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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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·  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 
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·  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
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Rentat de cara a les voreres 
de la Riera

Arenys tindrà una Oficina d’Habitatge

Torna el tobogan de gel
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OAC Ajuntament 
d’Arenys de Mar
Riera del Bisbe Pol, 8

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

Un parc d’habitatge municipal 
adequat a les necessitats socials 
actuals
L ’Ajuntament d’Arenys de Mar vol posar en mar-

xa a inicis del 2019 una Oficina d’Habitatge amb 
un propòsit molt clar: el de donar resposta a les 

necessitats actuals de la nostra societat enfront de la 
manca d’habitatge accessible a les possibilitats de tot-
hom. 

No és cap secret que estem vivint una nova bombolla 
immobiliària que afecta, sobretot, als preus del lloguer. 
I la nostra vila no n’és una excepció. Per això la mis-

sió de la nova Oficina d’Habitatge serà vetllar per in-

crementar el parc d’habitatge públic d’Arenys de Mar 

ja sigui mitjançant la compra i/o rehabilitació de pisos 

o amb la promoció d’obra pública per a habitatge do-

tacional.

El govern municipal vol donar resposta, així, al dret 

d’accés a un habitatge que tots hauríem de tenir i que 

el sector privat no ha sabut proporcionar.

Aquestes setmanes hem vist moltes obres 
en marxa a la vila, obres que com en la 
majoria de casos, arriben al final dels 

mandats. Un fet que es produeix com a resultat 
de posar en marxa projectes que han hagut de 
superar els tràmits administratius habituals de 
redacció, aprovació, dotació pressupostària, lici-
tació i adjudicació, i que entorpeixen la rapidesa 
que ens agradaria poder-hi donar des del govern.

És el cas, sense anar més lluny, de la renovació 
de les lloses de la vorera de la Riera, que hem 
executat aquesta tardor i el projecte de la qual 
s’havia aprovat l’any 2014. Han calgut, per tant, 
quatre anys per veure aquest projecte fet realitat.

A banda també estem enllestint la poda de l’ar-
brat de la vila i les obres en marxa, o a punt 
de començar, al rial de Sa Clavella, els carrers 
Plana del Paraiso, Pompeu Fabra, Doedes, Mar-
garides, Olivar, Sant Joan, del Turó i plaça del 
Tossol..

Per tant, sabem que aquests mesos tenim la vila 
ben empantanegada, però el resultat valdrà la pena! 

En nom de tot el consistori, que passeu unes Bo-
nes Festes i que tingueu una bona entrada d’any!

Annabel Moreno
Alcaldessa d’Arenys de Mar

Una vila ben empantanegada!

Arenys viu aquests mesos immersa en molta obra pública
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Aquest mes de novembre s’han 
enllestit els treballs de renova-
ció del paviment de la vorera de 

ponent de la Riera, en què s’han subs-
tituït les lloses per un paviment menys 
lliscant. Unes obres que completen 
els treballs realitzats a la primavera 
d’enguany a la vorera de llevant. 

Tot plegat forma part del paquet de 
mesures previstes en el Projecte 
de rehabilitació del centre comerci-
al urbà de la Riera d’Arenys de Mar, 
entre els carrers Olivar i Bisbe Vilà 
Mateu, a ambdues bandes de la Ri-
era i fins al Centre Cultural Calisay 
pel marge dret. Un projecte que es va 

aprovar l’any 2014 però l’execució del 
qual no s’ha pogut portar a terme fins 
aquest 2018.

Els treballs tenen un cost total de 665 
mil euros, 400 mil dels quals es finan-
cen amb els diners que l’Ajuntament 
ha rebut del PUOSC.

Rentada de cara a les voreres de la Riera

Renovem les marquesines 
de les parades de bus

Algunes de les para-
des de bus de la vila 
disposen de noves 

marquesines des de fa al-
gunes setmanes. Concre-
tament, són les dues para-

des de la part més baixa de 
la Riera –a banda i banda 
d’aquesta–, així com la pa-
rada de bus de l’estació de 
tren i la del davant del car-
rer Sant Francesc.

Renovació de la 
rotonda de l’Olivar

La rotonda de la Ri-
era a l’alçada del 
carrer de l’Olivar 

lluirà ben aviat una imat-
ge renovada després 
que s’hagin eliminat els 

llambordins que ocupa-
ven el seu interior i s’hagi 
omplert amb sorra per a 
l’enjardinament de l’es-
pai, a més d’instal·lar-hi 
sistema de reg.

L’abans i el després de la vorera de ponent de la Riera
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El govern municipal vol posar en 
marxa de manera urgent una 
ofensiva a la nova bombolla im-

mobiliària i a l’augment de preus que, 
com el conjunt de Catalunya, pateix la 
nostra vila, sobretot pel que fa als habi-
tatges de lloguer.

És per això que el pròxim mes de ge-
ner es posarà en marxa una Oficina 
d’Habitatge municipal amb l’objectiu 
de promoure l’habitatge públic ja sigui 
mitjançant la compra, promoció i/o re-
habilitació de pisos a la vila, tasca que 
es portarà a terme mitjançant la gestió 
del Patrimoni Municipal del Sòl, que 
actualment és d’uns 3,5 milions d’eu-
ros.

L’Oficina d’Habitatge no suposarà cap 
despesa extraordinària per a l’Ajunta-
ment, donat que es dotarà de personal 
municipal de l’àrea d’Urbanisme i, a 
més de gestionar el patrimoni munici-
pal per a habitatge dotacional, també 
atendrà consultes dels vilatans relaci-

Arenys de Mar tindrà una Oficina 
d’Habitatge a partir del gener

Aquest mes de novembre es po-
sarà en marxa la substitució 
de les bombetes més antigues 

i, per tant, més poc eficients des del 
punt de vista mediambiental de molts 
dels fanals d’Arenys, per nou enllu-

menat amb tecnologia led, la qual 
es caracteritza per tenir la mateixa 
capacitat lumínica amb un consum 
molt inferior al dels llums halògens, 
a més d’una durabilitat molt superior.

La instal·lació de l’enllumenat led 
forma part de la despesa en inversi-
ons sostenibles que el Ple municipal 
va aprovar a l’octubre del 2017 amb 
part del superàvit que havia acumu-
lat l’Ajuntament en el darrer exerci-
ci. La inversió té un cost de 112 mil 
euros que permetrà substituir fins a 
415 de les actuals llumineres, amb 
un 82% d’estalvi energètic.

