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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 febrer: SECTOR A, dimarts 6 i SECTOR B, dimarts 13.
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.

Preinscripcions curs 2008-2009
a l’Escola Bressol Municipal
La Raureta

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

Del 5 al 16 de maig de 2008
Més informació:  Regidoria d’Educació
93 795 95 02
educacio@arenysdemar.cat

A reveure Marc!

A primers d'abril ens va deixar en Marc Solé i Ribas, assistent
social de l'Ajuntament d'Arenys de Mar des de l'any 1996.
Des de la corporació municipal, polítics i treballadors,
volem agrair públicament la tasca duta a terme per en Marc
durant tots aquest anys, i mostrar-nos col·lectivament fent
costat i ben a prop de la seva família i amics. 
Així mateix, agraïm totes les mostres de suport rebudes.
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Commemoracions

Aquest mes participarem en els actes de
cloenda dels 50 anys de la Biblioteca. Aquest
aniversari ha estat una magnífica oportunitat
per valorar com cal la gran tasca de la Biblioteca
i dels seus treballadors i col·laboradors. Tasca
que ha fet en diferents aspectes:
l’ensenyament, la cultura, la construcció del
sentiment de vila i la mateixa iniciació a la
política democràtica. És, per tant, lògic que
s’hagi fet un reconeixement a aquests 50
profitosos anys i d’una manera tan encertada,
amb l’exposició, el viatge a l’Alguer, el DVD...
que van tenir l’origen en l’anterior mandat
municipal i és just reconèixer-ho.
Però a Arenys no només celebrem enguany
aquest aniversari. També voldria remarcar els
25 anys del Museu Marés i els 20 anys del
Museu Mollfulleda, o els 25 de la Penya Apa
Anem-hi; onomàstiques que es recordaran
durant tot l’any amb actes i jornades de portes
obertes, com la que hi haurà el dia 17 de maig
per commemorar el dia internacional dels
museus.
Aquestes entitats i equipaments no existirien
sense la participació activa de convilatans i
convilatanes que van dedicar en el seu moment
hores i més hores al treball, sovint
desinteressat, pel bé de la vila. A alguns els
hem retut l’homenatge que es mereixen, però
segur que a molts d’altres que han treballat
d’una manera més discreta no tindrem
l’oportunitat d’agrair-los-ho com cal. A tots,
els hem de mostrar el nostre agraïment.
Però voldria posar l’accent en què això que
he dit no és història. Arenys és una fàbrica
formidable de gent treballadora i solidària, i
aquesta revista n’ofereix una bona mostra.
De persones que dediquen el seu temps a fer
una vila millor. Amb “Un mar de gent” hom
ha pogut constatar el nostre passat. Avui
podem dir que el nostre futur també és
igualment excepcional. I es pot comprovar
aquesta afirmació si fem una breu repassada
a diferents escenaris culturals, educatius,
esportius i artístics on comencen a despuntar
amb vigor grans creadors arenyencs. Per això
és tan important que les polítiques públiques
s’afanyin a donar oportunitats a noves
generacions, com per exemple enguany a la
Primavera de les Arts.
El passat ens honora, però Arenys no viu del
passat. El present està farcit de nous talents
que han agafat amb mà
ferma el testimoni de la
història.

Ramon Vinyes i Vilà
Alcalde d’Arenys de Mar

La fotografia de la portada d’aquest mes és de l’ONG Tale-Talamo,
amb seu a Arenys de Mar, que coopera portant assistència mèdica a
l’Àfrica Occidental. Aquesta és una de les ONG que treballa a Arenys
en matèria de cooperació internacional, les altres també us les presentem
en el reportatge d’aquest mes.

4 REPORTATGE Cooperació internacional i solidaritat Arenys de Mar treballa en matèria de cooperació internacional
/ Fira de la solidaritat i el comerç just 5 Africània Grup Solidari / Associació Arenyenca Amics de Cuba 6 Arenys Solidari
/ Caramelos Solidarios 7 Arenys amb el Poble Sahrauí / TALE-TALAMO 8 ACTUALITAT Alcaldia Millores a la via
pública per garantir la seguretat ciutadana / Memòria de la Policia Local del 2007 8 ACTUALITAT Administració
general i participació La Generalitat invertirà més d’1 milió i mig d’euros a Arenys de Mar fins al 2012 / Les actuacions
a les platges, les més votades en el procés participatiu 10 ACTUALITAT Serveis a les Persones Ja han començat
les obres del nou CEIP Sinera / Vols tenir una parella lingüística? 11 Les platges d’Arenys, un espai idoni per a la pràctica
de l’esport / 3r Concurs Biennal de Fotografia d'Arenys de Mar / Un agent cívic sensibilitza al carrer sobre la tinença
responsable d’animals 12 ACTUALITAT Territori i sostenibilitat Obres de millora al Port d’Arenys / Passos de
vianants sota l’autopista / Subvencions per a la rehabilitació de façanes 13 Més de 300 persones participen a recuperar
ambientalment el Parc de Lurdes i les platges d’Arenys / l’agrupament escolta Flos i Calcat ha estat premiat per la tasca
de recuperació a l ’Hort del Bisbe 14 OPINIÓ Els grups polítics 15 SALA DE PLENS / FULLS D’INFORMACIÓ
PER A PACIENTS Aliments saludables per al cor 16 ARENYS ACTIU

Fins a l’11 de maig podem veure a la Sala de les Bótes del C.C. Calisay l’exposició Gràcies,
fem un bon equip, una exposició que ha programat la Regidoria de Nova Ciutadania amb
la Diputació de Barcelona i que promou les pràctiques cíviques entre la població.

