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L’AJUNTAMENT NETEJA EL MAGATZEM IL·LEGAL DE PNEUMÀTICS (Pàg. 11)
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Farmàcies de guàrdia a Arenys de Mar
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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)
AMETLLA:  ................................................................... 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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L’Ajuntament neteja el magatzem 
il·legal de pneumàtics 

Arenys acollirà aquest estiu 
un Mundial de Vela 

Arenys es dota d’una Ordenança 
per detectar habitatges desocupats

També destaquem 

TELÈFONS D’INTERÈS:

Pàg. 4  El pressupost municipal del 2018

Pàg. 13  El Museu dedica la seva exposició anual 
al gènere de punt

Pàg. 14  Arenys tindrà aquest 2018 una trobada 
de cotxes Ferrari

Pàg. 19 El web municipal estrena imatge

Pàg. 20 Tribuna política

•  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.

Preguntem als vilatans

La participació ciutadana ha estat des 
del primer moment una de les prio-
ritats del govern municipal. S’ha de-

mostrat moltes vegades, com ara amb la 
consulta sobre el futur de la nova zona co-
berta de la Riera o amb els Pressupostos 
Participatius, que s’han anat treballant cada 
any per millorar-ne el procés i aconseguir 
que cada cop hi participin més persones.

Ara arriba una nova mostra d’apoderament 
dels vilatans amb la consulta per decidir a 
quin emplaçament s’ha de construir una 

nova biblioteca que substitueixi les ja més 
que obsoletes instal·lacions de Can Junco-
sa, al rial de Sa Clavella.

Sobre la taula hi ha tres possibilitats: el Xifré 
(planta baixa i primera planta), la part més 
nova del Calisay (Espai Jove, casal d’avis i sa-
les d’entitats) o les Clarisses (tot l’edifici). Les 
votacions es faran els dies 9, 10 i 11 de març 
després d’una fase prèvia informativa dels 
costos que comportaria tant en l’aspecte cons-
tructiu com de trasllat de les actuals entitats o 
serveis que ocupen alguns dels edificis. •

Un cop ha entrat en vigor el Pressupost mu-
nicipal del 2018, encarem un any amb molta 
obra pública per seguir millorant el conjunt 

de la vila. Enguany dediquem 1,6 milions d’euros a 
inversions i seguirem apostant per renovar el pavi-
ment d’asfalt de carrers de la vila, i millorar places 
i platges, a més de continuar ampliant serveis o do-
tant aquests dels recursos necessaris.

El govern és conscient que la inversió disponible 
d’aquest any no és la desitjada per arribar a la 
totalitat de les necessitats de la vila, però és la 
nostra obligació donar-hi compliment en la me-
sura del possible. Sabem que cal fer més inversi-
ons i tenim previst atendre-les de cara a un futur 
amb els recursos de què disposem.

Precisament, una de les inversions més grans 
que ha fet recentment l’Ajuntament d’Arenys de 
Mar és la compra de l’antic convent de les Claris-
ses. Són 1,3 milions d’euros que paguem en dos 
terminis. Es tracta d’una despesa molt impor-
tant, tant com la necessitat que aquest edifici fos 
per al poble. És una d’aquelles actuacions que 
es fan en clau de futur i que de ben segur servi-
ran per millorar els equipaments i l’entorn d’una 
part important de la vila. Temps al temps! •

 Annabel Moreno Nogué
Alcaldessa d’Arenys de Mar

PRIMER SEMESTRE 
DEL 2018 (CONCEPTE 
I PERÍODE DE 
PAGAMENT)

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

•  Impost Béns 
Immobles Urbans  
(1a fracció): Del 2  
de maig al 5 de juliol

•  Impost vehicles 
tracció mecànica:  
DE l’1 de març  
al 4 de maig

•  Taxa gestió residus 
domèstics  
(1a fracció):  
Del 2 de maig  
al 5 de juliol

•  Taxa gestió residus 
comercials  
(1a fracció):  
Del 2 de maig  
al 5 de juliol 

•  Mercat municipal  
(1r trimestre):  
Del 21 de febrer  
al 4 d’abril

•  Mercat setmanal  
(1r trimestre):  
Del 21 de febrer  
al 4 d’abril

Inversions en clau de futur
 Moment de la signatura de la compra de les Clarisses a la Notaria d’Arenys.
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El Pressupost municipal 2018 
ARENYS DE MAR
Pressupost: 18.045.412,10 euros
Habitants: 15.368 (a data 01/01/2017), dels quals 7.911 són dones i 7.457 són homes.
Superfície: 6,75 km2

El consistori té 17 regidors/ores

Aprovat en sessió plenària del 22 de desembre de 2017

Les xifres

9 vots a favor: 4 ERC – 2 PSC – 1 CiU – 1 ICV – 1 CUP 

6 abstencions: JxA 

2 vots en contra: 1 PP – 1 CUP

     01       Objectius Prioritats   02       

Mantenir l’equilibri econòmic

Augment de la despesa social

Continuar la reducció de l’endeutament

Congelació dels impostos i taxes

Protecció social de les persones  
més vulnerables

Posada en marxa del Viver d’Empreses
Millora de carrers i places

Consulta popular sobre el trasllat 
de la Biblioteca

Fins a un 40% de bonificació en taxa recollida brossa 
per ús de deixalleria i autocompostatge

Pressupost participatiu: tu decideixes en què gastar 
fins a 190 mil euros

Pressupost 
2018    

18.045.412,10 euros

Inversions 
1.668.222,88 

euros

+
11,63%

+
14,70%

+
48,34%

DESENVOLUPAMENT 
ECONÒMIC 

BENESTAR SOCIAL

CULTURA
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D’on provenen els diners del pressupost?

