companyies
com Sim Salabim, que presentarà l’espectacle
a mitjan novembre. A més, hi haurà actuacions
musicals de grups locals com Reig Bord i Raquel
Xiberta & Nadal Sextet.
Més informació a www.teatreprincipal.cat.

tornat a obrir a la plaça Mare Paula Montalt,
també tanca amb un augment significatiu tant
de participants com d’activitats.
Dins els actes de commemoració de 50è
aniversari, la Biblioteca ha organitzat un viatge
cultural a l’Alguer entre els dies 11 i 14
d’octubre, al qual més de 100 arenyencs
participen. A final d’aquest mes, es posarà en
marxa l’exposició commemorativa dels 50
anys de la Biblioteca P. Pare Fidel Fita.

produeixi. Una alternativa al clàssic copyright
que dóna molta més flexibilitat per a la
difusió dels continguts i la creació.
Dijous 4 d’octubre, la regidora de Cultura,
Isabel Roig, participarà en un acte organitzat
per Arenys.Org, amb Ignasi Labastida,
responsable de Creative Commons a l'Estat
espanyol, que estarà dedicat a les noves
maneres de compartir el coneixement. Roig
explicarà l’adhesió de l'Ajuntament a les
llicencies CC amb la publicació del catàleg de
l’exposició Castells i a final d’octubre amb el
catàleg de l’exposició dels 50 anys de la
Biblioteca. La Regidoria de Comunicació també
ha apostat per aquestes llicències en els
continguts del butlletí i el web municipals.
L’ús de les llicències obertes facilita la difusió
del coneixement i estimula la creació, atès
que també en alguns casos es permet la
generació d’obra derivada. És especialment
interessant que tant l’obra protegida com els
nous continguts que es puguin generar es
mantinguin sempre oberts i, per tant, és una
garantia que en el futur seguiran essent
continguts d’accés públic.
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ADMINISTRACIÓ

PARTICIPACIÓ

La Diputació farà l’estudi previ a la creació de l’Oficina

L’Ajuntament d’Arenys de Mar ha iniciat aquest setembre els
treballs per posar en funcionament l’Oficina d’Atenció Ciutadana
(OAC) d’Arenys de Mar, una vella reivindicació que el Govern
municipal ha situat com a objectiu ineludible per aquests primers
dies de mandat. Aquesta iniciativa es durà a terme amb el suport de
la Diputació de Barcelona, que ja està elaborant el projecte, després
que el regidor d’Administració General, Xavier Febrer, i l’alcalde,
Ramon Vinyes, sol·licitessin l’assessorament dels seus serveis tècnics
i jurídics.

L’objectiu bàsic que persegueix l’OAC és facilitar les gestions
administratives dels vilatans en les relacions amb l’Ajuntament;
facilitats que van des de l’ampliació significativa dels horaris d’atenció
ciutadana, fins a la simplificació dels tràmits administratius que han
d’evitar desplaçaments innecessaris.

La previsió és poder obrir l’oficina abans de l’estiu de 2008, amb un
nombre important de tràmits, avui repartits entre diferents finestretes

L’Oficina d’Atenció Ciutadana serà
una realitat abans de l’estiu

de l’Ajuntament. Progressivament s’aniran ampliant els serveis que
prestarà. Paral·lelament a la posada en funcionament de l’OAC, el
web municipal incorporarà tràmits administratius que es podran
realitzar telemàticament i que evitaran que sigui obligatori fer-los
de manera presencial a l’Ajuntament.

La creació de l’OAC és un pas més en el compromís del Govern
municipal de donar més i millors serveis a la gent d’Arenys, en una
clara aposta per la qualitat i l’eficiència en la gestió pública municipal.

TAULER D’ANUNCIS OFICIALS
L’Ajuntament d’Arenys de Mar torna a disposar de Tauler
d’Anuncis Oficials, on podreu consultar la documentació
oficial en exposició pública. El Tauler està situat al costat
de la porta d’entrada a l’Ajuntament, sota la porxada de
la plaça de la Vila.

