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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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Medalla de la Vila per als Caputxins

Manel Pou s’acomiada 
com a Defensor del Ciutadà

L’Arenys de Flors ja és aquí!
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•  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:  
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•  Residència Geriàtrica Municipal:  
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•  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
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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.

Teatre per consolidar 
l’oferta turística i d’oci
Arenys de Mar viu els dies 2 i 3 juny 

una nova edició de l’Arenys de Flors, 
una cita anual plenament consolida-

da que omple la vila d’espais florits. Es trac-
ta d’una de les moltes propostes que l’Ajun-
tament programa cada any amb voluntat de 
continuïtat gràcies a la bona acceptació per 
part dels vilatans i de les persones que ens 
visiten.

Amb aquesta mateixa idea de diferenci-
ar-nos de la resta de municipis, enguany 
hem apostat fort pel teatre de carrer com a 
atractiu turístic. És per això que hem pro-
gramat el cicle ‘Un Arenys Espectacular’, i 

que vincularà les principals activitats anu-
als amb les arts escèniques. Prova d’això 
l’hem tingut ja aquest mes de maig amb el 
Mes dels Indians, el protagonisme del qual 
ha estat, sens dubte, per a les rutes teatrals 
gratuïtes a peu de carrer i l’espectacle Indi-
ans, Arenyencs del nou món al Port d’Arenys.
I, precisament, aquesta vessant teatral tor-
narà a tenir protagonisme durant l’Arenys 
de Flors. Però, segurament, serà a l’agost 
quan aquest teatre de carrer visqui de nou 
el seu màxim esplendor a la nostra vila amb 
una nova edició de La Pesta. 

Ja ho veieu, Arenys de Mar aixeca el teló!

Benvolgut Manel, 

L’única paraula que se m’acut dirigir-te per 
tal de fer-te justícia és GRÀCIES. Gràcies 
per haver acceptat, fa ja 10 anys, ser el pri-

mer Defensor del Ciutadà de la vila, quan ni tan 
sols sabies què representaria i què comportaria. 
I, sobretot, gràcies per haver-ho fet com només 
tu saps fer-ho: amb vocació, voluntat, benevolen-
ça i absoluta magnanimitat.
Has demostrat ser un gran síndic, reconegut i 
estimat per tots els vilatans i has portat a terme 
les teves tasques amb molta més dedicació del 
que se t’exigia. 
Serà molt difícil trobar algú que s’impliqui tant 
com tu. Arenys de Mar i els seus vilatans mai et 

podran agrair tot el què has fet per la nostra vila, 
per tots nosaltres. 
Ho he dit en diverses ocasions, però no em can-
saré de repetir-ho: “Si en Manel Pou no existís, 
se l’hauria d’inventar.” 
Només em resta demanar-te que gaudeixis molt 
de la vida al costat de la teva família, ara que per 
fi tindràs més temps per a tu i per a ells.

Manel, en nom de tot el consistori i en nom de tot 
Arenys de Mar, GRÀCIES, GRÀCIES i GRÀCIES.

 Annabel Moreno Nogué
Alcaldessa d’Arenys de Mar

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

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

•  Taxa entrada  
vehicles-guals: 
Del 2 de maig  
al 5 de juliol

•  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

•  Taxa servei 
clavegueram 
Del 2 de maig  
al 5 de juliol

•  Mercat setmanal 
(2n trimestre): 
Del 22 de maig  
al 24 de juliol

Gràcies, Manel!

El Ple aplaudeix Manel Pou el dia del seu comiat com a Defensor del Ciutadà.
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 Foto de família de la comunitat caputxina d’Arenys amb els representants polítics.

L’alcaldessa, Annabel Moreno, 
va lliurar el passat 18 de maig la 
Medalla de la Vila a la comunitat 

dels frares Caputxins de la nostra vila, 
després que el Ple municipal del mes 
d’abril aprovés per unanimitat conce-
dir-los aquesta distinció institucional. 
L’acte de lliurament de la Medalla de la 
Vila va tenir lloc a la sala d’actes de la 
Biblioteca -que va quedar del tot peti-
ta- en el decurs de les conferències 400 
anys de presència caputxina a Arenys de 
Mar, a càrrec de fra Valentí Serra, i Re-
trat d’alguns frares arenyencs, a càrrec 
de fra Mateu Sanclimens i amb fotogra-
fies de Joan Devesa.

La concessió de la Medalla de la Vila 
coincideix amb la celebració, enguany, 
de l’Any Caputxí, amb el qual es com-
memoren els 400 anys de l’arribada 
de la comunitat dels Frares Caputxins 
a la nostra vila i vol ser un reconei-
xement a les accions de beneficència 
que han realitzat en aquests quatre 
segles envers Arenys de Mar i els seus 
habitants.

Els frares Caputxins han estat sempre 
molt integrats amb Arenys de Mar. Ho van 
fer des d’un bon inici, quan van arribar el 
1618 i es van instal·lar al Turó de la Pietat. 
I ho van mantenir més tard quan es van 
traslladar a l’actual convent, l’any 1879. 
En aquests quatre segles, no ha canviat 
la voluntat de la comunitat per mantenir 
el seu contacte amb la societat arenyen-
ca sempre prioritzant l’estructura d’espai 
d’ajuda als més pobres, oferint servei de 
menjador i d’acollida.

Una de les seves accions benèfiques 
de més repercussió per al 
conjunt de la societat 
arenyenca és la cessió 
dels terrenys que els 
Caputxins van fer 
l’any 2004 al con-
sistori perquè 
aquests pas-
sessin a ser de 
titularitat mu-
nicipal i s’hi po-
guessin construir 
fins a una seixan-

tena de pisos socials a la zona que avui 
coneixem com el Pla dels Frares. Grà-
cies a aquesta donació, avui són moltes 
les famílies que disposen d’una llar a un 
preu assequible.

La comunitat Caputxina es va mostrar 
molt agraïda per la concessió de la Me-
dalla de la Vila fins al punt que fra Cinto 
Duran va manifestar que no eren merei-
xedors d’aquesta i va demanar disculpes 
pels errors o males accions que s’hagues-
sin pogut cometre en el passat. A l’acte 

també hi va assistir el Di-
rector General d’Afers Re-
ligiosos de la Generalitat, 
Enric Vendrell. 

Abans dels fra-
res Caputxins, 
Arenys de Mar 
també havia 
lliurat la Me-
dalla de la Vila 
al futbolista 

Cesc Fàbergas, 
l’any 2010. •

Arenys de Mar lliura la Medalla 
de la Vila als frares Caputxins
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 L’Ajuntament va lliurar-li una almorratxa en agraïment a la seva dedicació.