Com es gasten?

  Impostos directes (IBI, plusvàlua, IAE, vehicles...)  8.162.450 euros

  Taxes i preus públics 4.439.510

  Transferències corrents (aportacions d’altres administracions) 4.099.238,19

  Transferències de capital 828.333,91

  Ingressos patrimonials 230.880

  Impostos indirectes 230.000

  Actius financers 55.000
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Evolució de l’endeutament (2007-2017)
El Govern és responsable. Seguim reduint l’endeutament.

2007

60

50

40

30

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

51,32%
49,98%

53,04%

48,52%

50,83%

45,93%

41,21%

38,75%

31,75%

27,21%

33,60%

27,09%

(increment 
per la 

compra 
de les 

Clarisses)

(previsió)

Pressupost Participatiu
2017: rècord de participació amb 1.305 vots  
i 1.364 propostes formulades.

Al 2018: 190.000 euros (165 mil per a inversions  
i 25 mil euros en despesa corrent)
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Pla d’inversions 2018

Via pública   01       

Equipaments   02 03   Serveis

Condicionament 
carrers Plana 

Paraíso  i 
Pompeu Fabra

Adequació 
i reforma 

d’espais verds

Remodelació 
tram elevat rial 

Sa Clavella i 
placeta Tussol

Il·luminar la 
platja del Cavaió

Eliminar barreres 
arquitectòniques 

en punts claus 
del municipi

Més millores 
a les platges 

d’Arenys Il·luminació 
de la vila 

amb fanals 
LED

Millora 
del pati de 

l’escorxador

Urbanització 
superficial 
del Bareu

Estudi i 
projecte per 
a la inserció 
i reinserció 
de gent de 
més de 45 

anys

Accions de 
prevenció 
i reparació 
per evitar 

l’impacte de 
les riuades

Material 
per a 

l’adequació 
d’aula 

d’integració 
sensorial 

per a infants 
autistes

Millora del 
mobiliari 
infantil 

del pati de 
l’Escola 

Maragall

Construcció 
d’una nova 
nau per a 
la Brigada 
municipal

Darrer 
pagament 

compra 
Clarisses

Inversions 
al Teatre 
Principal

Construcció 
d’una 

nova pista 
esportiva 
coberta
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Un cop formalitzada la compra de 
l’antic convent de les monges 
Clarisses, l’Ajuntament va mos-

trar a la població el nou equipament que 
ja pertany a tota la vila. És per això que 
els dies 10, 11 i 17 de febrer es va poder 
visitar l’interior de l’edifici amb visites 
guiades.

Les jornades de portes obertes es van 
acompanyar de l’exposició Clarisses. 
Passat, present i futur, creada per a 
l’ocasió, i que ens explicava l’origen del 
convent, el dia a dia en el seu interior 
i una sèrie de propostes acadèmiques 
per al seu futur realitzades per dues ar-
quitectes arenyenques. • L’arquitecta Mireia Martín va conduir les visites guiades.

 Clarisses.

 Calisay.

 Xifré.

Tot a punt per a la consulta del nou 
emplaçament de la Biblioteca

Un cop comprat l’edifici de les Claris-
ses, el passat 20 de desembre, 
l’Ajuntament portarà a terme en 

les pròximes setmanes la consulta popu-
lar per a la nova ubicació de la Biblioteca. 
S’han programat parades informatives i 
sessions de treball per donar a conèixer 

els condicionants que tindria traslladar la 
Biblioteca als tres emplaçaments que es 
podran votar a la consulta popular i que 
són les Clarisses, el Calisay o el Xifré. Tam-
bé es farà una visita guiada a les tres pos-
sibles ubicacions de la futura Biblioteca  
el dia 3 de març.

Les votacions es podran fer els dies 9, 
10 i 11 de març tant amb del formulari 
web que s’habilitarà, com amb les urnes 
que hi haurà disponibles. 

Els resultats de les votacions es dona-
ran a conèixer pocs dies després.•

L’Ajuntament fa portes 
obertes a les Clarisses
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Aquest mes de gener 
s’han substituït les 
llambordes de les zo-

nes de vianants de la plaça 
de l’Ajuntament i de la plaça 
de l’Església per asfalt, mi-
llorant així aquests espais 
d’elevat trànsit rodat que 

havia anat fent malbé els 
llambordins. Paral·lelament 
a aquesta actuació, també 
s’ha asfaltat la pujada de 
Lourdes, un punt conflictiu 
per al trànsit atès que l’an-
terior cobertura era de ci-
ment i provocava situacions 

Renovació del paviment d’asfalt a la  
pujada de Lourdes i en zones de vianants

Paral·lelament a aquesta 
actuació, també s’ha asfaltat 
la pujada de Lourdes, un 
punt conflictiu per al trànsit 
atès que l’anterior cobertura 
era de ciment i provocava 
situacions de lliscament, 
sobretot en episodis de pluja.

de lliscament, sobretot en 
episodis de pluja.

En els pròxims mesos estan 
previstes més actuacions de 
millora en carrers de la vila, 
com els carrers Turó, Plana 
Paraíso, Pompeu Fabra, rial 
del Bareu i la placeta del Tus-
sol, entre d’altres. • La pintura vial reforça la seguretat dels vianants.