Les campanyes de sensibilització i civisme, tant des de la iniciativa pública com privada, són
importants per recordar-nos aquells aspectes de la nostra vida en societat que cal que
tinguem en compte.

A les pàgines que segueixen podreu trobar un reportatge sobre les Organitzacions No
Governamentals, ONG, que operen a Arenys de Mar. Totes, a més de fer tasques de
cooperació al mateix territori necessitat, també ens sensibilitzen sobre la importància de
no desentendre’ns dels problemes dels altres.

Des de l’àmbit municipal, són moltes les campanyes que es duen a terme, entre d’altres
relacionades amb la tinença responsable dels animals de companyia, amb la importància
d’utilitzar el cinturó de seguretat i respectar els límits de velocitat... La Policia Local treballa
ara per dur a terme una campanya d’informació relacionada amb les places d’aparcament
reservades als discapacitats, arran d’una demanda que ha arribat des de les mateixes
associacions d’afectats, que es troben massa sovint sense el lloc que tenen reservat.

Les campanyes serveixen per recordar-nos els nostres drets i deures però som les mateixes
persones les que al cap i a la fi decidim el nostre grau de civisme segons les nostres accions.
Prenent el títol de l’exposició que podem veure al C.C. Calisay, només podem dir, referent
a la bona col·laboració de tothom, Gràcies, fem un bon equip.

Per una societat més cívica
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REPORTATGE COOPERACIÓ INTERNACIONAL I SOLIDARITAT

Arenys de Mar treballa en matèria de
cooperació internacional
Els governs dels diferents països tenen, avui
dia, dificultats per dur a terme accions directes
sobre e ls  terr i tor is  en v ies  de
desenvolupament, dificultats motivades per
tractats socioeconòmics, guerres, lobbies,
pactes i interessos de tot tipus. Aquesta no
actuació deixa en una situació difícil aquests
països i la capacitat que tenen per
desenvolupar-se. Com a conseqüència, el
seu creixement es veu sacsejat per conflictes
armats, ètnics, econòmics, socials i altres
handicaps que van creixent al voltant de cada
context.
La no ingerència dels governs centrals fa que
sigui més que necessària la tasca dels diferents
organismes descentralitzats, entitats i
associacions per al desenvolupament, que
actuen directament al territori.
La Regidoria de Cooperació Internacional
i Solidaritat s’ha marcat dues línies bàsiques
de treball per aquest mandat com a full de
ruta en matèria de cooperació, com ha
quedat reflectit al Pla d’Actuació Municipal
2007-2011. D’una banda, el Govern
municipal treballa per optimitzar els recursos

Dissabte 10 de maig de 2008, a la plaça de l’Església, de 10 a 14h

FIRA DE LA SOLIDARITAT I EL COMERÇ JUST
La Fira de la Solidaritat i el Comerç Just és una mostra d'associacions i ONG arenyenques que
treballen en projectes d'àmbit nacional o internacional i que posaran en escena els treballs i
projectes que duen a terme, especialment en l’àmbit del Comerç Just. El 10 de maig, entre
les 10 i les 2 del migdia, qui ho vulgui podrà passejar per la plaça de l’Església i visitar les
parades que hi instal·laran Arenys Solidari, Arenys amb el Poble Sahrauí, Caramelos Solidarios,
Africània, Associació Arenyenca d’Amics de Cuba i Tale-Talamo.
Per què una fira sobre el Comerç Just?
La desigualtat que provoca el comerç internacional, amb persones que viuen en la pobresa,
en situacions indignes i amb uns sous injustos per la feina que fan són algunes de les raons de
l'aparició del moviment del Comerç Just, que 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.

de la Regidoria i destinar-los a cooperació,
per aconseguir-ne una gestió equilibrada
per a les diverses entitats. La intenció de
l’Ajuntament és augmentar l’aportació actual
fins a arribar al percentatge recomanable
del 0,7% del pressupost municipal.
La segona línia d’acció va encaminada al
respecte intercultural i a promoure la difusió

dels projectes realitzats i de les accions
futures, tot en un marc comú de treball que
afavoreixi les relacions entre les entitats
solidàries i la coordinació.

Una de les accions en les quals ja s’ha treballat
de manera conjunta és l’organització, aquest
10 de maig, d’una fira solidària a la població.
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Africània Grup Solidari:
Somriures sans i pous a
l’Àfrica
Africània va sorgir gràcies a la voluntat d’un
grup de persones conscients de les necessitats
bàsiques del poble africà. Africània Grup Solidari
és una associació compromesa en el procés de
transformació i treball per promoure el
desenvolupament en els grups socials que
presenten especials característiques de
marginalitat i vulnerabilitat. Els habitants de les
comunitats beneficiàries són els protagonistes
del seu desenvolupament gràcies a l’aportació
de recursos materials i humans. Aquesta ONG
treballa en diferents camps: educació infantil,
discapacitats, malalts, prevenció en l’alimentació
o de salut, producció agrícola... sense buscar
solucions immediates, sinó aportant continuïtat
i permanència il·limitada en cada zona.
Africània està dividida en dos grups que, separats
per la distància però units per l’amistat i la il·lusió,
treballen de manera eficaç amb dos punts de
referència: un a l’Àfrica (Kalambenó) i l’altre a
Catalunya (Africània).
“Un somriure sa” és un dels projectes amb què
treballa a les diferents comunitats del Senegal
per posar fi als diferents problemes de salut
dental dels nens i nenes d’aquestes comunitats,

L’Associació Arenyenca d’Amics de Cuba treballa
per enviar ajuts a Cuba, sobretot medicaments i
altre material mèdic als geriàtrics de l’Havana i
altres poblacions, especialment al geriàtric Ramón
y Cajal de l’Havana. Gràcies a la col·laboració de
diferents laboratoris, un grup d’arenyencs i
arenyenques treballen des de l’any 1992 perquè
els enviaments de medicaments siguin una realitat
any rere any.