Manel Pou s’acomiada del càrrec 
de Defensor del Ciutadà
Tanca una etapa de 10 anys com a primer síndic local que ha tingut Arenys.

El Defensor del Ciutadà d’Arenys de 
Mar, Manel Pou, es va acomiadar 
del càrrec en el transcurs del Ple 

municipal del mes d’abril, en el qual va 
presentar la memòria del servei corres-
ponent al 2017 i al primer trimestre del 
2018. Pou tancava, d’aquesta manera, 
una etapa de 10 anys al capdavant d’un 
servei al qual hi ha dedicat tots els seus 
esforços per garantir que totes les per-
sones que s’han adreçat a ell poguessin 
rebre la millor atenció i assessorament 
possible.

Malgrat que la figura del Defensor del 
Ciutadà es va crear per garantir que no 
es vulneressin els drets dels vilatans 
i vilatanes per part de l’Ajuntament, el 
cert és que Manel Pou ha atès consultes 
i situacions de veïns que sobrepassaven 
les competències municipals, sobretot 
en l’àmbit de l’atenció social. 

De fet, tots els grups municipals van 
manifestar el seu agraïment cap a la 
tasca desenvolupada i el valor humà que 
ha posat en cadascuna de les actuaci-
ons que ha portat a terme, sempre cer-
cant la solució més justa i recomanant 
a l’Ajuntament com millorar els serveis 
que presta als vilatans.

Manel Pou té l’honor d’haver estat el 
primer Defensor del Ciutadà d’Arenys de 
Mar i s’acomiada després d’esgotar els 
dos mandats que una mateixa persona 

pot ocupar el càrrec, tal i com contem-
pla el reglament del Defensor del Ciuta-
dà. A mode de comiat, l’alcaldessa li va 
fer donació d’una almorratxa en nom de 
tot el consistori enmig de l’aplaudiment 
de tots els assistents a la Sala de Plens.
L’Ajuntament d’Arenys de Mar està tre-

ballant per designar la persona que 
haurà d’agafar el relleu de Manel Pou 
al capdavant del Defensor del Ciutadà. 
A l’espera de la nova designació, el ser-
vei es continua prestant mitjançant la 
col·laboració de l’Oficina del Síndic de 
Greuges de Catalunya. •

Mor Joan Aymerich, Fill Adoptiu Vila

Joan Aymerich i Genisans, que havia 
estat nomenat Fill Adoptiu de la vila 
l’any 2012 per la seva destacada tra-

jectòria en la vida social i cultural d’Arenys 
de Mar, va morir el 30 de març a l’edat de 
99 anys.
Nascut ha Mataró el 17 de novembre de 1918, 
enguany hauria complert 100 anys. Aymerich 
va tenir un paper clau en la promoció del te-

atre arenyenc seguint els passos que va dei-
xar el seu pare, estimulant l’afició per les arts 
escèniques, patrocinant i instituint els premis 
teatrals Francesc Aymerich de Votació Popu-
lar i el de Crítica Teatral. També va col·laborar 
amb la publicació Vida Parroquial, va escriure 
diversos libres de memòries i va formar part 
de les juntes de l’Ateneu Arenyenc i del Club de 
Futbol Arenys. D.E.P. •



6

Arenys de Mar | ATocarRatlla | ALCALDIA Maig-Juny 2018

La Taula de Gestió del Litoral es posiciona 
en contra d’una nova actuació de la draga 
a la costa d’Arenys

L’Ajuntament d’Arenys de Mar ha 
comunicat a la Demarcació de 
Costes a Catalunya el rebuig a la 

nova proposta de dragatge de sorres 
que està prevista en el litoral arenyenc. 
En una carta adreçada a la cap de la de-
marcació de Costes a Catalunya, Maria 
Toledano, l’alcaldessa Annabel More-
no expressa l’oposició al dragatge de 
70.000m3 de sorra entre el dic d’abric i 
la bocana del port d’Arenys de Mar. 

La postura és consensuada entre l’Ajun-
tament d’Arenys de Mar, la Confraria 
de Pescadors Sant Elm i la Plataforma 
“Preservem el Litoral” després de la 

darrera reunió de la Taula de Gestió del 
Litoral, convocada a mitjans de maig des-
prés de rebre la notícia sobre l’arribada 
de la draga.

En aquest sentit, la Taula de Gestió del 
Litoral considera que les actuacions 
projectades per Costes estan mancades 
d’una visió integrada sobre la conser-
vació i la gestió del litoral, alhora que 
recorda que el dragatge de sorra s’ha 
demostrat totalment infructuós, insu-
ficient i malbaratador de recursos pú-
blics, amb greus afectacions sobre la 
biodiversitat marina, el paisatge i l’acti-
vitat pesquera tradicional.

De fet, la Taula de Gestió del Litoral insis-
teix a dir que les intervencions de la draga 
no resoldran la problemàtica recurrent de 
manca de sorra al litoral del Maresme, 
atès que suposen una solució molt parcial 
i a curt termini mancada d’una visió inte-
gral absolutament imprescindible.

És per això que els membres de la Tau-
la aposten per un nou model de gestió 
integral del litoral, que no el consideri 
de forma isolada del seu entorn, i que 
tingui en compte l’impacte que les 
actuacions tenen sobre el medi na-
tural i sobre l’activitat econòmica 
dels municipis. •

 Foto: Albert Calls

Arenys de Mar ret homenatge a Lluís 
Companys i a la República Catalana

La plaça de l’Ajuntament llueix des del passat 13 d’abril 
una placa commemorativa en homenatge al president de 
la Generalitat Lluís Companys, afusellat pel franquisme 

el 15 d’octubre de 1940 al castell de Montjuïc. La placa va ser 
inaugurada per l’alcaldessa, acompanyada d’un membre de la 
societat civil i un dels músics que participen diàriament cada 
tarda, des de fa més de 150 dies, en les convocatòries ciuta-
danes per reclamar l’alliberament dels presos polítics amb El 
cant dels ocells.

L’acte també va tenir la participació del cor l’Aixa i de la Societat 
Coral l’Esperança, així com de l’historiador Josep Cruanyes, que 
va fer un repàs a la vida de Companys tot posant en valor el seu 
paper en la construcció de la República Catalana i la defensa dels 
drets i les llibertats de tots els ciutadans de Catalunya. • La plaça de l’Ajuntament es va omplir en la inauguració de la placa.
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El consistori ha cedit de nou aquest 
any el local municipal del carrer 
Doedes núm. 23 a l’Agència Tribu-

tària perquè es pugui habilitar de manera 
provisional una oficina d’Hisenda a la vila 
durant la campanya de la Renda 2017.