L’Ajuntament inicia la instal·lació 
d’enllumenat led als fanals de la vila

onades amb aquesta matèria. La seva 
tasca, però, serà independent dels ser-
veis relacionats amb l’habitatge que ja 
oferia l’Ajuntament, com poden ser la 
gestió de la borsa de pisos socials, que 
continua en mans dels Serveis Soci-
als municipals, o de les queixes i de-
núncies de productes hipotecaris, que 
seguirà essent competència de l’OMIC 
(Oficina Municipal d’Informació al Con-
sumidor) i del SIDH (Servei d’Interme-
diació en Deutes Hipotecaris).

Així, la missió de la nova Oficina d’Habi-
tatge serà la d’incrementar el patrimo-
ni immoble municipal per destinar-lo a 
habitatge de lloguer social. La voluntat 
del govern és que, en un futur, es puguin 
unificar ambdues oficines per tal de cre-
ar un servei d´habitatge integral, amb el 
qual es beneficiïn tant les famílies amb 
menys recursos com altres col·lectius 
(joves que es vulguin emancipar, gent 
gran o tutelats) que necessitin habitatges 
dotacionals a un preu per sota de mercat.
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L’Ajuntament d’Arenys de Mar va 
liquidar a mitjans d’octubre, da-
vant de notari, el segon i darrer 

pagament per a la compra de l’edifi-
ci de l’antic convent de les monges 
Clarisses per un import de 300 mil 
euros, tal com s’havia pactat en el 
moment de formalitzar la compra. 
D’aquesta manera, les Clarisses ja són 
plenament propietat d’Arenys de Mar i 
el govern municipal segueix treballant 
i fent gestions amb administracions 
supramunicipals amb l’objectiu de fer-
hi la nova biblioteca de la vila, d’acord 
amb el desig de la majoria de vilatans 
que van participar en la consulta po-
pular celebrada el passat mes de març 

L’Ajuntament liquida la compra de les 
Clarisses i segueix avançant per fer-hi la 
nova Biblioteca

setembre la concessió d’un ajut de la 
Diputació de Barcelona de 39.264,90 
euros per iniciar els treballs previs, 
que serviran per enderrocar els afe-
gits d’obra sense valor arquitectònic 
del convent. 

Paral·lelament, els serveis jurídics 
municipals estan enllestint la redacció 
del plec de clàusules per poder tirar 
endavant un concurs de projectes per-
què els estudis d’arquitectura puguin 
presentar el seu projecte de nova bibli-
oteca. S’evidencia, així, que el govern 
municipal segueix fent passes per 
aconseguir que el nou equipament es 
materialitzi.

per escollir l’emplaçament d’aquest 
nou equipament cultural.

En aquest sentit, l’Ajuntament 
d’Arenys de Mar ha rebut a finals de 
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Arenys delega en el Consell Comarcal el 
servei de recollida de residus
El Ple extraordinari celebrat el 6 de novembre al vespre va aprovar amb 11 vots a favor (ERC, CUP, PSC, 
CiU, ICV i 1 JxA) i 6 abstencions (PP i 5 de JxA) delegar el servei de recollida de residus en el Consell Co-
marcal del Maresme.

Es tracta d’una decisió d’urgència 
atès que la fins ara empresa con-
cessionària del servei (Recolte) va 

anunciar la decisió de no prorrogar el 
contracte que mantenia amb l’Ajunta-
ment des del 2014, quan se li va adju-
dicar el servei per 4 anys amb una pròr-
roga de dos anys addicionals. L’empresa 
es justifica al·legant pèrdues econòmi-
ques. Una decisió que deixava Arenys de 
Mar sense la prestació d’un servei bàsic 
essencial, com és el de la recollida de 
la brossa.

L’Ajuntament i l’empresa havien acor-
dat allargar la prestació del servei fins 
a mitjans del 2019. Malgrat això, Recolte 
va anunciar per sorpresa al setembre 
que deixaria el servei aquest mateix 
2018, alhora que exigia més diners per 
seguir realitzant la recollida de la bros-
sa. Per tot plegat, Recolte s’enfronta ara 
a una possible sanció per incompliment 
de contracte.

Davant d’aquesta situació, el Ple va 
aprovar delegar el servei en el Consell 
Comarcal del Maresme, que assumeix 
la recollida de residus de la vila des 
de l’1 de desembre mitjançant RES-
MAR, una empresa d’economia mixta 
de l’organisme supramunicipal, la qual 
subrogarà els treballadors. El servei el 
prestarà fins que es faci la nova licitació 
d’aquest.

El canvi d’empresa també implicarà 
destinar més diners al servei, que pas-
sarà de 800.000 a 1.100.000 euros. Val a 
dir, però, que oferirà una sèrie de millo-
res importants, ja que s’hi incorpora el 
servei de recollida del cartró comercial 
i també el de recollida de residus volu-
minosos. A més, s’augmenta la recollida 
de voluminosos de 2 a 3 dies per setma-
na, alhora que també hi haurà un aug-
ment de la freqüència de la recollida del 
vidre dels comerços, que passarà d’1 a 2 
dies per setmana.

Tots els grups municipals, 
sensibles amb la situació

En el debat de la delegació del servei, 
tots els grups municipals van argumen-
tar que calia ser responsables amb un 
servei tan bàsic com el de la recollida 
de residus, malgrat que no tots coinci-
deixin en el model de recollida per a la 
vila. Així, el PP va criticar que l’empresa 
abandoni el servei a la mínima que té 
pèrdues i va demanar al govern que tre-
balli per millorar el model de recollida 
selectiva. També la CUP va reconèixer 

que era irresponsable la decisió de Re-
colte i que l’Ajuntament no podia ageno-
llar-se davant de les seves exigències 
econòmiques. Pel que fa al model de re-
collida, van defensar que cal implantar 
el sistema Porta a Porta a tota la vila.

D’altra banda, JxA va dir que s’ha-
via fet un bon plec de clàusules al seu 
moment i que per tant, les pèrdues les 
havia d’assumir l’empresa pel seu risc 
i ventura. També va dubtar que delegar 
el servei en el Consell Comarcal sigui 
garantia d’èxit, atès que la seva experi-
ència és en pobles amb pocs habitants. I 
va criticar que els resultats de recollida 
selectiva fa temps que estan estancats i 
que es té la imatge d’un poble cada cop 
més brut. JxA també va anunciar l’acord 
amb el govern per implantar a finals de 
2019 un sistema d’àrees d’emergència 
tancades, amb videovigilància i amb tar-
geta d’accés. Una d’elles estaria situada 
a l’estació de tren i l’altra encara està 
per determinar.