A banda dels medicaments, l’any 2007 la Diputació
de Barcelona va donar una cinquantena
d’ordinadors a l’ONG perquè els fes arribar a una
escola de l’Havana, i aquest any, el 2008, també
es podran enviar 10 cadires de rodes al geriàtric.

començant pel departament d’Oussuye, al sud
del país. El primer pas ha estat muntar campanyes
on els infants es poden adreçar per passar una
primera revisió dental i on se’ls ensenya els hàbits
d’higiene bucal.  Africània subministra
periòdicament el material necessari perquè el
projecte tingui continuïtat.

D’altra banda, també treballa per donar a la
societat africana accés als medicaments. Aquest
és un projecte que acaba de començar, però
està dissenyat per transformar-se aviat en una
gran ajuda per als habitants dels pobles propers.
De moment, envia medicaments i els distribueix
entre els més necessitats.
Un altre dels projectes amb què treballa és “Nens
vestits”. I és que quan el més important a la vida
africana és poder disposar del menjar necessari
per poder alimentar-se, altres necessitats bàsiques
-com la higiene, els medicaments o la roba-
passen a un segon terme. Per això Africània recull
roba per a nens i nenes i la reparteix quan és
necessari.
Per últim, aquesta ONG també treballa en la
construcció i rehabilitació de pous, per facilitar
l’accés a l’aigua a les famílies i evitar que s’hagin
de desplaçar fins a 1Km. de distància per
aconseguir-la.

Africània Grup Solidari
C/ Arquitecte Gaudi, núm. 12bis, baixos
08350 Arenys de Mar
Tel. 687 577 085 – 606 108 248
africaniagrupsolidari@hotmail.com
www.africaniagrupsolidari.org

Associació Arenyenca d’Amics de Cuba
Adreça: Rial del Sepí, s/n
08350 Arenys de Mar
Telèfon: 93 792 18 34

Associació Arenyenca Amics de Cuba: Cuba i
Arenys, una relació amb molta història

En aquest cas, l’Associació Arenyenca d’Amics de
Cuba ha aconseguit les cadires de rodes i que un
taller de la població les arreglés de manera gratuïta.
Aquest any, els medicaments enviats es donaran
al geriàtric “Convento de Belén”, també a l’Havana.
A banda d’aquests enviaments, l’ONG també
treballa per donar a conèixer tot el que fa
referència al món cubà a Arenys de Mar.

A Arenys de Mar hi ha diferents entitats que treballen en matèria de
cooperació internacional i solidaritat.
Des d’aquestes pàgines us les volem donar a conèixer. Per col·laborar
amb qualsevol d’elles, sigui de la manera que sigui, només us hi heu
de comunicar a través dels telèfons i adreces de contacte que ens
han facilitat.
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Fa 14 anys va néixer Arenys Solidari, per organitzar
i coordinar la feina de persones que volien treballar
des de la perspectiva de la solidaritat, respecte a
les persones menys afavorides de la societat, i a
través de la cooperació pel desenvolupament,
amb els països més empobrits. Així, Arenys Solidari
va començar a organitzar exposicions, cursos de
cooperació i d'història del món actual, programes
de solidaritat, campanyes per l'aboliment del deute
extern, xerrades, recollida de material pel Sàhara
o per Bòsnia, festes interculturals, cicles de cinema.

Arenys Solidari ha apostat de manera contundent
per la pau, primer amb Bòsnia i després amb

Caramelos Solidarios neix fa dos anys al campament
de refugiats sahrauís, al desert d’Algèria, en
experimentar la satisfacció dels infants en tastar
un caramel. L’objectiu de l’ONG és treballar
perquè no hi hagi cap infant al món que deixi de
ser-ho sense haver tastat mai un caramel.
Caramelos Solidarios es dirigeix, també, a infants
en situació de risc social, que han passat per una
catàstrofe natural o conflictes bèl·lics, sempre
amb la finalitat de denunciar aquestes situacions.
Des que es va crear, aquesta ONG ha dut a terme

l'Iraq, i va ser l’embrió de la plataforma “Arenys
estima la pau”, sempre treballant paral·lelament
en diferents projectes de cooperació.

Primer va ser amb Guatemala, on des de l'any
1994 continua el treball, i, entre d'altres projectes,
hi ha tres agermanaments amb escoles, un el de
l’escola Joan Maragall amb l'escola de la comunitat
Maia Quitzé de Pasajquim. A la zona, Arenys
Solidari ha construït un institut per als indígenes,
del qual ja han sortit alguns dels mestres de la
comarca. A Gàmbia, Arenys Solidari va treballar
per agermanar l'escola de Lamoi amb l'escola
Sinera, on s'ha fet un hort comunitari i s’ha treballat
amb els pobles dels quals són originàries moltes
de les persones que actualment són d’Arenys.
Puntualment, aquesta ONG també ha treballat
amb Nicaragua, Colòmbia i el Senegal.

Actualment està executant projectes de
cooperació, com aconseguint bicicletes per omplir
un contenidor i enviar-lo a Gàmbia, perquè els
nens i nenes de diferents pobles puguin utilitzar-
les per anar a l'escola; i d’altra banda ha aconseguit
finançament per contribuir a una aposta
agropecuària ecològica en una comunitat quitzé,
gestionada per un comitè de dones de la vall de
Quetzaltenango, a Guatemala.
Des de l'any 2005 col·labora amb la comunitat de

Arenys Solidari
Rial de Sa Clavella 138, 1r 1a
08350 Arenys de Mar
(dimarts, casal de solidaritat)
Tel. 93 792 03 48
asolidari@arenys.org
www.arenys.org/solidari

Chicago que va quedar arrasada per l'huracà Stan,
on gràcies a les donacions anònimes de la gent
d’Arenys s'han pogut comprar 18 boques de rec
i aspersors per regar els camps d'unes 50 famílies,
i s'ha posat en marxa un forn de pa comunitari.

