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TELÈFONS
D’INTERÈS

RECOLLIDA DE TRASTOS VELLS

EMERGÈNCIES

INFORMACIONS D’INTERÈS

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
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
Despatxos Entitats - C.C.Calisay
93 795 97 76
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  -  902 111 444

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 902 25 03 70

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

La recollida de trastos vells del mes de desembre: SECTOR A, dimarts 2 i SECTOR B,
dimarts 9, i el mes de gener: SECTOR A, dimarts 13 i SECTOR B, dimarts 20.
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.

Pots trobar l’A tocar ratlla i tota la informació municipal al web

www.arenysdemar.cat
o bé rebre’ls a la teva bústia de correu electrònic omplint el formulari

que hi trobaràs, o escrivint un correu electrònic a

premsa@arenysdemar.cat

Oficina del Defensor del Ciutadà

Centre Cultural Calisay
Riera del Pare Fita, 31, 2n pis, despatx 2
Telèfon 667 182 534
Horari d’atenció als ciutadans
Cada dimecres de 10:00 a 13:30 h. i de 17:00 a 19:00 h.

Salut Pública i Consum

L'oficina municipal d'informació i defensa
del consumidor és un servei gratuït
d'informació, ajuda i orientació que fa
l'Ajuntament destinada a les persones
consumidores i usuàries perquè puguin
exercir els seus drets bàsics, adherida
a la Xarxa Local de Consum de la
Diputació de Barcelona.
Cada divendres, d'11 a 14h, un advocat,
Oriol Contreras, atén les persones que
ho sol·liciten per aclarir els dubtes o
estudiar el seu cas.
Cal demanar cita prèvia al telèfon 93
792 22 64.
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Moment de valoracions i ànims
renovats

S’acosten les festes de Nadal i, amb
elles, el final i el cap de l’any, amb el
tancament de cicle anual que suposa.
És inevitable, també com a alcalde, fer
balanç de la feina feta al llarg de l’any,
dels objectius assolits, dels que encara
perseguim, malgrat les hores i la feina
que hi hem abocat, balanç de les
actuacions que estan en marxa...

És moment, també, d’encarar projectes
nous, d’afrontar reptes que havíem
deixat per al 2009, de posar-nos al
capdavant de projectes que estem
segurs, com a Govern, que faran que
Arenys de Mar sigui un poble cada
vegada millor per a les persones.

No podem oblidar que aquest balanç i
aquesta il·lusió apareixen en un moment
en què tothom és conscient del cicle
econòmic pel qual passem. El
decreixement econòmic, la crisi, és un
fet. Però estic convençut que és un fet
que no ens ha d’aturar i per aquesta raó
els pressupostos municipals i les
ordenances fiscals que regiran l’exercici
del 2009, malgrat prendre especial
atenció als col·lectius que poden patir
més directament els efectes de la
recessió, miren cap al futur per seguir
construint l’Arenys de Mar que volem.

En aquest espai que mensualment tinc
per adreçar-me a tota la població vull
desitjar-vos unes molt bones festes de
Nadal, en companyia dels vostres éssers
estimats. Des de l’Ajuntament hem
treballat de valent per oferir durant
aquests dies un munt d’activitats
adreçades a tota mena de públic per
cobrir les vostres necessitats. Espero
que ho aconseguim.

Bones festes i molt bona entrada d’any!

Ramon Vinyes i Vilà
Alcalde d’Arenys de Mar

L’Ull Distret és l’autor de l’obra que reproduïm a la portada, disseny que il·lustra
la postal de Nadal de l’Ajuntament per aquest any. L’Ull Distret, l’arenyenc Ricard
Ferran, treballa habitualment per l’Ajuntament dissenyant logotips i programes de
mà, però hem volgut oferir-li la possibilitat de tornar-nos a mostrar la seva creativitat
com a il·lustrador i pintor encarregant-li la postal de Nadal d’aquest 2008.

Bones festes!

Quan un any enrere, el 4 de desembre de 2007, el Govern municipal presentava
a través d’una audiència pública a la ciutadania el Pla de Mandat 2007-2011 es
marcava uns objectius clars a assolir i en uns terminis concrets. Per primera vegada
a Arenys de Mar, un Govern posava sobre paper la feina que pensava fer i prenia
un compromís amb la població per executar-los. Un any després, una part
importantíssima del compromís adquirit per a aquest període s’ha acomplert.

L’elaboració i presentació del PAM va ser un gra de sorra més en el compromís
de l’Ajuntament per fer més transparent la gestió municipal, per facilitar la informació
sobre tot el que estudia, executa i projecta, per garantir l’accés a la informació. El
butlletí que teniu a les mans és una eina més per assolir aquesta finalitat i ho és,
també, l’Arenys Activitats que amb aquest número tanca el seu primer cicle anual,
amb el convenciment que el canvi de format i concepció de l’agenda d’activitats
que vam presentar amb el primer número del 2008 ha valgut la pena i ha ajudat a
fer més accessible la informació, com ho vam fer també el setembre de 2007 amb
el mateix butlletí.

Un altre dels objectius del PAM en matèria de comunicació era convertir les
publicacions en una plataforma per donar a conèixer l’obra d’artistes de la població.
I aquesta vegada ho tornem a fer, amb la reproducció de la postal de Nadal de
l’Ajuntament d’Arenys de Mar que, aquesta vegada, la Regidoria de Comunicació
ha encarregat a l’Ull Distret.

Que passeu unes bones festes!

4 REPORTATGE Nadal 2008. Bones festes!  8 ACTUALITAT Territori, sostenibilitat i promoció de la vila
El convent de les Clarisses, pel poble 9 L’Oficina de Turisme ha atès més de 700 persones / Calamarenys 2008 / Talls de la
riera a l’estiu 10 ACTUALITAT Serveis a les persones L'Ajuntament reconeix els mèrits aconseguits per esportistes
d'Arenys de Mar / Més equipament informàtic a l'Espai Jove, gràcies a un conveni amb Diputació i Caixa Catalunya
11Èxit de participació en la 29a edició del Cros dels Arenys / Obre l'Oficina d'Informació de l'Habitatge a Arenys de
Mar / La Regidoria de la Dona edita una guia amb les eines per fer front a la violència masclista  12 ACTUALITAT
Administració general i participació Les millores a Can Quintana, a les platges d'Arenys i als espais infantils, les més
votades en el procés participatiu d'elaboració del Pressupost 2009  13 L'Ajuntament rep 37.751 euros de subvenció
per a la implantació de l'Oficina d'Atenció Ciutadana / SALA DE PLENS 14 OPINIÓ Els grups polítics 15 El
Departament de Salut dóna llum verd a l’ampliació del CAP / Fulls d’informació per a pacients: Cura personal dels
refredats i la grip en els adults 16 ARENYS ACTIU
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Nadal sostenible
La il·luminació
Per primera vegada a la població es farà
servir fil lluminós de baix consum, que farà
reduir fins a una tercera part el consum
d’energia elèctrica, amb l’estalvi econòmic
i energètic que això suposa. Amb aquesta
actuació, la Regidoria de Medi Ambient
continua en la línia de treballar per aconseguir
encarar aquestes festes amb una nova cultura
de la llum, pel respecte al medi, per la
sostenibilitat i l’estalvi energètic.
Els llums estaran encesos des del dia 6 de
desembre i fins al 6 de gener, cada dia a
partir de les 6 de la tarda i fins a 2/4 de 10
de la nit; excepte els dies festius en què
s’allargarà fins a les 12 o les 2 de la matinada.
Arenys de Mar, doncs, aquestes festes
encendrà durant 126 hores els llums de
Nadal, fet que suposa una reducció del

