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TELÈFONS
D’INTERÈS

RECOLLIDA DE TRASTOS VELLS

EMERGÈNCIES

EXPOSICIONS

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

CAP
93 795 80 74

Policia Local
93 795 99 01       Urgències 092

Parc de Bombers
93 795 81 80       Urgències 112

Mossos d’Esquadra 088

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

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

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

www.arenysdemar.cat

La recollida de trastos vells del mes de setembre: SECTOR A, dimarts 4 i SECTOR B, dimarts
18. Els trastos vells es poden treure al carrer, sense entorpir el pas de la via pública, a partir
de les 10 de la nit anterior del dia programat. Recordeu, també, que la Deixalleria d’Arenys
(Torrent d’en Puig) és oberta de dimarts a dissabte, matí i tarda, i diumenge al matí. Informació:
937938985.

A la Sala d’Exposicions del C.C. Calisay

Nova programació de Ràdio Arenys
(a partir del 12 de setembre al 91.2 FM)



3

D
’A

L
C
A
L
D
IA

S
U
M

A
R
I

EDITORIAL

Hi ha una frase que diu que l’important
no és saber on estàs, sinó cap on vas.
Penso que aquesta idea és perfectament
aplicable a un govern municipal i, en
aquest cas, al d’Arenys de Mar. I és que,
naturalment, cal saber on som –i els
primers dies del Govern han servit per
a això–, però cal tenir directrius i aplicar-
les. En cas contrari, no es fa més que
gestionar el dia a dia. I a Arenys volem
futur i el volem en molts àmbits.
Aquest equip de Govern que ara co-
mença pretén posar-se al servei dels
ciutadans i les ciutadanes essent cohe-
rents, tots els que en formem part, amb
el programa que ens ha fet arribar fins
aquí.
La nostra voluntat és ser decisius en
l’arrencada de l’Arenys del segle XXI i
per això ja hem començat a treballar en
àmbits tan importants com el de la salut,
l’educació, la participació, la seguretat i
molts d’altres, dels quals bona mostra
es detalla en aquestes planes i que us
volem anar explicant de mica en mica.
Planes de la nova revista  A Tocar Ratlla,
que posen de manifest el tarannà del
nou govern: no tenia sentit canviar el
nom de la revista només perquè hi havia
un nou Govern, però sí que calia oferir
més i millor informació. Millor informació
que vol dir, també, que a cada número
de la revista hi hagi la veu de l’oposició
i la informació dels plens.
Sabem que aquest mandat no serà pos-
sible sense la complicitat, l’ajuda i, fins
i tot, la crítica de les persones que viuen
a Arenys de Mar. En aquest procés és
important comptar amb l’oposició, ja
que no hi ha res més útil que entendre
que la població és diversa i que les opi-
nions també ho són. En aquest sentit
esmerçarem tots els esforços que calgui.
Ens hi juguem el futur. Un futur que serà
molt millor que la realitat que avui tenim.
Però per tenir aquest futur, tots hi hem
de ser. I el Govern nou ho és i ho serà
de tots i cadascun dels ciutadans i ciuta-
danes d’Arenys.
Acabo desitjant-vos una bona tornada a
la feina, a les escoles i al dia a dia, i us
reitero la garantia que aquest Govern
us escoltarà, us atendrà i prendrà bona
nota de les vostres inquietuds.

Ramon Vinyes i Vilà
Alcalde d’Arenys de Mar

Una eina
per a la comunicació

L’A Tocar Ratlla ja és aquí. El setembre és el mes per excel·lència en què es comencen
projectes nous, es reprenen els que ja estaven encarrilats –però s’han deixat en repòs
durant les vacances d’estiu– i, aquest any, és el mes en què un equip de Govern nou
pren amb fermesa les regnes de l’Ajuntament després de dos mesos intensos dedicats
a planificar els quatre anys de mandat que hem encetat.

El començament de curs, escolar i polític, ens fa encarar el futur amb noves expectatives,
amb ganes i força renovada. La prioritat d’acció d’aquest Govern són les persones i,
per això, creiem que el butlletí municipal ha d’esdevenir una bona eina de comunicació.
Per aquesta raó hem apostat per un A tocar ratlla renovat, que us pugui oferir més
continguts, un mitjà de comunicació àgil, com, de fet, volem que sigui tot el que fa
referència a l’Ajuntament: fàcil, planer i accessible.

L’A Tocar Ratlla ha de servir, també, per al diàleg. Entre d’altres novetats els grups
municipals hi tindran veu cada mes, enlloc de cada dos mesos com fins ara, per tal
d’incrementar la periodicitat de l’expressió pública de les diverses formacions polítiques
amb representació municipal. Hem creat la secció “Sala de Plens”, en la qual podreu
trobar una síntesi dels acords que aniran prenent els plens municipals, als quals podeu
assistir o bé seguir en directe a Ràdio Arenys.

Concebem aquesta publicació com una eina de servei públic que ha de contribuir a fer
més transparent l’activitat institucional de l’administració més pròxima a la gent d’Arenys.
A través d’aquestes pàgines us volem fer arribar mensualment totes les novetats i
informació que genera l’activitat de l’Ajuntament, que per altra banda podeu consultar
puntualment al web www.arenysdemar.cat.

Comencem el curs –a les escoles, a l’Ajuntament i al butlletí municipal– amb ganes de
millorar dia a dia.
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REPORTATGE EDUCACIÓ

El curs comença amb importants millores
al CEIP Joan Maragall i l’imminent inici
de les obres del nou CEIP Sinera

El nou curs començarà amb millores en les infraestructures educatives arenyenques,
però sobretot amb noves importants pel futur.  Durant aquest estiu s’han fet
actuacions importants a l’escola bressol de la Raureta, per doblar-ne la capacitat,
i també al CEIP Joan Maragall, que permetran pal·liar alguns dels dèficits que
arrossega el centre, i és imminent l’adjudicació de l’obra de construcció del nou
edifici de l’escola Sinera al rial del Bareu.  Malgrat aquestes importants millores
encara queden dèficits per resoldre, en especial al CEIP Joan Maragall. El Govern
municipal manté ferm el compromís d’incloure en el pressupost d’inversions de
l’any que ve les actuacions que ja hi havia previstes per resoldre les mancances
del manteniment de l’edifici de primària.

La Regidoria d’Educació també s’ha proposat,
en la seva actuació per aquest mandat, incre-
mentar el treball amb la comunitat educativa
donant suport a nous projectes que afavo-
reixin la relació i implicació amb l’escola de
tots els actors que en formen part i el conjunt
de la vila. En aquest sentit, des de l’Àrea de
Serveis a les Persones, hi ha la voluntat
d’implicar les diverses regidories que
l’integren en l’acció educadora a través de
propostes comunes.