Ara mateix, a Arenys, l’ONG organitza el cicle de
cinema solidari i col·labora de valent en la
constitució d'una cooperativa de consum ecològic
i responsable.

Caramelos Solidarios
Apartat de correus 174
08350 Arenys de Mar
637 83 77 05
info@caramelossolidarios.org
www.caramelossolidarios.org

19 projectes a països com Algèria, Xile, Bolívia,
el Perú, la República Dominicana, Haití o
l’Argentina. Les cooperants han estat amb nens
i nenes que mai abans havien menjat un caramel,
que mai havien vist un globus, un pallasso o el
mar. Infants que mai s’havien pintat les cares, dels
quals han abusat sexualment els seus propis pares,
nens i nenes que no han tingut mai una festa
d’aniversari.
Caramelos Solidarios ha cooperat amb
organitzacions internacionals com Aldeas infantiles
SOS Internacional i Caritas Internacional, així com
altres de l’àmbit nacional. Diferents empreses han
confiat amb aquesta ONG arenyenca, entitats
bancàries com La Caixa o el Banc de Sabadell, o
consultores com Multiplica o Infonomia.
L’últim projecte amb què ha treballat ha estat
amb l’Armada de Xile, amb qui han visitat infants
que viuen a les zones més australs d’aquest país,
comunitats totalment aïllades on només arriba
l’armada un cop al mes amb un contingent mèdic.
Un equip de la televisió xilena (Canal 13) i altres
periodistes van acompanyar Caramelos Solidarios
per fer un reportatge sobre l’organització.

Ara mateix treballa en un projecte a punt
d’executar al nord-est del Brasil, en aquest cas
amb infants amb un risc social elevat.

Arenys Solidari: “Lluitem per un món on tinguin
cabuda tots els mons”

“Caramelos Solidarios”: Cap infant sense un
caramel, cap infant sense un somriure
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El poble sahrauí viu exiliat des de 1975 als
campaments a Algèria, des de la signatura dels
Acords Tripartits de Madrid i l’immediat
repartiment del Sàhara Occidental a mans del
Marroc i Mauritània, amb la Marxa Verda que va
fer el Marroc amb el consentiment d’Espanya. Al
voltant de 184.000 sahrauís viuen organitzats en
campaments allà on res no creix,  la «hammada»,
un desert inhòspit situat a la regió algeriana de
Tindouf. Des d’aleshores, aquesta població
sobreviu amb l’ajut internacional (que ha anat
minvant, fet que agreuja la situació als
campaments), entre guerres, intents de
negociacions -fins ara fallits- per poder fer el
referèndum per l’autodeterminació, i les intifades
als territoris ocupats.
Arenys amb el Poble Sahrauí (APS) du a terme
projectes de cooperació als campaments de
refugiats i també actua en matèria de sensibilització.
Amb aquest enfocament, el treball de l’entitat es

Arenys amb el Poble Sahrauí (APS)
Rial Sa Clavella, 138 1r 1a
08350 Arenys de Mar
Tels. 630 47 08 10 - 636 59 93 73 -
670 84 47 84 - 605 80 45 95
aps@sahararenys.org
www.sahararenys.org

desenvolupa en tres línies, concretades i
planificades anualment en el Pla de Treball. Un
punt fort de treball de l’entitat és el projecte
“Vacances en Pau”, que coordina l’arribada
d’infants sahrauís a Arenys de Mar perquè passin
un estiu amb famílies d’acollida i s’allunyin de les

altes temperatures. A més, aquests infants se
sotmeten a revisions mèdiques i a una bona base
alimentària.
D’altra banda, aquesta ONG té el Projecte de
Cooperació als campaments de Tindouf, amb el
qual vol afavorir i millorar les condicions del poble
sahrauí partint de les necessitats que fa arribar la
mateixa població. Actualment, es dóna continuïtat
a una tasca de cooperació amb l’oficina d’educació
i l’hospital de la wilaya d’Auserd, des de l’any 2005.
El Projecte de Sensibilització no és menys
important. Durant l’any APS desenvolupa accions
en l’àmbit municipal per donar a conèixer la
problemàtica que viu el poble sahrauí des de fa
més de 32 anys. Durant l’any s’amplia la planificació
o replanificació de les activitats, segons els fets
que es van produint als camps de refugiats
(catàstrofes naturals, necessitats no cobertes…),
i a les zones ocupades pel Marroc del Sàhara
Occidental (repressions policials, manifestacions,
vagues de fam, protestes, situació a les presons
marroquines dels presos sahrauís, notícies sobre
decisions de tipus polític i econòmic que
perjudiquen al poble i a la terra sahrauí…).