Recordem que la delegació local va haver de 
tancar les oficines del carrer Vallgorguina 
fa més d’un any a causa d’uns desperfectes 
en l’estructura de l’edifici que han obligat al 
seu tancament fins que no es completin les 
obres de reforma necessàries.

El govern municipal, conscient de la im-
portància per als arenyencs de disposar 
d’aquestes oficines, i més amb motiu de 
la campanya presencial de la Renda que 
es farà del 10 de maig al 2 de juliol. Les 
persones que vulguin realitzar la decla-
ració de la renda presencialment han de 
demanar cita prèvia a través dels canals 
habituals de l’Agència Tributària.•

L’Ajuntament torna a cedir a Hisenda un local 
del c. Doedes per fer la campanya de la Renda

La delegació local va haver de tancar les oficines del 
carrer Vallgorguina fa més d’un any a causa d’uns 
desperfectes en l’estructura de l’edifici que han obligat 
al seu tancament fins que no es completin les obres de 
reforma necessàries.



8

Arenys de Mar | ATocarRatlla | URBANISME Maig-Juny 2018

Obres a bon ritme!

Ja fa un parell de mesos que Arenys de Mar està im-
mersa en una sèrie d’obres i d’actuacions urbanísti-
ques per millorar la vila. És el cas de la renovació i nova 

fixació de les llambordes del carrer de l’Església, la nova pa-
vimentació dels carrers Montalt, Montserrat, Maltemps i Sa 
Clavella, a més de fer també les voreres noves en alguns 
d’aquests. A més, s’han millorat espais públics com la plaça 
Bellavista i la plaça Mare Paula. 

Però la cosa no s’acaba aquí, ja que el Ple d’aquest mes de 
maig ha donat llum verd a la millora dels carrers Doedes, 
Olivar i Margarides.

D’altra banda, i fora del que són obres de competència mu-
nicipal, Ports de la Generalitat està enllestint el nou accés 
peatonal i per a bicicletes entre el dic de llevant i el passeig 
de la platja del Cavaió. •

Carrer de l’Església

Voreres del carrers Montalt i Montserrat

Obertura del mur del Port

Lloses de la Riera

Plaça Bellavista

Pavimentació de Sa Clavella
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Els productors locals ja poden 
marcar i identificar el ‘Producte 
d’Arenys’. Una vegada revisades 

les sol·licituds d’admissió que els pro-
ductors locals han fet arribar en els 
darrers mesos per adherir-se a la mar-
ca ‘Producte d’Arenys’, la comissió de 
seguiment de la marca ja ha pogut va-
lorar tota la informació aportada i s’han 
acceptat les propostes rebudes. Totes 

les sol·licituds han sobrepassat els 50 
punts mínims exigits per poder formar 
part de la marca ‘Producte d’Arenys’ en 
la categoria ‘Sector Agrari’.

També en relació als productes de l’hort, 
hi ha previst fer noves xerrades a les es-
coles, taules rodones, un show-cooking 
amb productes de temporada estiu i un 
tast de vins amb productes de tardor. A 

més, també s’està preparant la Fira Pro-
ducte d’Arenys, amb exposició i venda de 
productes d’Arenys.

D’altra banda, s’acaba de posar en mar-
xa el web del Producte d’Arenys (www.
darenys.cat), un nou portal que ajudarà 
a visualitzar i posicionar els productes i  
productors dels dos Arenys d’una mane-
ra pràctica i senzilla. •

Nou impuls a la marca ‘Producte d’Arenys’
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L’Ajuntament i Interparking, concessionària 
dels aparcaments de la vila, han acordat 
una sèrie de mesures per donar més fluï-

desa i mobilitat als vehicles. Un dels acords més 
rellevants és que s’allibera la zona blava del ve-
ïnat del carrer d’Avall, la plaça Flos i Calcat i el 
carrer d’en Riera, de manera que en el decurs 
de les properes setmanes, les places que fins ara 
estaven senyalitzades com a blaves, passaran a 
ser d’estacionament lliure.

Altres millores previstes per Interparking són la 
renovació de les màquines de zona blava de cara 
al mes de juny, ja que havien quedat obsoletes i 
presentaven en moltes ocasions problemes per 
al pagament en targeta. A més, passat l’estiu 
està previst que entri en funcionament una nova 
APP que permetrà fer pagaments i resoldre tots 
els tràmits a través del telèfon mòbil.

D’altra banda, també s’han repintat totes les zo-
nes blaves i verdes de la vila i es milloraran les 
indicacions que senyalitzen la ubicació de l’apar-
cament dels Jardins del Xifré.

Alhora, es continua treballant en un seguit de 
mesures que puguin afavorir l’aparcament en la 
franja de zona blava de la part alta de la Riera, 
actualment infrautilitzada.

Es tracta de tot un seguit de mesures que donen 
continuïtat a les ja adoptades a finals del 2017, 

quan va entrar en vigor una nova tarifa que per-
met aparcar 24 hores a l’aparcament municipal 
del Xifré per menys de 4 euros/dia. La nova tarifa 
suposa una rebaixa de prop del 80% en relació 
a la que es venia aplicant fins llavors i va supo-
sar una de les primeres accions que va posar 
en marxa la nova concessionària per dinamit-
zar les places d’estacionament d’Arenys de Mar, 
juntament amb la posada en marxa de la “zona 
vermella” d’estacionament exprès, al davant del 
Mercat municipal, per a aquells vehicles que han 
de fer compres o gestions ràpides, i facilitar la 
mobilitat i la pacificació de la Riera.

D’altra banda, l’Ajuntament també ha introduït 
l’estacionament de temps limitat a l’aparcament 
del Fondo de les Creus. Els vehicles poden esta-
cionar un màxim de dues hores indicant l’hora 
d’arribada mitjançant rellotge horari. Aquesta 
mesura es pren per assegurar la rotació de vehi-
cles en aquest aparcament i facilitar la mobilitat 
als usuaris del gimnàs i de les pistes esportives 
tant en dies feiners com en cap de setmana.

També pel que fa a mobilitat, en les darreres set-
manes s’han reubicat algunes zones de càrrega i 
descàrrega de la Riera. •

Seguim millorant l’aparcament a Arenys

S’ha eliminat la 
zona blava dels 
carrers d’Avall, 
Riera i Flos i 
la plaça Flos i 
Calcat.