Des del govern es va agrair la col·labo-
ració i la comprensió de tots els grups 
municipals per solucionar la situació i 
garantir que la vila pugui prestar el ser-
vei de recollida de residus.
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La Regidoria de Medi Ambient ja 
ha tancat el calendari de poda de 
l’arbrat d’Arenys de Mar amb l’em-

presa que realitzarà els treballs.

Es farà la poda de tots els plataners de 
la vila, tant els de la Riera a banda i ban-
da, com els existents en altres carrers, 
parcs i places. En total, està previst po-
dar fins a 445 plataners. Les feines co-
mençaran a partir del 5 de novembre i 
s’allargaran durant tot el mes; s’execu-
taran en diversos trams a la Riera i a la 
resta d’emplaçaments.

D’altra banda, també es farà la poda de 
les moreres. En aquest cas, s’actuarà 
sobre un total de 394 exemplars repar-
tits per tota la vila i els treballs s’enlles-
tiran en dues setmanes.

Poda general dels arbres de la vila

El projecte ‘Aportallibres’, finalista dels Premis 
#Rezero

La iniciativa de prevenció i reu-
tilització de residus ‘Aportalli-
bres’, implantada aquest estiu 

per l’Ajuntament d’Arenys de Mar, ha 
estat nominada com a finalista en la 
categoria d’Administració Local dels 
Premis #Rezero.

Els Premis Rezero són una iniciati-
va de la Fundació Catalana per a la 
Prevenció de Residus i el Consum 
Responsable, fundada el 2015, i amb 

els quals es vol reconèixer aquelles 
iniciatives promogudes amb l’objec-
tiu de canviar el model de producció 
i consum cap al Residu Zero, impul-
sant accions i polítiques transfor-
madores de prevenció de residus.

Malgrat que finalment no va guanyar 
en la seva categoria, la nominació ja 
suposa un bon reconeixement a les 
polítiques de prevenció de residus 
del nostre Ajuntament.

El document vol ser una eina de pla-
nificació estratègica per aconseguir, 
des d’ara i fins al 2025, els objectius 

de prevenció establerts per la normativa 
europea i estatal en aquesta matèria. Un 
punt a favor d’Arenys és que mentre la nor-
mativa catalana Precat20, la qual estableix 
una reducció del 15% per a l’any 2020 en 
relació al 2010, Arenys de Mar ja va assolir 
un 20% de reducció de residus l’any 2015.

El Pla contempla accions de preven-
ció quantitativa, adreçades a reduir la 

quantitat de residus generats per pes i 
volum, així com de prevenció qualitativa 
en relació a la reducció de la quantitat 
de substàncies perilloses o contami-
nants contingudes als residus.

Així, està previst realitzar accions enfo-
cades a un foment del compostatge tant 
individual com als centres educatius 
i reduir el malbaratament alimentari 
amb l’ampliació i millora dels circuits 
d’aprofitament dels excedents alimen-
taris, crear espais de reutilització i d’in-

tercanvi de productes, i accions de caire 
transversal com ara la creació d’una 
xarxa de comerç verd.

L’Ajuntament presenta el Pla local de Prevenció de Residus
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La Policia Local 
deté un grup de 
grafiters

Gràcies a la col·laboració ciutada-
na, la Policia Local va poder en-
xampar i identificar la matinada 

del 7 de novembre tres joves que havi-
en fet diverses pintades amb esprais de 
pintura per diferents indrets de la vila. 
Algunes d’elles les van fer en façanes 
municipals, com es pot observar en la 
foto que acompanya aquesta notícia. A 
més d’identificar-los, els agents els van 
intervenir diversos pots d’esprais de 
pintura de diferents colors i se’ls va de-
nunciar administrativament.

La Policia Local intensifica les campanyes 
a la via pública

E l cos policial ha posat en marxa aquest 
novembre diverses campanyes per a la 
seguretat viària i el compliment de les 

ordenances municipals. Concretament, ha fet 
controls a conductors que fan servir el telèfon 
mòbil a Arenys de Mar, atès que és un dels prin-
cipals motius d’accidents de trànsit. Tanmateix, 
ha portat a terme una campanya de control de 
velocitat a la vila mitjançant un radar que cedeix 
periòdicament el Servei Català de Trànsit.

Paral·lelament, els agents han intensificat la vi-
gilància pel compliment de l’ordenança regula-
dora d’animals domèstics.

El carrer Bisbe Català es tallarà 
al trànsit puntualment

En la reunió mantinguda amb els veïns dels 
carrers afectats per les obres en un solar 
del carrer de la Perera que fa cantonada 

amb el carrer Bareu, el consistori va informar-los 
que el carrer finalment no quedarà tallat al trànsit 
durant mesos, com s’havia anunciat inicialment.

Després d’estudiar el cas al detall amb els pro-
motors de l’obra, s’ha vist la necessitat de poder 
facilitar la mobilitat dels veïns i mantenir aquest 
carrer com a itinerari escolar. És per això que la 
constructora haurà d’instal·lar la grua que ne-

cessiten a l’interior del solar i només es tallarà 
el carrer en moments puntuals per garantir la 
seguretat en les tasques de càrrega i descàrre-
ga de materials per part dels camions.

Davant d’això, s’ha tret la senyalització provisio-
nal que s’havia instal·lat i els carrers Bisbe Ca-
talà i Bareu seguiran essent accessibles a via-
nants i vehicles del veïnat. Tanmateix, la Policia 
Local reforçarà la vigilància del trànsit a la zona 
per evitar les infraccions que alguns conductors 
realitzen al carrer Sant Antoni i de la Perera.



10

Arenys de Mar | ATocarRatlla | MOBILITAT Novembre-Desembre 2018

S’amplia a 3 
hores el temps 
d’estacionament al 
complex esportiu

Arenys de Mar ha po-
sat en marxa al no-
vembre un nou servei 

adreçat a les famílies amb 
infants a les escoles de la 
vila, amb el qual es vol fa-
cilitar la tasca de deixar els 
alumnes a les escoles al 
matí i recollir-los a la tar-
da. Es tracta de la propos-
ta ‘Stop&Go’, que permet 
aparcar gratuïtament du-
rant 15 minuts a totes les 
places de zona blava com-
preses a la Riera del Pare 
Fita entre la pujada del Ca-
lisay i l’estacionament del 
Condis.