L’escola bressol creix per respondre  a
la demanda

Una de les actuacions prioritàries d’aquests
mesos d’estiu ha estat fer l’obra d’ampliació
de l’escola bressol de la Raureta per poder
donar resposta a tota la demanda del període
de preinscripció. La solució que va proposar
Serveis Tècnics Municipals per resoldre les
necessitats d’espai va ser construir una segona
planta sobre l’estructura actual. Els treballs
van començar a final de juliol, la setmana
següent de començar les vacances a l’escola
bressol. Durant el mes d’agost s’ha fet tota
l’obra i l’escola està previst que reprengui
l’activitat amb normalitat el 12 de setembre.
L’equip d’educadores hi comença a treballar

des del dia 3 de setembre, tant adequant les
noves instal·lacions com fent reunions prèvies
amb els pares i mares. La gestió de l’escola
bressol està conveniada amb la Fundació
Pere Tarrés.
L’ampliació de tota la bressola s’ha fet tenint
en compte l’increment de demanda
d’enguany, però també s’ha previst l’evolució
de les línies existents per l’any que ve. Aquest
curs, la capacitat de l’escola bressol municipal
serà de 31 places a l’edifici Cassà i 120 places
a l’edifici ampliat de la Raureta. En conjunt,
aquest any, l’escola bressol tindrà 1 aula de
nadons, 3 aules de 1-2 anys i 4 aules de 2-3
anys.
Malgrat tota aquesta actuació d’ampliació de
l’equipament de la Raureta l’equip de Govern
té com a prioritat la construcció d’un edifici
nou que allotgi l’escola bressol i que permeti
alleugerir el pressupost municipal dels costos
del lloguer de l’actual estructura de mòduls.
La decisió sobre la nova ubicació de l’escola
es pendrà els propers mesos.

Millores i pintura nova al Joan Maragall

Durant aquest estiu, l’edifici del CEIP Joan
Maragall també ha estat motiu de diverses
actuacions de millora. La primera va ser la

De tornada a l’escola
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“La Regidoria d’Educació
vol fer especial atenció al
treball amb la comunitat
educativa arenyenca”

reforma dels lavabos de la planta baixa de
l’edifici de primària. Aquesta obra i la reforma
del gimnàs ja es feien del tot  imprescindibles
i havien estat reivindicades per la direcció i
l’AMPA de l’escola.
L’Ajuntament té  previst incloure la reforma
dels lavabos de les plantes superiors en el
pressupost d’inversions de l’any vinent. També
està previst que el Departament d’Educació
mantingui el compromís d’acabar la reforma
dels gimnàs. Paral·lelament el Departament
d’Educació ha adjudicat aquest estiu l’obra de
reforma del parvulari, per millorar-ne
l’accessibilitat, i la construcció de l’aula de
psicomotricitat, a l’antic espai del parc de
Bombers. El termini d’execució d’aquesta
obra és de 12 mesos i té un pressupost de
600 mil euros.

La nova escola Sinera al Bareu

Un dels moments especialment esperats des
del CEIP Sinera es produirà el dia 6 de
setembre. El Departament d’Educació obre
les pliques del concurs per a la construcció
de la nova escola Sinera, que ha de fer-se al
rial del Bareu. És l’últim pas per poder co-
mençar les obres de l’escola nova, que haurà
d’estar llesta en 18 mesos. Tot el projecte
té un pressupost de 6 milions d’euros.
El nou edifici obre noves expectatives a
l’escola Sinera, que actualment està allotjada
a l’edifici Cassà, i espera amb moltes ganes
el trasllat. Des de la Regidoria d’Educació hi
ha el compromís d’activar una comissió de
seguiment del nou edifici de l’escola Sinera
per poder disposar de tota la informació del
procés i vetllar-lo amb especial atenció.

Educació per la solidaritat i la cooperació
Arenys amb el Poble Sahrauí ha coordinat les colònies
dels nens vinguts dels camps de refugiats de Tindouf.
A la fotografia, el nen i les dues nenes que han passat
l’estiu a Arenys amb els nens i nenes de les famílies
acollidores, el dia en què l’Ajuntament els va donar la
benvinguda oficial.
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Més informació

Escola Bressol Municipal
93 792 40 58

CEIP Joan Maragall
93 792 28 02

CEIP Sinera
93 792 09 84

IES Tres Turons
93 792 00 15

Escola d’Adults
93 795 77 50

Escola Municipal de Música
Carles G.Vidiella
93 795 72 64

Aula d’Extensió Universitària

93 792 08 77

Aula de Formació
d’Adults

L’Aula de Formació d’Adults
també comença un nou curs i
des del 3 al 21 de setembre,
té obert el termini
d’inscripcions. Enguany
s’incrementa l’oferta de cursos
i també es proposa ampliar-
ne l’activitat als matins per
poder arribar a nous
col·lectius, en especial atenció
a les dones que puguin estar
interessades en els diversos
nivells de formació que ofereix
l’Aula.

Escola de Música
Municipal Carles G.
Vidiella

L’Aula d’Extensió Universitària
torna a començar el curs el 2
d’octubre, amb la conferència
inaugural a càrrec de la
bibliotecària Concepció
Carreras. Aquest acte
s’emmarca en la commemoració
dels 50 anys de la Biblioteca
Popular P. Fidel Fita. L’Aula
s’adreça a totes les persones
adultes interessades en la cultura
i en l’adquisició de
coneixements, sense límit
d’edat. La Universitat Pompeu
Fabra tutela l’Aula d’Arenys de
Mar i vetlla per la seva qualitat.
Setmanalment es fan
conferències impartides per
professors universitaris o
professionals especialitzats.

El moment en què es van col·locar els mòduls per ampliar l’escola bressol de la Raureta
va ser espectacular. Durant una setmana, amb una grua de grans dimensions, es van
posar sobre l’edifici existent les 26 estructures, que ja venien premuntades amb les
parets mitgeres i la instal·lació elèctrica a punt. Durant l’estiu, també s’han construït
els fonaments de l’ascensor que s’instal·larà aquest setembre.

OBRES   D’ESTIU

L’Escola de Música Municipal
Carles G. Vidiella enceta el nou
curs el dia 12 de setembre
després de més de 20 anys
dedicant-se a l’ensanyament a
Arenys de Mar. Des del curs
passat es du a terme un nou
programa educatiu innovador,
que pretén acostar
l’aprenentatge de la música a la
creativitat i a d’altres expressions
artístiques. Durant tot el mes
de setembre es manté oberta
la matrícula.