Té com a objectiu dissenyar una estructura participativa amb
la implicació de la població i el teixit associatiu de la vila.
La revisió dels actuals reglaments participatius; la creació de
comissions i consells de participació; la revisió dels antics patronats
i organismes autònoms locals, i el suport i potenciació del movi-
ment associatiu, són alguns dels elements clau d'aquest Pla
Participatiu d’Arenys de Mar. El primer pas passa per la realització
d'un diagnòstic de la situació actual i el disseny de l'itinerari que
ha de culminar en el projecte de Pla.
Un dels primers objectius a assolir és l'elaboració d'un procés
participatiu en la confecció del pressupost municipal de 2009.
Un procés que no es pot improvisar sinó que cal treballar des
del començament, tenint en compte tots els elements i participants.
Pel que fa al pressupost de 2008, no es podrà elaborar d’aquesta
manera, però la Regidoria de Participació està treballant en els
procediments que cal seguir perquè, si més no parcialment,
s’elabori amb la participació de diferents col·lectius arenyencs.
La Diputació de Barcelona fa l'assessorament d'aquest projecte,
que impulsa la Regidoria de Participació, amb la col·laboració i
implicació de totes les regidories municipals i les entitats i
associacions de la vila.

En marxa el Pla Participatiu
d’Arenys de Mar
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Ple ordinari 19 de setembre de 2007

1. Aprovació de l’acta anterior
2. Festes locals de l'any 2008
S’aprova per unanimitat el calendari de festes locals a Arenys de Mar
de l’any 2008. Els dies festius seran el dia 9 de juliol, festivitat de
Sant Zenon, i el dia 18 d’agost, ja que el 16 d’agost –Sant Roc–
s’escau en dissabte i la festa es passa al dilluns següent.

3. Adhesió a la Xarxa Local per a la Diversitat i
Ciutadania de la Diputació de Barcelona
S’aprova per unanimitat.

4. Aprovació de la proposta d'estudi previ per a la
confecció d'un Pla especial urbanístic de regulació dels usos
comercials i no comercials
S’aprova per unanimitat limitar l’atorgament de llicències a activitats
no comercials com bancs, caixes, immobiliàries i altres establiments
a l’espera que s’aprovi el Pla Especial d’Usos Comercials.

5. Aprovació provisional de modificació puntual del
Pla General d'Ordenació
S’aprova per unanimitat aquesta modificació referent als terrenys de
La Raureta.

6. Aprovació Compte General de 2006
S’aprova per unanimitat.

7. Acceptació de subvenció
S’aprova per unanimitat l’acceptació de la subvenció del Departament
de Política Territorial i Obres Públiques per dur a terme la reforma
integral del veïnat de Sant Elm.

8. Pròrroga del contracte de prestació del servei
municipal de recollida d'escombraries domiciliàries
S’aprova per unanimitat.

9. Denúncia conveni deixalleria
Avui s’assumeix un 68% del cost de la gestió de la deixalleria i per
aquesta raó s’aprova per 15 vots a favor i una abstenció denunciar
el conveni actual perquè no s’entengui com a prorrogat i instar l’alcalde
perquè dugui a terme els tràmits per a la renovació i negociació d’un
nou conveni.

10. Precs i preguntes

11. Comunicacions

D e s  d e l  m e s  d e  s e t e m b r e ,
www.radioraenys.cat, el web de l’emissora
municipal, forma part del PADICAT, el pa-
trimoni digital de Catalunya. El web municipal,
www.arenysdemar.cat, i el del Museu
d’Arenys, www.museu.arenysdemar.cat/ ,
també en formen part, de manera que diària-
ment la Biblioteca de Catalunya –que és qui
gestiona el PADICAT– captura, emmagatze-
ma, organitza, preserva i garanteix l’accés
permanent als continguts que aquestes pàgi-
nes ofereixen.
Aquest projecte, que comença a Catalunya
el 2005 i que cada vegada té més webs ad-
herides, permet un accés obert i permanent
a les pàgines, facilitant el coneixement de
manifestacions de coneixement i expressió
de caràcter cultural, educatiu, científic o
administratiu que, en la majoria dels casos,

L’actualitat
arenyenca,
patrimoni digital
de Catalunya

no s’emmagatzemen en cap altra format que
en permeti una cerca ràpida i eficient.
Catalunya es posiciona en una situació privi-
legiada, al nivell dels països més desenvolupats
en preservació digital de la producció pròpia,
en recerca i ús dels nous formats digitals, en
accés a les pàgines web que, dia a dia, es
generen i s'empren per dotar de visibilitat i
comunicar les accions de totes les entitats
socials del nostre país.
La difusió de tot el que té a veure amb Arenys
es veu directament afavorida pel PADICAT,
ja que en la informació que es preserva hi ha
moltes referències a la població i la seva gent,
no només a través de les dues webs munici-
pals, sinó també per la informació que hi ha
als altres webs catalogats.
Més informació a http://www.padicat.cat/

La Biblioteca de Catalunya cataloga els
continguts del web de l’Ajuntament,
Ràdio Arenys i el Museu
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OPINIÓ ELS GRUPS POLÍTICS

Els carrers per a la gent

Participació ciutadanaUn punt de trobada Ens queixàvem de CiU i
del PP, i ara què?