D’aquesta manera es vol fa-
cilitar que les famílies, so-
bretot de les escoles Joan 
Maragall i La Presentació, 
puguin deixar i recollir els 
infants amb la tranquil·litat 
de tenir el vehicle ben esta-
cionat i de manera gratuïta 
en les franges de les 9.00 a 
les 9.15 h i de les 17.00 a les 
17.15 h. Es tracta d’una me-
sura consensuada entre el 
govern municipal i l’empresa 
Interparking, concessionà-
ria de la gestió dels aparca-
ments de la vila, amb el pro-
pòsit de millorar la mobilitat 
en unes franges horàries de 

Nova zona d’estacionament ‘Stop&Go’ per facilitar 
la mobilitat a l’arribada i la sortida de les escoles

gran trànsit de vehicles i fa-
cilitar el dia a dia de les fa-

mílies arenyenques usuàries 
d’aquests centres docents.

L ’ampliació horària 
acordada entre l’equip 
de govern i la UFEC 

vol donar resposta a la peti-
ció d’usuaris i clubs espor-
tius que sobrepassen esta-
des de dues hores ja sigui 
amb motiu d’entrenaments 
o disputa de partits.

La limitació del temps d’es-
tacionament és efectiva de 
dilluns a diumenge entre 
les 9 del matí i les 10 de 
la nit, i els usuaris han de 
senyalitzar l’hora d’arriba-
da mitjançant un rellotge 
horari. En aquest sentit, es 
pot utilitzar el rellotge ho-

rari d’estacionament de la 
zona verda o qualsevol altre 
de similar, així com acon-
seguir-ne un a les depen-
dències de la Policia Local 
o al mateix gimnàs.

La limitació del temps d’es-
tacionament en aquest in-
dret és una mesura que es 
va portar a terme el passat 
mes de juny per assegurar 
la rotació de vehicles en 
aquest aparcament i facili-
tar la mobilitat als usuaris 
del gimnàs i de les pis-
tes esportives tant en dies 
feiners com en cap de set-
mana.
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Resultats del Pressupost 
Participatiu 2019
Un cop validats tots els vots de 

les persones que van participar 
a l’octubre a la darrera fase del 

Pressupost Participatiu 2019, ja dispo-
sem de les accions guanyadores que 
s’executaran amb les partides econòmi-
ques reservades del pressupost munici-
pal del 2019.

En l’apartat d’accions a executar com a 
despesa corrent, les propostes guanya-
dores han estat:

-  Campanya de sensibilització al civis-
me amb agent cívic (309 vots)

-  Espais formatius d’assessorament i 
sensibilització entorn de la igualtat 
de gènere i de col·lectius vulnerables 
(275 vots)

POSICIÓ VOTS PROPOSTES DE DESPESA CORRENT: Fins a 25.000 €
1a 309 4. Campanya de sensibilització al civisme amb agent cívic 16.8000,00 €

2a 275 3. Espais formatius d’assessorament i sensibilització en-
torn a la igualtat de gènere i de col·lectius vulnerables 2.000,00 €

3a 205 5. Estudi per identificar camins escolars* 12.000,00 €
4a 196 2. Curs de primers auxilis 1.000,00 €
5a 86 1. Gimcana del Medi Ambient en família 1.500,00 €
(*): Si no s’esgota tota la partida amb les dues primeres accions, es realitzaria també la 3a proposta guanyadora
 

POSICIÓ VOTS PROPOSTES D’INVERSIONS: Fins a 165.000 €

1a 340 2. FASE 2: Eliminació de les barreres arquitectòniques del 
municipi 50.000,00 €

2a 237 4. Parcs Infantils inclusius: Parc de Lurdes, Mare Paula, 
Plaça Lloveras 30.000,00 €

3a 225 3. Il·luminació a la platja Picòrdia 25.000,00 €

4a 196 5. Condicionar l’espai del davant del Calisay per a infants: 
posar Jardineres noves, puntar la terra jocs clàssics* 130.000,00 €

5a 170 10. Barana per accedir al CAP i Serveis Socials amb les millo-
res corresponents d’accés 8.000,00 €

6a 135 1. Adaptacions pictogràfiques i en Braille dels equipaments i 
serveis municipals 20.000,00 €

7a 75 9. Arreglar el carrer Professor Castelló entre Riera i Sant 
Zenon 140.800,00 €

8a 71 6. Millora de les escales del Maltemps, instal·lació de fanal i 
barana 50.000,00 €

9a 66 7. Instal·lació de papereres: Zona Montmar, carrer de la Torre, 
Arquitecte Gaudí i Urb. Cinc Roses 5.000,00 €

10a 65 12. Nous ordinadors per a l’Espai Jove 12.000,00 €
11a 64 8. Il·luminació del parc de Can Quintana 20.000,00 €
12a 29 11. Posar testos amb flors als fanals de la Plaça de la Vila 35.000,00 €
(*): Si no s’esgota tota la partida amb les dues primeres accions, es realitzaria també la 4a proposta guanyadora

Mentre que en l’apartat 
d’inversions, les pro-
postes més votades han 
estat:

-  Segona fase de l’eli-
minació de les barre-
res arquitectòniques 
del municipi (340 
vots)

-  Parcs infantils inclu-
sius: Parc de Lurdes, 
Mare Paula, plaça 
Lloveras (237 vots)

-  Il·luminació a la plat-
ja de la Picòrdia (225 
vots)

En total, s’han registrat 
667 votacions, 53 de les 
quals han estat nul·les. 
Pel que fa a les franges 
d’edat, la màxima partici-
pació s’ha produït en per-
sones d’entre 36 i 55 anys.



12

Arenys de Mar | ATocarRatlla | JOVENTUT I INFÀNCIA  Novembre-Desembre 2018

La gran novetat del passat Nadal 
a la vila, el tobogan de gel artifi-
cial, tornarà a instal·lar-se a la 

part nova coberta de la Riera del 14 de 
desembre al 7 de gener. I arriba amb 
una novetat important, ja que enguany 
aquesta atracció serà gratuïta per a tots 
els usuaris.

Es tracta d’un tobogan que recorre uns 
20 metres sobre una superfície lliscant 
de material sintètic que simula les ca-
racterístiques del gel i que els usuaris 
baixen muntats dalt d’un flotador ge-
gant. L’atracció és apta tant per a infants 
com per a adults.