 La senyalització dóna prioritat al vianant.



11

Gener-Febrer 2018 TERRITORI | Arenys de Mar | ATocarRatlla 

 Es calcula que hi ha uns 5.000 pneumàtics acumulats.

Després d’esgotar tots els tràmits 
legals obligatoris, el consistori 
ha pogut retirar finalment aquest 

mes de gener els pneumàtics que feia 
anys que s’acumulaven en una finca que 
limita amb el municipi de Caldes.

Aquest era un tema prioritari de solu-
cionar per al govern municipal pel risc 

Nou servei d’atenció per a incidències 
de la recollida selectiva

Des de principis d’aquest any dis-
posem d’un nou servei d’atenció 
telefònica per atendre la ciu-

tadania directament les 24 hores del 
dia i els 365 dies de l’any en qüestions 
relacionades amb la recollida selecti-
va de la brossa. El número de telèfon 
és el 900101325, és gratuït, i ofereix 

atenció personalizada els dies laborables 
en horari de 9 del matí a 3 de la tarda. Així 
mateix, s’ha habilitat una adreça de correu 
electrònic a la qual la ciutadania també es 
pot adreçar: amartinez@recolte.es 

Aquest servei d’atenció personalitzat  
s’ofereix perquè els vilatans es puguin 

posar en contacte directament amb el 
servei de recollida selectiva, ja sigui per 
informar-se del sistema, per resoldre 
dubtes o per a l’atenció i la gestió de 
queixes, sol·licituds, suggeriments o 
propostes.•

L’Ajuntament neteja el magatzem 
il·legal de pneumàtics

mediambiental que suposava, i s’havia 
reclamat sense èxit de manera reiterati-
va als familiars del propietari de la finca, 
difunt de fa anys, que es fessin càrrec de 
la neteja del solar. 

Un cop esgotades totes les vies legals 
preceptives, el consistori ha pogut ac-
tuar de manera subsidiària. El cost dels 
treballs és de poc més de 110.000 euros 
que l’Ajuntament reclamarà a l’admi-
nistració que correspongui, ja que els 
descendents del propietari de la finca 
han renunciat finalment a l’herència 
d’aquesta.

A més de retirar els pneumàtics, els 
treballs també han servit per retirar 
altres elements perillosos que hi 
havia a la zona, com bombones de 
butà i dipòsits de fibrociment. •

El cost dels treballs és de poc més 
de 110.000 euros que l’Ajuntament 
reclamarà a l’administració que 
correspongui, ja que els descendents 
del propietari de la finca han renunciat 
finalment a l’herència d’aquesta.
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L’alcaldessa va anunciar durant la 
presentació de l’Any Caputxí, amb 
el qual es commemoren els 400 

anys de l’arribada dels Frares Caput-

xins a Arenys de Mar, que l’Ajuntament 
lliurarà la distinció de Medalla de la Vila 
a aquesta ordre religiosa com a reco-
neixement a les accions de beneficèn-

L’Ajuntament entregarà la 
Medalla de la Vila als Caputxins

 Foto: X. Salbanyà.

 Durant l’any es faran diverses activitats relacionades amb l’exposició.

cia que han realitzat en tots aquests 
anys. Entre aquestes, destaca la cessió 
dels terrenys que va fer l’any 2004 per 
construir fins una seixantena de pisos 
socials, a més del servei de menjador i 
acollida que sempre han dispensat a les 
persones més necessitades.

CELEBRACIÓ DE L’ANY CAPUTXÍ
El 7 de febrer del 1618, els frares caput-
xins s’establiren a Arenys de Mar. Per 
commemorar aquests 400 anys de pre-
sència a la vila, la congregació religio-
sa ha preparat un seguit d’actes per 
celebrar l’efemèride. Entre aquests, hi 
ha una representació teatral sobre la 
vida de Sant Francesc, una conferència 
sobre la història del convent, una altra 
sobre els primers caputxins a Arenys 
de Mar, o una jornada de portes ober-
tes al convent i una visita guiada que es 
vol fer per la Festa Major, i també s’està 
treballant en una exposició. Un seguit 
de propostes que s’han gestat a través 
dels frares, voluntaris i gent vinculada 
al convent i que s’han impulsat a partir 
d’exmembres del Patronat de Sant Roc.•

Espais de conversa 
sobre convivència

La Regidoria de Drets Civils 
de l’Ajuntament vol seguir 
impulsant polítiques de ciu-

tadania i per això ha preparat uns 
espais de conversa on es pugui 
reflexionar i debatre sobre políti-
ques municipals de convivència. 

Per això, en els pròxims mesos 
s’organitzaran seminaris i tallers 
amb una metodologia que convi-
da a la participació i que serviran 
per conèixer l’entorn i poder ade-
quar les accions de l’Ajuntament 
als interessos i necessitats de les 
persones participants.

Així, el 16 de març s’ha progra-
mat un taller destinat al jovent de 
la vila, mentre que el 10 d’abril 
tindrà lloc una conferència a càr-
rec de Manel Delgado al C.C. Ca-
lisay, entre d’altres accions.

