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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 al juny: SECTOR A, dimarts 3 i SECTOR B, dimarts 10.
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.

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

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

Pròxima renovació del DNI a Arenys
de Mar: dia 10 de juny de 2008
Les persones interessades es poden posar en contacte amb la
Policia Local (93 795 99 01).

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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Un any de mandat

Quan aquest número de l’ATR surti al carrer
ja haurà passat un any de les eleccions
municipals que configurarien al cap d’uns dies
un nou govern de progrés a la vila d’Arenys
de Mar. És una bona hora per fer un repàs de
les actuacions dutes a terme.
Els mesos de presa de contacte van servir per
veure quines eren les principals mancances
de l’administració i per això, de seguida, vam
engegar gran quantitat d’estudis, la majoria
sense cost per a les arques municipals amb la
col·laboració de la Diputació. En són exemples
el Pla d’Equipaments, el Pla d’Igualtat, el Pla
Director de Lurdes, el Pla Estratègic de la vila,
el Pla Director de Participació, el Pla Local de
Joventut, el Pla de Convivència i Ciutadania,
l’inventari de les propietats municipals, el Pla
d’Acció Cultural... i molts d’altres, tots
emmarcats en un Pla de Mandat que per
primera vegada en la història d’Arenys de Mar
un Govern ha fet públic per comprometre’s
amb la ciutadania sobre els projectes que durà
a terme en 4 anys.
Tot aquest planejament està directament
relacionat amb la voluntat ferma del Govern
municipal de racionalitzar l’administració.
L’Ajuntament havia esdevingut una màquina
feixuga i costosa. A Arenys necessitem una
administració àgil i per aquest motiu hem
engegat l’anàlisi dels circuits administratius i
s’implantarà una Oficina d’Atenció Ciutadana
amb millors horaris que els actuals. No només
això, s’ha racionalitzat la incongruència dels
organismes autònoms (mal anomenats
patronats) que representaven un sobrecost
administratiu i econòmic i que no eren
realment resolutoris, ja que les propostes les
havien d’aprovar sempre el Ple i l’Alcaldia.
La participació també ha estat un gran revulsiu
aquest primer any. En el mandat 1999-2003
es van iniciar les audiències públiques de
pressupostos i ordenances, però ara hem fet
un pas més enllà: la participació en la presa
de decisions. Heu estat la mateixa ciutadania
qui heu decidit en què s’invertiran 175.000
euros del pressupost d’enguany, en una prova
pilot de procés participatiu acompanyat
d’actuacions i compromisos amb les entitats
i associacions.
Les valoracions són bones per saber on som
i com anem. I per veure que cal seguir
treballant de valent per
aconseguir els objectius que
ens hem marcat per aquest
mandat.

Ramon Vinyes i Vilà
Alcalde d’Arenys de Mar

La foto de portada d’aquest mes és de la Gemma Pou, del Floc Centre
d’Esplai, que aquest any coordina gran part de les activitats d’estiu que
ha engegat la Regidoria d’Infància i Joventut. L’Àrea de Serveis a les
Persones ha apostat fort per oferir un ventall ric en possibilitats perquè
aquest 2008 sigui un estiu genial!

El mes de juny ens obre les portes de l’estiu, una època de l’any en què Arenys de Mar es
desperta més que mai i surt al carrer a celebrar, a passejar, a jugar... Quan aquesta revista
surti al carrer les terrasses de bars i restaurants ja estaran muntades i, esperem, plenes de
gent de casa i de fora que voldrà gaudir de tot el que dóna de si Arenys de Mar.
Que la nostra és una població molt activa, socialment parlant, està clar. Sant Joan i Sant Pere
ens ho demostraran aquest mes, però són només el tret de sortida d’activitats i festivals
que ens faran viure el carrer tot l’estiu.
El reportatge que presentem aquest mes està dedicat a la campanya “2008: un estiu genial!”
que inclou les activitats per a infants i joves que es duran a terme aquest estiu a Arenys de
Mar. Les regidories de l’Àrea de Serveis a les Persones han treballat de valent per oferir
activitats diverses per a totes les edats i tots els gustos.
Les platges d’Arenys canvien de fesomia respecte a la temporada passada. La feina que ha
fet la Comissió de Platges ha donat fruits: aquest estiu de 2008 podrem passejar per la
tercera platja sense topar amb l’antic edifici d’El Tobogán, veurem unes guinguetes
homogeneïtzades, amb millores ambientals considerables respecte a temporades passades,
guinguetes que s’han adjudicat a través d’un concurs públic que ha garantit la igualtat
d’oportunitats entre tothom. Altres serveis també han notat les millores, com les zones
esportives que hi ha al llarg dels tres quilòmetres de platja: la caseta de la platja de la Picòrdia
i el canvi d’ubicació de les instal·lacions esportives, el circuit d’atletisme que s’ha instal·lat
al camí de Mar... Més passeres, línies de vida, dutxes d’acord amb el Decret de Sequera
per garantir que no es farà servir més aigua de la necessària... Podrem gaudir plenament
de tot això, i més, a partir del 21 de juny, quan comenci oficialment la temporada de platges
a Arenys de Mar.
Des de l’Ajuntament us convidem a participar en totes les activitats programades i a gaudir
d’Arenys de Mar, també a l’estiu!

Arenys d’estiu
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millores a l’espai públic escollides a través del procés participatiu / Un seminari sobre comunicació tanca el primer
cicle del Pla Local de Formació Associativa / Els béns municipals ja estan inventariats / Millores laborals a l’Ajuntament
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PACIENTS La fotoprotecció: consells per tenir una relació saludable amb el sol 16 ARENYS ACTIU
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Els casals
Quan arriba l’estiu, arriben els casals. En l’oferta d’aquest any, el
casal d’estiu tradicional s’ha convertit en diferents propostes
diferenciades perquè cada infant pugui triar si l’esport, la creació
artística o el món digital han de ser els eixos principals del seu
casal d’estiu, sense que la tria d’un o altre suposi deixar de banda
les altres activitats. Així mateix s’ha pensat en un programa
específic per als més petits amb la posada en marxa del Casal
d’Estiu Infantil, el Campus Esportiu de la Unió de Federacions

Esportives de Catalunya (UFEC), el Petit Casal i el Tastet de
Casal, que obre la possibilitat als infants a partir de 3 mesos
d’endinsar-se en el món de l´esplai i els casals d’estiu. 
Pel que fa a l’esport, un any més podem participar en el Campus
del Complex Esportiu Fondo de les Creus, que ofereix pràctica
de l’esport, jocs, activitats aquàtiques, tallers, sortides... El Club
Nàutic d’Arenys de Mar torna a donar-nos la possibilitat amb dos
casals diferents segons la franja d’edat de l’infant: el Casal de Mar
i el Casal Esportiu Nàutic.