Aula d’Extensió
Universitària

Noves propostes

L’inici de curs no ho serà només per als nois
i noies de les escoles arenyenques. També
ho és per a la Regidoria d’Educació, que es
planteja nous reptes per portar a terme i fer
especial atenció al treball amb tota la comu-
nitat educativa arenyenca. Aquestes propos-
tes es plantejaran al Consell Escolar Municipal
i, entre d’altres, faran especial atenció a
actuacions d’educació de l’entorn i el medi
ambient i a avançar en l’ús de les Tecnologies
de la Informació i la Comunicació.

Més enllà de l’activitat reglada i les mateixes
activitats extraescolars esportives promogu-
des des de l’AMPA, s’ha proposat a la direcció
del CEIP Joan Maragall que, a través de la
Regidoria d’Esports, es planifiqui l’obertura
dels patis de l’escola i que, de la mateixa
manera que es fa a l’Institut Els Tres Turons,
se’n pugui fer ús fora de l’horari escolar i
també en dies festius.

Camins escolars

Des de la Regidoria de Mobilitat s’està
treballant un proposta de camins escolars,
per garantir l’accés amb seguretat a les
escoles, amb la senyalització necessària i la
protecció dels vianants que els utilitzin. Es
vol fomentar, amb totes les garanties l’accés
a peu a les escoles. La proposta també

preveu la participació de gent gran jubilada
que pugui fer les tasques de vigilància i
supervisió d’aquests espais delimitats. En

el marc de la setmana de la mobilitat, del
22 al 29 de setembre, s’ha programat una
xerrada sobre els “camins escolars”.
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les Persones –que engloba les regidories
d’Acció Social, Cooperació Internacional i
Solidaritat, Cultura, Educació, Esports, Dona,
Infància i Joventut, Nova Ciutadania i Salut
Pública i Consum–; i Serveis Generals i Par-
ticipació Ciutadana, –de la qual depenen les
regidories d’Administració General, Comu-
nicació, Hisenda i Participació Ciutadana. La
Regidoria de Seguretat i Prevenció depèn
directament d’Alcaldia, ja que des de l’equip
de govern s’entén que la transversalitat
d’aquesta àrea així ho recomana. D’aquesta

Constituït el nou
Ajuntament

Ramon Vinyes i Vilà (PSC)
Alcalde
Regidor d’Hisenda

Joaquim Ponsarnau i Cardelús (ERC)
1r tinent d’alcalde
Regidor de Territori i Sostenibilitat

Oriol Ferran i Riera (ICV)
2n tinent d’alcalde
Regidor d’Educació, Infància i Joventut

Xavier Febrer i Claveras (PSC)
3r tinent d’alcalde
Regidor d’Administració General,
Participació, Nova Ciutadania i Societat de
la Informació

Jordi Pera i Pi (ERC)
4t tinent d’alcalde
Regidor de Seguretat, Prevenció i
Comunicació

Tomàs Salazar i Vela (PSC)
5è tinent d’alcalde
Regidor d’Acció Social, Salut i Consum

Marc Soler i Colomer (ERC)
6è tinent d’alcalde
Regidor de Promoció Local i Mobilitat

Lorena Estrada i Ocaña (PSC)
Regidora d’Esports i Dona

Isabel Roig i Casas (ICV)
Regidora de Cultura i Solidaritat i
Cooperació Internacional

Grup municipal de Convergència i Unió
Miquel Rubirola i Torrent
Benet Maimí i Pou
Joana Asensio i Solaz
Rosa Maria Dias Caballé
Antoni Burcet i Linares
Estanis Fors i Garcia

Grup municipal Partit Popular de
Catalunya
Maria Rosa Zaragoza i Juncà

Grup municipal Veïns Independents
d’Arenys de Mar
Lluís Blanchar i Ardèvol

CARTIPÀS MUNICIPAL

NOVETATS EN L’ESTRUCTURA
MUNICIPAL

L’estructura de l’Ajuntament en regidories
presenta novetats en l’organigrama aquest
mandat. Així, a banda de la divisió tradicional
en regidories, l’equip de Govern ha apostat
pel repartiment de les responsabilitats basant-
se en tres grans àrees: Territori, Sostenibilitat
i Promoció de la Vila –que inclou les regidories
d’Urbanisme, Espai Públic i Serveis, Medi
Ambient, Habitatge, Mobilitat, Promoció
Local i Societat de la Informació–; Serveis a

La Corporació Municipal va quedar constituïda el 16 de juny, dia en què Ramon Vinyes (PSC)
va ser investit alcalde d’Arenys de Mar amb els vots favorables dels 4 regidors del PSC, els 3
d’ERC i els 2 d’ICV.  En el seu discurs d'investidura, Vinyes va destacar la voluntat de liderar un
govern obert al diàleg amb tots els partits polítics i els vilatans.
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La Bústia Municipal ha atès prop d’un
centenar de suggerències, queixes i de-
mandes des que es va posar en marxa a
final de juliol a través del web municipal.
L’objectiu de la Bústia és facilitar, agilitar
i fer més efectiva la comunicació entre
veïns i veïnes i l’administració. El regidor
de Participació, Xavier Febrer, valora molt
positivament l’acollida que ha tingut aques-
ta via de comunicació, que tant fa arribar
les demandes a regidors com a tècnics de
l’Ajuntament.
Està previst que aquest mateix mes la
Bústia Municipal prengui forma física, ja
que a totes les dependències municipals
es podrà trobar una bústia on aquelles
persones que vulguin adreçar-se a
l’Ajuntament puguin deixar els seus escrits.

Garantir el desplegament de
la Televisió Digital Terrestre.
Aquest va ser el tema central
de la reunió que el regidor de
Comunicació, Jordi Pera, va
mantenir amb Xavier Roca,
regidor de Comunicació
d’Arenys de Munt. La col·la-
boració entre els dos municipis
és cabdal perquè la TDT arribi
a les llars arenyenques, ja que el senyal prové del repetidor de Collsacreu. A partir d’ara
les reunions seran periòdiques ja que cal treballar conjuntament per consolidar el repetidor
com a font del senyal televisiu, tant analògic com digital.
Arran d’aquesta reunió, també s’està estudiant la col·locació de microrepetidors a
Arenys de Mar per garantir que els carrers que ara no poden veure la televisió amb
normalitat ho puguin fer ben aviat.

manera queda fixat l’organigrama per aquest
mandat i abans de final d’any podrem conèixer
els resultats de l’estudi organitzatiu de
l’Ajuntament que està elaborant la Diputació
de Barcelona.