El projecte es clourà amb la pu-
blicació d’un vídeo que recollirà 
la finalitat del projecte, el procés 
de treball i la vivència de les per-
sones implicades. •

El Museu dedica la seva exposició 
anual al gènere de punt

El 28 de gener es va inaugurar la 
nova exposició temporal del Mu-
seu d’Arenys, que es podrà visitar 

al Museu Marès de la Punta fins al 23 de 
desembre d’enguany. Amb el títol “Po-
sem fil a l’agulla: El gènere de punt a 
Arenys de Mar”, l’exposició fa un repàs 
a la que va ser durant anys la indústria 
més representativa a la vila i para espe-
cial atenció als empresaris, treballadors 
i treballadores d’aquest sector. 

L’horari de visita és de dimarts a dissabte, 
de 10 a 13 h i de 16 a 18 h. Diumenges i fes-
tius, d’11 a 13 h. D’altra banda, els museus 
d’Arenys de Mar van tancar el 2017 amb un 
total de 8.879 visitants, 3.985 dels quals ho 
van fer al Museu Marès de la Punta i 4.894 
al Museu Mollfulleda de Mineralogia. Són 
xifres que constaten l’augment de visitants 
que es registren des de ja fa uns anys i que 
el 2017 ha estat de l’11,40% amb relació 
al 2016. •
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Arenys tindrà 
aquest 2018  
una trobada de 
cotxes Ferrari

Arenys tindrà 
aquest 2018  
una trobada de 
cotxes Ferrari

Ja s’ha tancat el calendari de fires, 
jornades gastronòmiques i altres 
esdeveniments singulars de cara 

a l’any que encetem. Si bé es mante-
nen les fires d’artesania i de brocan-
ters durant tot l’any, així com les fires 
Naturàlia, del Solstici, d’Indians, de la 

Cervesa Artesana i la Fira de Nadal, 
tampoc hi faltaran les jornades gas-
tronòmiques del Calamarenys i les Ta-
pes al Mercat, en les seves diferents 
varietats temàtiques, o la trobada de 
plaques de cava i la Fira de la Neu. No 
es repetirà, en canvi, la Fira de l’Euro 

per decisió dels seus organitzadors. 
També repeteixen la trobada de cotxes 
americans a l’octubre i la de motos 
Harley al juny. Pel que fa a novetats, 
tindrem una trobada de Ferraris i el 
Hello Market, ambdues de cara al mes 
de maig. •

Les Rutes Guiades canvien 
de format

Les Rutes Guiades gratuïtes que l’Ajun-
tament oferia els darrers anys en-
guany canvien de format amb motiu 

de l’Any del Turisme Cultural i agafaran una 
dimensió teatralitzada. De fet, l’11 de març 
tindrà lloc la primera visita guiada que 
servirà per presentar el nou fullet de 
patrimoni arquitectònic d’Arenys de 
Mar. Aquesta anirà a càrrec de l’autor  

dels continguts, l’historiador de l’art Vi-
cente de la Fuente, i es farà resseguint els 
principals edificis situats al centre d’Arenys 
i destacats a la nova guia de patrimoni. Les 
inscripcions per participar-hi s’han de fer 
a l’Oficina de Turisme. De cara als pròxims 
mesos s’està preparant una ruta pels rials 
d’Arenys. •

La vila ja disposa de la seva 
pròpia audioguia, un nou 
recurs turístic interactiu 

que permet als visitants fer 
una ruta guiada, en qualsevol 
moment del dia, pels princi-
pals punts turístics i culturals 
d’Arenys de Mar. Per fer-ne 
ús, els usuaris només han de 
descarregar-se al mòbil l’apli-
cació E-cib i introduir-hi el codi 
de l’audioguia o del punt d’in-
terès del qual vulguin obtenir 
més informació, ja sigui escol-
tant-la o llegint-la. L’audioguia 
està disponible en múltiples 
idiomes i també disposa d’in-
formació d’allotjament, res-
taurants i serveis. •

En marxa l’audioguia 
cultural i turística 
d’Arenys
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L’Ajuntament seguirà subvencionant 
l’adhesió a Ofer.cat durant el 2018

Arenys de Mar segueix apostant 
pel comerç online com a com-
plement al servei de proximitat 

dels establiments de la vila. A finals del 
2017, l’Ajuntament d’Arenys de Mar es 
va adherir a Ofer.cat Social Commerce, 
una iniciativa per promoure i dinamitzar 
digitalment el comerç del nostre muni-
cipi. Les noves tecnologies han generat 
nous hàbits de compra que hem d’anar 
incorporant a la nostra xarxa comercial 
per tal d’oferir la qualitat i el servei de 
sempre a través dels nous canals que 
fan servir els consumidors.

És per això que aquest 2018 l’Ajunta-
ment seguirà assumint el cost d’ad-
hesió a Ofer.cat per tal que els comer-
ços, empreses i autònoms de la vila 
puguin accedir-hi de forma gratuïta. Es 
tracta d’una aposta per la modernitza-
ció i la promoció del comerç local i, amb 
aquesta inversió, es continua contribuint 
a la promoció econòmica del municipi.
La plataforma Ofer.cat és una eina que 
vol fer fàcil el que sembla difícil. Les 
ofertes es poden crear en pocs minuts 
des del mòbil, l’ordinador o la taule-
ta i compartir-les a les xarxes socials. 