Les regidories de l'Àrea de Serveis a les Persones s'han coordinat aquest any per oferir un ventall de
possibilitats per a aquest estiu amb més places i unes activitats més engrescadores i divertides, que
donin resposta a totes les inquietuds i interessos d'infants i joves d'Arenys de Mar, des dels 3 mesos i
fins als 18 anys.

Arenys es prepara
per a un estiu genial!
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UN ESTIU GENIAL REPORTATGE

Per a esportistes i artistes
Si l’aposta del vostre fill o filla és clarament la pràctica d’un esport,
la Regidoria d’Esports i les entitats i associacions esportives de
la vila han organitzat activitats relacionades directament amb
cada esport. Bàsquet, patinatge, futbol, vòlei, natació, windsurf...
un ventall de possibilitats per fer amics gaudint de l’esport!
Complementant l’oferta del Casal Digital, la Regidoria d’Infància
i Joventut presenta dos monogràfics que tenen Internet com a
centre d’estudi i pràctica, en aquest cas adreçats a joves més
grans de 12 anys. Es tracta d’un taller de blocs i disseny de pàgines
web. A més, arts escèniques, creatives i molt més també tenen
cabuda aquest estiu a Arenys de Mar. Per als artistes en potència,
diferents possibilitats entre els monogràfics i escoles que la
Regidoria d’Infància i Joventut presenta aquest estiu.
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Serà un estiu
genial!
En el món de l’educació en el lleure les
activitats d’estiu són un paquet molt
important, riques en diversitat i que
proporcionen un espai i un temps de trobada
per als infants i joves on poder treballar pel
seu desenvolupament integral.
Les activitats d’estiu que hem  programat
des de la Regidoria d’Infància i Joventut han
estat plantejades tenint en compte tres línies
fonamentals: una línia educativa, una línia
lúdica i una línia social.
Una línia educativa perquè defensem i volem
promoure una base pedagògica per a cada
una de les activitats. Els equips de monitors
i animadors tenen clara la seva intencionalitat
educativa, i cada joc, cada taller d’aquest estiu
està recolzat per una formulació d’objectius
pedagògics definits a partir del treball de
valors i hàbits.
Una línia lúdica perquè totes les activitats a
l’igual que l’actitud dels monitors, volen oferir

Fes esport aquest estiu!
Any rere any, les activitats esportives d’estiu d’Arenys de Mar
donen un servei als infants d’entre 6 i 16 anys durant el mes de
juliol i agost, amb l’objectiu principal de la formació i educació de
l’esport amb una forta càrrega lúdica i relacional necessària per fer
gaudir els nens i nenes de les seves vacances.
Des de la Regidoria d’Esports volem promoure i desenvolupar les
pràctiques esportives específiques, educar l'esport específic de
manera lúdica i adequada als infants, i educar, també, el caràcter,
la voluntat, l'esperit d'iniciativa i el respecte a un mateix i a l'adversari.
Per això s’han organitzat les activitats d’estiu (tipus campus específic
de cada esport) i sessions amb jocs relacionats amb l'esport, ja que
es vol potenciar l'educació de l'esport com a eina social de relació,
aprofitant el seu caràcter lúdic i formatiu.
Aquestes activitats tenen la finalitat d'apropar els infants a la pràctica
esportiva i la relació entre ells, de manera que l'esport sigui més un
fet social que no de rivalitat o de competició. El que es persegueix
amb això és que aquest col·lectiu faci esport d’una manera lúdica,
així com conèixer les diferents possibilitats esportives que ens
ofereixen les entitats del municipi.

Gemma Pou Llavina
Pedagoga i directora d’activitats de lleure

infantil i juvenil

als infants i joves diversió i entreteniment,
potenciant vivències i experiències personals
molt riques.
I finalment una línia social, perquè volem
trobar l’equilibri amb l’entorn, la integració
al ritme de la vila i fomentar la cultura i
tradicions pròpies.
L’equip humà que aquest any estem darrere
de la campanya “2008: un estiu genial!” creiem
en tot el treball que es fa des de l’educació
en el lleure i estem convençuts que és el

marc idoni per fer que els nens i nenes d’avui,
demà siguin homes i dones lliures,
compromesos amb el medi i la societat i,
sobretot, feliços.

Juan i Salva
Tècnics d’Esports de l’Ajuntament d’Arenys de Mar
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SEGURETAT CIUTADANA I PREVENCIÓ

Els cossos de Policia
Local de l’Alt Maresme
es coordinen per la
seguretat viària

Trobar solucions als problemes de comunicació
entre els llogaters dels pisos socials del Pla
dels Frares i ADIGSA, l'empresa pública de
la Generalitat que gestiona els pisos, va ser
l’objectiu de la reunió del 22 de maig a la Sala
Noble del C.C. Calisay, durant la qual es van
posar sobre la taula els principals dubtes que
els llogaters tenien i es van consensuar les
principals propostes plantejades per ambdues
bandes per millorar la comunicació i els

ALCALDIA

Reunió
informativa amb el
veïnat dels pisos
socials del Pla dels
Frares

problemes que hi ha referents als pisos i a
l’entorn del Pla dels Frares.
A la reunió, hi van assistir els veïns dels pisos
socials i representants d'ADIGSA, així com
també de l’Ajuntament, que ha considerat
prioritari establir les bases que han de regir
les relacions entre les comunitats de veïns i
l'empresa pública.

Policia i entitats sensibilitzen pel respecte
als llocs reservats per a minusvàlids
Arran de la sol·licitud de l’entitat Aprenem, que aplega familiars de les
persones afectades per síndrome de Down i altres malalties, la Policia Local
ha engegat una campanya de sensibilització perquè la ciutadania respecti els
aparcaments reservats per a minusvàlids a la població.
Sensibilitzar en la necessitat que tenen les persones amb minusvalies d’accedir
a aquests aparcaments i fer una crida al civisme d’arenyencs i arenyenques
és l’objectiu de la campanya.
A tot Arenys de Mar hi ha 35 places lliures reservades a persones amb
problemes de mobilitat.