El 6 de desembre Arenys de Mar s’il·luminarà i, d’aquesta manera, un any més,
es donarà el tret de sortida a una campanya de Nadal que combinarà noves
propostes amb les més tradicionals. Els avets, les ponsèties i els centres il·luminats
també estaran presents als carrers de la vila des de començament del mes.
L’Ajuntament d’Arenys de Mar vol desitjar unes molt bones festes de Nadal a
tothom.

33,33% respecte el que permet el Decret
del Parlament català que regula l’estalvi
energètic específic per als llums de Nadal als
municipis catalans.
Els residus
Les festes de Nadal estan directament
relacionades amb la producció de molts
residus i deixalles. Per aquesta raó, la
Regidoria de Medi Ambient sensibilitza la
població amb la necessitat de reduir-los i,
sobretot, quan els hem produït, fer servir els
punts de recollida selectiva i la deixalleria
municipal per desfer-nos-en.
Pel que fa a la recollida dels arbres de Nadal,
ja passades les festes, s’instal·larà un punt de
recollida o punt verd davant del C.C.Calisay,
obert entre els dies 7 i 18 de gener. Recordeu,
també, que l’Agrupament Escolta Flos i Calcat
recollirà les ampolles de cava buides el dia
11 de gener a matí.
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El Nadal més tradicional
Pessebre municipal
La Sala d'Exposicions del Centre Cultural
Calisay serà l'escenari del pessebre municipal,
en el qual els 20 anys del Museu Mollfulleda
de Mineralogia tindran un paper especial. El
pessebre es podrà visitar de dilluns a
divendres, de 6 a 9 del vespre, i els dissabtes
i diumenges de 12 a 2 del migdia i de 6 a 9
del vespre. Els dies 25 i 26 de desembre i el
dia 6 de gener -últim dia- només es podrà
visitar en horari de tarda. Els dies 31 de
desembre i 1 de gener estarà tancat.

El Tió
Una de les aparicions més esperades en
aquestes dates és la del Tió. Dimecres 17 de
desembre, a 2/4 de 10 del matí, les escoles
bressol i els cursos de P3, P4 i P5 aniran fins
al C.C. Calisay a despertar-lo. Serà dissabte
20 el moment de portar-li menjar per fer-lo
cagar l'endemà, dia 21. Recordeu que perquè
el Tió no tingui mal de panxa cal que els
aliments que li donem no estiguin caducats!

Nit de Reis, nit de Naps i Cols
Una altra cita tradicional, i d’altra banda
indispensable, és la Cavalcada de Reis del 5
de gener. A partir de les 6 de la tarda en
Melcior, en Gaspar i en Baltasar arribaran
sobre les seves carrosses i després del
recorregut que faran per la Riera i de saludar
les autoritats recolliran les cartes a la Sala
Polivalent del Calisay. Si voleu que Ses
Majestats passin per casa vostra abans que
us n'aneu a dormir, heu d'emplenar un
formulari que trobareu al web de
l’Ajuntament o bé trucar al telèfon reial 670
031 095. Recordeu, també, que el dia 27 de
desembre a les 7 de la tarda un carter reial
arribarà al Calisay per recollir les cartes de
tots aquells que per alguna raó o altra no
pugueu donar-les personalment als Reis el
dia de la Cavalcada, i us donarà una mà de
cartró per poder saludar els Reis quan arribin
a la nostra població.
La tradició que diferencia Arenys de la resta
de poblacions durant les festes de Nadal és,
sense cap mena de dubte, la nit de Naps i
Cols, del 5 als 6 de gener. Quan els més
petits ja són al llit, nerviosos perquè han de
venir els Reis a deixar els regals, és el moment
que el jovent de la població surti al carrer
carregat de saques de naps i cols per penjar
el seu present especial als balcons d'altres
joves. Es tracta d'una nit de festa que ens
hem de seguir fent nostre i que la gent
d'Arenys no es pot permetre de perdre.

L’Ajuntament d’Arenys de Mar vol fer-vos
arribar, com cada any, un petit obsequi de
Nadal. Per això, encartat en aquest butlletí,
hi trobareu un pessebre retallable de paper
que reprodueix –a excepció del caganer– les
figures de l’escultor Manuel Muns (Barcelona,
1903-1995) que es troben al Museu Marès
de la Punta. Aquest artista va pertànyer a
l’escola de Talarn o escola historicista, i la
seva obra va ser molt coneguda a Catalunya,
País Valencià, Suïssa i Itàlia. Esperem que
passeu una bona estona retallant-lo i
enganxant-lo!
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Nadal solidari
El 14 i 15 de desembre la vila s’abocarà un
any més a La Marató de TV3, que aquest any
es dedica a les malalties mentals.
La Residència Geriàtrica Municipal ja fa mesos
que treballa en els ornaments de Nadal que
tradicionalment ven aquell cap de setmana
per recaptar fons i, enguany, Ràdio Arenys
s’apunta a la solidaritat amb un partit de
futbol, entre els molts altres actes programats
que podeu consultar al mensual Arenys
Activitats
Creu Roja també portarà a terme, com cada
any, la campanya "Cap nen sense joguina",
de la mateixa manera que ho fan Càritas i el
convent dels Frares Caputxins. Qui hi vulgui

col·laborar ha de portar una joguina nova als
diferents punts de recollida que s'instal·len a
diferents punts de la població o directament
al convent dels caputxins.

L’associació de policies motoristes Ángeles
Guardianes també s’aturaran a Arenys de
Mar, un any més, per fer passar una bona
estona als infants i joves del Maricel i fer-los
arribar presents.