A l’anterior A tocar ratlla lamentàvem l’actitud
de l’equip de govern envers els talls de la Riera. En
aquesta ocasió, tot al contrari, ens felicitem que el
Govern tripartit hagi donat continuïtat i suport als
projectes preparats o engegats per CiU.
■ S’ha pintat l’escola Joan Maragall tant interiorment
com exterior  i s’han acabat les actuacions de la
primera fase d’arranjament dels lavabos.
■ L’Escola bressol ha pogut començar el nou curs
sense entrebancs i en les dates previstes perquè
l’ampliació estava ja contractada.
■ Per Sant Roc s’ha pogut inaugurar la gespa artificial
del Camp de Futbol Bernat Coll.
■ La reforma integral del barri de Sant Elm que
en els propers 4 anys anirem veient.
■ El pàrquing soterrani als jardins de l’edifici Xifré,
que en els propers quatre mesos veurem
pràcticament acabat.
■ Els nous passos de vianants a la N-II i l’arranjament
del mur del rial de Sa Clavella, que es van executar
el passat mes d’agost i que estaven acordats
anteriorment.
Aquests i d’altres projectes veuran la llum o s’aniran
inaugurant, segons el cas, però tots són projectes
iniciats en el mandat de Convergència i Unió, i ens
agrada recordar-ho, atès que aquest extrem resta
sempre silenciat.

Projectes que avancen a
bon ritme

Fa uns dies enrere, un dels tres caps del TRIPARTIT,
el Sr. Ponsarnau, afirmava en una entrevista a una
publicació local: “SÓC PARTIDARI D’OFERIR A
CIU LA GESTIÓ  CONJUNTA  D’ALGUNS
TEMES”. Aquesta afirmació deixa molt clar quin
és el posicionament d’ERC vers la “Participació
Ciutadana”.

La Participació Ciutadana té moltes vies d’expressió:
les associacions veïnals, cíviques, culturals, unions
comercials, econòmiques… i també ELS PARTITS
POLÍTICS. Què passa, doncs, amb la resta de
partits que estem a l’oposició, entre ells el PPC?

Deduïm d’aquestes declaracions, del seu contingut,
que ERC en particular i el TRIPARTIT en general,
d’allò que s’anomena “Participació Ciutadana” tan
sols en coneixen el “mot” i no la seva definició.

El PPC ha ofert la mà al regidor de la “macroàrea”
de Territori i Sostenibilitat, per la pròpia experiència
dins l’àrea, i aquest ni tan sols ha valorat la possibilitat
de la nostra contribució.

En aquests casos només ens resta dir-li: A LA SEVA
SORT, REGIDOR. El PPC estem al servei de la
ciutadania, també des de l’oposició, i vetllarem
perquè les coses continuïn funcionant, no tan sols
és el nostre deure, sinó també la nostra voluntat.

Amb aquest lema s’ha celebrat del 22 al 29 de
setembre la Setmana de la Mobilitat Sosteni-
ble i Segura a tot Europa, també a Arenys, amb
la programació de dues xerrades–col·loqui. És
sempre bo saber que les prioritats que ens hem
marcat a nivell local estan alineades amb les ten-
dències seguides a la resta d’Europa. En el nostre
programa, quan parlàvem d’urbanisme i mobilitat,
deixàvem molt clar que els carrers i els espais
públics en general han de ser espais de convi-
vència, amables a les persones. I això és bo
per a tothom.

Una riera amable convida la gent a caminar-la i
és aquí on el comerç de proximitat recupera la
seva fortalesa i la seva funció de dinamització.
Calen però algunes mesures, com millorar l’estat
de les voreres, planificar els nous espais
d’aparcament i regular els usos no comercials en
planta baixa, per posar alguns exemples.

Els carrers per a la gent també vol dir per als
nens i nenes. És per aquest motiu que estem
treballant en els itineraris que condueixen cap als
centres escolars per tal d’avaluar-ne la seguretat.
És important recuperar la funció social del camí
cap a l’escola, gairebé sempre més divertit que
baixar del cotxe a la porta del centre.