S’ha introduït 
estacionament 
limitat amb 
rellotge horari 
al Fondo de les 
Creus.

 Nova zona de CiD a la Riera

 Aparcament del Fondo de les Creus
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MEDI AMBIENT | Arenys de Mar | ATocarRatlla 

Arenys torna a omplir-se de flors
Els dies 2 i 3 de juny, la vila celebra una nova edició dels Espais Florits.

Ja tenim aquí l’11a edició dels Espais Flo-
rits que segueix consolidant-se perquè 
aquesta mostra d’art floral sigui un refe-

rent dins i fora de la vila. De nou, aquest any es 
proposa als veïns que participin amb l’ornamen-
tació floral dels carrers, i per això s’ha convocat 
el 5è Concurs Floral de balcons, finestres, portals, 
carrers i aparadors comercials d’Arenys de Mar. 

El cap de setmana del 2 i 3 de juny, tothom que 
passegi per la vila descobrirà els espais i equipa-
ments que s’han escollit per veure-hi cactus, bon-
sais, roses i d’altres flors i plantes, a més de poder 
participar com a públic en les moltes activitats pa-
ral·leles que s’organitzaran a les places i carrers. 

Exposicions, conferències, teatre i música són al-
guns dels arguments per no perdre’s aquesta edi-
ció de l’Arenys de Flors. Podeu consultar totes les 
propostes culturals que us hem preparat, així com 
veure el plànol amb tots els punts dels espais florits 
de la vila a l’apartat específic del web municipal al 
qual podeu accedir des de l’adreça www.arenysde-
mar.cat/espaisflorits

La regidoria de Medi Ambient ha or-
ganitzat diverses accions en els 
darrers mesos per millorar espais 

verds com les platges i els rials de la vila. 

És el cas de la plantació amb 
les escoles de la vila que es 
va portar a terme a finals 
d’abril dins del Programa 
de recuperació ambiental i 
paisatgística de les platges 
d’Arenys de Mar, que en-
guany ha arribat a la 10a edi-
ció i que s’ha concentrat en la 
platja de la Picòrdia i del Ca-
vaió, amb la plantació de 245 
arbres i 430 plantes arbusti-
ves. En aquesta mateixa línia, 
també a finals d’abril es va 
fer una plantada popular a la 
platja del Cavaió, a tocar del 
Portinyol, oberta a tots els vi-
latans que ho vulguessin.
A més, el 20 de maig es va de-

senvolupar l’acció Let’s Clean Up Europe 
amb una matinal de neteja al Rial de la 
Serp, amb la col·laboració de l’AEiG Flos i 
Calcat. •

També en les darreres setmanes 
s’han realitzat una sèrie d’actu-
acions per millorar l’accés a la 

platja de la Picòrdia per a les persones 
amb mobilitat reduïda.
Els treballs han consistit en la substi-
tució de l’actual passera de formigó per 
una altra d’anivellada, que connecta 
amb el mòdul de salvament, així com la 
substitució de la dutxa actual per una 
d’adaptada. També es crea una zona 
d’ombra adaptada per a gent amb mo-
bilitat reduïda. Tanmateix, s’instal·la rec 
automàtic pels arbres de la zona i es 
crea una base de formigó per a instal-
lar un lavabo adaptat. •

Millorem l’accessibilitat 
a la platja de la Picòrdia

Posem platges i rials 
a punt per a l’estiu
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Arenys rebrà més de 143 mil euros de la Diputació 
per a la millora d’equipaments municipals

Arenys de Mar rebrà 143.523,49 euros de la Diputació 
de Barcelona fruit dels ajuts concedits pel nou Pro-
grama complementari de reforma i millora d’equipa-

ments locals del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, i que 
permetrà fer actuacions de millora al Museu Mollfulleda de 
Mineralogia, a la Biblioteca i al Mercat municipal.

Concretament, aquest 2018 es destinaran 10.000 euros a la 
millora de la instal·lació elèctrica amb sistema de làmpades 
LED a la Biblioteca P. Fidel Fita i 33.988,89 euros per a la 
climatització del Museu Mollfulleda de Mineralogia.

Pel que fa al 2019, la vila rebrà 99.534,60 euros per a la mi-
llora estructural del Mercat Municipal d’Arenys de Mar que 
permetrà millorar l’accessibilitat al Mercat mitjançant la 
supressió de les barreres arquitectòniques dels dos acces-
sos laterals d’entrada a l’edifici, el carrer Margarides i de 
l’Olivar. •  El Mercat es beneficiarà de quasi 100 mil euros per millorar l’accessibilitat.

Arenys assumeix la gestió 
del punt d’atenció del SIDH

L’Ajuntament gestiona directament 
des del març d’enguany el Servei 
d’Intermediació en Deutes de l’Ha-

bitatge (SIDH), un servei gratuït d’infor-
mació, assessorament i d’intermediació 
amb les entitats financeres per a perso-
nes o famílies que tenen problemes per 
afrontar els deutes hipotecaris del seu 
habitatge principal. El servei està im-

pulsat per la Diputació de Barcelona, de 
manera concertada amb el Servei Ofi-
deute de la Generalitat de Catalunya, en 
el marc d’un conveni amb la participació 
d’Ajuntaments, Consells Comarcals i el 
Col·legi d’Advocats de Barcelona.

El punt d’atenció del SIDH que ofereix 
l’Ajuntament dóna cobertura als muni-

cipis d’Arenys de Mar, Arenys de Munt, 
Canet de Mar i Sant Iscle de Vallalta. 
L’atenció es presta a la Regidoria de 
Serveis Socials, ubicada als mòduls de 
Can Nadal. L’horari d’atenció és de 9 a 
14 h, de dilluns a divendres, i cal dema-
nar cita prèvia trucant al telèfon 93 795 
77 77 o enviant un correu electrònic a 
sacarenys@diba.cat •

 La presentació del SIDH va tenir lloc el passat 20 d’abril a la Sala de Plens.