El tobogan de gel serà gratuït 
per a tothom aquest Nadal!
L’Ajuntament aposta de nou per aquesta atracció nadalenca després de l’èxit de públic de l’any passat.

E l 16 de novembre es va consti-
tuir el segon Consell d’Infants 
d’Arenys de Mar, correspo-

nent al curs escolar 2018-2019. En 
les darreres setmanes, les escoles 
de la vila van celebrar els seus pro-
cessos electorals per escollir els 
nous consellers infantils que for-
maran part del Consell d’Infants 
durant aquest curs. 

El nou Consell d’Infants ja 
està en marxa

El Consell dels Infants és un espai 
de participació política dels infants 
de la vila, per col·laborar activament 
en la construcció, desenvolupament i 
millora del seu poble, tot aportant el 
seu punt de vista, propostes o accions 
amb voluntat transformadora.

Val a dir que la feina del Consell d’In-
fants ja és visible, atès que a petició seva 
enguany s’ha instal·lat una nova tirolina 
a la platja del Cavaió i s’han posat fonts 
d’aigua a diversos parcs de la vila.
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En marxa un programa per a la inserció de 
persones en risc social majors de 45 anys

L ’Ajuntament d’Arenys de Mar ha 
posat en marxa un projecte de di-
namització destinat a persones de 

la vila majors de 45 anys que es troben 
en situació d’atur de llarga durada. Es 
tracta d’un projecte organitzat per la 
Regidoria de Promoció Econòmica que 
imparteix la Fundació Intermedia i que 
sorgeix com una de les propostes gua-
nyadores en l’apartat de despesa cor-
rent del Pressupost Participatiu de l’any 
passat, dotat amb un pressupost de 
8.000 euros.

Aquest programa de formació i tutela 
individualitzada s’adreça a col·lectius 
vulnerables que actualment tenen un 
desconeixement o desmotivació so-
bre com accedir als recursos que els 
permetin una inserció laboral efec-
tiva i pretén millorar la seva ocupa-
bilitat, crear ponts i alinear usuaris 
amb les entitats locals i dinamitzar 
a tots els implicats (entitats locals, 
usuaris i el sector empresarial de 
la zona). Així, l’objectiu principal és 
millorar l’ocupabilitat dels usuaris 

mitjançant plans d’ocupació indivi-
dualitzats, amb tutories i entrevistes 
amb cada usuari per determinar els 
objectius a curt termini. En aquest 
sentit, els usuaris sempre aniran de 
la mà del programa i obtindran re-
cursos i eines per desenvolupar-se i 
assolir l’objectiu final: treballar ac-
tivament.

Fins a una trentena de persones es po-
dran beneficiar d’aquest projecte que 
s’allargarà fins a finals d’any.

El ‘Projecte Radars’ ja s’ha donat a conèixer 
als vilatans

L ’alcaldessa d’Arenys 
de Mar, Annabel Mo-
reno, i el regidor de 

Gent Gran, Carles Sala, 
van presentar als veïns i 
veïnes del municipi el pro-
jecte en un acte lúdic i fes-
tiu a la plaça de l’Església, 
on tots els assistents van 
poder gaudir d’un concert 
a càrrec de l’Escola de 
Música Municipal Carles 
G. Vidiella i una mostra de 
sevillanes i altres danses 
a càrrec de l’Esplai de la 
Gent Gran i d’alumnes de 
dansa de la vila.

Els assistents també van 
poder gaudir del conte 

“L’Escombreta”, escrit per 
Albert Estengre i narrat 
per ell mateix, que expli-
ca la història d’una dona 
gran que podria haver es-
tat usuària del ‘Projecte 
Radars’.

L’acte va acabar amb una 
xocolatada popular i un 
bon grapat de persones 
interessades a fer-se vo-
luntàries Radars. Si voleu 
participar en aquest pro-
jecte, us podeu adreçar 
a la Regidoria de Gent 
Gran, trucant al telèfon 93 
795 97 77 o bé enviant un 
correu a radars@arenys-
demar.cat

La Regidoria de Gent Gran va presentar ofi-
cialment el passat divendres 26 d’octubre el 
‘Projecte Radars’ al conjunt de la població.

Nadal inclusiu a la vila

L ’Ajuntament d’Arenys 
de Mar i la Fundació 
Junts Autisme han tre-

ballat en una sèrie d’acci-
ons per fer que els actes de 
Nadal siguin inclusius per a 
les persones amb diversitat 

funcional, com poden ser les 
activitats del Tió i de lliura-
ment de la carta als Reis. En 
aquests casos, es farà dis-
criminació positiva amb els 
infants que acreditin algun 
tipus de discapacitat.
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Un total de 535 atletes 
han participat a l’edi-
ció d’enguany del Cros 

dels Arenys, celebrada el 
passat 3 de novembre al Parc 
de Can Jalpí. Durant el matí 
es van disputar diferents cur-
ses separades per categories 

que anaven des de sub-8 fins 
a màsters.

Cal destacar la participació 
de 21 atletes de la vila, així 
com la presència de corre-
dors d’arreu de la comarca 
del Maresme i d’altres mu-

Gran participació en el 39è Cros 
dels Arenys

nicipis de la província de 
Barcelona, com ara Caste-
llar del Vallès, Hospitalet, 
Barcelona, Barberà o Mo-
llet.

En les categories Open Fe-
mení i Masculí es va lliurar 
el Trofeu Memorial Lluís 
Garcia Baena “Titin”. Els 
guanyadors van ser Sara Lo-
ehr, de l’A.E. Rockets, i Pau 

Capdevilla, del Club Esportiu 
Trikids.

Des de l’Ajuntament d’Arenys 
de Mar s’agraeix la tasca rea-
litzada per les diferents entitats 
que cada any hi col·laboren pel 
bon funcionament de l’acte. 
Any rere any, aquest acte es-
portiu és confirma com a un 
dels crosos més importants de 
la comarca del Maresme.
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Continuant amb les activitats vin-
culades al ‘Producte d’Arenys’, 
el divendres 23 de novembre vam 

poder fer un repàs a la història de l’ela-
boració de vi a la nostra vila.