Arenys amb el Poble Sahrauí: Cooperació a la
“hammada”, allà on res no creix

TALE-TALAMO és una entitat sense ànim de
lucre que des de l’any 2003 treballa per dur
l'assistència mèdica i sanitària lliure i gratuïta als
indrets més recòndits de l’Àfrica Occidental.
Les paraules “Tale-Talamo” estan plenes
d'esperança, signifiquen “hi havia una vegada”, i
amb elles comencen els contes a la regió de País
Bassari, al Senegal.
TALE-TALAMO vol assegurar la distribució de
medicaments de primera necessitat a la zona on
du a terme els projectes, perquè siguin distribuïts
de manera justa i controlada.
Així mateix, té com a valors la gratuïtat de l’atenció
urgent al pacient, la vocació d’atenció
ininterrompuda els 365 dies de l’any i el ferm
compromís amb la població local per a una
assistència sanitària de qualitat tècnica i humana.
Aquesta ONG arenyenca desenvolupa projectes
als països del Senegal i Guinea-Bissau. Al Senegal,
han construït un dispensari mèdic per donar
assistència a les poblacions del País Bassari, regió

TALE-TALAMO
Rial Sa Clavella 138, 1r 1a
08350 Arenys de Mar
Tel: 636 717 412
info@taletalamo.org
www.taletalamo.org

de l’interior del país on no arriba cap tipus de
servei: ni aigua, ni llum i ni sanitat. A Guinea-
Bissau, treballen en la rehabilitació de la maternitat
del barri d’Ajuda, a la capital del país, i la formació
del personal que hi treballa.
TALE-TALAMO treballa en aquests moments per
poder fer un enviament d’ajuda humanitària a
l’Àfrica Occidental per prevenir l’epidèmia de
còlera que hi ha cada any i que té una incidència
sobre la població molt alta.
L’entitat promou actuacions de sensibilització per
donar a conèixer als habitants les realitats dels
indrets on desenvolupa els seus projectes,
mitjançant exposicions fotogràfiques, mostres
d’art africà o campanyes de sensibilització cap als
més menuts.

TALE-TALAMO: “Hi havia una vegada...”
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ALCALDIA ACTUALITAT

SEGURETAT CIUTADANA I PREVENCIÓ

Millores a la via pública per garantir
la seguretat ciutadana

Memòria de la
Policia Local del
2007
La Policia Local ha fet pública la memòria
de l’any 2007 en la qual queda reflectit
l’increment de la plantilla i els mitjans i les
més de 22.000 trucades ateses des de la
centraleta de la Policia. Cal destacar,
també, els 488 punts nocturns de
verificació de vehicles, així com el fet que
es mantenen les llicències d'OVP atorgades
(1.540) tot i que el nombre de denúncies
baixa fins a un 52%, resultat de la tasca
que fa la Policia i que suposa haver doblat
el nivell de compliment voluntari.
Pel que fa al nombre d'accidents de trànsit
a la població, s'ha mantingut la xifra de
l'any anterior, la qual cosa es valora
positivament, ja que el nombre de vehicles
a Arenys de Mar no para de créixer.

La col·laboració de la Policia Local amb
altres cossos de seguretat també s'endú,
enguany, una valoració positiva. Per primera
vegada, en col·laboració amb el Servei
Català del Trànsit, s'han controlat els
sistemes de retenció dels vehicles, essent

1.600 els vehicles controlats. Pel que fa a
les emissions sonores, s'ha incrementat un
16% els vehicles controlats (fins a 221) i
les denúncies han baixat fins a un 38%
respecte a l'any 2006.

La Regidoria de Seguretat Ciutadana i Prevenció ha desenvolupat
un seguit de mesures per millorar la seguretat viària a la població.
Les que més directament influeixen sobre els accidents més greus,
els atropellaments, són les millores sobre la visibilitat en els passos
de vianants, que augmenten el marge de temps de resposta dels
conductors davant la presència sobtada de vianants en aquests punts
de pas. Això s'aconsegueix mitjançant la col·locació d'elements de
balissament just davant del pas, que impedeixen l'estacionament de
vehicles. Aquesta actuació s'ha portat a terme al carrer de les Doedes,
el rial de Sa Clavella, Pompeu Fabra i travessera de la B-511 entre
altres, i es continuarà fent en els passos en que resulti adient.
Recentment també s'han instal·lat aquests elements a determinades
cruïlles per augmentar la visibilitat i facilitar la maniobra i la incorporació
dels vehicles a la via principal. És el cas dels carrers Margarides, Bisbe
Català i Andreu Guri en la seva connexió amb la Riera.

Controls de
velocitat
Del 18 al 31 de març
s'ha utilitzat el radar
de control de velocitat
en  e l  t r am de
c o m p e t è n c i a
municipal de l'N-II. El
radar ha registrat i
controlat el pas de
més  de  25 .000
vehicles. La Policia
Local no ha tingut
constància de cap accident en aquest tram viari en tota la campanya
de Setmana Santa, quan l'afluència de vehicles s'intensifica notablement
i on en anys anteriors se solien produir accidents. A més, s’han
efectuat els controls de velocitat en diferents carrers de la vila com
a l’Hort del Bisbe, on les persones que hi viuen havien manifestat
la necessitat de controlar la velocitat dels vehicles que hi circulen,
ja que la màxima permesa és de 30Km/h i en ocasions els vehicles
superen amb escreix la velocitat permesa.
Aquest tipus de controls de velocitat es fan periòdicament a la
població, gràcies a la col·laboració del Servei Català de Trànsit, que
cedeix temporalment els aparells necessaris per fer els controls.
L'objectiu d'aquestes actuacions és vetllar per la seguretat de les
persones que circulen per carrers i carreteres a Arenys de Mar.
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El Pla Únic d'Obres i Serveis 2008-2012
(POUSC), que atorga la Generalitat, destina
1.696.000 euros a Arenys de Mar per
aquest quinquenni. En concret, aquests
diners s'hauran de destinar a la urbanització
de la Riera del Bisbe Pol (500.064,00 euros),
la construcció de l'escola bressol municipal
(349.936,00 euros) i el trasllat de la
Biblioteca P. Fidel Fita (849.000,00 euros),
tres dels projectes que l'Ajuntament havia
presentat al Departament de Governació
i Administracions Públiques per ser finançats.
Aquesta xifra supera amb escreix la que
s'havia concedit a la població en edicions
anteriors. El PUOSC s'estructura en sis
grans àmbits, un dels quals és el programa
específic per a biblioteques, del qual surten
els 850.000 euros que es destinen al trasllat
de la Biblioteca, que l'Ajuntament treballa
perquè tingui una nova seu a les Clarisses.
El PUOSC ascendeix, aquest quinquenni,
a un pressupost per a tot Catalunya de
648 milions d'euros.