Del 19 d’octubre 
al 4 de novembre

Criteris votació:
Padró a Arenys de 
Mar i ser major de 

16 anys

Del 3 de setembre 
a l’11 d’octubre

Comissió tècnica 
de validació i 

representants dels 
tallers i comissió 

de seguiment

Del 9 de juny 
al 7 de juliol

Es debaten i 
prioritzen les 
propostes als 

tallers de debat 
sectorial:
participen 

representants 
del consells, 

ciutadania, entitats

Del 21 de maig 
a l’1 de juny

Classificació i 
Validació de les 

propostes rebudes 
segons els criteris 

de participació
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Després que el 20 de maig es tan-
qués el període de recollida de 
propostes per al Pressupost Par-

ticipatiu, la Regidoria de Participació 
està acabant de comptabilitzar el total 
de propostes rebudes per tal de poder 
iniciar la fase de validació tècnica, en 
la qual s’ha de certificar que les pro-
postes són de competència municipal 
i que no estaven contemplades ja en el 
Pla de Mandat vigent, realitzables tèc-
nicament, viables econòmicament, res-
pectar el marc jurídic i legal existent, no 
representar un cost addicional en futurs 

pressupostos que creïn dependència. A 
més, pel que fa a les propostes presen-
tades per entitats, aquestes no poden 
contemplar actuacions que ja poden ser 
cobertes per subvencions a entitats ni el 
finançament de projectes no municipals 
ja existents.

Un cop validades, del dilluns 21 de maig 
al divendres 1 de juny, les propostes 
passaran a la fase de debat públic que 
tindrà lloc del 9 de juny al 7 de juliol. La 
validació final es farà del 3 de setembre 
a l’11 d’octubre amb la previsió que les 

votacions es puguin fer del 19 d’octubre 
al 4 de novembre. En aquests darrers 
quatre anys, l’Ajuntament d’Arenys de 
Mar ha destinat 608.160,43 euros a exe-
cutar les diferents accions guanyadores 
del Pressupost Participatiu, un procés 
participatiu que ja fa 10 anys que s’im-
pulsa a la vila. Al web municipal podeu 
trobar informació detallada de les acci-
ons que s’han executat entre els anys 
2014 i 2018 a la vila com a resultat de les 
propostes guanyadores en les diferents 
edicions del Pressupost Participatiu ce-
lebrades fins al moment. •

El Pressupost Participatiu 
2019 segueix el seu curs
Ja s’ha tancat el termini de presentació de propostes. Les votacions es portaran a terme a la tardor.

13

FASE DE 
PROPOSTES

FASE 
DELIBERATIVA

FASE 
DE VOTACIÓ

FASE DE 
VALIDACIÓ

FASE DE 
VALIDACIÓ

Del 20 d’abril 
al 20 de maig

Devolució resultats Valoració Comissió
de Seguiment

Execució de les 
propostes
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Arenys de Mar és una vila amb una 
tradició teatral de qualitat i dila-
tada trajectòria. És per això que 

l’Ajuntament d’Arenys de Mar, coincidint 
amb la designació del 2018 com a Any 
del Turisme Cultural, vol potenciar el 
turisme de la nostra vila promovent el 
teatre.

D’aquí que la Regidoria de Turisme hagi 
impulsat la marca ‘Arenys Espectacu-
lar’, amb la qual es vol fer difusió de 
la història, les tradicions i el patrimoni 
d’Arenys de Mar mitjançant l’art escèni-
ca del teatre amb la col·laboració dels 
actors, directors i entitats teatrals de la 
nostra vila.

Per fer difusió d’aquesta iniciativa s’ha 
dissenyat un logotip específic que par-
teix dels focus i les cortines dels tea-
tres per donar forma a la “A” d’Arenys, 
acompanyada del lema ‘Un Arenys Es-
pectacular’, en clara referència al món 

del teatre i al gran i divers patrimoni que 
ofereix la vila.

Durant tot l’any, Arenys de Mar oferirà 
una sèrie de propostes englobades sota 
aquesta nova marca i la primera mostra 
ens arriba aquest mes de maig amb el 
Mes dels Indians, en el qual hi trobarem 
diverses propostes teatralitzades. Tam-
bé està previst oferir la ruta teatralit-
zada l’Arenys de punta i cotó els mesos 
de maig, juny i juliol, així com visites 
guiades teatralitzades al cementiri, el 
desembarcament dels Miquelets, peti-
tes representacions durant la celebra-
ció de l’Arenys de Flors, una nova ruta  

teatralitzada de cara al segon semestre 
de l’any i, evidentment, la representació 
de La Pesta del 15 d’agost.

Arenys de Mar vol reforçar, doncs, un ele-
ment tant diferenciador respecte d’altres 
municipis del Maresme com és l’arre-
lament de les arts escèniques a la vila i 
la gran implicació de vilatans i entitats. 
D’aquesta manera es vol iniciar una nova 
etapa en la qual posem en valor el turisme 
cultural de la vila amb l’objectiu d’atrau-
re visitants interessats en la cultura i que 
puguin venir durant tot l’any, posicionant 
la cultura com a eix clau i diferencial com 
a destinació turística. •

Aquest any tindrem ‘Un Arenys espectacular’!

 Les germanes Felicianes, protagonistes d’algunes de les rutes guiades d’enguany.

L’Ajuntament i la parròquia signen un conveni 
per fomentar les visites al retaule barroc

L’alcaldessa Annabel Moreno i el 
rector de la parròquia d’Arenys 
de Mar, mossèn Elies Ferrer, 

van signar el 10 de maig un conveni 
de col·laboració per facilitar la visita 
al retaule barroc de l’església de San-
ta Maria.

El conveni permetrà organitzar visites 
guiades i establir uns horaris de visita 
al retaule barroc, amb més de 300 anys 
d’història i declarat Bé Nacional d’In-
terès Cultural. Es tracta d’un magnífic 
monument barroc construït entre el 
1706 i el 1709 per l’escultor Pau Costa i 
acabat de policromar l’any 1712.

Coincidint amb els 300 anys de la seva 
construcció, l’any 2012 l’Ajuntament va 
impulsar la celebració del tricentenari 
del retaule barroc amb un seguit d’ac-

tivitats divulgatives i culturals que van 
tenir continuïtat al 2015 amb una com-
pleta restauració del retaule.

Es posa de manifest que l’Ajuntament 
d’Arenys de Mar ha procurat sempre 
fer difusió i conservació del nostre pa-
trimoni històric, arquitectònic i cultu-
ral. I el retaule de Santa Maria reuneix 
les tres condicions alhora.

És per tot això, que des de l’Ajunta-
ment sempre s’ha considerat que era 
d’especial importància poder facilitar i 
fomentar la visita d’aquesta peça escul-
tòrica d’alt interès cultural i turístic •. El conveni es va signar davant del retaule.