SOUS
L’alcalde d’Arenys de Mar, Ramon Vinyes,
es dedicarà exclusivament a la seva tasca com
a alcalde. El seu sou és el mateix que havia
tingut l’alcalde anterior, en concret 49.466,34
euros anuals bruts. Per la seva banda, el 1r
tinent d’alcalde, Joaquim Ponsarnau, també
tindrà dedicació exclusiva a l’Ajuntament,
per la qual cosa serà retribuït amb 46.000
euros anuals bruts. Segons l’ACM (Associació
Catalana de Municipis) l’alcalde hauria de
cobrar entre 60.516 i 62.176 euros anuals

bruts, i el tinent d’alcalde un 85% del que
cobra l’alcalde, és a dir, entre 51.438,60 i
52.849,60 euros anuals bruts; és a dir, que
tant l’alcalde com el 1r tinent d’alcalde
d’Arenys de Mar cobraran per sota dels
mínims que recomana l’ACM.

PERSONAL EVENTUAL
L’organigrama preveu la figura d’un coordi-
nador de l’Àrea de Serveis a les Persones (o
a la Comunitat) i d’una persona que actuarà
com a secretària de l’Àrea de Territori, Sos-
tenibilitat i Promoció de la Vila. Aquestes
places seran ocupades per persones de con-
fiança de l’equip de Govern.  De la mateixa
manera que en el mandat anterior, es con-
serva com a personal eventual la figura de
cap de Comunicació.

COMUNICACIÓ

Solucions per a la bona recepció del
senyal televisiu

PARTICIPACIÓ

Bústia Municipal
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1.      Aprovació de l’acta anterior
2.      Modificació del contracte de gestió indirecta del servei 

públic municipal “Escola Bressol”
Es proposa la modificació del contracte de gestió indirecta del servei públic
municipal d’Escola Bressol amb l’Institut Pere Tarrés d’educació en l’esplai,
ampliant les prestacions a les corresponents a tres aules més. S’aprova
per unanimitat.

3. Ratificació del Decret de l’Alcaldia sobre comanda de gestió
a la Creu Roja

Es dóna compte Decret de l’Alcaldia de data 13 de juny de 2007 sobre
encomanda de gestió del servei públic de prevenció i salvament a les platges
d’Arenys de Mar, a favor de la institució d’interès públic Creu Roja d’Arenys
de Mar mitjançant una compensació econòmica de 62.225,40 euros.
S’acorda per unanimitat ratificar i validar el Decret.

4. Modificació de la periodicitat de les sessions
Per tal de facilitar l’assistència de tots els regidors a les sessions de ple,
es proposa que es duguin a terme el tercer dimecres de cada mes a les
19 hores. S’aprova per unanimitat.

5. Fixació de dotació econòmica als grups polítics i regidors
Es proposa assignar a cada grup polític de la Corporació una dotació
econòmica de 318,36¤ mensuals, com a component fix, i 25¤ mensuals,
com a component variable en funció del nombre de membres de cada
grup; als portaveus de cada grup municipal se’ls assigna 318,36¤ mensuals.
Es proposa també assignar a cadascun dels regidors que formen l’equip
de Govern (PSC, ERC i ICV) una dotació econòmica de 955,09¤ mensuals
i als regidors de CiU, PP i VIA una dotació econòmica de 216,49¤ mensuals.
La proposta s’aprova per 9 vots a favor i 8 abstencions, corresponents als
grups municipals de CiU, PP i VIA.

6. Establiment de dedicació exclusiva per al 1r tinent d’alcalde
Es proposa que el 1r tinent d’alcalde, Joaquim Ponsarnau, responsable de
la regidoria de Territori i Sostenibilitat, que inclou les àrees d’Urbanisme,
Obres públiques, Medi Ambient i Serveis Bàsics, s’hi dediqui de forma
exclusiva. Per això, se li assignarà una retribució anual de 46.100¤. La
proposta s’aprova amb 10 vots a favor i 7 abstencions, corresponents als
grups municipals de CiU i VIA.

7. Creació de llocs de treball per exercir per personal eventual
Es proposa crear un lloc de treball de personal eventual de confiança,
denominat secretari/ària de la Regidoria de Territori i Sostenibilitat i
assignar-li una retribució anual de 26.500¤, amb dedicació exclusiva i
plena disponibilitat; i un lloc de treball de personal eventual de confiança,
denominat coordinador de Serveis a la Comunitat i assignar-li una retribució
anual de 26.500¤, amb dedicació exclusiva i plena disponibilitat. S’aprova
per 9 vots a favor i 7 abstencions, corresponents als grups municipals de
CiU, PP i VIA.

8. Modificació de crèdit 5/2007
S’aprova per 16 vots a favor i 1 abstenció, corresponent al VIA.

9. Modificació de crèdit 2/2007
S’acorda per 16 vots a favor i 1 abstenció, corresponent al VIA, la modificació
de crèdit corresponent per tal que el Geriàtric Municipal pugui procedir
amb el Servei de Cuina.

10. Concertació de préstec amb la Caixa de Crèdit de la 
Diputació de Barcelona

S’accepta el préstec per valor de 125.000¤, a 10 anys i amb un 0%
d’interès, que ha de servir per dur a terme les obres de condicionament
dels entorns del Xifré. S’acorda per unanimitat.

11. Contractació d’una operació de crèdit amb l’Institut Català
de Finances

Es proposa contractar un préstec amb l’Institut Català de Finances de
36.000¤, a 10 anys i EURIBOR anual+0,50, per destinar al Centre Cultural
Calisay. S’acorda per unanimitat.

12. Autorització a l’OAL d’Esports per contractar un préstec
amb l’Institut Català de Finances

El préstec que demana l’OAL d’Esports és de 75.000¤, a 17 anys i EURIBOR
anual+0,50, per destinar a la col·locació de la gespa del camp de futbol.
S’acorda per unanimitat.

13. Aprovació provisional de modificació d’Ordenances Fiscals
S’acorda per 16 vots a favor i 1 abstenció, corresponent al grup municipal
VIA, aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances Fiscals
referents a l’estacionament de vehicles a la via pública (zona blava), a la
taxa de l’Escola de Música, i a la taxa per a la utilització de les dependències
municipals.

14. Aprovació de l’addenda al conveni de col·laboració amb 
l’Agència Catalana de l’Aigua

S’aprova per unanimitat l’addenda del conveni de col·laboració amb
l’Agència Catalana de l’Aigua per a la promoció, execució i manteniment
de les obres del projecte constructiu de canalització del rial del Bareu.

15. Regulació econòmica al conveni de delegació al Consell 
Comarcal del Maresme

S’acorda per unanimitat aprovar la regularització econòmica del conveni
de delegació al Consell Comarcal del Maresme de la gestió de la deixalleria
d’Arenys de Mar i Arenys de Munt.