La marca ‘Producte d’Arenys’ ofereix 
un tast de vins amb història

En un acte celebrat a la sala d’actes de 
la Biblioteca i sota el títol de ‘Tast de vins 
amb Història’, el viticultor del Celler Tal-
comraja, Joan Munich, va oferir un re-
sum sobre el treball i la elaboració del vi 

que porta a terme a les vinyes d’Arenys, 
a més de presentar alguns dels vins ela-
borats sota la marca ‘Producte d’Arenys’.

Després de cada presentació del vi, el 
músic i compositor Marc Egea va recitar 
un poema relacionat amb el vi presentat.

I per conèixer la vinculació d’Arenys amb 
el conreu del raïm i la producció de vi, l’ar-
xiver municipal Hug Palou va parlar sobre 
les vinyes que van formar part del paisat-
ge dels dos Arenys durant el segle passat.

L’acte es va cloure amb un tast de vins 
amenitzat amb la música de la viola de 
roda del Marc Egea.
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Vuitanta persones es van citar el passat 17 de novembre 
a la balconada del Xifré per gaudir d’una proposta cul-
tural sense saber en què consistiria ni on es desenvolu-

paria. Era la sorpresa que els deparava l’edició d’enguany dels 
‘Escenaris Secrets’, una experiència cultural que va més enllà 
del teatre i de la música, on el lloc, la sorpresa i la proximitat 
juguen un paper molt important.

Aquest cop, la cita a cegues amb la cultura ens va portar a tres 
escenaris diferents. El Viver d’Empreses del Xifré i la capella 
del convent de les Clarisses van ser escenari de dues fun-
cions de microteatre dirigides per Roger Pou i a càrrec dels 
integrants de la companyia Homo Teatris, mentre que la sala 
polivalent del C.C. Calisay va ser escenari d’un concert acústic 
de Raquel Xiberta i Pep Romaguera que va posar punt i final 
a la vetllada.

Gran èxit dels ‘Escenaris Secrets’

Bona acollida de la prova pilot 
per obrir el retaule als visitants

Un total de 379 per-
sones van poder 
visitar el retaule 

barroc de l’església de 
Santa Maria d’Arenys en-
tre el 2 d’octubre i el 3 de 
novembre.

L’obertura del retaule 
entre setmana i caps de 
setmana per a visites ha 
estat una prova pilot per 
conèixer l’atractiu turís-

tic d’aquest important 
patrimoni cultural are-
nyenc, el qual ha quedat 
del tot demostrat. És per 
això que des del consis-
tori i el Consell Pastoral 
es treballa ara per po-
der instaurar l’obertura 
habitual del retaule. En 
aquets sentit, es vol po-
sar en marxa una taxa 
municipal que en reguli 
l’accés.

L’interès dels ‘Escenaris Secrets’ per part dels arenyencs ha 
anat en augment en cada edició, fins al punt que les places 
d’enguany es van esgotar en poc més de 48 hores.
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Arenys amplia la seva xarxa de 
Punts d’Informació Turística
La nostra vila disposarà de fins a 9 punts acreditats, després de que l’Associació El Moll s’hagi afegit a la 
resta de PIT.

E l Consorci de Promoció 
Turística Costa del Ma-
resme va organitzar el 

22 de novembre una sortida 
de coneixement del Mares-
me, centrada en Arenys de 
Mar i Sant Pol, en el marc 
del projecte Punts d’Infor-
mació Turística (PIT). Durant 
la jornada es va fer una vi-
sita al Club Nàutic d’Arenys 
i la Base nàutica, on es van 
conèixer les instal·lacions i el 
seu funcionament. Seguida-
ment, va tenir lloc una visita 
guiada al port d’Arenys. El 

grup es va desplaçar poste-
riorment cap a Sant Pol de 
Mar, on va realitzar una ruta 
guiada.

Aquesta jornada va servir 
per fer lliurament, també de 
les acreditacions dels Punts 
d’Informació Turística de la 
comarca pel 2019. En el cas 
d’Arenys de Mar disposem de 
fins a 9 PIT. Així, renoven la 
seva credencial l’Hotel Vila 
Arenys, l’Hostal Portofino, 
la casa vacacional Portofino 
Mar, a més de la Biblioteca, 

el Club Nàutic Arenys, l’Ofi-
cina de Turisme, el Museu 
d’Arenys i el Balneari Titus. 
A més, afegim un nou nom a 
la llista: l’Associació El Moll 
d’Arenys de Mar.

El projecte Punts 
d’Informació Turística 
(PIT)

Els Punts d´Informació Tu-
rística (PIT) és un projecte 
que neix de l’Oficina Tècnica 
de Turisme de la Diputació de 
Barcelona i, en aquest cas, al 

Maresme està coordinat pel 
Consorci de Promoció Tu-
rística Costa del Maresme. 
El projecte té com a objectiu 
dotar les comarques de la 
província de Barcelona d’un 
major nombre de punts d’in-
formació turística, ja siguin 
entitats públiques o equipa-
ments i/o serveis turístics 
privats, que ajudin a comple-
mentar el servei d’atenció al 
turista/visitant i disposin de 
les eines per informar, orien-
tar i acompanyar a aquest en 
la seva estada.
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Aquest mes de no-
vembre s’han tornat 
a produir casos de 

veïns i veïnes que no podien 
veure correctament els ca-
nals de televisió. Es tracta 
d’unes interferències cau-
sades pel desplegament de 

la tecnologia 4G, associada 
a les operadores de telefo-
nia mòbil.

A partir de l’alliberament 
de la banda de 800MHz, 
els operadors de telefonia 
mòbil que han resultat ad-

Solució als problemes per 
veure la TV

judicataris d’aquesta banda 
han anat realitzant el desple-
gament de la xarxa 4G en les 
freqüències que abans feia 
servir el servei de televisió, 
situació que provoca inter-
ferències en la recepció del 
senyal televisiu. 

Els passos a seguir

Davant d’aquesta situació 
cal trucar al telèfon gratuït 
900 833 999 per concertar 
dia i hora perquè un operari 
es desplaci fins l’edifici i ins-
tal·li sense cost un filtre que 
elimina les interferències. 
Si es tracta d’un edifici col-
lectiu, la gestió ha d’anar a 
càrrec del president/a de la 
comunitat o del seu admi-
nistrador de finques.