15

Maig-Juny 2018 COMUNICACIÓ | Arenys de Mar | ATocarRatlla 

L’Ajuntament d’Arenys de Mar ha 
rebut el Segell Infoparticipa, un 
guardó que reconeix la qualitat i 

la transparència de la comunicació lo-
cal pública i que atorga el Laboratori 
de Periodisme i Comunicació Plural 
(LPCCP) de la Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB), el qual avalua les 
pàgines web de tots els municipis de 
Catalunya en relació al compliment de 
la Llei de Transparència i a la manera 
de proporcionar la informació als ciu-
tadans perquè aquesta sigui fàcilment 
accessible i entenedora.

En el cas d’Arenys de Mar, la pàgina 
web de l’Ajuntament ha obtingut un 
92% de la puntuació en base als indi-
cadors d’avaluació que s’acompleixen. 
En aquest sentit, cal remarcar que tan 
sols un 10% dels municipis de Cata-

lunya han aconseguit el guardó In-
forparticipa en l’edició d’aquest 2018. 
Tanmateix, des de l’Ajuntament es con-
tinua treballant per assolir el 100% de 
puntuació i ser el màxim de transpa-
rents amb la ciutadania.

El regidor de Comunicació, Jordi 
Muñiz, va recollir el diploma acredita-
tiu de mans de Miguel Ángel Gimeno 
Jubero, director de l’Oficina Antifrau de 
Catalunya; de Jordi Foz Dalmau, secre-
tari de Transparència i Govern Obert de 
la Generalitat de Catalunya; d’Amparo 
Moreno Sardà, directora del LPCCP de 
la Universitat Autònoma de Barcelona; 
i de Virginia Luzón Fernández, vicerec-
tora de Comunicació i de Promoció de 
la Universitat Autònoma de Barcelona, 
en l’acte celebrat el 25 d’abril al recto-
rat de la UAB. •

L’Ajuntament posa en marxa 
la Videoacta

El consistori ha estrenat aquest 
mes de maig la Videoacta, el 
nou sistema que substitueix 

les antigues actes dels Plens mu-
nicipals. Per implantar el sistema 
s’ha requerit la instal·lació d’un sis-
tema de càmeres robotitzades, un 
nou equip de microfonia digital per 
a la sala de Plens i un programari 
específic que permet eliminar les ac-
tes escrites i donar validesa legal a 
aquest nou sistema d’actes en format 
de vídeo. D’aquesta manera, totes les 
persones en accedir a les actes dels 
plens municipals les trobaran a partir 
d’ara en format vídeo indexat al web 
municipal, enlloc dels antics textos 
en format pdf.

Reconeixement a la qualitat i la 
transparència de l’Ajuntament
Només un 10% dels ajuntaments catalans, entre ells el d’Arenys, aconsegueixen 
el Segell Infoparticipa.

 El regidor de Comunicació, Jordi Muñiz, va recollir el guardó al rectorat de la UAB.
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acords de ple
P

Quan el nostre grup municipal va entrar a 
formar govern, ho va fer en clau exclusi-
vament arenyenca. No va ser una propos-

ta exclusivament nostra. Anàvem a treballar per 
Arenys. Han passat dos anys i per a algun grup 
ara és més important la política nacional que no 
l’arenyenca.  I com que ja estem en precampanya, 
tot s’hi val, fins i tot la incoherència. 

Incoherència és demanar que el PSC 
marxi del govern mentre en altres 
pobles o al Consell Comarcal s’hi 
està pactant. Incoherència és dema-
nar que tots els grups independen-
tistes vagin junts quan qui ho proposa 
sap que, a hores d’ara, és impossible 
per raons més que conegudes, que Junts 
per Arenys i ERC conformin govern. 

Nosaltres ho hem dit clarament i és que el 
compromís que vam agafar de treballar des 

del govern per Arenys no es trenca fàcilment. 
No diem que sigui impossible, però no serà 
perquè dos grups de l’oposició amb interessos 
clarament partidistes (que no nacionals) vul-
guin fer la guitza, no al PSC, sinó a ERC, que és 
clarament el seu objectiu. En això, dissortada-
ment, hem estat l’excusa ideal per a què perso-

nes que ben poc els interessa Arenys (i és 
veu ben bé amb el tipus de mocions que 

presenten) intentin esgarrapar vots. 

Els regidors del PSC estem tre-
ballant i treballant, però si els re-
gidors de la CUP volen entrar al 

govern i treballar per Arenys estem 
disposats a fer un pas al costat. No és 

de rebut demanar que marxem  i no impli-
car-se en governar. Però, és clar, això tampoc 
és coherència, i ja hem dit que alguns grups no 
en van sobrats, de coherència. •

Coherència

Feina feta no té destorb   

Manifestem el nostre rebuig a actua-
cions que van en contra del lliure i 
responsable exercici del dret d’ex-

pressió, a la vulneració de drets de la 
societat i dels treballadors; la per-
secució de mestres, músics, pa-
llassos, bombers i sindicats; el 
qüestionament del dret de vaga i 
l’esgotament del fons de reserva 
de les pensions... 

Des de CiU i Demòcrates de Catalu-
nya, treballem per tal d’aconseguir una Re-
pública socialment justa i econòmicament 
pròspera, al servei de les persones i la co-
munitat. 

Apostem per un país socialment just i 
econòmicament avançat. Volem una soci-
etat equilibrada, sense riquesa obtinguda 

a costa de la dignitat de les persones 
o del medi ambient. Creiem en un 

model econòmic basat en l’eco-
nomia del bé comú i el creixe-
ment diversificat, on la indústria 
recuperi protagonisme i ofereixi 
oportunitats reals de feina i de 

plena ocupació. 