16. Modificació del complement específic a la tresorera accidental
S’aprova per unanimitat

17. Mocions
18. Precs i Preguntes
19. Comunicacions

Ple ordinari 25 de juliol de 2007

1. Aprovació de l’acta anterior
2. Propostes de l’alcaldia

S’aproven, amb l’abstenció del PP les propostes de l’alcaldia referents a
l’establiment de la periodicitat de les sessions de ple per al quart dimecres
de cada mes a les 19 hores; a la creació i composició de les comissions
informatives permanents (Economia i Hisenda, Urbanisme, Obres i Serveis
públics, Administració i Règim interior, i Serveis a la Comunitat) i els
representants de la corporació en els òrgans col·legiats (Organisme Autònom
Residència Geriàtrica, Organisme Autònom Ràdio Arenys, Organisme
Autònom Museu d’Arenys, Organisme Autònom Centre de Documentació
i Estudi Salvador Espriu, Organisme Autònom d’Esports).

3. Comunicació de resolucions de l’alcalde

Es dóna compte de les resolucions de l’alcalde relatives al nomenament
dels tinents d’alcalde, els membres de la junta de govern i les seves
competències, i les delegacions de l’alcalde en els tinents d’alcalde i
regidors.

4. Constitució dels grups municipals
Es constitueixen els grups municipals de Convergència i Unió (portaveu:
Benet Maimí i Pou), Partit Socialista de Catalunya (portaveu: Lorena
Estrada i Ocaña), Esquerra Republicana de Catalunya (portaveu: Joaquim
Ponsarnau i Cardelús), Iniciativa per Catalunya Verds (portaveu: Oriol
Ferran i Riera), Partit Popular de Catalunya (portaveu: Rosa Zaragoza i
Juncà) i Veïns Independents d’Arenys de Mar (portaveu: Lluís Blanchar i
Ardèvol).

Ple extraordinari 4 de juliol de 2007



10

ACTUALITAT TERRITORI, SOSTENIBILITAT I PROMOCIÓ DE LA VILA

Les cases de Sant Elm es rehabilitarà
íntegrament en els pròxims 4 anys. Les mi-
llores que s’hi duran a terme estaran subven-
cionades pel Programa de Barris i Àrees
Urbanes d’Atenció Especial –la “llei de
barris”–, que atorga el Departament de Po-
lítica Territorial i Obres Públiques de la Ge-
neralitat. A través d’aquest ajut, la Generalitat
subvencionarà el 50% del cost del projecte,
que és de 3.247.000 euros. En concret, la
Generalitat invertirà 1.623.000¤. La resta
anirà a càrrec de l’Ajuntament. Paral·lelament,
la Direcció General d’Habitatge ha aprovat
ajuts per fer reformes a aquests habitatges.
L’objectiu és millorar la qualitat de les edifi-
cacions i l’espai urbà d’un veïnat que encara
avui té dèficits d’urbanització, barreres
arquitectòniques per accedir tant al barri
com als mateixos habitatges, i que no té els
serveis necessaris. Sant Elm millorarà tant
de cara enfora com de cara endins.
S’urbanitzaran i enjardinaran els espais entre
blocs, així com els accessos (c/ Montplana
i camí de la Pietat), la placeta d’entrada al

Reforma integral de
les cases de Sant Elm

Quadre d’inversions a Sant Elm

PRESSUPOST APROVAT: 3.247.000,00 ¤     SUBVENCIÓ: 1.623.500,00 ¤ (50%)

INVERSIONS:         2007:      88.554,52 ¤

2008:    337.819,20 ¤

2009:    590.363,64 ¤

2010: 1.115.131,32 ¤

2011: 1.115.131,32 ¤

barri, i el jardí de la Pietat i el mirador de
Sinera. Es rehabilitaran l’estructura i les
façanes dels edificis i s’adequaran les ins-
tal·lacions comunitàries. També suposarà
una gran millora l’eliminació de les barreres
arquitectòniques tant en edificis i espai públic
com per accedir al barri.
A banda de totes aquestes millores, els veïns
de Sant Elm tindran un espai per a equipaments
i una zona d’aparcament limitat. El programa
també preveu la recollida selectiva
d’escombraries, programes de cohesió per

organitzar millor les comunitats de veïns i
enfortir l’Associació de Veïns a través de
polítiques de participació ciutadana, així com
un programa de suport a la gent gran del barri.
Paral·lelament al finançament que rep
d’aquest fons, el barri de Sant Elm ha tramitat
altres sol·licituds per a la remodelació dels
habitatges. El projecte integral que es va
presentar a la Generalitat va ser fruit de
diverses reunions entre els veïns i el consistori,
de les quals van sortir les principals demandes
de les comunitats de propietaris.
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TERRITORI, SOSTENIBILITAT I PROMOCIÓ DE LA VILA ACTUALITAT

PLATGES

MERCAT

BREUS

INTERNET

L’assemblea de paradistes del Mercat Municipal,
reunida el 25 de juliol a la sala de plens de
l’Ajuntament, va escollir les tres persones que
formen la nova junta del Mercat: Joan Avilés,
com a president, amb Anna Cadellans i Mont-
serrat Arenas prenen el relleu a l’antiga junta,
que havia comunicat la seva decisió de no
continuar.  Amb la nova junta la plaça del
mercat enceta una etapa que ha de portar a
la renovació del Mercat Municipal, una de les
prioritats del govern per aquest mandat. El
regidor de Promoció Local, Marc Soler, s’ha
reunit amb el gerent de la Xarxa de Mercats
Municipals de la Diputació de Barcelona, Albert
Forcades, i amb la tècnica de l’àrea, Marta
Raurell, per treballar conjuntament a convertir
la Plaça en un equipament comercial modern
i adaptat a les necessitats actuals.

Accedir a Internet des d’espais públics
de la vila mitjançant la tecnologia sense fils
(wi-fi) serà possible durant tota la tardor
després de la bona acollida que ha tingut
aquest estiu la iniciativa de l’Ajuntament,
amb el suport d’Arenys.Org. Internet a la
fresca! pretén promoure l'ús d'Internet
entre veïns i visitants i facilitar l'accés als
continguts digitals arenyencs.
Mitjançant aquest servei les terrasses de
la Riera, el passeig de Mar, el rial de Sa
Clavella i les guinguetes de la 1a platja
tenen cobertura del servei wi-fi amb accés
gratuït a Internet. Aquest any la zona de
cobertura de la Riera s'ha ampliat i l'accés
és possible també des de les terrasses de
la part alta.
Per connectar-vos-hi heu de fer servir arenys
com a usuari i convidat com a mot de pas.