Una de les principals preocupacions que el
nostre grup municipal ha assumit amb responsa-
bilitat i compromís de trobar-hi solució és la
necessitat d’endreçar l’administració local. La vila
reclama un millor servei, més eficaç, més àgil i
més eficient. La maquinària administrativa necessita
renovar-se, amb mitjans tecnològics, amb formació
a les persones que treballen, i amb l’adequació
dels espais on es treballa.
Tot allò que hem anat observant i prenent nota,
ens ha vingut avalat pel personal de l’Ajuntament,
que reclama d’una vegada per totes que les perso-
nes que hem estat escollides per governar aquests
quatre anys, posem fil a l’agulla, i organitzem d’una
vegada el nostre Ajuntament.
No permetrem que cap obstacle ens impedeixi
actuar decididament per aconseguir una adminis-
tració moderna i amable; una administració que
doni respostes i trobi solucions; una administració
propera a les persones.
Crearem l’oficina d’atenció al ciutadà, amb horari
de matí i tarda; definirem una nova estructura
organitzativa; posarem ordre a l’arxiu administra-
tiu; incorporarem noves aplicacions informàtiques
per a la gestió administrativa, i optimitzarem la
professionalitat de tots els treballadors de
l’Ajuntament.

Un ajuntament més
endreçat i eficient

ICV entén que per dur a terme una bona acció
pública és necessària la participació del màxim
d’actors possibles. Aquesta és la raó per la qual
creiem que és prioritari implicar els col·lectius
i entitats en l’activitat de les nostres regidories.
I és per aquest motiu que fem una crida a què
tothom que tingui un neguit en aquest sentit
s’impliqui en els diversos espais, consells i
comissions que s’estan posant en marxa.

Aquest mateix mes d’octubre es farà una tro-
bada amb totes les entitats culturals, de coope-
ració, joves, esportives... centenàries i de recent
creació. Es vol obrir un debat franc respecte
als serveis comuns que ofereix l’ajuntament,
l’ús dels recursos públics, les polítiques i format
de les subvencions i també la programació
d’activitats.

Serà una magnífica oportunitat per poder de-
batre quines són les millors maneres de planificar
i organitzar el treball en comú i com compatir
recursos. No ens agrada el model d’un ajunta-
ment assistencialista, que ho dóna tot fet. Volem
pensar conjuntament la millor manera de fer
les coses. I saber que l’ajuntament és còmplice
amb les nostres inquietuds.

Durant la campanya electoral escoltàvem que el
govern CiU-PP passava el temps tapant forats. Ara
ens governa el tripartit, que havia de ser la unió
progressista, d’esquerres i l’alternativa. I què ens
trobem? Més del mateix. Un altre govern tapaforats.
On és el programa del tripartit? No ens governa
ni PSC, ni ERC, ni ICV, sinó el tripartit. Cent dies
després de la constitució del govern seguim sense
conèixer el programa. Si no es posen d’acord entre
ells com volem que ens governin? I quant de temps
cal perquè facin el pla d’acció amb tots els ets i uts?
Des del nostre punt de vista les accions fetes denoten
a grans trets una manca de previsió a algunes bones
idees, com la de convertir una riera per als vianants.
Idea genial, però aplicada sense seny i només de cara
a la galeria i per posar-se medalles. Es tanca la riera
per decret sense demanar permís a la Generalitat,
sense planificar-ne la continuïtat, sense una variant per
al trànsit rodat i sense una promoció prèvia a l’altura
de les circumstàncies. A excepció de quatre nens que
circulen en bicicleta es va aconseguir un bon nyap. I
ara direm que això era una prova, i per conèixer
el grau de satisfacció no fem una enquesta a peu de
carrer, sinó que ho fem al web municipal, sense cap
grau de fiabilitat i tot de cara a la galeria. Això és
participació ciutadana de paper mullat. De jutjat de
guàrdia... Tu has estat consultat? El VIA tampoc. Només
demanem que el govern rectifiqui en la forma de fer
també amb bones idees, pel bé d’Arenys de Mar.
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ONZE DE SETEMBRE, DIADA
NACIONAL
Actes reivindicatius i festius van ser protagonistes de l’Onze de Setembre, Diada Nacional
de Catalunya, a Arenys de Mar. Més d’una vintena d’entitats, partits polítics i una representació
de l’Ajuntament d’Arenys de Mar van donar-se cita a la plaça dels Països Catalans per
participar de la tradicional ofrena floral. Castellers i sardanes van completar una agenda
d’actes programats específicament per commemorar els fets de l’11 de setembre de 1714.
“L’Onze de Setembre ens lliga indefectiblement a la història, a uns esdeveniments cruels que
mai oblidarem, però alhora és un ressò dels anhels i inquietuds individuals i col·lectius, tant
socials i culturals com polítics, del poble català actual i que alhora ens projecten cap al futur,
futur que els catalans decidirem.”
Fragment del discurs de l’alcalde, Ramon Vinyes, l’Onze de Setembre a la plaça dels Països Catalans