Programa de Crèdit Local de la
Diputació
L’alcalde, Ramon Vinyes, va firmar a mitjan
abril un conveni amb la Diputació pel qual
l’Ajuntament s’acull al Programa de Crèdit
Local. Amb això, Arenys aconsegueix més
de 500.000 euros de crèdit amb unes
condicions molt avantatjoses, ja que la
Diputació es fa càrrec dels interessos a
través d’una subvenció de 80.000 euros.
Així, 220.000 euros es destinaran al
condicionament de la Riera, 100.000 euros
a la construcció de la nova seu de l’escola
bressol municipal i 125.000 euros a la
canalització del rial del Bareu.
El Programa de Crèdit Local té per objectiu
reduir els costos financers dels préstecs
dels municipis destinats a inversions. El
valor total dels crèdits atorgats enguany
per la Diputació de Barcelona és superior
als 20,6 milions d'euros.

La Generalitat
invertirà més d’1
milió i mig d’euros
a Arenys de Mar
fins al 2012

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Les actuacions a les platges, les més
votades en el procés participatiu
La participació ciutadana en el pressupost municipal de 2008

Millorar l'accés a la platja des del camí de
Mar ha estat la proposta més votada de les
22 que es van presentar en el procés de
participació ciutadana que aquest any el
Govern municipal ha posat en marxa.
La resta d’obres escollides per les 344
persones que han participat en el procés són:
n Col·locació de passeres a les platges
n Renovació de baranes del túnel per anar
a la platja i de l'ascensor
n Col·locació de 50 papereres
n Canvi de la reixa metàl·lica de la Riera
n Senyalització del pas de vianants i supressió
de barreres arquitectòniques al carrer d'Avall
amb la Riera
n Arranjament de la plaça de la Sardana, al
Parc de Lurdes
n Urbanització del carrer d'en Goday
n Instal·lació de bancs a la porta del Mercat
Municipal
n Retolació dels edificis emblemàtics de la
vila
Pel que fa a les vies de votació, un 37% de
les propostes va arribar a través de les bústies
municipals, un 25% a través de les urnes que
es van col·locar expressament per aquesta
ocasió als comerços arenyencs, un 23% es
van fer directament a la dinamitzadora que
ha estat a la població durant el procés de
votació i un 15% han arribat a través del
web municipal.

Per donar per acabat aquest procés queden
dos aspectes que, tot i que són menys visibles,
no deixen de ser importants.
Des d’un bon començament, la Regidoria de
Participació Ciutadana ha remarcat que es
tracta d’una prova pilot per trobar la manera
d’implicar la ciutadania en l’elaboració del
pressupost. Per tant, el primer pas és la
valoració per part de la Comissió de
Seguiment de la metodologia utilitzada, dels
resultats obtinguts, de la idoneïtat de repetir
el procés en anys vinents, de les millores a
introduir si és que es decideix repetir-ho en
properes ocasions, i altres aspectes que la
Comissió consideri oportuns.  
Pel que fa a les obres, cal pressupostar-les,
planificar-les i encarregar-ne l’execució, ja
que s’hauran de dur a terme durant el 2008
amb els 175.000 euros de la partida que s’ha
destinat al procés.  
Fins que no estigui esgotada la partida,
acabades les obres que finalment s’hagin
pogut portar a terme i explicades les
variacions i incidències que hagin pogut succeir
(finals del 2008), el procés de Participació en
el pressupost municipal 2008 no es podrà
donar per conclòs.
Al web municipal (arenysdemar.cat) podeu
trobar tota la informació referent al procés
de participació, tant la memòria dels resultats
de les votacions i l’informe de les aportacions
rebudes durant el procés de recollida de
propostes, com totes les dades de participació.

HISENDA
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ACTUALITAT SERVEIS A LES PERSONES

El compte enrere dels 18 mesos previstos
per a la construcció del nou edifici del CEIP
Sinera ja ha començat. Un cop resolts els
tràmits administratius per a la signatura del
contracte entre GISA -l'empresa pública
de la Generalitat- i Tiferca -que executa
l’obra-, s’ha començat a treballar per
desembrossar i anivellar els terrenys del
rial del Bareu, on s'ha de construir la nova
escola.
Els treballs d'aquestes primeres setmanes
s'han orientat a adequar els terrenys i situar-
hi els equipaments i serveis per al personal
i la direcció de l'obra, i les zones de magatzem
de materials. Ben aviat començaran els treballs
d'excavació dels fonaments i la instal·lació de
les grues. Les feines de fonamentació està
previst que durin fins a passat l'estiu.
D'acord amb els terminis de l'obra, l’edifici
nou podrà entrar en funcionament just a
començament del curs 2009-2010. La
construcció de la nova escola al rial del Bareu
es va adjudicar a l'empresa Tiferca per un
import de 4.990.235,70 euros.
El nou edifici del CEIP Sinera és especialment
esperat per resoldre la provisionalitat de
l'actual allotjament a l'edifici Cassà. Amb
l’edifici nou, el CEIP Sinera obrirà una segona
línia i així es podrà ampliar el nombre de
places escolars arenyenques.