S’arregla l’entorn del Xifré

L’Ajuntament d'Arenys de Mar ha adjudicat
a l’empresa Port Narvonne les obres de
l’entorn de l'edifici Xifré, que consisteixen
en la urbanització, la renovació de
l’enllumenat i l'enjardinament de l'espai.
L’empresa farà l’actuació per 410.000
euros en un termini de 5 mesos.

Es reforça el mur de Sa
Clavella

L’empresa Inaccés Geotécnica Vertical
SL ha reforçat el mur de separació entre
els dos vials del rial de Sa Clavella, que
n’han consolidat l’estabilitat, una obra
necessària ja que l’empenta de les arrels
dels arbres i les filtracions d’aigües pluvials
hi havien provocat diverses esquerdes.
Una vintena de veïns i veïnes van assistir
a la reunió informativa en què se’ls va
explicar el procés de l’obra.

Ampliació de la depuradora

L’Agència Catalana de l’Aigua ha informat
a l’Ajuntament que té previst invertir
1.630.000¤ per ampliar la depuradora
d’aigües residuals, ja que consideren que
ha quedat petita i en alguns casos la qualitat
de l’aigua resultant no és la desitjada.
Aquesta inversió està previst que es faci
dins el període 2008-2009.

Renfe no tancarà el pas cap
a la platja

Després de les reunions mantingudes
amb representants de Foment, Renfe i
Adif, s’ha arribat a l’acord que l’accés a la
platja per l’estació de Renfe d’Arenys de
Mar no es tancarà fins que el pas subterrani
que ha de permetre l’accés a la platja
estigui enllestit. En aquests moments cal
concretar quin és l’organisme competent
que s’ha de fer càrrec del cost de
construcció i manteniment del pas.

A partir de l’any que ve la
temporada de platges a
Arenys de Mar començarà
el 15 de juny i s’allargarà fins
al 15 de setembre. Així, la
vigilància, la prevenció i el
salvament a les platges –que
van a càrrec de Creu Roja a
través d’un conveni amb
l’Ajuntament- estaran ga-
rantits durant aquest període.
Aquesta no serà l’única no-
vetat de la temporada que
ve, ja que Arenys de Mar
s’afegirà a altres municipis
catalans per fer una gestió ambiental de les platges, seguint l’experiència de llocs com Roses,
Calonge, Palamós o Barcelona. Entre d’altres novetats, destaca la intervenció de forma directa
en tot el que fa referència a les platges del tècnic de Medi Ambient, que durant tot l’any farà
el seguiment dels tres quilòmetres de platja que tenim a Arenys. La temporada d’aquest any
s’ha tancat el 31 d’agost.

Arenys vol gestionar les platges amb
criteris ambientals
L’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Promoció Local ampliarà la
temporada de bany

Nova junta i
projectes per al
Mercat Municipal

Internet a la
Fresca!,
tota la tardor
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ACTUALITAT SERVEIS A LES PERSONES

ESPORTS

L’Ajuntament d’Arenys, amb la intenció de
retornar espais alliberats de trànsit rodat a
les persones, ha tancat la Riera als vehicles
tots els diumenges a la tarda dels mesos de
juliol i agost. L’experiència ha esdevingut la
primera prova pilot per fer més amable per
als vianants la Riera, eix vertebrador de la
vida social i comercial d’Arenys de Mar.

L’activitat esportiva també es reprèn aquest mes a Arenys de Mar. La novetat més
important és que el Camp de Futbol Municipal Bernat Coll ha canviat totalment de
fesomia: la gespa donarà la benvinguda als esportistes del Club de Futbol Arenys. Està
previst que el dia 30 es faci la inauguració oficial del camp.
D’altra banda, la Diada de l’Esport, el dia 22 de setembre, farà que es torni a tallar al
trànsit la Riera, aquest cop entre l’Olivar i el Calisay. Durant aquest dia la Riera esdevindrà
un autèntic aparador de l’esport, ja que s’hi instal·laran una pista de futbol 3X3, una altra
de bàsquet 3X3, dues pistes de minitennis, s’habilitarà una zona per a la pràctica de tir
amb arc i es muntarà un escenari on es farà una demostració de taekwondo i una classe
magistral de batuka. També en aquest escenari es farà el repartiment de premis del
Millor Esportista de l’Any Infantil. Durant tota la tarda es podrà visitar una exposició de
fotografies i vídeos a la Sala Noble del Calisay.
Ja a la nit, a la Sala Polivalent, es farà el sopar de la Diada de l’Esport i el repartiment
de premis del Millor Esportista de l’Any, que es triarà entre els candidats que cada
entitat esportiva ha presentat a la Regidoria d’Esports.

Una de les prioritats del Govern municipal
és procurar que s’acceleri al màxim la cons-
trucció de la variant que ha de fer possible
que la carretera no travessi Arenys de Mar,
i que d’aquesta manera es pugui retornar als
vianants la Riera d’Arenys.
Durant les hores en què no hi han circulat
vehicles, la Riera s’ha convertit en zona de
joc i passeig per a les famílies arenyenques,
sobretot durant la ballada de gegants de
Sant Zenon i els inflables que s’hi van col·lo-
car en el marc de les festes de Sant Roc.
Durant els talls de trànsit, la Policia Local

La Riera,
per a les
persones

ha articulat una xarxa de trànsit alternatiu.
Aquesta no ha estat l’única mesura que ha
pres l’Ajuntament per dur a terme aquesta
prova. Reunions amb els veïns que ho han
sol·licitat, així com amb responsables de
l’empresa de transport Colomer i regidors
d’Arenys de Munt, han fet que a mesura
que avançava el mes de juliol se solucionessin
els inconvenients que ha provocat aquesta
decisió. Malgrat que el tall ha generat polè-
mica, també ha estat celebrat per moltes
persones que han gaudit d’aquest nou espai
recuperat per a les persones.