Nadal segur
L'increment de persones que cada any hi
ha amb motiu de les festes de Nadal ha fet
que el cos de la Policia Local, juntament
amb Mossos d'Esquadra, hagi establert un
seguit de mesures per garantir al màxim la
seguretat ciutadana. Així, durant els dies
més concorreguts de les festes, els dos
cossos faran vigilància amb una presència
més intensiva a les zones de més afluència
de persones.
La Pol ic ia Local  ha augmentat la
sensibilització a la població sobre la
necessitat de tenir cura dels furts i robatoris
amb una campanya preventiva amb consells
que cal tenir en compte al carrer, a casa i
també als comerços.
La Policia Local coordina, també durant
aquestes festes, les afectacions de trànsit
i aparcaments que es puguin donar a causa
de les diferents activitats previstes, sobretot
el dia de la Cavalcada de Reis, afectacions
que es poden consultar puntualment al
web municipal.

Les noves propostes
Nadàlia  arriba a Arenys de Mar
L’Ajuntament d’Arenys de Mar inclou en
l’oferta de Nadal una novetat important: els
dies 20, 21, 22, 23 i 24 de desembre, el
pavelló municipal serà l’escenari de la primera
edició de Nadàlia a Arenys de Mar, perquè
durant cinc dies, petits i grans gaudeixin en
família d’activitats esportives, lúdiques, tallers
i espectacles al Fondo de les Creus. Nadàlia
proposa inflables, ludoteca, tallers, zona
esportiva, Scalèxtric, malabars, jocs
tradicionals, jocs de taula, tallers de
manualitats i moltes altres activitats, a més
de la possibilitat de gaudir de diferents
espectacles, tot de manera gratuïta.
L’oferta lúdica per a la mainada es completa
a la part alta de la Riera amb la instal·lació
d’atraccions promogudes per la UBICA.

La taula de Nadal
Els tradicionals tallers d'ornamentació i de
cuina de Nadal de la Biblioteca tenen un nou
format aquest any: la Taula de Nadal. Teresa
Bisbal i Rosario Montoza oferiran, el dia 19,
un taller que ensenyarà com oferir una bona
taula de Nadal, tant amb l’ornamentació
necessària, com per fer un bon àpat.
Aquest i una hora del conte especial, el dia
18, són els dos principals actes que la
Biblioteca ens proposa aquestes festes.

Teatre, música i altres propostes de Nadal
El Teatre Principal té a punt una programació
especial per aquestes dates i, enguany, Joan
Pera interpretarà el Poema de Nadal de Josep
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M. de Sagarra a l’auditori Josep M. Arnau,
i els Seràfics oferiran un any més la
representació dels Pastorets. L'Escola de
Música Carles G. Vidiella s'apunta a la
celebració del Nadal amb una sèrie de
concerts i mostres a la Sala Josep M. Arnau
del Calisay, i altres entitats, com el Cor
l’Aixa i l'Aula d'Extensió Universitària
també han programat activitats especials
amb motiu de Nadal. Les nadales de tota
la vida, al carrer, arribaran a través de
l'Agrupament Escolta Flos i Calcat. Totes
les activitats, les podeu consultar a l’agenda
mensual Arenys Activitats.

L'any de l’Èxit i la programació de
l’Espai Jove
Arenys de Mar acomiada l'any de la Katipen
per donar la benvinguda, al Calisay, a l'any
de l’Èxit. Música per a totes les edats és el
que ens ofereix l’organització de la festa
popular de cap d'any al Calisay.
El consell de joves, que des de fa un any
treballa activament, ha decidit prendre
les regnes de l’organització de la nit de
cap d’any, de bracet de bracet amb L’AIA
(l’associació d’Informadors Arenyencs),
que fa anys que se n’encarrega. Aquesta
és una de les novetats per aquest Nadal
que ens presenta la Regidoria de Joventut,
però no l’única, ja que l’espai Jove ofereix
una activitat continuada durant els dies
de vacances escolars.

També aquestes festes de Nadal, vine a l’Espai Jove!!!

L’Espai Jove es prepara per acollir i oferir durant aquest mesos un gran nombre
de tallers i activitats, una oferta variada que en tot moment tutelaran les persones
encarregades de gestionar i dinamitzar aquest equipament, cada dia més actiu.
Entre els tallers que es proposen durant les festes de Nadal n’hi ha un de molt
especial per la seva espectacularitat: es tracta d’un taller de robòtica, que posarà
a l’abast de tothom que hi participi la possibilitat de construir un robot i controlar-
lo. La planificació preveu, també, que es faci un seguiment on line de la feina que
es farà un cop acabat el curs-taller, que es preveu fer en 5 sessions d’una hora i
mitja cadascuna i que oferirà la possibilitat de descobrir un món desconegut i
complex com és el de la robòtica. A més d’aquesta proposta, l’Espai Jove continua
amb l’aposta pel Casal Digital, que continuarà la seva aventura i seguirà descobrint
i ensenyant els avantatges de les noves tecnologies als nois i noies que s’hi apuntin.
L’oferta es completa amb diversos tallers de percussió, malabars, un torneig de
proevolution soccer, sing star... i amb cursos en una línia més d’acompanyament
professional i pedagògic, com el taller de monitoratge en el temps de lleure, un
curs que any rere any es planteja i que compleix amb escreix les expectatives.
En definitiva, una oferta per complementar les vacances escolars de Nadal i oferir
alternatives al jovent de la població. Recordeu que l’Espai Jove està obert cada
dia, excepte els diumenges, als matins i les tardes.

També dins la campanya de Nadal, la Regidoria
de Salut Pública i Consum ha engegat a Arenys
de Mar la campanya “Joguines: compra
responsablement”, que promou la Diputació
de Barcelona.

La campanya està adreçada a les famílies i
dóna consells sobre les condicions que les
joguines han de complir per ser òptimes per
als infants: que estimulin, que sigui de qualitat,
sòlides i ben fetes, segures i suggeridores, per
exemple. Qualsevol joguina val per a qualsevol
edat? Moltes joguines fan més feliç un infant?
Com se sap que una joguina és segura? Qui
és el millor moment per comprar una joguina?

Aquestes preguntes i d’altres tenen una
resposta en el material informatiu que podeu
trobar a totes les dependències municipals,
així com al web de l’Ajuntament.

JOGUINES: COMPRA RESPONSABLEMENT
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ACTUALITAT TERRITORI, SOSTENIBILITAT I PROMOCIÓ DE LA VILA

El ple de l'Ajuntament d'Arenys de Mar, en
la sessió del 10 de novembre de 2008, va
aprovar amb els vots a favor de PSC, ERC,
ICV i VIA, i l'abstenció de CiU i PPC, el
conveni pel qual el convent de les Clarisses
passarà a ser de propietat municipal. Aquesta
aprovació arriba després de gairebé tres anys
de converses amb la propietat, que cedeix
el convent i els patis annexos a la població a
canvi d'una modificació urbanística que li
permetrà construir (sempre seguint el que
estipulen les eines que la llei permet) 31
habitatges a la peça de terreny annexa a
l'antiga Panificadora. L'habitatge social vinculat
a aquesta operació es construirà al sector
del Maricel, a través d'una planificació de
terreny discontinu, amb la voluntat d’esponjar
la construcció a les Clarisses. Arenys de Mar
aconsegueix, també, dos locals a la planta

baixa de la nova edificació i un vial entre els
carrers Santa Clara i d'Auteriba.
Els punts referents a aquesta gestió urbanística
s'havien de portar a aprovació en el ple del 29
d'octubre, però a petició dels grups municipals
a l’oposició es van traspassar al dia 10 per

donar més temps per a l'estudi del conveni i
tota la documentació adjunta. La voluntat del
Govern municipal era que aquest tema
s'aprovés amb el màxim consens possible.