Clients, contactes del mòbil, seguidors 
del comerç a les xarxes i fins i tot els 
usuaris de l’App rebran les ofertes i po-
dran posar-se en contacte o comprar els 
productes i serveis online. Com a valor 
afegit, Ofer.cat converteix també suports 
gràfics en punts de venda. Catàlegs, 
flyers, etiquetes, anuncis en premsa i 

fins i tot l’aparador de l’establiment es 
poden convertir en punts de venda on-
line 24h. Tots aquells comerços, empre-
ses i autònoms que en vulguin formar part 
poden posar-se en contacte amb la Regi-
doria de Promoció Econòmica al telèfon 93 
792 26 01 o bé mitjançant correu electrònic 
a l’adreça proecon@arenysdemar.cat. •

El polígon industrial ja disposa 
de fibra òptica
A finals de gener es van completar els tre-

balls per al desplegament de fibra òptica 
al polígon industrial de Valldegata-Draper. 

D’aquesta manera es dóna resposta a una deman-
da que les empreses del polígon d’Arenys feia anys 
que reclamaven i que el govern municipal s’havia 
proposat aconseguir en aquest mandat, ja que en-
tenia que es tracta d’una eina essencial per millo-
rar en les seves comunicacions i competitivitat. En 
aquest sentit, l’Ajuntament d’Arenys de Mar s’havia 
situat des d’un primer moment al costat de les em-
preses de la vila i havia sol·licitat en diverses oca-
sions a Movistar que realitzés el desplegament de 
la fibra òptica també en aquesta zona d’Arenys. •
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El Consell d’Infants ja és una realitat

El 16 de febrer es va constituir el 
Consell d’Infants d’Arenys de Mar, 
un nou organisme de participació 

ciutadana que implica directament els 
infants d’entre 10 i 12 anys de la vila. En 
total, Arenys disposa de 20 consellers in-
fantils sorgits a partir de les eleccions que 
els diferents agents educatius han portat 
a terme en els darrers mesos (escoles de 
la vila, caus i agrupacions escoltes, cen-
tres oberts, etc.).
 
La creació del Consell d´infants s’impul-
sa l’any 2017 des de l’Ajuntament d’Arenys 
de Mar amb l’objectiu de propiciar espais 
on tots els infants, a través dels seus re-
presentants, puguin fer arribar propostes, 
a través de la seva mirada, per tal de fer 
una vila millor per a tots els arenyencs.
 
De fet, els consells d’infants com a espais 
de participació donen resposta a principis 
i normes inclosos en la Declaració dels 
Drets dels infants (ONU; 1959), l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya (2006), i la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, 
entre d’altres.
 
Un cop en marxa, el Consell d’Infants 
d’Arenys de Mar tirarà endavant les  

seves funcions, que passen per poten-
ciar i dinamitzar la visió que els infants 
tenen de la vila, promoure un escenari 
participatiu perquè els infants puguin 
expressar-se lliurement, conèixer i va-
lorar el conjunt de serveis i activitats 
que es fan a la ciutat d’interès per als 
infants i alhora que puguin fer propos-
tes per millorar-ho, i promoure activi-

tats per a la sensibilització ciutadana 
sobre la importància de la participació 
dels infants.
 
La pàgina web de l’Ajuntament d’Arenys 
de Mar disposa d’un apartat especi-
alment dedicat al Consell d’Infants 
al qual podeu accedir des de l’adreça  
www.arenysdemar.cat/consellinfants •
 

Les noies i nois d’entre 10 i 12 anys d’Arenys de Mar disposen des d’aquest 2018 d’un òrgan 
propi per fer escoltar les seves demandes i propostes.
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Arenys acollirà aquest estiu 
un Mundial de Vela

El Club Nàutic Arenys i l’Ajuntament 
d’Arenys de Mar estan treballant 
des de fa mesos en l’organització 

de l’Open Bic World Championship, un 
campionat mundial de vela per a infants 
de fins a 17 anys. La prova se celebrarà 
del 28 de juliol al 4 d’agost a la platja de 

la Picòrdia i portarà 200 embarcacions 
d’aquesta categoria nàutica. 

S’espera que l’esdeveniment atregui a la 
nostra vila un miler de persones d’arreu del 
món, principalment d’Europa, entre partici-
pants i les seves famílies, la qual cosa supo-

sarà una bona oportunitat per donar a conèi-
xer els atractius turístics d’Arenys de Mar.

Des del club s’està cercant voluntariat 
que vulgui col·laborar amb l’organitza-
ció perquè aquest esdeveniment sigui 
tot un èxit. •

S’espera que l’esdeveniment atregui 
a la nostra vila un miler de persones 

d’arreu del món, principalment 
d’Europa, entre participants i les seves 

famílies, la qual cosa suposarà una 
bona oportunitat per donar a conèixer 

els atractius turístics d’Arenys de Mar”.

Continuem amb els Patis Oberts 

Després de la bona acollida de 
la reactivació del projecte Patis 
Oberts a l’escola Joan Maragall, 

l’Ajuntament d’Arenys de Mar el mantin-
drà actiu aquest 2018 per tal d’oferir als 
infants i joves de la vila espais de lleure i 
esport en instal·lacions educatives quan 
aquestes estan fora de l’horari lectiu.

                      Els Patis Oberts disposaran 
d’un dinamitzador que obrirà i tancarà 
les instal·lacions, vetllarà pel seu bon 
ús i procurarà establir dinàmiques de 
relació entre els infants i joves, a més 
de proposar també activitats. 

D’aquesta manera, des d’aquest mes de 
gener, els patis de l’escola Joan Mara-
gall s’obriran els caps de setmana en el 
següent horari:

Dissabtes, de 16.30 a 19.30 h. 
Diumenges, d’11 a 14 h i de 16.30 a 19.30 h.