Aspirem a un model de relacions laborals 
basat en el diàleg i l’acord i entorns de tre-
ball segurs, saludables, compatibles amb la 
productivitat i el creixement. •

Per la República que volem

SESSIÓ DEL 19/04/2018:
•  Festes locals del 2019:  

9 de juliol i 16 d’agost. Unanimitat

•  Canvi de representant de la 
Vocalia de Jubilats al Consell 
municipal de la Gent Gran 
Unanimitat

•  Concessió de la Medalla de la 
Vila a la comunitat dels Frares 
Caputxins. Unanimitat

•  Rectificació de l’inventari 
municipal. Unanimitat

•  Moció en defensa de l’escola 
catalana i el model d’immersió 
lingüística 
16 vots a favor (JxA, ERC, CUP, PSC, 
CiU, ICV) i 1 en contra (PP)

SESSIÓ DEL 24/05/2018:
•  Aprovació exp. reconeixement 

extrajudicial crèdit B003/2018 
8 a favor (ERC, PSC, CiU, ICV)  
i 8 abstencions (JxA, CUP, PP)

•  Aprovació exp. modificació crèdit 
7/2018 
8 a favor (ERC, PSC, CiU, ICV)  
i 8 abstencions (JxA, CUP, PP)

•  Pla estratègic municipal  
de subvencions 2018-2019 
15 a favor i 1 abstenció (CUP)

•  Aprovació bases reguladores dels 
“Premis Espais Florits” i “Mostra 
Literària”. Unanimitat

•  Proposta adhesió a central  
de compres de la Generalitat 
9 a favor (ERC, PSC, CiU, ICV, PP)  
i 7 abstencions (JxA, CUP)

•  Aprovació inicial projecte  
c. Doedes. Unanimitat

•  Aprovació inicial projecte  
c. Olivar, Margarides i Mercat 
Unanimitat

•  Moció per a la protecció del corall 
vermell al litoral català 
15 vost a favor i 1 abstenció (PP)

•  Moció en suport 9 mestres 
inculpats per delictes d’odi  
a l’Institut Palau de St. Andreu  
de la Barca 
15 a favor i 1 en contra (PP)

•  Moció per denunciar la sentència 
del cas “La Manada”. Unanimitat

•  Moció de suport a les famílies 
arenyenques que demanen una 
tercera línia a l’escola Joan 
Maragall d’Arenys de Mar 
Unanimitat

•  Moció de rebuig als dragatges  
a les platges d’Arenys de Mar  
i Maresme en general 
Unanimitat

Quan ERC va accedir al govern munici-
pal, fa dos anys, va dir que treballaria 
de valent per desencallar projectes que 

des de feia massa anys estaven aturats. I 
malgrat el que diguin, així ho hem fet. 
Els exemples són la millor prova que 
complim amb el que diem. 
Per exemple, les Clarisses ja són 
del poble. La nostra carretera, la 
B-511, ja és nostra. Ara podem 
actuar-hi sense haver de dema-
nar permís a ningú. Hem enretirat 
els pneumàtics de la finca particular 
on s’acumulaven des de feia més d’una dè-
cada i que suposaven un perill mediambi-
ental molt important. Hem actuat al carrer 

Pere d’Arenys, on no s’havia fet mai a la 
vida, així com al carrer de la Perera i carrer 
de l’Església, entre d’altres. Hem acabat 

les obres al veïnat de Sant Elm, incloses 
en la Llei de barris, que havien que-

dat aturades durant més de cinc 
anys sense cap explicació i amb 
el risc de perdre la subvenció de 
la Generalitat. I hem encarat la 
nova pista esportiva i la nau de la 

Brigada, després d’anys i panys 
en què no aconseguíem passar de 

paraules i prou. Des d’ERC, treballem 
de valent. Perquè la feina feta no té destorb.  
#LlibertatPresosPolítics #UsVolemaCasa 
#Democràcia •
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Mostrem el nostre rebuig 
a la sentència contra 
una dona valenta que 

el dia que la van violar cinc 
homes, tot just tenia 18 anys. 
Ella va anar a denunciar-ho, i 
es va trobar amb una segona 
violència, aquest cop 
provinent de l’auto-
ritat, l’ecosistema 
social i jurídic que 
té per obligació la 
teva i la seva pro-
tecció. El sistema 
judicial que l’havia de 
protegir i reparar, però 
que ha conclòs que exagerava, 
negant el caràcter intimidatori 
i violent d’uns fets que ho eren 
extremament.

Estem en contra del sentit 
patriarcal de la justícia, que 
envia un missatge de descrè-
dit de la vivència de les dones 
que pateixen aquestes agres-
sions i les revictimitza.

Creiem en la necessària for-
mació obligatòria de tots els 
cossos judicials en la perspec-
tiva de gènere, per tal que no 
es repeteixin situacions com 
aquesta, Apostem per la pre-
venció de les actituds masclis-

tes mitjançant l’aplica-
ció d’una veritable 
coeducació a les 
escoles i instituts, 
en la qual, lògica-
ment, ha de figurar 

l’educació afectivos-
exual a l’alumnat.

Reivindiquem la seguretat de 
les dones a partir d’un dis-
seny urbà, reglamentació dels 
espais dels pobles i viles com 
la nostra, amb perspectiva de 
gènere, com a eina imprescin-
dible per a gaudir de tots els 
drets. I és en aquesta línia que 
treballem des de la Regidoria 
de Drets Civils a l’Ajuntament 
d’Arenys. •

#NoÉsNo #LaManadaSom
Nosaltres #DretsCivils

El trencament de la Regla 
de la despesa

L’actual govern d’Arenys de Mar, 
format per ERC, PSC, ICV i CiU, 
ha empitjorat els motius amb 

què van justificar la moció de censura. 
Recordareu que el principal motiu pel 
qual ens van fer fora del govern va ser 
que havíem trencat la Regla de la des-
pesa, que havíem gastat 60 mil euros 
més que l’any anterior. L’actual govern 
acaba de trencar la Regla de la des-
pesa en 1 milió 300 mil euros. 
 
Ho han intentat justificar 
dient que aquesta quan-
titat pertany al paga-
ment que s’ha fet per la 
compra del convent de 
les monges clarisses. 
Aquesta era una compra 
absolutament previsible. 
Molts grups la portàvem al 
nostre programa electoral, per 
tant es podria haver previst aques-
ta despesa econòmica. El problema 
d’enganyar és que les mentides re-
tornen. Ens vam saltar la Regla per-
què vam renovar el camp de futbol, 
vam cobrir el darrer tram de la Riera 
fins al pont de Lourdes, també vam 
renovar l’edifici Xifré fins a deixar-lo 
a punt per posar en marxa el Viver 
d’empreses, vam arreglar els carrers 
d’en Riera, la Font i Vilaplana, però ho 
van reduir als 60 mil euros de la pel-
lícula per no reconèixer la bona obra 

de govern que estàvem fent. Ara són 
víctimes de la seva manipulació i es 
troben que han portat l’economia del 
poble a un nivell pitjor que el nostre.
 