La formalització del conveni

El conveni entre l'Ajuntament i la propietat
es va formalitzar el dia 18 de novembre i
està previst que més endavant es pugui fer
una jornada de portes obertes al convent.
Amb aquesta firma es fa un pas més cap a
la municipalització definitiva d'aquest edifici,
de 1.922m2 construïts en tres plantes, i
dels jardins adjacents, que s’ha de convertir
en la nova seu de la Biblioteca P. Fidel Fita,
un centre d’autors arenyencs, el Centre
Espriu i l’arxiu històric, i convertir-se,
d'aquesta manera, en una gran casa de les
lletres arenyenques.

El convent
de les Clarisses,

pel poble
La firma entre la propietat
i l’Ajuntament es va fer el

18 de novembre
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Per a la Biblioteca P. Fidel Fita, que l'any passat va celebrar 50 anys, és una magnífica
notícia poder traslladar-se, en un futur, al convent de les Clarisses. En aquest nou espai
es farà un salt de qualitat important pel que respecta als serveis que es presten actualment,
els que es podran incorporar i, també, per al fons documental, en especial per al patrimoni
bibliogràfic arenyenc.
La biblioteca d'Arenys de Mar té un fons que la diferencia de la resta de biblioteques
de la Xarxa de Biblioteques Públiques Municipals, a la qual pertany, i és la riquesa del
patrimoni bibliogràfic local, compost per tota la documentació que fa referència a la
vila d'Arenys de Mar, als seus autors i al seu entorn. Actualment, el fons de documents
referents al patrimoni local és d'uns 3.000. Cal destacar els llegats Ferran de Pol i Fèlix
Cucurull, juntament amb els respectius arxius personals, que suposen uns 6.000
documents, sense comptabilitzar l'arxiu personal d'ambdós autors.
La biblioteca és un equipament viu dins l'entramat sociocultural d'Arenys de Mar, és un
servei bàsic de la política cultural municipal adreçat a tota la població dins la diversitat
dels temps actuals. En el decurs d'aquests últims temps ha incorporat les modernes
tecnologies de la informació i el coneixement.
La biblioteca, per optimitzar recursos humans i econòmics, ha d'aixoplugar en el convent
de les Clarisses el centre d'autors arenyencs. Els nostres autors del passat, del present i
del futur es mereixen ser coneguts i que la seva obra sigui divulgada, i això només es pot
aconseguir amb el processament de tota la informació i posada a l'abast de tothom a la
Xarxa. D'aquesta manera la nostra cultura local pot esdevenir universal. 

Mercè Cussó Cervera
Directora de la biblioteca

L’Oficina de Turisme, que aquest any ha estat
ubicada a la Sala de les Bótes del C.C. Calisay,
ha fet balanç de la seva activitat, que va cloure
a mitjan d’octubre. Prop de 700 persones van
apropar-s’hi per sol·licitar informació turística,
sobretot sobre l’oferta d’oci, local i de les
rodalies, incloent-hi les dues capitals (Barcelona
i Girona), així com interessant-se pel programa
d’activitats i festes locals. Per procedència, el
primer col·lectiu en nombre són visitants del
mateix Principat (3,4 de cada 10), seguit dels
de la resta de l’Estat i de França (2,3 de cada
10). La resta procedeixen d’altres països,
europeus principalment.

Les Clarisses: nova seu de la Biblioteca
P. Fidel Fita

El convent de les Clarisses s'ha de convertir
en la nova seu de la biblioteca d'Arenys de
Mar i seu, també, de tot el que fa referència
a les lletres, al món de la literatura a la
població. Es tracta, sense cap mena de dubte,
de l'operació urbanística més important que
l'Ajuntament ha dut a terme en els últims
anys per tal d'adquirir equipaments culturals
per a la població. Per aquesta raó, el Pla
d'Equipaments que el Govern té previst
presentar ben aviat, ja incorporarà les
Clarisses com a equipament municipal. Cal
tenir en compte, que el mapa d'equipaments
d'Arenys de Mar era ben diferent sense l'opció
de comptar amb el convent.
Cal recordar que, abans de continuar amb les
negociacions, el Govern municipal va demanar
un dictamen al Servei de Biblioteques de la
Diputació per tal d'assegurar que l'edifici seria
una bona opció per acollir la biblioteca,
dictamen que fou positiu.

Pel que fa als terminis, Urbanisme de la
Generalitat ha de donar ara el vistiplau
definitiu i està previst que abans d'encetar el
2010 la propietat ja sigui de l'Ajuntament.
Cal recordar que el Pla Únic d'Obres i Serveis
de Catalunya (PUOSC), que atorga el
Departament de Governació, ha destinat
849.000 euros al trasllat de la Biblioteca a
Arenys de Mar, uns diners que se sumen a
altres ajudes amb què el Govern municipal
ja compta per tirar endavant aquest projecte.

La biblioteca al convent
de les Clarisses 

Les jornades gastronòmiques que Arenys de
Mar dedica al calamar van cloure’s a final
d’octubre amb una valoració positiva per part
de l’Ajuntament, que ha constatat l’èxit dels
nous elements introduïts, com l’exposició d’arts
de pesca artesanal i sostenible, la subhasta
popular de peix i el nou format de concurs
per a no professionals, que van tenir la
complicitat del públic al qual anaven adreçats.
Diversos centenars d’escolars (locals i de fora)
van visitar l’exposició conduïda per pescadors
professionals de la confraria de la vila, aplegats
en l’associació ADAMEC. El concurs, aquest
any amb la motivació afegida dels premis en
metàl·lic, va comptar amb una excel·lent
resposta quant a participació i altíssim nivell.
Els restauradors adherits al Calamarenys no
han pogut fer la seva valoració, ja que s’han
de reunir el 25 de novembre, moment en què
aquesta edició ja està tancada.