La Policia Local ha participat en una campanya conjunta
amb les policies locals de l'Alt Maresme per coordinar els
dispositius i les accions necessàries per millorar la seguretat
viària. Des d'Arenys de Mar, en concret, s’han fet controls
d'alcoholèmia, de comprovació de l’ITV, del permís de
conducció i assegurança obligatòria, a més de continuar
amb els dispositius de control de sonometria de motocicletes
i ciclomotors.
L'objectiu d'aquesta campanya ha estat millorar la seguretat
viària i reduir els accidents. Està previst que d’ara endavant
es facin altres accions coordinades entre les policies locals
de la comarca. A part de la coordinació i col·laboració
habitual amb els Mossos d´Esquadra, els cossos de Policia
Local han decidit coordinar-se per aplicar accions policials
simultàniament a cada municipi, per posar en marxa
campanyes comunes, per unificar actuacions determinades,
sempre dins del seu àmbit jurídic d’actuació i segons les
possibilitats reals de cada plantilla. El resultat final ha de
ser un augment de l’eficàcia policial que ha de repercutir
en la millora de la qualitat de vida de la ciutadania.
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ACTUALITAT TERRITORI I SOSTENIBILITAT

MEDI AMBIENT

Arenys de Mar
tindrà un mapa
sònic i de
sensibilitat acústica
Arenys de Mar tindrà, a mitjà termini, un
mapa sònic i de capacitat acústica. La
Diputació de Barcelona, a instàncies de la
Regidoria de Medi Ambient, ha encarregat
l’estudi a l'empresa La Vola.
El primer pas, que s’està duent a terme des
de mitjan maig, és l'elaboració del mapa sònic
d'Arenys de Mar. Per fer-lo, s'han triat 18
punts repartits per tota la vila en els qual es
mesura el soroll de l'ambient durant 24 hores.
Aquests 18 punts s'han triat tenint en compte
una metodologia específica per fer aquesta
mena d'estudis i l'assessorament dels tècnics
de l'Ajuntament, per tal que els 18 punts
siguin representatius de la població. Totes
les mesures es fan des d'un primer pis, tant
en edificis municipals com privats. Entre els
18 punts hi ha la Riera, l'N-II, els habitatges
que donen a l'autopista i diferents carrers
interiors, sobretot els que donen accés als
centres educatius. A més d'aquests 18 punts,
es mesurarà el soroll en un centenar més de
llocs, en aquest cas només durant 15 minuts.
El següent pas serà l'elaboració del mapa de
capacitat acústica de la vila. Es tracta d'atorgar
a cada zona, tenint en compte l'estudi sònic,
un dels tres nivells de sensibilitat acústica que
preveu la llei, segons si es tracta d'una zona
amb sensibilitat alta, moderada o baixa. Un
cop fet aquest mapa, es podrà actuar en
conseqüència per garantir que aquesta
sensibilitat es respecti.
La Llei de Protecció contra la Contaminació
Acústica, que va aprovar el Parlament l'any
2002, preveu que tots els municipis catalans
han de tenir aquest estudi i mapa de sorolls,
que s'ha d'anar revisant i actualitzant
periòdicament a mitjà termini, tenint en
compte les variacions que es produeixen en
el municipi pel que fa a hàbits de circulació
de vehicles i altres.
Elaborar aquest mapa de sorolls és un pas
imprescindible perquè l'Ajuntament pugui
tirar endavant una ordenança reguladora de
sorolls nova. Actualment és vigent una
ordenança municipal per a la Regulació del
Soroll i les Vibracions, de l'any 1993.

PROMOCIÓ LOCAL

Les guinguetes de la platja, adjudicades

Terrasses d’estiu
Des del 30 de maig i fins al 28 de
setembre, la Riera i altres carrers d’Arenys
ja tenen a punt les terrasses d’estiu de
bars i restaurants. El Consell de Promoció
Econòmica va acordar modificar el
calendari de les terrasses dels últims anys,
que permetia el muntatge de les terrasses
des de mitjan maig fins a mitjan setembre,
i va decidir tornar al calendari tradicional.

Fira de Sant Zenon
La tradicional fira de Sant Zenon aquest
any durarà menys dies. Així ho han
consensuat els diferents agents econòmics
i polítics que formen part del Consell de
Promoció Econòmica, que han decidit que
la fira s’obri al públic el divendres 4 de
juliol i es tanqui el mateix 9 de juliol, dia
de sant Zenon, després dels focs.

Per primera vegada a Arenys de Mar les guinguetes de la platja han estat adjudicades
a través de concurs públic garantint d’aquesta manera la preceptiva igualtat d’oportunitats
de tothom. La Regidoria de Promoció Local hi ha treballat, des del juny de 2007, per
posar fi a la irregularitat que suposava autoritzar l’ús d’aquests espais públics per a una
activitat econòmica sense el corresponent concurs públic.
Aquesta actuació ha estat debatuda àmpliament en les reunions del Consell de Promoció
Econòmica d’aquest mandat, el qual s’ha posicionat unànimement a favor del concurs
que, per tant, és resultat d’un treball seguit puntualment pels principals agents polítics i
econòmics de la vila. Les bases d’aquest concurs tenien en compte, a parts iguals, el
vessant qualitatiu del projecte i l’econòmic de l’oferta.
El Pla d’Usos de les platges d’Arenys preveu la ubicació de 15 guinguetes, repartides
entre la platja de la Musclera (5), la de la Picòrdia (4) i la del Cavaió (6). D’aquestes, 3
(les de la primera platja, a l’esquerra de la Riera) estan dins l’àmbit de Ports de la
Generalitat i s’han adjudicat per un termini de 3 anys, que és el màxim permès en l’àmbit
portuari. La resta estan ubicades a la demarcació de Costes de la Generalitat i s’han
adjudicat per un termini de 6 anys. Només 2 de les 15 guinguetes han quedat desertes:
la primera de la Picòrdia, a la dreta de la Riera, i la primera de la tercera platja, a la dreta
del Portinyol.
Dels tretze adjudicataris, sis ja gestionaven una guingueta a les nostres platges. A aquests,
s’hi sumen dos adjudicataris arenyencs nous. Finalment, s’incorporen cinc professionals
principalment de municipis propers.
Aquest estiu 2008 suposa un punt d’inflexió pel que fa a l’explotació d’aquesta activitat
a les platges d’Arenys. L’Ajuntament fa una aposta ferma per aquest actiu i, per això, a
partir del 21 de juny, quan comença oficialment la temporada, les persones que vagin a
les platges d’Arenys podran veure més equipaments, millors serveis i espais més endreçats.
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Les obres de renovació del
clavegueram de Platja Cassà
s’han acabat. Aquesta ha
estat la primera fase de
l’actuació per solucionar els
problemes de clavegueram
a Platja Cassà, en aquest cas
des de la Riera fins al carrer
d’en Riera. Està previst que
pròximament es continuï
amb l’obra fins a renovar
totalment el clavegueram a
la zona.
A banda del clavegueram,
l’obra ha fet possible altres
millores a la zona, com la
recoll ida separativa de
pluvials i la urbanització del
carrer, que ara és un metre
més ample. Així, l’aigua de pluja que fins ara queia al mateix carrer a través dels canals dels
habitatges s’ha conduït fins a aquest nou conducte i no anirà a parar directament sobre la
vorera. Això i la nova il·luminació i enjardinament per separar la carretera de la vorera han
fet que Platja Cassà hagi canviat totalment de fesomia des de començament d’any. 
Gran part d’aquesta millora ha estat possible per la possibilitat d’eliminar un carril de l’N-II
que ha donat la posada en marxa d’una rotonda a l’entrada de la població, rotonda que ha
esdevingut definitiva després de la bona acollida que va tenir la rotonda provisional que es
va col·locar amb motiu de les obres. Carreteres de l’Estat ha estat l’encarregada d’asfaltar,
pintar i senyalitzar la nova rotonda i els carrils que hi donen accés, així com d’enretirar els
semàfors que hi havia.