Hi ha més informació so-
bre aquest fenomen al web 
www.llega800.es
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acords de ple
P

S ’acosta el final de mandat i avi-
at serà hora de passar comptes. 
Per descomptat que hauríem 

volgut fer més o fer-ho millor. Però 
comptat i debatut el balanç ens és po-
sitiu. 
El nostre grup, que té la força 
que té, tampoc hem pogut fer 
tot el que dúiem en el pro-
grama. 
I entenem que cap grup, ja 
que el temps de les majories 
absolutes per ara ha desapare-
gut i es tracta de fer el que aconse-
gueixi un consens majoritari. 
Pel que fa a esports dúiem el compro-
mís de fer una nova pista i ens hem 
trobat amb diferents entrebancs. La 

sort és que el darrer s’ha desencallat 
fa pocs dies. Ja tenim l’autorització 
de la UFEC per fer el nou pavelló. Ara 
haurem de preparar el procés de lici-
tació, l’adjudicació i l’obra. No és im-

mediat però ja tenim enfilada la 
recta final. 
I tot i que estem ja en camí 
d’un nou mandat municipal 
podem dir també que enca-
ra que no s’aprovés el pres-

supost del 2019 tindríem ac-
tuacions a fer molt importants 

que ja estan programades i molt 
avançades. 
No volem acabar sense desitjar-vos a 
tots i a totes unes Bones Festes de Na-
dal i un Bon Any.

Enllestint feina fins al final del mandat

Biodiversitat i producció: cap a una 
estratègia de país inclusiva 

Les platges són un actiu natural que hem de 
mantenir i preservar. El seu entorn és un 
dels principals motors d’atracció tant per 

a forasters, com per a iniciatives empresarials, 
un espai productiu de gran transcendència i 
potencialitat, que pot esdevenir una im-
portant font de riquesa directa i indi-
recta per al municipi. 
Amb l’estudi “Projecte integral de 
les platges d’Arenys de Mar”, sol·li-
citat per l’Ajuntament a la Diputació 
de Barcelona, es pretén posar en 
valor aquest recurs i obrir un període 
de reflexió i estudi sobre la seva gestió 
i explotació. El treball dóna a conèixer per 
primera vegada, el perfil de les persones que 
ens visiten. 
L’estiu passat, es van realitzar més de 700 en-
questes a forasters i usuaris locals. Es van reco-

llir dades sobre hàbits de consum, satisfacció, 
lloc de procedència i despesa mitjana realitzada 
pels visitants, a la platja i a la vila. De l’anàlisi 
es desprèn que el temps d’estança i la despesa 

dels visitants, augmenta sensiblement a me-
sura que s’incrementa el compliment de 

les seves expectatives. 
El treball proposa nous usos i opor-
tunitats i concreta un model d’ex-
plotació per a la millora del ren-
diment econòmic de les platges, 
compatible i respectuós amb el 

medi ambient. 
Es pretén que la informació i les dades 

obtingudes sobre les noves necessitats i ex-
pectatives dels que ens visiten siguin una eina 
útil a empresaris i emprenedors del sector tu-
rístic i de serveis de la vila, per cercar noves fór-
mules i oportunitats de millora sostenible. 

Aquest mes de desembre el CC Cali-
say acull una jornada dedicada al Medi 
Ambient organitzada per la sectorial 

d’Esquerra Republicana. Persones vin-
culades al partit, expertes en qüesti-
ons mediambientals, s’hi aplegaran 
per compartir experiències i exper-
tesa en l’àmbit de la biodiversitat. 
Es tractarà l’Estratègia de Conser-
vació de la Biodiversitat i l’Agència 
de Patrimoni Natural, la llei d’Espais 
Agraris i diferents experiències d’interès 
del país. 
En aquest context, la nostra regidora Laia 
Martín, presentarà una ponència sobre els 10 
anys de recuperació ambiental de les platges 

d’Arenys. Les platges d’Arenys s’han convertit 
en un referent al litoral català i per això hi tre-

ballem a consciència, no només quan arriba 
l’estiu, sinó durant tot l’any. 

El camí cap a la República segueix, 
sense pausa, en paral·lel a la feina 
que fem des de l’Ajuntament dia a 
dia, acció rere acció. Perquè estem 
convençuts que per fer efectiva la 
República cal ser un municipi re-

publicà. I això va més enllà de la in-
dependència. Republicanisme portat a 

tots els racons del país i impregnat en totes 
i cadascuna de les accions que fem persones i 
partit.
#LlibertatPresosPolítics #UsVolemaCasa #Democràcia

PLE DEL 25/10/2018

• Ratificació del Decret d’Alcaldia 
2018/1504 de 9 d’octubre. 
Unanimitat

• Modificació dels membres 
de la Comissió Informativa 
d’Urbanisme, d’Obres i de Serveis.
Unanimitat

• Aprovació del Registre 
d’Interessos, Models de Registre 
d’Interessos i Instruccions. 
Unanimitat

• Aprovació de la pròrroga del 
contracte del servei de prevenció 
de riscos laborals. Unanimitat

• Aprovació de la modificació de 
la Relació de Llocs de Treball 
de l’Ajuntament d’Arenys de 
Mar per al 2018 per aplicació 
de l’increment del 0,25 per 
cent previst en la LPGE 2018. 
Unanimitat

• Aprovació provisional de 
modificació de les Ordenances 
fiscals reguladores dels tributs 
municipals per a l’exercici 2019. 
8 vots a favor (ERC, PSC, CiU, PP, 
ICV), 2 abstencions (CUP) i 6 vots en 
contra (JxA)

• Aprovació de la modificació de 
crèdit 15/2018, sota la modalitat 
de suplement de crèdit. 8 vots a 
favor (ERC, PSC, CiU, PP, ICV) i 8 
abstencions (CUP i JxA)

• Aprovació delimitació PAU 01 El 
Cònsol en execució de sentencia. 
Unanimitat

• Aprovació de traspàs de la parada 
del mercat municipal núm.6 a 
favor de L.C.D. Unanimitat

• Moció presentada per la CUP per a 
un debat sincer amb la comunitat 
educativa sobre un nou marc 
regulatiu integral de l’espai del 
migdia als centres educatius de 
titularitat pública. Unanimitat

PLE DEL 06/11/2018

• Ratificació del decret 2018/1581. 
11 favor (ERC, CUP, PSC, CiU, ICV 
PP) i 6 abstencions (JxA)

• Aprovació del Conveni amb el 
Consell Comarcal de delegació de 
competències en la recollida de 
residus. 11 a favor (ERC, CUP, PSC, 
CiU, ICV i 1 JxA) i 6 abstencions (PP 
i 5 de JxA)

• Aprovació del compte general de 
l’exercici 2017 de l’ajuntament 
d’Arenys de Mar, integrat pel de la 
pròpia entitat i l’EPE Ràdio Arenys. 
9 a favor (ERC, PSC, CiU, ICV i PP) i 
8 abstencions (JxA i CUP)

• Aprovació modificació de crèdit 
16/2018. 15 a favor i 2 abstencions 
(CUP)
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Els petits canvis són 
poderosos!!!