Talls de la riera a l’estiu
Dos de cada tres persones es mostren a
favor dels talls de la Riera a l’estiu, com a
mesura per convertir aquest eix de la vila en
un espai de gaudi per a les persones, segons
les enquestes i formularis que la Regidoria de
Promoció Local ha fet arribar a diferents
sectors. En les valoracions, destaquen sobretot
l’activitat que va omplir la Riera d’estructures
musicals, malgrat que també el diumenge lliure
d’activitat és un dels més valorats, prova que
hi ha molta gent agraeix el tall fins i tot en
absència d’una activitat que s’hi dugui a terme.
Finalment, gairebé sis de cada deu persones
pensen que cal potenciar  aquesta mesura,
que només compta amb l’oposició de tres de
cada deu. Segons les dades recollides, gairebé
el 60% de les persones que han volgut donar
la seva opinió donaria suport a ampliar aquesta
mesura a altres èpoques de l’any.

Calamarenys 2008

PROMOCIÓ LOCAL

L’Oficina de Turisme ha
atès més de 700 persones
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ACTUALITAT SERVEIS A LES PERSONES

Els triomfs aconseguits per esportistes d'Arenys de Mar en aquesta última temporada
van ser reconeguts, divendres 31 d'octubre, en un acte públic a la Sala de Plens de l'Ajuntament
d'Arenys de Mar. Laia Salicrú i Moscoso, campiona del món d'hoquei patins; Aura Miquel i
Molons, sotscampiona d'Espanya de categoria làser de vela; Pol Sanchidrian i Carreró,
campió del món de pesca, i Cesc Fàbregas i Soler, campió de l'Eurocopa de futbol van ser
els quatre esportistes reconeguts en aquesta ocasió per l'Ajuntament d'Arenys de Mar pels
mèrits aconseguits en les seves carreres esportives.

L’espai Jove compta amb 3.000 euros
que es dest inaran a equipaments
informàtics, després de la firma del
conveni entre l'Ajuntament d'Arenys de
Mar, d'una banda, i Caixa Catalunya i la
Diputació de Barcelona, de l'altra. Assum
Balliu, regidora d'Infància i Joventut, va
ser  l ' encarregada de formal i tzar
l'acceptació d'aquesta subvenció en un
acte que va tenir lloc el 4 de novembre,
a l'edifici de La Pedrera de Barcelona. A
l'acte, hi van assistir el president de Caixa
Catalunya, Narcís Serra, i el president de
la Diputació de Barcelona, Antoni Fogué.
Aquest conveni s'inclou en la campanya
de la Diputació i Caixa Catalunya per
col·laborar en la millora de les noves
tecnologies dels equipaments juvenils.

JOVENTUT

Més equipament informàtic a l'Espai Jove,
gràcies a un conveni amb Diputació i Caixa Catalunya

ESPORTS

L'Ajuntament
reconeix
els mèrits
aconseguits per
esportistes
d'Arenys de Mar
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SERVEIS A LES PERSONES ACTUALITAT

Dilluns dia 3 de novembre va obrir les portes l’Oficina
d’Informació de l’Habitatge, als mòduls de Can Nadal,
fruit del conveni subscrit entre l’Ajuntament d’Arenys de
Mar i el Consell Comarcal del Maresme, pel qual
l'administració comarcal donarà serveis, entre d'altres, de
la Borsa de Lloguer Social i Jove de l'Oficina Comarcal
d’Habitatge. Aquest conveni dóna servei d'informació i
assessorament a la població en matèria d'ajuts a l'accés a
l'habitatge, de rehabilitació d'habitatges, d'ajuts al pagament
de lloguers, i sobre condicions d'habitabilitat. L’oficina està
oberta cada dilluns, de 9 a 13.30 i de 15 a 18.30 h.
Paral·lelament, l’Ajuntament ja està treballant en el que
serà el Pla Local d’Habitatge, que està previst dur a terme
a Arenys de Mar amb el suport de la Diputació de
Barcelona. Amb aquesta eina (el cost de la qual s’assumeix
en un 75% per part de la Diputació i el 25% restant per
part de l’Ajuntament) Arenys de Mar disposarà d’una
diagnosi de l’estat de l’habitatge a la població i de les
necessitats concretes a curt i mitjà termini.
Tant l’elaboració del Pla Local d’Habitatge com la creació
d’una empresa pública d’Urbanisme i Habitatge, en la
qual també treballa l’Àrea de Territori i Sostenibilitat,
estaven previstes en el Pla de Mandat 2007-2011.

ÈXIT DE PARTICIPACIÓ EN LA 29a EDICIÓ
DEL CROS DELS ARENYS

El Cros dels Arenys va tenir més participació que en edicions anteriors.
En concret van ser 333 atletes, que diumenge 16 de novembre, al Parc
de Can Jalpí, es van distribuir en diverses categories (des de prebenjamí
fins a veterans) per participar en aquesta 29a edició. L’Ajuntament
d’Arenys de Mar, l’Ajuntament d’Arenys de Munt, la Penya Apa Anem-
hi, el Consell Esportiu del Maresme i la Federació Catalana d'Atletisme
en van ser els organitzadors, amb la col·laboració de la Unió de
Federacions Esportives de Catalunya i la Diputació de Barcelona. Podeu
consultar les classificacions al web municipal.

Arenys de Mar va acollir, la setmana del 24 al 30 de novembre, un seguit d’activitats
orientades a conscienciar la societat i denunciar la violència masclista en diferents àmbits
de la societat.
L’edició d’una Guia de suport i serveis per a dones en situació de violència masclista, que es
va presentar dimarts 25, Dia Internacional contra la Violència vers les Dones, va ser un dels
principals actes que la Regidoria de la Dona va programar en aquest sentit, així com tallers
de conscienciació adreçats a les escoles, per a infants i joves. Les diferents dependències de
l’Ajuntament d’Arenys de Mar, així com les seus de les entitats col·laboradores, tenen a
disposició de tothom qui ho necessiti exemplars d’aquesta guia, que informa sobre els diferents
recursos municipals, comarcals i autonòmics de què disposen les dones per fer front a una
situació de violència masclista, ja sigui davant una situació d'assetjament sexual a la feina, una
situació de risc de maltractament físic o psicològic, una pràctica de mutilació genital o davant
de qualsevol altre tipus de violència que vulneri els drets humans de les dones.
Aquestes activitats es van emmarcar en el programa de prevenció de la violència
masclista mitjançant la promoció de la igualtat entre dones i homes, que aquest any
s’ha commemorat a Arenys de Mar sota el lema Arenys diu No. 25 novembre. Dia
Internacional contra la Violència vers les Dones.