La Regidoria de Medi Ambient ha encarregat un projecte per planificar les actuacions de millora
necessàries al parc de Lurdes, tant pel que fa als usos (zona de jocs, oratori...), com als serveis
(enllumenat, reg, mobiliari...) i l’accessibilitat de camins i escales del parc (murs de contenció i
drenatge de l’aigua de pluja). La restauració vegetal i del substrat també es reflectirà en el Pla Director.
Amb aquest estudi s’establiran les accions que cal dur a terme i els terminis d’execució, així com
les valoracions econòmiques del cost dels projectes. Una de les actuacions que estudiarà el Pla és
la possibilitat que el reg del parc es faci mitjançant l’extracció d’aigua d’un pou que hi ha al mateix
Lurdes.
La primera fase del projecte és fer un diagnòstic de l’estat actual del parc i l’aixecament d’un plànol
topogràfic detallat de la zona que servirà de suport al diagnòstic i al Pla.
El redactor serà l’enginyer tècnic agrícola expert en jardineria, Eliseu Guillamon Villalba, que va fer
l’estudi sobre la plataneda de la Riera, amb la col·laboració de l’arquitecte Carlos Olaya Jiménez i el
suport del despatx Tècnics Associats, Taller d’Arquitectura i Enginyeria SL.
La titularitat del parc és del Patronat de Lurdes, amb qui l’Ajuntament té un conveni de
col·laboració per a la gestió i el manteniment del parc.

URBANISME

L’Stella Maris
serà municipal
El ple de l’Ajuntament va aprovar
el mes d’abril el conveni urbanístic
referent a l’Stella Maris, pel qual
l’edifici passarà a ser municipal.
Amb l’actuació que preveu el
conveni, Arenys guanyarà aquest
equipament municipal, a més de
zona verda i la urbanització de la
vorera de tota l’illa. L’ús que es
farà de l’edifici encara està per
definir, a l’espera del resultat de
l’estudi del Pla d’Equipaments
municipal.
El conveni aprovat estipula que un
40% dels habitatges que es
construeixin seran de protecció
oficial i que una part de l’actual
parcel·la es convertirà en zona
verda, de manera que es donarà
continuïtat al parc dels Països
Catalans.
A canvi d’això, els actuals propietaris
podran construir habitatges i un
aparcament subterrani destinat a
les persones que hi visquin, però
també amb places suficients per
donar servei al veïnat. La masia que
hi ha actualment es conservarà i
restaurarà.

MEDI AMBIENT

Pla Director per a l’Ordenació i
Rehabilitació del parc de Lurdes

URBANISME

Nova fesomia a l’entrada d’Arenys
per l’N-II
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SALUT PÚBLICA I CONSUM

Campanya preventiva per evitar
el mosquit tigre a Arenys de Mar
Tenir cura que el mosquit tigre no s’instal·li a casa nostra és l’objectiu de la
campanya d’informació i sensibilització que l’Ajuntament ha tornat a posar en
marxa després de les pluges del mes de maig i la proximitat de l’estiu.
Arenys de Mar té, des del mes d’octubre, una ordenança municipal per a la
prevenció i control del mosquit tigre i altres tipus d’infecció parasitària, per
combatre’n la proliferació i assentar les bases que permetin a l’administració
intervenir en espais públics i privats per garantir el benestar de la ciutadania.
Aquesta ordenança preveu sancions per a les persones que tenen un focus de
mosquit tigre a la seva propietat i que, malgrat saber-ho, no fan les actuacions
necessàries per evitar-ho, després dels requeriments pertinents que li hagi fet
l’administració.
El mosquit tigre es reconeix per les ratlles blanques al cap i al cos i pot aparèixer
en llocs ombrívols on hi hagi aigua acumulada. Malgrat que la picada no és perillosa
per a la salut, és molt molesta. La diferència amb els insectes autòctons és que
també pica de dia. En cas que es produeixi una picada cal fer-ne un tractament
simptomàtic, és a dir, intentar pal·liar els efectes que produeix: inflor, picor...
En cas de dubte, cal adreçar-se al Centre d’Atenció Primària (CAP).

DONA

La igualtat de gènere:
més a prop amb el
PAMIG
La Regidoria de la Dona implantarà un Pla d’Actuació
Municipal per a la Igualtat de Gènere (PAMIG) per
incorporar la visió de la igualtat entre dones i homes en
serveis, actuacions i programes municipals. L’Oficina de
Promoció de Polítiques d’Igualtat Dona - Home de la
Diputació proporcionarà l’assessorament tècnic per fer-
lo.
El PAMIG identificarà les necessitats i problemàtiques de
la població i detectarà els processos socials que generen
les desigualtats de gènere. L’informe que en resulti servirà
de guia per definir les polítiques públiques i es crearà una
Comissió de Treball amb l’objectiu de tutelar els processos
que s’engeguin.
El sentit del PAMIG és el treball conjunt entre l’Ajuntament
i la ciutadania i per això es faran entrevistes i es crearan
grups de discussió amb diferents col·lectius, especialment
de dones. Qualsevol persona que vulgui participar-hi s’ha
de posar en contacte amb la Regidoria de la Dona. Amb
el PAMIG, que haurà d’aprovar el Ple, l’Ajuntament garantirà
que les dones i les seves aportacions es tinguin en compte
en tot el que es fa a Arenys de Mar.

SOLIDARITAT I COOPERACIÓ
INTERNACIONAL

Dissabte 17 de maig la plaça de l’Església va ser l’escenari
de la Fira de la Solidaritat i el Comerç just, una mostra
de les associacions i ONG arenyenques que treballen
en matèria de solidaritat i cooperació internacional. El
Comerç Just vol garantir que els productors en els
països menys desenvolupats rebin un preu just que no
només reflecteixi el cost real de la seva feina, sinó que
també faci possible una producció socialment justa i
respectuosa amb el medi ambient.