Sempre vives, lliures i 
combatives!

Per un mercat setmanal més 
ampli

Per una vila més neta

Ho deia el Capità Enci-
am a mitjans dels anys 
noranta per la TV quan 

feia educació ambiental com 
a eina per contribuir a un 
món més sostenible. Recu-
perem la seva frase mítica, 
convençuts que la 
instal·lació de fa-
nals led que s’ha 
iniciat aquest no-
vembre a la vila 
és una inversió 
de futur no només 
pel medi ambient, 
sinó també per l’estal-
vi econòmic que representa. 
S’han substituït les bombe-
tes més antigues, i per tant, 
més poc eficients pel nou 
sistema d’enllumenat amb 
tecnologia led, la qual es ca-
racteritza per tenir la matei-
xa capacitat lumínica amb un 
consum molt inferior al dels 
llums halògens, a més d’una 
durabilitat molt superior.

Contents que el projecte 
avanci formant part de la 
despesa en inversions sos-
tenibles que el Ple munici-
pal va aprovar l’octubre del 
2017 amb part del superàvit 
que havia acumulat l’Ajun-

tament en el darrer 
exercici.

Aquesta inversió 
té un cost de 112 
mil euros que 
permetrà subs-

tituir fins a 415 de 
les actuals llume-

neres, amb un 82% 
d’estalvi energètic. La inten-
ció és la d’anar estenent la 
seva instal·lació a tot el ter-
me municipal. En paral·lel 
i amb l’ajut econòmic de la 
Diputació de Barcelona, s’ha 
fet també el canvi de llums 
led a la Biblioteca, i aviat es 
farà al Mercat Municipal i al 
Complex Esportiu Fondo de 
les Creus.

Creuen que Arenys està 
net? S’han resolt els 
problemes de les bos-

ses al carrer? Eliminar les 
àrees d’emergència ha mi-
llorat la neteja de la vila? 
Pensem que no.
La realitat és, però, que 
Junts x Arenys, des de 
l’oposició, ha arribat 
a un acord amb 
ERC i PSC per ti-
rar endavant la 
contractació de 
la nova empresa 
de neteja per als 
propers dos anys. 
Ho hem fet per respon-
sabilitat. Perquè entenem 
que per davant de tot hi ha 
el benestar dels arenyencs. 
Contràriament al que vam 
rebre quan governàvem, no 
s’hi val tot, i com sempre que 
ens necessiten i ens bus-
quen posem a davant l’inte-
rès dels veïns. 
Per al 2019 recuperem les 
zones d’emergència i a més, 

les farem tancades i vigila-
des amb càmeres. Incorpo-
rem targetes identificatives 
per fer-ne ús, amb l’objec-
tiu de millorar el control del 
servei i minimitzar les mo-
lèsties als veïns més pro-
pers. Per nosaltres les zo-

nes del Bareu i el rial de 
les Canalies són una 

prioritat.
També hem ar-
rencat el compro-
mís que el govern 
estudiï incorporar 

bonificacions per 
als veïns que facin 

un bon ús del sistema 
de recollida de residus. 
Un cop més hem demostrat 
que per damunt dels per-
sonalismes i els interessos 
dels partits hi ha el municipi 
i que sempre que el govern 
ens necessiti ens tindrà al 
seu costat per implementar 
mesures que millorin la vida 
dels arenyencs i arenyen-
ques.

L es xifres del darrer 
any tornen a ser 
esfereïdores: 16 

dones assassinades als 
Països Catalans per vi-
olència de gènere. 
Això no són ca-
sos aïllats, sinó 
la perpetuació 
d’un sistema 
que no prote-
geix la víctima 
sinó que l’acusa i 
l’oprimeix per la seva 
condició de gènere.
El novembre se celebra el 
Dia Internacional contra la 
Violència de Gènere, un dia 
en què tenim l’oportunitat 
d’assenyalar els culpables 
d’aquests assassinats: el 
patriarcat i el capitalisme. 
Dos elements que any rere 
any s’han dedicat a enfor-

tir conductes i reproduir 
patrons socials que ens 
han portat a perdre com-
panyes, infants, familiars, i 

a patir violacions, agres-
sions sexuals i do-

mèstiques, entre 
moltes altres 
conductes.
Tot això, ens 
deriva a per-

severar en una 
lluita contra tots 

aquells sistemes que 
fomenten l’opressió cap a 
la dona i qualsevol col·lec-
tiu que pateix violència per 
la seva condició de naixe-
ment. Perquè aquest 25 
de novembre volem cridar 
ben fort que s’ha acabat i 
que ens sentim més vives, 
més lliures i més combati-
ves que mai.

D es del Partit Popular 
creiem que, ara que 
tenim les lloses de 

la Riera canviades després 
de tant de temps que els 
vilatans ho reclamàvem, ha 
arribat l’hora d’am-
pliar el Mercat al 
llarg de tota la 
vorera, de nord 
a sud. 
A la nostra vila 
el punt neuràlgic 
dels dissabtes és 
el mercat setmanal, 
al qual es desplacen di-
ferents persones d’arreu 
de la comarca per gaudir 
d’un matí a la nostra po-
blació. Aquesta concen-
tració beneficia no només 
els paradistes sinó tots els 
comerços de la població, 
per això s’hauria d’ampli-
ar al llarg de tota la Riera i 

convertir-nos en una de les 
referències pel que fa als 
mercats setmanals. 
Tenim voreres amples i co-
merços desplegats per tota 
la zona, ciutadans que ho 

agrairan, ja que a la 
part alta hi viu una 

alta concentra-
ció de persones 
que no s’hauran 
de desplaçar 

fins al capdavall 
d’Arenys per poder 

fer les seves compres. 
Així doncs, demanem al 
govern que parli amb els 
paradistes i obri les pla-
ces oportunes per ampliar 
el mercat setmanal d’una 
manera ordenada al llarg 
de tota la Riera. Tenim to-
tes les condicions idònies, 
ara només falta posar 
mans a l’obra.