DONA

La Regidoria de la Dona edita una guia amb les eines per
fer front a la violència masclista

HABITATGE

Obre
l'Oficina d'Informació
de l'Habitatge
a Arenys de Mar
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ACTUALITAT ADMINISTRACIÓ GENERAL I PARTICIPACIÓ

Sant Roc 2008
PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Les millores a Can Quintana, a les platges d'Arenys i als
espais infantils, les més votades en el procés participatiu
d'elaboració del Pressupost 2009

L'Ajuntament d'Arenys de Mar està fent una aposta clara per les polítiques de foment de
la participació ciutadana, un dels motors per dotar l'administració municipal dels mecanismes
i processos mitjançant els quals implicar de forma activa i positiva la població en la definició
del model de poble i, posteriorment, en la seva execució i seguiment.
Una de les eines impulsades des de l’Ajuntament per implicar arenyencs i arenyenques
en els afers públics municipals és la participació en el pressupost municipal, que
aquest any ha dut a terme la segona edició, amb algunes novetats respecte a l’edició
anterior, com l’augment de la partida fins a 200.000 euros, la incorporació de la
recollida de propostes i la votació popular al funcionament ordinari de l’aprovació
del pressupost, i l’obertura de les diferents fases d’aprovació del Pressupost i les
Ordenances Municipals a la població. Podeu consultar la memòria del procés i totes
les dades amb detall a través del web municipal.

Han estat 350 persones les que han participat en el procés de votació, que han escollit
les següents obres de millora de l’espai públic arenyenc per a l’exercici 2009:



SALA DE PLENS

L’acta del ple es pot consultar, un cop aprovada, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al web municipal.
Tots els plens municipals es retransmeten en directe per l’emissora municipal Ràdio Arenys (91.2 FM).
Cal destacar que Ràdio Arenys ha posat en marxa de manera experimental la retransmissió de les
sessions plenàries a través de la seva plana web (radioarenys.cat) i dóna la possibilitat de participar
en un xat mentre dura el ple.

ADMINISTRACIÓ GENERAL I PARTICIPACIÓ ACTUALITAT

1. Aprovació de les actes de les sessions de data 24 de setembre
de 2008.
2. Presa de possessió del càrrec de regidora.
Pren possessió del càrrec la regidora Assumpció Balliu i Tenas.
3. Aprovació d’una ordenança reguladora de la implantació d’usos
comercials.
S’aprova amb els vots a favor del PSC, ERC, ICV i VIA-M, l’abstenció de CiU i
el vot en contra del PPC.
4. Modificació del conveni de col·laboració subscrit amb la Companyia
de les Filles de la Caritat de sant Vicenç de Paül.
5. Aprovació del text refós de la modificació puntual del Pla General
en l’àmbit de la finca Maricel.
6. Aprovació del conveni per la proposta de modificació puntual
del Pla General en l’àmbit de les Clarisses.
Els punts 4, 5 i 6 es posposen a la sessió plenària del 10 de novembre.
7. Aprovar informe desfavorable a l’avanç del Pla Parcial de
delimitació del sector NP-5 (rial Llarg-Sud).
S’aprova amb els vots a favor del PSC, ERC, ICV, PPC i VIA-M, i l’abstenció de
CIU.

Ple extraordinari
del 29 d’octubre de 2008

ADMINISTRACIÓ GENERAL

L'Ajuntament rep
37.751 euros de
subvenció per a la
implantació de
l'Oficina d'Atenció
Ciutadana

Ple extraordinari
del 10 de novembre de 2008

1. Aprovació de delegacions a favor de l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona.
S’aprova per unanimitat.
2. Aprovació de la modificació de crèdit 9/2008.
3. Aprovació de la modificació de les Ordenances Fiscals per a l’any
2009.
S’aproven amb els vots a favor del PSC, ERC i ICV, l’abstenció del VIA, i els vots
en contra de CiU i PPC.

4. Modificació del conveni de col·laboració subscrit amb la Companyia
de les Filles de la Caritat de sant Vicenç de Paül.

5. Aprovació del text refós de la modificació puntual del Pla General
en l’àmbit de la finca Maricel.

6. Aprovació del conveni per la proposta de modificació puntual
del Pla General en l’àmbit de les Clarisses.

Aquests tres punts s’aproven amb els vots favorables del PSC, ERC, ICV i VIA,
i l’abstenció de CIU i el PPC.

Ple extraordinari del 19 de novembre de 2008
1. Aprovació de les actes extraordinàries dels dies 29 d’octubre i 10 de novembre de 2008.
2. Deixar sense efecte el Pla econòmic financer.
S’aprova per unanimitat.
3. Mocions.
4. Precs i preguntes.
5. Comunicacions.
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L’Oficina d'Atenció Ciutadana d'Arenys de Mar
està més a prop de convertir-se en una realitat
després que la Generalitat hagi concedit una
subvenció de 37.751 euros per a la posada en
marxa de l'OAC, una oficina integral d'informació
a la ciutadania des de la qual se centralitzaran els
tràmits que es poden fer al consistori.
En aquests moments, l'empresa que fa l'auditoria
a l'Ajuntament està acabant de definir els circuits
necessaris per aconseguir la millora de la
prestació dels serveis que ofereix l'Ajuntament.
Està previst que aquest mateix mes comencin
les obres a la planta baixa de l'edifici de
l'Ajuntament (Bisbe Pol, 8).
El consistori està immers en un procés de
modernització en el qual l'optimització de
procediments i la millora del servei a la ciutadania
han estat els principals motors de canvi. L'objectiu

principal del projecte d'implantació de l'Oficina
d'Atenció Ciutadana (OAC) és aconseguir que
l'Ajuntament d'Arenys de Mar millori els
processos interns i de gestió, així com en la
prestació dels serveis a la ciutadania; i que
compleixi, també, la llei 11/2007 del 22 de juny
d’accés electrònic de la ciutadania als serveis
públics abans de finals del 2009.
Un dels principals avenços relacionats amb la
presentació de documents a l’Ajuntament va ser
la descentralització del Registre Municipal
d’Entrades pel qual la ciutadania pot presentar
instàncies i documents a les oficines del carrer
de les Doedes, així com la posada en marxa de
l’e-tram al web municipal, pel qual és possible
la presentació telemàtica d’instàncies. Amb la
posada en marxa de l’OAC, l’obertura de
l’Ajuntament serà més visible, ja que s’obrirà al
públic també en horari de tardes.
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OPINIÓ ELS GRUPS POLÍTICS