Gespa al camp de futbol Bernat Coll
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SERVEIS A LES PERSONES ACTUALITAT

CULTURASALUT PÚBLICA I CONSUM

NOVA CIUTADANIA JOVENTUT

L’alcalde d’Arenys, Ramon Vinyes, i el regidor
de Salut Pública i Consum, Tomàs Salazar,
es van reunir amb responsables del Depar-
tament de Salut de la Generalitat per plantejar
l’ampliació del CAP d’Arenys.
De la reunió, en va sortir el compromís
immediat que dins el 2008 es farà la redacció
del projecte d’ampliació. El projecte tècnic
ha de preveure tant l’increment d’usuaris

Visita tècnica
a les Clarisses

La Regidoria de Joventut d’Arenys de Mar i la d'Arenys de Munt  treballaran conjuntament
per optimitzar recursos i donar més servei als joves de les dues poblacions. L’objectiu
és coordinar les activitats que es portaran a terme des de totes dues regidories. A més,
s’edita conjuntament un butlletí, L’Altaveu, que es reparteix gratuïtament cada trimestre,
on es pot trobar l’agenda d’activitats. Està previst que aquesta publicació creixi amb el
temps i pugui contenir, també, escrits dels mateixos joves.  Aquesta tardor hi ha prevista
una nova programació conjunta que sortirà publicada en una nova edició de L’Altaveu
a final d’aquest mes de setembre.

La tècnica de joventut d’Arenys de Munt, Marta del Castillo, i la d’Arenys de
Mar, Susanna Mir

Els joves
d’Arenys de
Mar i de
Munt es
coordinen

Salut es compromet amb
l’ampliació del CAP
A partir del gener es podrà escollir entre anar a l’Hospital de Mataró o al de Calella

Garantir l’accés en igualtat de condicions
als recursos i serveis municipals; potenciar
l’autonomia de les persones nouvingudes a
la vila; oferir eines informatives i formatives
per afavorir la inclusió a la societat de la vila,
i reforçar accions i programes entorn a
l’acollida són els objectius específics el Pla
d’Acollida que aquest mes de setembre s’ha
començat a elaborar.
Aquesta serà la primera actuació que es farà
des de la Regidoria de Nova Ciutadania, que
s’ha creat en aquest mandat. El Pla d’Acollida
formarà part del Pla Integral de Ciutadania
que, amb el suport de la Diputació de Bar-
celona, s’iniciarà també al llarg d’aquest mes.

Pla d’Acollida per a la
població nouvinguda

Valorar si les Clarisses podrien acollir les
noves instal·lacions de la Biblioteca Popular
P. Fidel Fita, amb suficient capacitat per
garantir-ne el creixement i la inclusió
d’altres serveis culturals complementaris
en el futur, va ser l’objectiu de la visita a
l’edifici que van fer el cap del Servei de
Bibioteques de la Diputació, Jordi Perman-
yer, la directora de la Biblioteca, Mercè
Cussó, la regidora de Cultura, Isabel Roig
i l’alcalde, Ramon Vinyes. Ara cal que la
Diputació de Barcelona analitzi les possibi-
litats que té l’edifici i la seva idoneïtat.
Malgrat que fa temps que es parla d'aquest
possible emplaçament per traslladar-hi la
Biblioteca, aquesta ha estat la primera
vegada que s'ha fet una visita amb tècnics
que dictaminin si és una veritable opció.
La Regidoria de Cultura pensa en un edifici
que aglutini els serveis culturals relacionats
amb la literatura i el món del llibre, com és
el cas de la Biblioteca, però també del Centre
d’Estudis Salvador Espriu, el Centre d’Autors
Locals o l’Arxiu Municipal P. Fidel Fita.
Aquest edifici no és de propietat municipal,
però les converses amb els propietaris
estan iniciades i es reprendran aquest ma-
teix mes de setembre.

com el de serveis. Està previst que al llarg
d’aquest mes de setembre continuïn les
converses amb el Departament de Salut de
la Generalitat.
D’altra banda, a partir de l’1 de gener de 2008
es podrà decidir entre anar a l’Hospital de Calella
o al de Mataró. Aquest canvi suposa que Arenys
de Mar passa a formar part del Sector Sanitari
del Maresme Centre i Vallès Oriental.

La consellera de Salut, Marina Geli, va visitar el CAP d’Arenys de Mar fa un any
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OPINIÓ ELS GRUPS POLÍTICS

Nova etapa de Progrés
per posar Arenys al
Mapa

El canvi promet,
Esquerra ha entrat en joc!

Un Ajuntament obert
i proper, que sàpiga
escoltar!

Els talls de la Riera

Nou gir polític a Arenys VIA; Una oposició
diferent

Fa pocs mesos, en vigílies de les eleccions municipals,
manifestàvem la nostra voluntat de no quedar al marge
de les decisions importants per a la nostra vila. I ho
fèiem recorrent a l’ expressió: “Volem entrar en joc”.
Encara no s’han complert els 100 dies des del relleu al
nostre consistori i Arenys es torna a moure després
d’un mandat caracteritzat per les tensions al si de
l’anterior govern i per diversos conflictes amb l’absència
de diàleg, com a gran protagonista. El resultat és conegut:
una preocupant paràlisi en moltes de les regidories.

A poques setmanes de rebre el traspàs, hem posat fil
a l’agulla en els projectes prioritaris: recollida selectiva,
Mercat Municipal, Escola Bressol, ampliació del CAP,
pas soterrat a la platja des de l’estació, estudi del transport
urbà, problemes de recepció de la televisió a alguns
punts negres de la vila, entre d’altres. Durant els sis
darrers diumenges i també coincidint amb les activitats
de la festa de Sant Zenon i Sant Roc s’ha tallat el trànsit
de vehicles en un tram de la Riera, que ha esdevingut
un autèntic espai per a les persones. S’ha obert també
una bústia al web municipal facilitant d’aquesta manera
la comunicació no presencial dels vilatans i el consistori.

Hem entrat en joc per posar-nos al servei de tota la
gent d’ Arenys i és per això que agrairem qualsevol
aportació, suggeriment i crítica. Aquesta partida cal
que la juguem tots plegats.

Els resultats electorals del 27 de maig i les diferents
aliances polítiques van fer que el VIA es quedés a
l’oposició. Per nosaltres, fer oposició no vol dir estar
sense fer res i tampoc vol dir crear disputes i crispació.
Pel VIA, fer oposició és dur a terme una tasca de control
al govern. Una tasca de marcatge en la qual els encerts
dels qui ens governen seran aplaudits i les errades i els
fracassos seran criticats, sempre d’una manera
constructiva.

També advertirem des del primer moment -i de fet ja
ho hem començat a fer- d’aquelles coses que no estan
sent ateses, menystingudes o poc considerades pel
Govern tripartit per tal de millorar l’Arenys d’avui i
l’Arenys de les persones.

Portem ja més de dos mesos de nou govern i ben aviat
complirem els cent dies de mandat. Cent dies que són
suficients com perquè el nou tripartit se situï, s’organitzi
i es posi a treballar amb fermesa.