En compliment de la Llei d’estabilitat 
pressupostària, l’Ajuntament haurà 
de fer un Pla econòmic financer per 
als propers dos anys per corregir 
l’incompliment pressupostari. L’avan-

tatge de la situació és que 
novament el regidor del 

PSC Ramon Vinyes està 
al capdavant de la Re-
gidoria d’Hisenda i té 
experiència en els dos 
aspectes de la Regla: 

trencant-la i fent el Pla 
econòmic per redreçar 

la situació. A qui trobem 
a faltar en aquesta situació 

és l’alcaldessa: profundament 
expressiva quan es tracta de criticar, 
malgrat no ser rigorosa amb la ve-
ritat, i hàbilment silenciosa quan es 
tracta de donar explicacions, i assu-
mir responsabilitats.
 
Des de Junts per Arenys reclamem 
al govern municipal la transparència 
exigible a qualsevol servidor públic i 
la valentia d’explicar als arenyencs la 
deficient gestió econòmica que con-
demna la vila a dos anys de contenció 
econòmica i reducció de la despesa. •

D’ençà del 27 d’octubre, 
la nostra vila forma 
part de la República 

catalana. Una data històrica 
per recordar i celebrar. Ara 
bé, la proclamació 
de la República ha 
anat acompanya-
da de l’aplicació 
de l’article 155, 
en forma de cop 
d’estat, avalat pel 
PP, PSOE-PSC i Cs.

Davant d’aquesta situació, la 
CUP pensem que cal blindar 
les institucions que ens po-
den permetre implementar 
la República al territori: cal 
constituir majories republi-
canes als governs dels ajun-
taments. És per això que vam 
presentar una proposta de 
govern de majoria republica-

na a l’Ajuntament de la vila. 
Això vol dir: expulsar el PSC 
del govern i fer un govern de 
concentració amb JxA, ERC, 
CUP i amb la possibilitat de 

sumar fins a 14 regi-
dors de 17 del ple.

Quan una part 
del govern és a 
la presó, una al-

tra a l’exili i l’estat 
continua bloquejant 

i reprimint la República 
catalana, el que cal és de-
fensar la República; i això 
no es pot fer de bracet dels 
avaladors del 155.  Podem 
ser majoria republicana a 
l’Ajuntament d’Arenys. No-
més depèn de JxA i ERC. La 
CUP mantenim la proposta, 
continua vigent, oberta i so-
bre la taula. •

Arenys de Mar: Municipi 
de La República Catalana

Què està passant amb 
la recollida selectiva?

Una de les promeses més 
importants de l’actual 
govern va ser millorar les 

dades de la recollida selectiva i 
fer de la nostra vila un referent 
del reciclatge. Doncs, després 
de mesos de mandat, l’efecte 
ha estat tot el contrari. Se’ns va 
dir que les bosses incorrectes 
no s’havien de recollir per tal 
de conscienciar la gent. 
Doncs sort que pas-
sen dia rere dia a re-
collir-les, si no, ens 
trobaríem bosses 
de tot tipus a totes 
les cantonades. 

Ja fa setmanes que no 
es publiquen els resultats de 
la recollida al web municipal 
per tal que no veiem si el per-
centatge minva o es manté. Se-
guim tenint els punts negres i 
inclús ens ha portat a conflictes 
amb els veïns. 

Ara han introduït un nou sis-
tema als comercials del Port 
d’Arenys que els perjudica 
seriosament. Les sancions 
no fan efecte, ja sigui per la 
escassetat d’aquestes o per-
què els incívics ja saben com 
esquivar-les. 

No podem continuar així. 
Ara s’apropa l’estiu i 

l’augment de la po-
blació en aquesta 
època pot causar 
que augmentin 
els incívics i ens 
convertim en un 

poble de referència, 
però de fer la recollida 

selectiva mal feta. Dema-
nem al govern que es canviïn 
les coses que no funcionen i 
entre els veïns i la resta de 
grups polítics millorem el 
sistema que ens porta tants 
maldecaps.
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L’11 de maig es va presentar a bord 
del vaixell centenari Sirius el Fes-
tival Maresmar, un esdeveniment 

innèdit a la costa catalana que reunirà 
fins a una vintena de velers històrics al 
Port d’Arenys de Mar. La cita tindrà lloc 

del 8 al 10 de juny i els visitants podran 
contemplar vaixells com el pailebot San-
ta Eulàlia i el Sirius, tots dos amb 100 
anys d’antiguitat i que encara naveguen. 
L’organització del Maresmar va a càrrec 
de l’empresa arenyenca Varador 2000 

Una cita amb vaixells històrics 
i centenaris al Port d’Arenys
>  El Maresmar se celebrarà del 8 al 10 de juny  

al moll de ponent.
>  L’Ajuntament farà un homenatge al Carlitos, 

el darrer vaixell construït a la platja d’Arenys.

Podeu consultar el programa detallar d’activitats a www.maresmar.cat i al web municipal.

 El Maresmar es va presentar a bord del ‘Sirius’.

 El pailebot ‘Carlitos’, el dia del seu avarament.

i, a més de la difusió de la cultura i el 
patrimoni marítim, també pretén divul-
gar els oficis relacionats amb el mar, ja 
que Arenys i el Maresme aglutinen una 
important tradició centenària en la for-
mació de navegants i en la construcció 
d’embarcacions, moltes de les quals van 
servir per comerciar amb Amèrica i per 
fer més gran el teixit productiu i indus-
trial de Catalunya.

En aquets sentit, l’Ajuntament d’Arenys 
de Mar participarà activament al Mares-
mar i ha programat un acte d’homenat-
ge al Carlitos, el darrer vaixell que es va 
construir a les drassanes de la vila ara 
fa just 100 anys. El pailebot Carlitos va 
ser varat a la mateixa platja de la vila a 
la tardor de 1918 i va ser tot un esdeve-
niment popular. 

L’acte tindrà lloc el diumenge 10 de 
juny al matí, a la plaça Lloveras, espai 
que havia ocupat la darrera drassana 
d’Arenys un segle enrere. 

El públic visitant del Maresmar podrà 
contemplar i visitar els vaixells històrics 
així com les zones habilitades i tam-
bé hi haurà una travessa el dissabte 9 
de juny per la costa del Maresme que 
amarrarà al port d’Arenys de Mar, on 
es desenvoluparan activitats paral·leles, 
com exposicions fotogràfiques de vai-
xells històrics i sobre els oficis del mar, 
conferències, taules rodones, xerrades, 
activitats per als infants.

Noms com el Santa Eulàlia, Sirius, Far 
Barcelona, Raptus, Odina, Bon Temps, 
Sa Xicota o Nôtre Dame de Consolation 
són algunes de les embarcacions his-
tòriques que ja han confirmat la seva 
presència a la trobada de centenaris 
Maresmar. •
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