Una policia de
proximitat

El  convent de les
Clarisses

Hem proposat al govern tripartit PSC-ERC-IC.V mesures
per ajudar a superar la dura crisi econòmica que patim a fi que
el govern les incorporés a la redacció de les Ordenances fiscals
i els Pressupostos per al 2009. El govern ha desestimat les
nostres propostes sense ni tan sols considerar-les en una sessió
de treball conjunta però malgrat això exposem en aquest redactat
mesures de suport al teixit productiu, al món del treball i en
l’àmbit social; mesures que posem a la consideració del  lector
i dels arenyencs tot i saber que el govern no les posarà en
pràctica i votarà en solitari els Pressupostos 2009 com ha votat
sense consens les Ordenances fiscals 2009.
Entenem que seria molt positiu que el govern apliqués les
següents mesures de suport al teixit productiu i a l’ocupació:
- Agilitzar l’execució de les inversions previstes per tal de
fomentar el treball i evitar endarreriments i encariments.
- Fer un pacte polític per augmentar la inversió pública
en els anys 2009 i 2010.
- Potenciar, en col·laboració amb la Generalitat, els serveis
d’ocupació del municipi a fi de facilitar la borsa d’oferta de
feines i tota la informació necessària sobre l’autoocupació i la
formació professional.
Les mesures mínimes de caràcter social que s’haurien
d’aplicar són:
- Iniciar la construcció d’habitatges de protecció oficial
durant el 2009 i potenciar els serveis d’informació d’accés a
l’habitatge tant pel que fa als ajuts públics existents, com a pisos
desocupats i situació dels pisos de lloguer o de compra.
- Atendre, sense incrementar la burocràcia, les noves
necessitats socials que genera la crisi, des del reciclatge dels
llibres escolars, fins a les demandes de roba, vestits i sanitat.
Fins al mes de febrer no podrem comunicar-nos
novament amb tots vostès i per això aprofitem
l’avinentesa per desitjar-los salut, treball, bona jubilació
laboral si és el cas, harmonia familiar, arrelament a la
vila i bon Nadal i venturós any 2009.

Mesures contra la crisi (i 2) Millors serveis i més
atencions a les persones

La Regidoria de Seguretat Ciutadana i Prevenció
continua treballant per implantar un model cada
vegada més pròxim a la ciutadania. Per aquesta raó
acabem el 2008 amb la creació d’una patrulla rural
de la Policia Local, única per les seves característiques
al país. Es tracta d’un servei que diàriament fan dos
agents fixos patrullant amb motos per les
urbanitzacions, cases aïllades, rials i camins del terme
municipal per augmentar la seguretat de les persones
que hi viuen i vetllar per al compliment de la normativa
mediambiental.
Durant aquestes festes la Policia reforça la
sensibilització cap a la seguretat ciutadana amb una
campanya de recomanacions que cal que tinguem
en compte a casa, al comerç o al carrer. D’aquesta
manera, amb la proximitat del cos de policia
municipal, aconseguirem un Arenys millor.
No és l’única novetat que hi haurà aquest Nadal a
Arenys de Mar: l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i
Promoció de la Vila ha seguit treballant per oferir
un Nadal sostenible (per primera vegada a Arenys
de Mar es farà servir fil lluminós, que gasta una
tercera part del que gasten les bombetes) i una oferta
comercial amb el màxim d’avantatges.
Des d’aquestes línies, el grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya vol desitjar-vos unes
molt bones festes, millor entrada d’any, i moltes
energies per seguir endavant durant el 2009.

Aquests són els grans objectius d’aquest Govern
municipal, que afronta la situació de crisi amb la
responsabilitat assumida des del primer dia.
Davant les dificultats de moltes famílies, el Govern
municipal no es pot quedar plegat de braços i és
per això que s’han pres mesures, en les Ordenances
Fiscals per a l’any 2009, que afavoreixen les persones
més necessitades, perquè l’impacte de la puja de
preus no sigui tan significatiu.
Aquest 2009 incrementarem la despesa social a
través de subvencions i ajuts, amb més beques per
a menjador i per a llibres, amb més equips de
teleassistència, per a les persones més grans i amb
problemes de dependència. Facilitarem les gestions
amb l’administració local, a partir de les tecnologies
de la informació i comunicació, perquè es puguin
fer des de casa, i també ampliant els horaris d’atenció
presencial, algunes tardes.
Treballarem el civisme i la convivència, i continuarem
avançant en la millora de la transparència i la
implicació de tots i totes en la vida social i política
de la nostra vila. I acabarem el 2008 amb un parc
de Nadal, Nadàlia, que és tota una novetat a la
nostra vila, com a lloc d’esbarjo i diversió en família,
que esdevingui la referència del canvi que volem
per al 2009.
Volem aprofitar aquest número de l’ATR que clou
un any i n’enceta un altre per desitjar-vos molt
bones festes i un feliç any 2009.

Més i millor
finançament per al
món local

Els ajuntaments patim una situació de discriminació històrica
en relació al finançament dels serveis que ens són propis. Aquesta
situació s'ha anat agreujant especialment en els darrers anys, ja
que aquests han assumit "a la pràctica" noves competències, bé
per deixadesa de l'administració competent, o bé per voluntat
pròpia. El sistema de finançament no ha canviat, és a dir,
continuem amb un sistema arcaic i que no està adequat ni a les
necessitats actuals i molt menys a les futures. La conseqüència
de no disposar d'un sistema de finançament local més just que
garanteixi la suficiència financera ens porta justament a parlar
de l'increment d'impostos locals, ja que aquests guanyen un pes
important en relació al conjunt dels ingressos municipals, un fet
que no és el més desitjable, però totalment necessari per cobrir
les necessitats de funcionament de la nostra societat.
Amb un finançament adequat a les necessitats i a les funcions
actuals que desenvolupen els ajuntaments, la caiguda del món
de la construcció no hagués afectat tan seriosament les economies
municipals, i les administracions locals tindrien eines directes
per lluitar contra les deficiències del sistema financer actual,
salvatge i insolidari. Ara bé, un model de finançament que durant
molt de temps no ha estat una prioritat degut, en part, a la
suficiència econòmica que aportava el món de la construcció a
les arques municipals, ara es torna clarament prioritari revisar
i posar al dia aquest finançament. Amb l'actual crisi econòmica
han quedat ben clares les deficiències d'un sistema arcaic en
relació a les funcions que desenvolupen les administracions
municipals.
Acabem expressant el nostre compromís polític i la nostra
solidaritat amb aquells i aquelles que pateixen i patiran les pitjors
conseqüències de l'actual situació econòmica. Comprometre'ns
políticament amb els col·lectius més desafavorits, denunciant
públicament que les conseqüències de la crisi econòmica no
poden recaure únicament en els treballadors i treballadores i
no han de ser una excusa per retallar inversions ni despesa
social, justament el contrari, hem de fer en aquest moments
una aposta clara i potent per les polítiques socials en majúscules.

Ja podem dir que s'ha fet un pas important per convertir l’antic
convent de les Clarisses en un equipament cultural on traslladarem
la Biblioteca.Tots ens en podem sentir satisfets malgrat que el
cost que això ha suposat a l'Ajuntament és força elevat. De totes
maneres aquest cost és proporcional a la voluntat que un té per
aconseguir-ho, d’acord amb les necessitats que té la vila i, per
tant, és difícil concloure si el resultat final és car o no.