Curs 2008-2009
La preinscripció de P3 per al curs que ve fa
preveure un nivell d'ocupació màxim a les

EDUCACIÓ

Ja han començat les obres del nou CEIP Sinera

tres escoles arenyenques (CEIP Joan Maragall,
CEIP Sinera i La Presentació). Malgrat que
s'havia pensat en la possibilitat d'obrir la
segona línia del CEIP Sinera al curs que ve,
encara no hi ha una decisió ferma en aquest
sentit, decisió que ha de prendre el
Departament d'Educació i que és possible
que no es resolgui fins a mitjan mes de juny,
un cop feta la inscripció definitiva.

En previsió a la necessitat d’espai del CEIP

Sinera, i tenint en compte que l’ampliació de
l’Escola Bressol Municipal a La Raureta ha
deixat espai suficient, a partir del curs que
ve les dues classes que l’escola bressol té a
l’edifici Cassà (una aula d’1-2 anys, i una altra
de 2-3) passaran a La Raureta, de manera
que quedarà centralitzat el servei d’escola
bressol municipal. Les inscripcions a l’Escola
Bressol Municipal es faran del 5 al 16 de maig,
a la mateixa Raureta.

CULTURA

Vols tenir una parella lingüística?
El Servei de Català de l'Ajuntament d'Arenys de Mar s'ha adherit un any més al programa
de Voluntariat Lingüístic, que la Generalitat de Catalunya va posar en marxa l'any 2003.
Formar part de Voluntaris per la Llengua suposa el compromís de practicar la llengua
catalana, oral, una hora a la setmana durant 10 setmanes, amb una parella lingüística que
el Servei de Català adjudica a cada participant al programa. L’alumnat dels cursos de català
i l’Escola d’Adults forma part del grup de persones que necessiten una parella lingüística
catalanoparlant. Aquesta iniciativa també compta amb el suport del Consorci per a la
Normalització Lingüística.
Hi ha parelles que ja han començat, però si voleu formar part del programa encara us podeu
posar en contacte amb el Servei Municipal de Català (Plaça de la Vila, s/n. 93 795 99 00,
ribasva@arenysdemar.cat).
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L’Associació Fotogràfica
d'Arenys (AFA) i la
Regidoria de Cultura han
posat en marxa el 3r
concurs de fotografia que
es fa a Arenys de Mar cada
dos anys. Es tracta d'un
concurs obert a tothom,
de tema l l iure. Les
fotografies es poden
presentar fins al dia 29
d'agost de 2008 a la
Regidoria de Cultura
(C.C.Calisay) i el veredicte
es farà públic el dia 5 de
setembre.
Podeu consultar les bases
del concurs al web
municipal i als tríptics
informatius editats per
l’Ajuntament.

ESPORTS

Les platges
d’Arenys, un espai
idoni per a la
pràctica de l’esport

SALUT PÚBLICA I CONSUM

Un agent cívic sensibilitza
al carrer sobre la tinença
responsable d’animals

El camí de Mar disposa des d’aquesta
primavera d’un circuit esportiu format per
12 aparells destinats a la pràctica de
l'atletisme a l'aire lliure.

En concret, s'han col·locat una espatllera
doble, tanques, abdominals, barres paral·leles,
salt horitzontal, salt amb recolzament, barra
fixa doble, flexions, barra horitzontal, salt
peus junts, escala d’escalada i trampolí. El
circuit està pensat perquè es pugui fer tant
caminant com corrent.
La Regidoria d’Esports ha fet aquesta actuació,
que ha tingut un cost de 8.739,15 euros, amb
la voluntat de potenciar l’esport a l’aire lliure
i les platges d'Arenys com un espai idoni per

practicar-lo. El mes d’abril ha estat un clar
exemple de la bona entesa entre l’esport i la
platja. El dia 6 una vuitantena de persones
van practicar atletisme a la platja a través de
diferents proves programades i van assistir,
després, a la demostració que 15 atletes
federats d’alt nivell autonòmic i estatal van
fer de llançament de javelina. D’altra banda,
les platges d’Arenys també van ser l’escenari
del torneig de pitch&put, els dies 12 i 13,
que també va ser un èxit de participació.

CULTURA

3r Concurs Biennal de
Fotografia d'Arenys de Mar

Incidir en la tinença responsable dels animals de companyia
és una de les línies d’actuació de la Regidoria de Salut Pública
i Consum, que ha engegat, una vegada més, una campanya
informativa entre les persones que tenen gossos a la població.
Sensibilitzar en la recollida d’excrements, en la necessitat de
portar l’animal correctament subjectat i en el respecte a tots
els punts que preveu l’Ordenança Municipal de Tinença
d’Animals de Companyia és l’objectiu de la campanya.

Per això, juntament amb la Regidoria de Seguretat Ciutadana
i Prevenció, durant els caps de setmana un agent cívic
reparteix fulletons explicatius entre les persones que passegen
els seus gossos i els dóna informació sobre els drets i els
deures que tenen. Aquest agent actua en les places i carrers
on hi ha hagut més queixes per incivisme relacionat amb la
tinença d’animals. L’any 2007, la Policia Local va tramitar 26
denúncies per infraccions a l’ordenança municipal i va fer 80
assistències per molèsties ocasionades per gossos.
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ACTUALITAT TERRITORI I SOSTENIBILITAT

URBANISME

Subvencions per a
la rehabilitació de
façanes
L’Ajuntament d'Arenys de Mar ha obert el
període per sol·licitar subvencions per
rehabilitar façanes que limitin amb la via
pública i que tinguin una antiguitat mínima
de 15 anys, d’edificis del nucli urbà. L'ajut pot
arribar a un 50% del cost total de l'obra, fins
a una quantitat màxima de 1.750 euros.
El termini de presentació de sol·licituds
s’acaba el 16 de maig. Les persones
interessades han d’adjuntar un pressupost
de la feina a realitzar a la demanda de
subvenció, i un cop concedida hi haurà temps
fins a final d’any fer l’obra i justificar-la amb
factura corresponent. Al web municipal i a
les oficines de Serveis Territorials (plaça de
la Vila, s/n) es poden consultar les bases
completes de la subvenció.