Els Patis Oberts disposaran d’un dina-
mitzador que obrirà i tancarà les ins-

tal·lacions, vetllarà pel seu bon ús i pro-
curarà establir dinàmiques de relació 
entre els infants i joves, a més de propo-
sar també activitats. En cas de pluja, els 
patis restaran tancats. •

 El pati de l’escola Joan Maragall s’obre els caps de setmana.

 El Club Nàutic cerca voluntaris per a l’organització de l’esdeveniment.
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Arenys es dota d’una Ordenança 
per detectar habitatges desocupats

 Tots els partits van donar suport a la mesura.

El web municipal estrena imatge

El web www.arenysdemar.cat 
acaba de renovar la seva imatge 
per adaptar-se a les necessitats 

del usuaris i a les tendències actuals 
de navegació web. Amb una portada 

completament renovada, el web muni-
cipal vol facilitar l’accés als continguts 
més consultats pels usuaris en base 
a les estadístiques d’ús registrades. 
L’any 2017, el web municipal va rebre 

més d’1,6 milions de visites (sense 
comptar robots ni administradors), 
la qual cosa demostra l’alta afluència 
d’usuaris que fan ús d’aquest recurs 
informatiu. •

El Ple del mes de gener va aprovar 
per unanimitat una nova Ordenança 
reguladora per a la inspecció i de-

tecció d’habitatges buits a la vila. L’Ajun-
tament impulsa aquesta Ordenança atès 
que cada cop més col·lectius tenen difi-
cultats d’accés a l’habitatge i que la situ-
ació de crisi econòmica, sumada a l’aug-
ment dels preus del lloguer i compra, fa 
que moltíssimes persones no puguin sa-
tisfer les despeses d’un habitatge digne. 
Una situació que xoca amb el fet que a 
Arenys hi hagi habitatges buits, perma-
nentment desocupats, propietat de pro-
motores i bancs, que no tenen cap pressa 
ni interès per a posar-los al mercat.

Davant d’aquesta situació, la nova Or-
denança regularà la tramitació dels ex-
pedients de verificació d’ús anòmal dels 
habitatges desocupats permanentment, 
sense causa justificada, per un període de 

més de dos anys. Es tracta d’un text que 
regula el procediment de detecció i verifi-
cació de l’habitatge buit i la tramitació de 
l’expedient en cas de detectar que efecti-
vament l’habitatge estigui desocupat.

L’objectiu d’aquesta Ordenança no és en 
cap cas el de perseguir persones que pu-
guin tenir un habitatge tancat o una sego-

na residència, sinó garantir que els grans 
tenidors, com són les entitats bancàries 
i les promotores immobiliàries, complei-
xen les seves obligacions i mobilitzen 
l’habitatge que tenen disponible.

Un cop aprovada l’Ordenança, el següent 
pas serà aprovar el programa d’inspecció 
i la taxa corresponent per a aquesta.•
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acords de ple
P L’actualitat política no descansa des de fa 

molts mesos. No en tingueu cap dubte, 
des d’ERC farem tot el que estigui a les 

nostres mans per acomplir el man-
dat democràtic sorgit del 21D, unes 
eleccions –il·legítimes– en què 
l’independentisme va guanyar de 
nou. Aquest mandat és el que ens 
empeny cada dia en la nostra feina, 
també des del món local. A Arenys 
de Mar, amb una participació del 81%, 
l’independentisme va tenir el 63,58% dels 
vots. Però encara volem ser mes! #Seguim!  
I és que som on som gràcies a la vostra mo-
bilització, implicació, compromís. Res seria 

possible sense que us haguéssiu posat al 
servei de la democràcia, de la llibertat, de 
la lluita pels nostres drets, ja sigui des d’un 

partit polític –ERC o un altre, tant és–, 
des de l’ANC, Òmnium, CDR, o amb 

els estudiants o amb els músics 
que cada dia, CADA DIA, reivin-
diquen l’alliberament dels nos-
tres presos polítics a la plaça de 

l’Ajuntament... 

Sigui quin sigui el vostre àmbit d’actua-
ció i la vostra opció política, gràcies per fer 
costat a la lluita per les llibertats democràti-
ques d’aquest país. No defallirem. #Seguim! •

#Seguim! 

Estem en plena execució dels compromisos del 
mandat i fent un repàs d’allò en què ens vam 
comprometre en el Pla d’Actuació Munici-

pal (PAM) observem que hi ha molta feina 
avançada. Properament farem públic com 
es va executant el PAM, però ja avancem 
que hi ha molta i bona feina feta. 

Diem que a alguns no els agradarà el 
fet que complim els nostres compromi-
sos (acostumen a ser aquells que tam-
poc compleixen els seus) perquè és posar 
en evidència que hi ha gent instal·lada en 
destruir, que no construir.  Vam començar el mandat 
amb un problema de llarga durada amb una entitat 
arenyenca que es va resoldre. També hem aconseguit 

que les Clarisses sigui municipal, hem acabat la Llei 
de barris i hem netejat la finca de pneumàtics. Tots 

aquests temes venien de molts anys enllà i, final-
ment, s’han resolt i bé.  