El VIA va votar a favor de la signatura del conveni i dels tràmits
urbanístics pertinents. De totes maneres, des del VIA denunciem
el poc rigor amb què el govern tripartit local ha preparat tot
això. No podem dir si les negociacions amb el propietari han
estat ben fetes o no, ni tampoc podem determinar si el que
l'Ajuntament cedeix en contrapartida del que rep és correcte.
Sobretot perquè no hem participat de cap manera en aquestes
negociacions. El que sí que ens ha sobtat és com s'ha
preparat la documentació de l'expedient, el qual s'ha anat
completant des de final del mes d'octubre, abans del Ple
en el qual l'oposició vam forçar la retirada del punt, fins
al mateix dilluns, dia 10 de novembre, data en la qual
això s'ha aprovat.
Els documents que s’hi han anat incorporant sobre la marxa
durant tots aquests dies han estat un total de set, necessaris i
imprescindibles per deixar-ho pràcticament tot lligat i que
inicialment no existien en l’expedient ni teníem els grups de
l'oposició. Tant de bo la Generalitat no tombi el tràmit
urbanístic al Maricel, ja que en el cas contrari no podrem
cedir al propietari de les Clarisses la finca que tot i que
encara que no sigui municipal ja li estem cedint.
Un tema important com aquest exigeix una preparació i
documentació rigorosa, un estudi detallat i no deixar aspectes
legals ambigus. Ara comença una fase clau de treball; no ens
precipitem, fem la feina ben feta i, sobretot, cerquem el màxim
consens i transparència.

BONES FESTES A TOTHOM!

BON NADAL
I FELIÇ ANY NOU
a tots els arenyencs
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Els refredats i les grips són causats per virus. No es poden curar amb
antibiòtics. Tanmateix, podeu alleugerir els símptomes i ajudar el cos a
curar-se. Independentment dels símptomes que tingueu, begueu sempre
com a mínim vuit gots grans d’aigua, sucs o sopa al dia deixeu de fumar
i de prendre alcohol, i descanseu molt.
La febre és senyal que el cos està combatent una infecció. Se sent el nas
congestionat i, de com i volta, i sense motiu aparent, li comença a degotar.
Aquesta és la manera que té el cos d’expulsar els invasors.
Comprengueu la febre
Preneu-vos la temperatura diversos cops al dia. Si la febre és superior a
38,5º durant més d’un dia, truqueu al centre de salut. Relaxeu-vos i estireu-
vos. Fiqueu-vos al llit, si ho preferiu. El més important és que descanseu.
Begueu molts líquids per evitar la deshidratació.
Calmeu la gola adolorida i la tos
Feu gàrgares cada dues hores amb un quart de culleradeta de sal dissolta
en mig got d’aigua tèbia. Llepeu pastilles pel coll i per la tos i per humitejar
la gola. Si teniu tos a la nit, prengueu un xarop per la tos, per dormir i
descansar millor.
Tracteu el vostre nas amb cura
Respireu vapor per obrir els conductes nasals tapats. Estigueu-vos una
estoneta sota una dutxa d’aigua calenta o davant d’un vaporitzador.
Pareu atenció a no cremar-vos amb el vapor!

FULLS D’INFORMACIÓ PER A PACIENTS

Cura personal dels refredats i la grip en els adults
Milloreu els problemes digestius
Reemplaceu els líquids que perdeu. Prengueu glops de líquids clars, com
aigua o sucs de fruita, sovint. Eviteu la llet o els productes lactis si teniu
diarrea. A mesura que recupereu la gana, intenteu seguir una dieta a
base de plàtans, arròs, salsa de poma i torrades. Eviteu els menjars grassos
o picants els primers dies després de la desaparició dels símptomes.

QUAN S’HA DE TRUCAR AL CAP?
Truqueu al centre de salut si teniu algun d’aquests símptomes o no us
sentiu millor al cap de 4 dies:

 Febre de 38,5º o més durant més d’un dia
 Símptomes de deshidratació que inclouen, si té molta set, orina fosca

i orina amb poca freqüència
 Taques a la gola o gola enrogida o molt adolorida
 Tos, dolor al pit o sensació de manca d’aire

En col·laboració amb l’Ajuntament, el Centre d’Assistència Primària d’Arenys de Mar (CAP) ens ofereix cada mes consells de salut amb l’objectiu de millorar la nostra qualitat
de vida. Per a qualsevol qüestió relacionada amb la vostra salut, no dubteu a posar-vos en contacte amb el CAP!

SI VOLEU DEMANAR HORA AL VOSTRE METGE DE FAMÍLIA, INFERMER
O PEDIATRE TRUQUEU AL TELÈFON

902 111 444
O CONSULTEU EL WEB

www.gencat.net/ics

El Departament de Salut dóna llum
verd a l’ampliació del CAP

Sabies que...?

 ...per evitar esperes innecessàries
pots demanar hora al teu metge de
família, infermer o pediatre a través
d’Internet? Només has d’entrar al web
www.gencat.net/ics i seguir les instruccions.
Recorda, també, que si prefereixes fer-ho
per telèfon cal trucar al 902 111 444.

...el CAP està connectat telemà-
ticament a l’Hospital de Mataró?
D’aquesta manera, el teu metge pot veure
a través d’Internet els resultats de diferents
proves que t’hagis fet a l’hospital, com
radiografies, resultats d’analítiques o
determinats informes d’alta o d’urgències
sense haver d’esperar que els enviïn
físicament fins a la consulta.

...l’Hospital de Calella et recorda les
hores de visita que tinguis concertades
a través d’un missatge al mòbil? Amb
aquesta iniciativa pretén evitar les visites
fallides i reduir, d’aquesta manera, les llistes
d’espera.

L’ampliació del CAP ha fet un
pas més cap a la seva realització
definitiva després que el
Departament de Salut hagi donat
el vistiplau a l’avantprojecte
d’ampliació i l’hagi inclòs en els
pressupostos de la Generalitat
per al 2009. Aquesta obra de
millora del centre de salut
arenyenc suposarà una ampliació
per les dues bandes de la nau ara
existent, en forma de T, tal com
ha proposat el consistori
arenyenc, de manera que es
puguin cobrir les expectatives
d’augment de població que es
preveuen per als pròxims anys
i, a més, es puguin ampliar o incloure serveis que ara mateix no té el centre de salut arenyenc.
Ajuntament i Departament de Salut estan en converses continuades per aconseguir fer
realitat un projecte necessari per Arenys de Mar, que cobreixi les necessitats de la població
i les del mateix centre. Entre d’altres millores, es treballa per aconseguir un espai fix per a
les ambulàncies que hi ha a la nostra població i una aula de suport a les famílies amb
necessitats específiques, a més de l’ampliació i creació d’alguns nous serveis.