En l’acte d’investidura vàrem recalcar que el repartiment
de responsabilitats en el si del govern tripartit feia la
sensació d’un repartiment per parcel·les i per quotes
de poder. Això seria el pitjor que podria passar. Tant de
bo no sigui així i ens puguin demostrar el contrari. El
govern ens tindrà per a tot allò que precisi, però no a
qualsevol preu i sempre per al bé del ciutadà. Tant de
bo aquest sigui el mandat del canvi amb un govern fort
i sòlid, i no pas “trist i partit”, com el de fa dues
legislatures.

El nou equip de govern (PSC-ERC-ICV) mentre era a
l’oposició havia anat fent bandera del diàleg, de la participació
ciutadana, del nou tarannà i a la primera oportunitat d’aplicar-
ho, tiren pel dret. Lamentem que l’equip de govern hagi
optat per tallar la Riera d’Arenys sense comptar amb l’opinió
dels veïns, dels comerciants, d’Arenys de Munt (transport
públic), del departament de Carreteres ni de la resta de
forces polítiques del consistori.

La Riera d’Arenys suporta un trànsit rodat molt important
i per reduir-lo significativament hi ha previstes les rondes
de Llevant i de Ponent, que amb la Riera formen un eix
viari conjunt i no són molt lluny en el temps. El Ministerio
ja ha adjudicat la construcció de les rotondes a la zona del
Caprabo i Can Floris, els promotors del polígon industrial
Valldegata-Ponent han de fer la rotonda que connectarà
els dos polígons amb el vial de connexió amb l’autopista.
Aquest vial l’ha de construir la Generalitat (PSC-ERC-ICV).

El projecte d’ordenació de la Riera d’Arenys i el que van
redactar els arquitectes Batlle i Roig sempre han mantingut
dos sentits de circulació i, quan finalment estigui acabada
l’ordenació superficial, amb l’aparcament a banda i banda
en cordó, la circulació serà en carrils independents per a
cada sentit. Cal tenir en compte que a la Riera disposem
de voreres amb una amplada que permet perfectament
els passeig tot i haver-hi terrasses a l’estiu.

La imatge de la Riera d’Arenys amb tanques i cons, amb
la Policia Local fent guàrdia i hores extres, és molt
negativa, per als arenyencs i per als visitants. El transport
públic, les farmàcies de guàrdia de la comarca quan ens
toquen a Arenys, el retard en la recollida de brossa...
són exemples d’aquests dies.

Benvolguts convilatans, hem començat una nova
legislatura i la suma de forces polítiques, una vegada més,
han donat com a resultat un canvi en la forma de govern.
Comença a ser habitual a la nostra vila l’alternança política.
És legítim, però també contraproduent. Malauradament
els fets són els que són i per tant també el nostre futur
polític, i des del PPC esperem que sigui un canvi en
positiu.

Aprofitem el moment per donar les gràcies a totes aquelles
persones que han confiat en nosaltres i han reconegut la
nostra tasca durant aquests quatre darrers anys donant-
nos el seu suport a les urnes, perquè són ells els que han
fet possible que avui estiguem aquí. També volem donar
les gràcies a tots els qui ens han donat la mà, el seu consell,
força i coneixement per dur a terme el nostre dia a dia
en la darrera legislatura, perquè han estat del tot útils.

Al govern entrant demanar-li que respecti la feina feta i
que els seus esforços vagin encaminats a sumar i a avançar
i no a restar ni retrocedir. Que les seves promeses
electorals no es quedin en això, tan sols promeses.

Nosaltres, la gent del PPC a Arenys, des del nostre actual
lloc, l’oposició, vetllarem perquè els projectes engegats
continuïn avançant i intentarem col·laborar en aquells
nous projectes de govern que entenguem profitosos per
a Arenys i criticant tots aquells altres que perjudiquin la
vila.

Comença una nova legislatura i el temps i també els fets
ens diran si el gir polític ha beneficiat o pel contrari ha
perjudicat el nostre futur.

Els resultats electorals del 27 de maig han fet possible
un canvi polític a la vila, liderat per Ramon Vinyes, el
nou alcalde d’Arenys de Mar.

Treballem en un projecte de futur per a Arenys de Mar
que té com a principal objectiu construir una vila de i
per a les persones, on puguem trobar serveis dignes i
de qualitat. En aquesta línea i des del primer dia, el nou
Ajuntament ha obert de bat a bat les portes per atendre
amb la major celeritat i eficàcia les demandes del poble
d’Arenys.

Amb la nostra manera de fer política, la veu de tots i
cadascun dels arenyencs i les arenyenques és important.
Per això hem engegat diversos serveis i propostes en
aquest sentit com són la creació d’una Bústia Municipal
on deixar les vostres queixes, suggeriments o consultes;
els contactes amb les associacions de veïns per convidar-
les a participar en la vida política de la vila; la participació
de l’alcalde a la ràdio, de manera periòdica, perquè
tothom que ho vulgui tingui “línea directa” per parlar-
hi, i cada mes donarem veu a tots els grups polítics amb
representació a Arenys de Mar en la revista municipal.
Però això només és l’inici, aquest setembre instal·larem
el taulell d’anuncis municipals i posarem bústies als
edificis municipals perquè ens feu arribar les vostres
demandes, queixes o suggeriments, i d’aquesta manera
puguem construir el nou Arenys per a les persones.

El grup municipal d’ICV i tota la gent que li dóna suport
comencem el nou mandat amb aquella il·lusió de l’inici
de curs dels primers anys d’escola. El nostre equip ha
crescut en representació municipal i també ha incorporat
un bon nombre de persones que ara aprenem a treballar
juntes i a fer-ho amb compromís i responsabilitat de
Govern.

Des d’ICV creiem que l’Ajuntament és una eina de
transformació, la institució més propera a la ciutadania
i la base més sòlida de la democràcia. En aquest context,
les polítiques públiques municipals que volem impulsar
des de l’esquerra i l’ecologisme estan marcades per tres
eixos fonamentals; la cohesió social, la sostenibilitat i la
participació.

En uns moments de llunyania entre les institucions i la
ciutadania, no ens conformem que les coses segueixin
així i per aquest motiu som a l’Ajuntament. Treballarem
per recuperar el crèdit davant dels ciutadans i les ciuta-
danes i aconseguir un Ajuntament obert i proper, que
sapiga escoltar.

ICV s’ha posicionat ferma enfront a greus situacions que
s’han produït a Arenys de Mar durant el passat mandat.
Ara els entomem des del Govern. Volem seguir essent
el referent de totes aquelles persones que volen un
canvi a la nostra vila i poder fer-ho amb la confiança de
tots els qui han cregut que hi ha una altra manera de
fer les coses i de fer política. Mantenim la il·lusió que
ens va moure a fer campanya i ara amb més força us
convidem a treballar amb nosaltres. Som-hi!
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