JOVENTUT

Via lliure al Pla Local de Joventut
Cohesionar el jovent arenyenc, fer-lo partícip i implicar-lo en la vida social i
cultural de la població és la missió del nou Pla Local de Joventut (PLJ), que ha
comptat amb la participació dels joves, de l'equip de la Regidoria d'Infància i Joventut
i d'altres professionals que treballen amb el jovent, en especial des de diversos
serveis municipals.
El PLJ es planteja set grans objectius: afavorir i consolidar la cohesió social dels
joves del nostre municipi, reagrupar la joventut no associada dins la cohesió social
juvenil, implicar el jovent a la vida pública i participativa en igualtat d’oportunitats,
assolir i consolidar el Consell de Joves, dinamitzar les xarxes existents en matèria
de joventut, promoure un catàleg d’activitats i serveis per als joves i potenciar i
consolidar l'ús de les TIC en aquest àmbit.
El PLJ ha escollit la fórmula dels projectes com a mètode per assolir els objectius.
A cada projecte hi conflueixen diversos o, en alguns casos, tots els objectius
plantejats com a estratègics.
Projectes:
Enxarxa’t: per potenciar el treball en xarxa entre els col·lectius de joves d’Arenys
i dels municipis veïns.
Dinamització: per donar recursos a les tasques de dinamització i fer un esforç
transversal entre les àrees i serveis municipals per millorar-ne l’actuació vers els
joves.
L'Espai Jove: per impulsar-lo com a referent i punt de trobada del jovent arenyenc.
Un estiu genial: per programar una oferta àmplia i renovada de les activitats
d'estiu que ofereix l'Ajuntament d'Arenys de Mar a infants i joves.
La Raureta: És el projecte més complex, i a més llarg termini, que es planteja i
que vol promoure a la casa de La Raureta, quan esdevingui municipal, un centre
per a joves amb prioritat a la creació artística.
Algunes propostes que planteja el PLJ ja s'han començat a executar durant
aquests mesos. El document complet del Pla es pot aconseguir al web municipal
o al Servei d'Informació Juvenil (C.C. Calisay).
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La constitució del Consell Consultiu i el nou Reglament
de Règim Intern de la Residència Geriàtrica Municipal
es van aprovar en la sessió plenària del mes d’abril i
seran efectius en els pròxims mesos.
El Consell Consultiu del Geriàtric és la nova figura
jurídica que substitueix l’antic patronat i que incorpora

CULTURA

Arenys s'adhereix
a l'Agenda 21 de
Cultura
El ple del mes de maig ha aprovat per unanimitat
l'adhesió d’Arenys de Mar a l'Agenda 21 de
Cultura. D'aquesta manera, l’Ajuntament
adquireix el compromís d'incorporar-ne els
continguts als programes dels diversos serveis
i equipaments culturals de la corporació, i en
altres àrees susceptibles del seu impuls, com
també promoure’n el coneixement entre les
entitats i agents culturals de la vila. Arenys de
Mar treballa ara en l'elaboració del Pla d'Acció
Cultural des de la mirada de l'Agenda 21, per
anar cap a una nova manera d'entendre la
cultura i situar-la en el centre del
desenvolupament de la vila.
Es tracta d'un document que parteix del fet de
reconèixer la centralitat de la cultura en les
polítiques locals. Els principals conceptes que
engloba són expressivitat (capacitat de tothom
de fer cultura), accés (facilitat d'accedir a la
cultura) i participació (capacitat d'incidir en les
decisions que es prenen en l'àmbit de la cultura).
L'Agenda 21 de Cultura va ser aprovada per
ciutats i governs locals d'arreu del món
compromesos amb els drets humans, la
diversitat cultural, la sostenibilitat, la democràcia
participativa i la generació de condicions per a
la pau, reunits en el IV Fòrum d'Autoritats Locals
per a la Inclusió Social de Porto Alegre. La seva
aprovació es va fer el 8 de maig de 2004 en el
marc del Fòrum Universal de les Cultures.

ACCIÓ SOCIAL

En marxa el nou funcionament intern de la
Residència Geriàtrica

ESPORTS

Les Passejades de la Gent Gran, un
èxit de participació
La Regidoria d’Esports
continua amb el programa
de Passejades de la Gent
Gran, en la qual participen
les persones inscrites al
Gimnàs Municipal. Aquest
programa està pensat per
practicar l’esport en plena
natura i ensenyar a gaudir de
les passejades per conèixer
els llocs més emblemàtics
del país. La Regidoria es fa
càrrec totalment del cost de
les sortides.
El 22 d’abril es va fer la
tercera sortida del programa
d’aquest curs, en la qual van
participar 38 persones, que van anar fins al Baix Empordà per passejar pel camí de Ronda,
partint del far de Sant Sebastià, a Llafranc. En tot moment acompanyen a la gent gran
quatre treballadors de la Regidoria, que donen suport en tot el que calgui i aconsellen
a cada persona la ruta que pot seguir. En aquesta tercera passejada, un cop a Sant Sebastià
es va fer una caminada fins a Calella de Palafrugell a través del camí de Ronda i una part
del grup encara va continuar fins a Tamariu. Per acabar el dia, el grup va dinar a la platja
de Port Bo de Calella de Palafrugell.
Les dues primeres sortides d’aquest curs es van fer a Viladrau (Osona), el 26 de febrer,
i a Besalú (Garrotxa), el 23 de novembre, totes dues també amb un bon nombre de
participants.
En el moment de tancar aquesta edició, la Regidoria d’Esports estava enllestint els detalls
de la quarta sortida, el 27 de maig, en aquest cas a Seva (Osona), amb la qual es tancarà
el programa de passejades d’aquest curs.

més representativitat de la ciutadania a l’hora de
prendre decisions. A banda de tenir la
representació política dels grups municipals, el
consell amplia la participació dels tres veïns que
formaven part del patronat a un consell amb la
veu de les persones que representen el veïnatge
d’Arenys de Mar, els càrrecs tècnics de Serveis
Socials Municipals, els qui treballen a la residència
i els familiars de les persones que hi viuen.
Pel que fa al nou Reglament de Règim Intern,
incorpora tot el que fa referència al funcionament
del Centre de Dia que la Generalitat ha concedit
definitivament a Arenys de Mar i actualitza els 52
articles referents a les funcions del personal que
hi treballa, així com les normatives de seguretat
vigents i els drets i deures de les persones que hi
viuen o hi treballen.

Convocatòria dels
ajuts de menjador
per al curs 2008-

2009

Serveis Socials informa que el
Consel l  Comarca l  de l
Maresme té obert el període
per sol·licitar ajuts per al
menjador escolar per al curs
2008-2009. Les sol·licituds
s'han de presentar a Serveis
Socials fins al 20 de juny. Per
poder optar a aquests ajuts les
famílies han de tenir una renda
anual per membre de la unitat
familiar igual o inferior a
3.518,59.- euros/persona i any.
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El procés participatiu Pressupost
08 ha complert en gran mesura
els objectius marcats. Aquesta
és la conclusió a què va arribar
la Comissió de Seguiment del
Procés Participatiu, que a més
de fer una valoració conjunta
del procés va remarcar la
necessitat que es repeteixi en
el futur incorporant millores
tècniques i de difusió.
Respecte a l’execució de les
actuacions, l’Ajuntament ja ha
començat a treballar ens els
projectes i ha creat una comissió
formada pels regidors de
Participació Ciutadana i

Territori i Sostenibilitat, Xavier Febrer i Joaquim Ponsarnau, respectivament, i tècnics
municipals dels serveis d’Urbanisme, Medi Ambient, Obres i Serveis i Participació per
coordinar-ne el desenvolupament. Està previst que algunes de les millores siguin una
realitat aquest mateix estiu.
La memòria participativa del conjunt del procés i tota la informació es poden consultar
a través del web municipal (arenysdemar.cat).
Audiència informativa
Per explicar el pla d’execució de les obres hi ha convocada una audiència informativa
el 19 de juny a les 8 del vespre al C.C.Calisay. Aquesta trobada també servirà per obrir
el procés de participació en el pressupost municipal de l’any 2009.