Queda feina per fer del PAM i també per 
tancar altres temes que porten temps. 
Llàstima que no podrem tancar el Pla 
d’equipaments amb tots els grups mu-
nicipals. El nostre grup el té i el govern 

també, però alguns grups ja estan instal-
lats en la campanya de les properes elec-

cions i farà impossible que hi hagi un acord. 
Ho sentim, però haurà de quedar per l’any vinent. A 
veure si els grups que no ho veuen clar han tingut 
temps per tenir les idees clares. •

Una mala notícia per a alguns, 
una bona notícia per Arenys

Des de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic 
hem posat en marxa el pla d’aquest any 
amb la finalitat d’impulsar l’economia local 

amb especial atenció al creixement de les empre-
ses com a eina indispensable per a la creació de 
nous llocs de treball.

A Promoció Econòmica fomentarem la 
cultura emprenedora, el suport als 
sectors productius i la responsabili-
tat social. Facilitarem a les empre-
ses serveis d’assessorament i infor-
mació, el servei de Reempresa, així 
com l’allotjament al Viver d’Empreses. 
I es convocarà un concurs de projectes 
empresarials innovadors i un programa 
d’ajudes a la contractació, a més de xerrades a 
l’institut amb la finalitat de despertar vocacions.

Des del Port, treballem per dinamitzar-lo i fer-lo 
més competitiu, vinculant-lo a la vegada a la vida 
social, cultural i esportiva de la vila. S’impartiran 

cursos i seminaris especialitzats, s’ampliarà la 
marca Arenys als productes del Port i volem mi-
llorar-ne la connectivitat amb el desplegament de 
fibra òptica. 

Pel que fa al Polígon Industrial, crearem 
una Taula de Treball per propiciar el co-

neixement mutu entre les empreses 
i obrir l’oportunitat a sinergies i tre-
ball en xarxa. També s’actualitzarà 
la base de dades amb informació so-
bre locals i parcel·les disponibles per 

captar l’arribada d’empreses locals o 
forasteres.

I la Regidoria d’Agricultura seguirà divulgant la 
marca “Producte d’Arenys” amb campanyes de 
sensibilització, xerrades, taules rodones a les es-
coles, visites als horts locals i una mostra i de-
gustació de productes de temporada. •

Engeguem els projectes de 
Desenvolupament Econòmic per al 2018

Ple 22/12/2017:
•  Aprovació de la modificació  

de la relació de llocs de treball  
de l’Ajuntament per al 2018. 
9 vots a favor (ERC, PSC, CiU, ICV, 
CUP) i 8 abstencions  
(JxA, CUP, PP)

•  Aprovació del règim  
de fiscalització prèvia a partir  
de l’exercici 2018 i següents. 
16 vots a favor (JxA, ERC, PSC, 
CUP, CiU, ICV) i 1 abstenció (PP)

•  Aprovació inicial del pressupost 
general 2018. 
9 vots a favor (ERC, PSC, CiU, ICV, 
CUP), 6 abstencions (JxA)  
i 2 en contra (CUP, PP)

•  Acceptació crèdit DIBA per 
remodelació plaça Bellavista. 
13 vots a favor (JxA, ERC, PSC, 
CiU, ICV) i 3 abstencions (CUP, PP)

•  Reconeixement extrajudicial  
de crèdit. 
8 vots a favor (ERC, PSC, CiU, ICV) 
i 9 abstencions (JxA, CUP, PP)

Ple 31/01/2018:
•  Aprovació inicial de l’Ordenança 

reguladora de la inspecció 
i detecció d’habitatges 
desocupats.  
Unanimitat

•  Autorització modificació tarifes 
UFEC a partir de l’exercici 2018. 
11 vots a favor (ERC, PSC, CUP, 
CiU, ICV, PP) i 6 abstencions (JxA)

•  Resolució de reclamacions 
presentades i aprovació 
definitiva del pressupost 
general i de la plantilla per 
2018. 9 vots a favor (ERC, PSC, 
CiU, ICV i CUP) i 7 abstencions 
(JxA, CUP i PP)

•  Moció que presenta la CUP 
d’Arenys de Mar a favor de la 
Sobirania Local. 
14 vots a favor (ERC, JxA, CUP, 
CiU i ICV) i 2 en contra (PSC)

•  Moció que presenta ERC, en 
defensa de les institucions 
de Catalunya i dels seus 
representants electes. 
15 vots a favor (ERC, JxA, CUP, 
PSC, CiU i ICV) i 1 abstenció (PSC)

•  Moció que presenta el PSC 
per exigir a la Generalitat de 
Catalunya l’abonament del 
deute pendent de les escoles 
bressol. Unanimitat
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L’antic convent de les 
Clarisses, des de fa 
pocs mesos de titula-

ritat pública, és al rovell de 
l’ou d’Arenys. Al centre geo-
gràfic però també neuràlgic 
que obrirà pas entre 
la Riera i la zona 
d ’ e q u i p a m e n t s 
educatius, espor-
tius, sanitaris i 
administratius... 
Un pulmó verd al 
bell mig de la vila. 
Per què vestir un sant, per 
desvestir-ne un altre? Per 
què, si tenim el Calisay a 
ple rendiment amb equipa-
ments públics, entitats i es-
pais compartits, cal aixecar 
un pis a la part nova, a més 
de traslladar a un altre indret 
tots els serveis que quedari-
en fora de joc?

Pensem que el Xifré allotja 
tot un seguit de serveis per a 
empreses, i espais de forma-
ció i també d’entitats, i no re-

uneix els estàndards que una 
biblioteca pública requereix 
en una població de caracte-
rístiques com la nostra. On 
portarem tots els serveis que 
ara hi ha?

Perquè creiem que 
és la millor opció 
per a la futura 
Casa de les Lle-
tres arenyenques, 

perquè forma part 
del nostre passat, 

i perquè creiem que és la 
millor opció de futur per als 
més de 8.000 usuaris que 
actualment té la nostra Bi-
blioteca, i perquè si abans, 
quan era convent, hi portà-
vem ous per tal que no plo-
gués el dia del casament, ara 
pot ser el gran paraigua de 
la cultura, les lletres, els au-
tors, i tot el seguit d’activitats 
que permet un equipament 
d’aquestes característiques. 
Ho tenim clar, la volem a les 
Clarisses!!! •

Les Clarisses són al rovell de l’ou La nostra posició respecte el 
procés participatiu per escollir 
la nova ubicació de la Biblioteca

Per davant de tot, volem que 
sigui un procés transpa-
rent i participatiu amb la 

ciutadania i amb tots els grups 
municipals. La ubicació de la 
nova biblioteca, és una qüestió 
prou important com per a cer-
car el consens de tots els 
partits polítics.
Fins a finals de gener, 
l’Ajuntament només 
ens ha convocat a 
una reunió i ens ha 
enviat avantprojectes 
i propostes sobre les 
tres possibles ubicaci-
ons de la biblioteca que 
són obsoletes. No recolzarem 
un procés sense una reunió prè-
via de tots els grups municipals 
i la Directora de biblioteques 
de la Diputació de Barcelona. 
Aquesta administració és qui 
gestiona i coordina les biblio-
teques de la província i ells ens 
han d’explicar:
1. Model de les biblioteques del 
futur. El concepte de biblioteques 
han canviat en els darrers anys i 
volem un model que sigui a llarg 
termini i integrat en el context 
urbà del nostre municipi.

2. Elaboració d’un avantprojecte 
de les tres opcions que es pro-
posen en el procés (Clarisses, el 
Calisay i el Xifré). 
Altres detalls que considerem 
cal tenir en consideració durant 
el procés participatiu:

- Criteris de participació. 
Utilitzar el cens elec-

toral (incloure joves 
a partir de 16 anys). 
- Llindar mínim de 
participació. Hau-
ria de ser com a mí-

nim del 30%. 
- Cerca el màxim con-

sens de la ciutadania. Si 
cap de les 3 opcions obté més d’un 
50% dels vots, s’hauria de fer una 
segona volta entre les dues pro-
postes finalistes. Els arenyencs 
han de tenir el màxim d’informa-
ció per escollir la millor opció. No 
només significa fer jornades de 
portes obertes sino explicar el cost 
real que significarà cada opció. La 
construcció de la nova biblioteca 
no és una qüestió menor com per 
no cercar el consens i el treball 
colze amb colze de tots els grups 
municipals. En aquest sentit, Junts 
per Arenys hi serem. •

El 21 de desembre va co-
mençar l’hivern, l’èpo-
ca en què tot sembla 

aturat. Però quan arriba la 
primavera tot esclata i se’ns 
mostra que res era el 
que semblava. I la 
República catalana 
segueix el cicle 
estacional.

Després de la 
victòria en uns co-
micis imposats, el dia 
que començava l’hivern tot 
s’alentia i quedava somort. 
A cop d’ull, res és mou però 
tot canvia. Presos segrestats, 
cop d’estat institucional, jut-
ges que fan política, polítics 
que jutgen, televisions que 
esbomben mentides i reis 

que amenacen. Hivern fred. I 
davant d’això, som un poble 
que es recobra, viu i fa. Cal 
sumar més per la democràcia 
i la justícia social. Vivim la Re-

pública als nostres caps i  
actuarem per imple-

mentar-la i cons-
truir-la a cada racó 
del país i a peu de 
carrer. D’Arenys al 

món. Som potència; 
serem acte.

La CUP et convidem a cons-
truir la República que volem. 
De la mà d’un expert, farem 
propostes concretes i efecti-
ves per implementar la Re-
pública. Comptem amb tu! 
La teva força suma i la teva 
opinió compta! •

La República que volem! Arenys està brut

Arenys s’està tornant un 
poble brut. Malaurada-
ment hem de ser així de 

contundents després de veure 
l’estat del nostre poble 
durant els últims 
mesos. Ja sigui a 
causa de l’incivis-
me, la deixadesa 
per part de l’Ajun-
tament, o un factor 
conjunt de les dues 
coses, estem veient cada 
vegada més bosses mal dei-
xades a la via pública i trastos 
abandonats que perduren dies 
o setmanes sense que ningú 
els reculli. 

Com pot ser que l’Ajuntament 
no actuï? Com és possible que el 
partit que s’omplia la boca de fer 

la recollida selectiva de manera 
correcta i exemplar no faci res? 
On són les campanyes d’infor-
mació? Quantes multes s’han 

posat? És normal que els 
trastos abandonats 

al carrer hi estiguin 
més d’una setmana 
i no es recullin? 

Gent del govern, si 
us plau, obriu els ulls i 

ocupeu-vos del que de veri-
tat importa als arenyencs i dei-
xeu de parlar només de temes 
identitaris. Els arenyencs no 
es mereixen com està aquest 
poble. Ara vindrà el bon temps 
i volem tornar a ser el poble 
net que sempre hem estat. No 
volem ser el poble brut de la 
comarca. •
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