La Regidoria de Participació Ciutadana
organitza el seminari Comunicació interna i
externa, un curs subvencionat per la Diputació
de Barcelona i impartit per la Fundació Pere
Tarrés, que es farà el 12 de juny a les 7 de la
tarda a la Sala Gran del C.C. Calisay.
El seminari incideix en els aspectes a
incorporar per fer possible una bona
comunicació i un bon flux d’informació dins
mateix de l’associació i també amb el territori
i la ciutadania. També donarà les bases per
organitzar activitats internes i externes i
mantenir una relació constant i fluïda amb
els mitjans de comunicació.

HISENDA

Els béns
municipals ja estan
inventariats
Propietats mobles i immobles de l’Ajuntament
d’Arenys de Mar estan inventariades després
de gairebé tres mesos de feina de l’empresa
Core Solutions SL, encarregada de fer aquest
estudi. L’inventari de béns de l’Ajuntament
està informatitzat i s’ha coordinat amb els
Serveis Econòmics del consistori. Respecte
a l’últim inventari, s’han inclòs també el
mobiliari de què disposa l’Ajuntament.
Aquesta serà una eina molt útil per al treball
intern dels diferents serveis del consistori.

Més informació:
Regidoria de Participació Ciutadana

Tel. 93 795 73 59
espinasaml@arenysdemar.cat

www.arenysdemar.cat

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

En marxa les millores
a l’espai públic escollides
a través del procés participatiu

ADMINISTRACIÓ GENERAL

Millores laborals a
l’Ajuntament
En la mateixa línia de reorganització de
l’administració, la Regidoria també treballa
en la millora de les condicions laborals de
treballadors i treballadores de l’Ajuntament
d’Arenys de Mar. En aquest sentit, s’han
constituït les comissions de Pla de Pensions,
de Seguretat Laboral i de Valoració dels llocs
de treball.

SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

Clica l’estiu!
La Regidoria de Societat de la Informació
posa en marxa el programa Clica l’estiu!, que
entre d’altres projectes continua amb els
cursos d’ofimàtica i Internet gratuïts aquest
mateix mes de juny. Dos curos de nivell bàsic
i dos més de nivell inicial es faran aquest mes
de juny al C.C. Calisay.

Aquest seminari tanca la primera tanda
de formació del Pla Local de Formació
Associativa, que continuarà a la tardor
amb les Jornades i Tallers de Participació
Ciutadana.

Un seminari sobre comunicació tanca
el primer cicle del Pla Local de Formació
Associativa
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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).

Ple ordinari del 21 de maig de 2008

1.- Aprovació de l’acta anterior

2.- Vigència i pròrroga de Comissió d’estudi.-
(servei municipal de la Ràdio)
S’aprova amb els vots a favor del PSC, Esquerra, ICV, PPC i VIA,
i l’abstenció de CiU.

3.- Pla local de joventut. 2008-2011
S’aprova per unanimitat

4.- Adhesió a l’agenda 21 de cultura
S’aprova per unanimitat.

5.- Modificació de l’Ordenança fiscal núm. 24
S’aprova amb els vots a favor del PSC, Esquerra, ICV i PPC i
l’abstenció de CiU i VIA.

6.- Mocions
7.- Precs i preguntes
8.- Comunicacions

El regidor Benet Maimí i Pou, del grup municipal de CiU, va
excusar la seva assistència a la sessió plenària.
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L’Ajuntament
obrirà dues
tardes a la
setmana
La Regidoria d’Administració General
continua amb les tasques per aconseguir un
ajuntament més àgil i eficaç definint el model
d’Oficina d’Atenció Ciutadana. En aquests
moments ja s’han detectat els més de 200
tràmits que es poden fer a l’Ajuntament i a
hores d’ara s’estudia quins serien els primers
que l’OAC centralitzaria, sobretot referents
a l’entrada de documents, empadronaments,
etc. Està previst que progressivament tots
els tràmits es puguin centralitzar des
d’aquesta oficina i que d’aquesta manera es
faciliti de manera considerable la relació
entre l’administració i la ciutadania.
L’Oficina d’Atenció Ciutadana obrirà de
dilluns a divendres al matí i dues tardes a la
setmana. Aquesta decisió es pren tenint en
compte les dificultats que suposa per a gran
part de la ciutadania fer els tràmits pertinents
a l’Ajuntament en horari matinal, una mesura

que es veurà complementada amb la
descentralització del Registre Municipal
d’entrada de documents, en el qual també
s’està treballant.
L’OAC d’Arenys de Mar s’ubicarà al mateix
edifici de l’Ajuntament, a la plaça de la Vila,
en concret a la planta baixa. La posada en
marxa de l’OAC coincidirà amb les millores

d’accessibilitat a l’edifici municipal, ja que
es farà una rampa d’entrada que permetrà
a persones amb mobilitat reduïda accedir a
la planta baixa de l’edifici.
Els estudis per posar en marxa l’OAC es
fan gràcies a la col·laboració de la Diputació
de Barcelona i està previst que passat l’estiu
ja es pugui posar en marxa.
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OPINIÓ ELS GRUPS POLÍTICS

Primer any del mandat

Per què Arenys no va a
la mateixa velocitat que
la resta del Maresme?

Un canvi de maneres Talls de Riera

Ara fa un any que el Partit Socialista de Catalunya
(PSC), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i
Iniciativa per Catalunya-Verds (IC-V) varen formar un
govern tripartit sense que cap d’ells hagués guanyat
les eleccions municipals, ni de bon tros. Aquest pacte
PSC-ERC-IC-V era fet abans de les eleccions i això va
impedir a ERC acceptar la proposta de tenir l’Alcaldia
que li va oferir Convergència i Unió (CiU), la llista més
votada amb 6 regidores i regidors respecte a 4 del
PSC, 3 d’ ERC i 2 d’ IC-V.
En un any d’estar al govern municipal el tripartit PSC-
ERC-IC-V ha demostrat que a la nostra vila no hi ha
un govern municipal sinó que hi ha tres governs amb
un alcalde, Ramon Vinyes, que no pot garantir cap
resultat perquè no és ell qui dirigeix l’Ajuntament.
Cada partit polític imposa a l’altre allò que considera
imprescindible per acontentar els seus militants i
coneguts.
El govern tripartit PSC-ERC-IC-V està cofoi de si
mateix; es repeteixen entre ells que són un govern
“d’esquerres i progressista“ com si això els justifiqués
per a fer disbarats com ara anul·lar tots els Organismes
Autònoms i Patronats existents a la vila; tallar el trànsit
a la Riera sense previsió ni consens o bé acceptar que
se suprimeixi l’aparcament a la “tercera platja” sense
cap alternativa efectiva. Per posar només uns exemples.
El govern tripartit viu la seva realitat instal·lat en la
demagògia, en la crítica constant a CiU, sense il·lusió
real per les coses de la vila, treballant molt poc i
abocat a complaure els seus.

Tres a repartir-se un Ajuntament Convivència, una
assignatura a millorar

De cara a la Festa Major i les tardes dels diumenges
d’estiu, tal com es va fer l’any passat, l’Ajuntament es
capfica a convertir en zona de vianants el tram baix
de la Riera (entre el c/ Olivar i el rial Sa Clavella), atenent
només les seves intencions i no preocupant-se de les
conseqüències. Deixarem de banda si es disposa del
corresponent permís, atès que la Riera és encara una via
comarcal i com a tal depèn de la Generalitat.
Des del VIA, estem a favor del projecte de vianalització
de la Riera, i convertir-la en zona preferent de vianants
(entenent que hi poden conviure persones i vehicles, amb
regulació de preferències en funció del dia, l’hora i l’època
de l’any). És, però, un pensament en un futur més o
menys proper. Abans hi ha molta feina per fer. Cal decidir
quin model de Riera volem, i de quina manera hi
arribarem. D’avui per demà no es poden eliminar
els cotxes que passen per la Riera, cal reeducar-los
i fer-los agafar nous costums i rutes de conducció, de la
mateixa manera que si la gent no té el costum de passejar
o comprar a la Riera, cal donar-los temps i sobretot raons
de pes per venir a la Riera d’Arenys, ja sigui gent del poble
o dels voltants.

Mentre no disposem de les Rondes d’Arenys, des del
VIA defensem la vianalització d’un tram més alt de
Riera, com ara, entre el c/ Olivar i el Calisay. Molts
serien els avantatges. Per exemple, menys dotació policial,
reducció de les tasques relacionades amb la desviació del
trànsit atès que la via principal no quedaria afectada i només
es perdrien llocs d’aparcament, cosa que per altra banda
ja és costum, amb l’entrada en funcionament de les
terrasses, tot i que enguany es disposa de l’aparcament
del Xifré com a bossa d’aparcament addicional.

Hi ha qui deia que “volia posar Arenys al mapa”; d’això
fa un any i Arenys no s’ha mogut de lloc. Entenem que
quan un aspira a ser alcalde del seu municipi ho fa amb
tota la il·lusió i tota la  bona fe –i això no és criticable en
absolut–. Però una vegada passades les eleccions, quan les
urnes o el joc polític et permeten ser-ho, ja no n’hi ha prou
amb un eslògan, s’ha de treballar.

Per què Arenys no va a la mateixa velocitat de creuer que
la resta de municipis del Maresme? per què no avancem?
No cal anar gaire lluny, Arenys de Munt, Canet de Mar,
Caldetes, estan canviant constantment el seu aspecte de
vila, estan millorant la qualitat de vida dels seus vilatans i,
sobretot, justificant els seus impostos amb la inversió. Han
rentat la cara al municipi, fent parcs, carrers –molts d’ells
exclusivament per a vianants–, places públiques, recollida
selectiva; es fan sentir fora del propi municipi.

Arenys no va per la mateixa via. Aquí, què fem?
PARTICIPACIÓ CIUTADANA, entesa com el dret del
ciutadà de decidir què fa amb uns quants euros del
pressupost, això sí, destinats a projectes prèviament marcats
o guiats pel govern. No estem per la feina, almenys no
estem per la feina del dia a dia, que és la que fa créixer un
poble. No estem fent feina real.

Arenys necessita un pla de carrers de quatre anys –ara ja
tres–, Arenys necessita que l’Ajuntament inverteixi en
infraestructures, però en les que ja tenim –no en projectes
que encara volen–, necessita d’una vegada per totes un
consens en el model de recollida selectiva i tenir molt clar
un pla de ruta a llarg termini i no a quatre anys vista com
el que tenim. No sé a quin “mapa” s’ha de posar Arenys,
però pel que veig, el govern tampoc no ho sap.

Ara fa un any que vam fer les eleccions municipals, i que
ICV va entrar al govern de la vila. Vam configurar un govern de
progrés, on la nostra força ha anat dibuixant propostes
alternatives amb futur, de cara a enfortir la feina conjunta i el
perfil realment transformador més enllà de la mateixa feina de
govern.

Érem nous (com a regidor i regidora) en aquesta croada política,
i podem dir que aquest any ens ha fet madurar i créixer en la
nostra tasca responsable de govern. Les nostres propostes van
ser introduïdes al PAM (el Pla d'Acció Municipal) i seran el
nostre full de ruta en aquest mandat. Des del grup ens hem
esforçat a treballar posant l’accent vermell i verd, social i
ecologista.

També al llarg d'aquests dotze mesos hem après que “fem el
que podem”... i que sovint ens costa “torejar” amb la complexa
màquina burocràtica i administrativa, amb no tenir recursos ni
econòmics ni humans per poder fer tot allò que tenim tan clar
que ens cal per seguir avançant de debò, amb el “dia a dia” tan
intens que relenteix la planificació, a fer conviure l'activitat
municipal, amb les nostres feines, i amb la vida familiar, encara
que a vegades siguin incompatibles.

Hem intentat fer una tasca de presència constant, a peu de
carrer (com dèiem a la nostra campanya), de fer costat a la
gent d'entitats i associacions, als nostres joves, d'escoltar, de
relacionar-nos i d'obrir-nos als vilatans. Fa pocs dies, quan
acabàvem de fer la nostra intervenció al Dominical de la ràdio,
algú ens comentava pel carrer: ara sí que hi veig un canvi de
maneres! La veritat és que ens va il·lusionar força pensar que
podem continuar demostrant tant la nostra capacitat de govern,
com la nostra capacitat per liderar àrees tan importants per
a les persones com les d'Educació i Cultura, Infància i Joventut
i Cooperació i Solidaritat. I que ho podem fer amb “aquest
canvi de maneres”.  I convençuts, seguim creient que aquesta
forma d'entendre i de fer les coses és possible: som-hi!

Des del govern treballem per un Arenys de Mar
més net, més sostenible, amb millors serveis,
cercant solucions a les dificultats que es presenten,
comptant amb la implicació i col·laboració de
tothom per aconseguir els objectius  fixats. El
compromís assumit ara fa un any ens obliga a tenir
cura de la nostra vila i en el projecte ens hi hem
de trobar tots i totes.
Cada vegada resulta més difícil mantenir l’espai
públic en condicions, per l’actitud poc cívica d’uns
pocs, que no entenen què vol dir viure en societat
ni quins són els seus deures com a part d’un tot
que treballa per millorar les condicions de vida,
i també l’estètica, l’orgull de formar-ne part.
Mobiliari urbà destrossat, pintades a les parets,
papers i tot tipus d’objectes a terra, excrements
de gossos sense recollir, mala utilització de les
papereres i contenidors de la brossa... una pràctica
massa habitual que no afavoreix la convivència i
el benestar a què podem aspirar.
Des de l’Ajuntament seguirem fent campanyes
de civisme, incrementarem el control dels actes
incívics, reforçarem la neteja els caps de setmana,
però necessitarem la col·laboració de tothom,
perquè es respecti l’espai públic, perquè millori
la convivència. Cal tenir ben present que som
responsables del model de vila que tindrem.

A mitjans d’aquest mes farà un any que Esquerra,
amb el PSC i ICV, va assumir la responsabilitat de govern
de la vila en el període 2007-2011. D’entrada, el repte
més imminent era tancar una etapa de gran conflictivitat,
tant interna –per la falta de cohesió en l’anterior equip de
govern CiU-PP, amb la sortida hostil d’un regidor inclosa-
com externa -encapçalada per una pèssima gestió de la
coneguda crisi dels naps. Aquests dos fronts havien paralitzat
l’acció de govern de forma alarmant.
Un altre repte que l’equip de govern va assumir de forma
decidida i valenta fou l’elaboració d’un Pla d’ Actuació
Municipal que recollís les principals polítiques que
s’impulsaran durant el mandat. Mai abans un govern a casa
nostra havia redactat un full de ruta com aquest,
visualitzant-ne les prioritats i els calendaris previstos en
cadascuna.
“Cap vent és favorable si no sabem on anem” deia Sèneca.
El govern de la vila s’ha dotat d’una eina que ha permès
que aquest primer any de mandat que ara es complirà no
sigui només de presa de contacte sinó de fets, de projectes
realitzats, de polítiques dutes a terme: clara aposta pel
comerç de proximitat, obtenció del compromís de Salut
amb l’ampliació del CAP, escales i carrers més
accessibles, potenciació de les platges i coordinació de la
gestió, ATR en format àudio, creació de la bústia municipal,
posada al dia dels organismes autònoms locals amb
fórmules de gestió més eficients i actuals, millores als
equipaments públics escolars, modernització de
l’administració local, potenciació de la Riera com un espai
per a les persones, entre moltes altres.  Sabem on anem, i
comptem amb les forces de l’oposició en els assumptes
estratègics de la vila. Lamentem, però, que algú hagi
preferit situar-se en una via morta.
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Bronzejar-nos està de moda, però prendre el sol també envelleix
la pell i pot causar càncer de pell.

Com ens podem protegir del sol?
Cal que prenguem el sol durant les hores en què és més suau
(abans de les 12 del migdia i després de les 5 de la tarda) i que
utilitzem cremes adequades i resistents a l’aigua. Cal que ens
en posem una capa generosa per tot el cos, sense oblidar-nos
de les orelles, les parpelles i els llavis. Ens podem posar la crema
a casa, una mitja hora abans de prendre el sol, i tornar-nos-la
a posar després de cada bany i cada dues hores.
Mentre estiguem al sol, cal que ens protegim amb roba, gorres,
ulleres i para-sols. Tinguem en compte que el sol es reflecteix
a la sorra, l’aigua del mar, la neu o l’herba i que ens podem
cremar sota el para-sol.
Beure aigua abundant mentre penem el sol i després de fer-
ho també és important. Així mateix, els dies previs a prendre el
sol va bé posar-se crema hidratant a la cara i al cos. Cal que
ens dutxem i hidratem amb crema després d’haver pres el sol.

Qui i quan podem prendre el sol?
Als infants se’ls ha de protegir encara més del sol amb un factor
de protecció alt perquè la seva pell no està preparada i el sol
els pot fer més mal. Les dones embarassades han de protegir-
se bé del sol per evitar que surtin taques fosques a la cara.

FULLS D’INFORMACIÓ PER A PACIENTS

La fotoprotecció: consells per tenir una relació saludable amb el sol
Les persones amb pell més blanca són les que s’han de
protegir més del sol, amb crema amb factor de protecció
de 30 o més. Les persones que es posen morenes amb facilitat
també han d’utilitzar crema, com a mínim del factor 15.
Si tenim alguna malaltia de pell, cal que preguntem al nostre
metge si ens convé prendre el sol.

I recordeu...
Les colònies i els perfums poden ocasionar taques a la pell
quan prenem el sol.
No hem de fer servir cremes de la temporada passada.
Els raig UVA artificials també envelleixen i poden causar
càncer de pell.
També ens hem de protegir del sol a l’hivern.

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

902111444

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!

O CONSULTEU EL WEB
www.gencat.net/ics

Montse Tristany , nova directora
de l’EAP d’Arenys de Mar

El mes d’abril, Montse Tristany i Casas es
va incorporar al CAP d’Arenys de Mar com
a nova coordinadora del centre, després de
ser metgessa de família durant 25 anys a
Arenys de Munt. La nova feina de Tristany
engloba molts aspectes, sobretot relacionats
amb la coordinació de l’equip assistencial del
Centre d’Atenció Primària que dóna servei
a Arenys de Mar i Arenys de Munt. Gestionar
els recursos disponibles i coordinar-los amb
els ens socials amb què interactua és un altre
dels vessants de la seva feina.
En aquests moments, el CAP d’Arenys de
Mar té una ràtio d’usuaris per metge que
supera amb escreix el límit recomanable i
per aquesta raó Tristany assegura que s’ha
de continuar vetllant perquè s’incorpori una
plaça més de metge de família a la població.
D’altra banda, ja en aquests moments s’ha

demanat al PASSIR, el Programa d’Atenció a
la Salut Sexual i Reproductiva, que es millori
el servei de ginecologia que actualment pot
oferir el CAP, ja que ara mateix comparteix
una sola ginecòloga per a diverses poblacions.
El CAP d’Arenys de Mar forma part d’una
prova pilot a Catalunya per introduir la
recepta electrònica en el dia a dia del centre,
de manera que a final d’any les persones amb
malalties cròniques que necessiten medicació
constant podran adreçar-se a les farmàcies
directament a buscar els seus medicaments
sense haver de passar pel CAP.
Un altre dels projectes en què ja treballa
Tristany, i del qual aviat es veuran els resultats,
és el treball per a l’ampliació del CAP,
compromís que el Departament de Salut va
adquirir amb l’Ajuntament el mes de
setembre passat i que s’ha vist reflectit amb

la inclusió d’aquesta ampliació en el pressupost
del Departament per al 2008.
L’Ajuntament d’Arenys de Mar valora molt
positivament l’entrada de Montse Tristany al
capdavant del CAP i es posa a la seva
disposició per al que calgui. Així mateix,
agraeix a Ricard Peiró la tasca duta a terme
durant aquest anys. Peiró, responsable del
CAP fins aquest mateix mes d’abril, treballa
ara coordinant els centres d’atenció primària
del Maresme.