PORT

Obres de millora al Port d’Arenys
Ports de la Generalitat ha començat les obres de millora a la llotja del peix blanc del
Port d'Arenys, per adaptar-la als nous requeriments de qualitat, sanitaris i ambientals que
estableix la normativa vigent. En concret, es redistribuirà l’edifici en diferents zones d’ús
per diferenciar el circuit del peix i millorar-ne la comercialització, per aconseguir que es
pugui veure la subhasta sense interferir en la gestió del producte.
El cost d’aquesta actuació és de 332.660 euros i s’haurà d’acabar d’aquí a mig any. Una
altra novetat referent al Port d’Arenys és que ha sortit a licitació la millora de la dàrsena,
en aquest cas per un import de 673.000 euros.

EN OBRES

Passos de vianants
sota l’autopista

El Departament de Política Territorial i
Obres Públiques ha començat els treballs
per a la construcció de dos passos inferiors
que permetran als vianants i ciclistes creuar
els ramals de la C-32, entre els termes
municipals d’Arenys de Mar i Arenys de Munt.
Els treballs tenen un pressupost d´1,7 milions
d’euros i tenen un termini d’execució de 12
mesos. L’actuació inclou la formació de
voreres a la C-61 i la millora de la intersecció
d’accés cap a l’Aiguaviva.
Aquest pas per als vianants es construeix al
sector de llevant de la població, malgrat que
la demanda dels dos ajuntaments i les
associacions veïnals era per la banda de
ponent. Per aquesta raó, el ple del
l’Ajuntament va aprovar una moció que
demana a la Generalitat que també es faci el
pas per a vianants per la banda de ponent,
entenent que aquest és el pas natural de les
persones que volen fer aquest camí a peu o
en bicicleta, ja que la urbanització de la Riera
d’Arenys de Mar arriba fins a la mateixa
autopista, així com el parc de Can Jalpí.
L’Ajuntament d’Arenys de Munt també va
aprovar una moció en aquest sentit.
En una reunió mantinguda aquest estiu entre
l’alcalde, Ramon Vinyes, i el secretari general
de Carreteres, Jordi Follia, i el secretari
general per la Mobilitat, Manel Nadal, la
Generalitat es va comprometre a no descartar
el pas per ponent, malgrat que les obres per
llevant tirin endavant, ja que és necessari
reordenar el trànsit per accedir a Vallvidrera.
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El 13 d’abril es va fer la plantada popular
de gairebé 300 exemplars d’arbres i arbustos
mediterranis al Parc de Lurdes gràcies a la
col·laboració de les més de 250 persones
que es van aplegar a la plaça de la Sardana.
El Parc de Lurdes ha estat objecte al mes de
març d’un procés de sanejament vegetal que
ha suposat la poda i tala d’alguns exemplars
malmesos, així com la plantada d’arbres nous.
Les restes vegetals obtingudes durant els
treballs han estat triturades i una part s’ha
aprofitat per enriquir el terra de la pineda en
la qual es van plantar els arbres i arbustos
nous. Enriquint el sòl on es van plantar les
alzines, marfulls, llentiscles i aladerns, entre
d’altres, es va assegurar que aquests
exemplars tindran les garanties necessàries
per a un bon arrelament.
La Regidoria de Medi Ambient vol agrair la
presència de l'ADF de la Serralada de Montalt,
que opera també a Arenys de Mar, que va
participar voluntàriament en la jornada amb
el reg dels arbres i arbustos que es van plantar,
a través d’un vehicle d'intervenció lleuger
amb una cisterna que van portar.
Cal tenir en compte, també, que s’ha triat el
Parc de Lurdes perquè està dins la zona de
manteniment de jardineria que una empresa
externa fa per encàrrec de l’Ajuntament i
que just al costat d’on es va plantar hi ha una
escomesa d’aigua que permetrà el reg directe,
quan el Decret de Sequera no sigui vigent.

L’aigua per al reg, del pou del Xifré
Mentre estiguem en alerta per sequera, però,
el reg del Parc de Lurdes i de tota la vegetació
municipal es fa amb aigua no potable que

L’AGRUPAMENT ESCOLTA FLOS I CALCAT HA ESTAT PREMIAT PER
LA TASCA DE RECUPERACIÓ A L ’HORT DEL BISBE

En l’edició de l’any anterior, que es va fer a l’Hort del Bisbe, l'Agrupament Escolta Flos i Calcat
va fer, també, una neteja general del conjunt de l'espai de l'Hort del Bisbe i va enretirar la brossa
petita del lloc (llaunes, ampolles, plàstics, etc.). Aquesta actuació ha merescut el segon premi
Jaume Ciurana 2007 de millora de l’entorn natural, que atorga la Direcció General d’Acció
Cívica de la Generalitat. L’Ajuntament vol felicitar l’Agrupament pel premi que ha aconseguit i
li agraeix públicament la tasca que realitza.

MEDI AMBIENT

Més de 300 persones participen a recuperar
ambientalment el Parc de Lurdes i les platges d’Arenys
La Regidoria de Medi Ambient ha dut a terme una nova edició de la campanya “Ajuda’ns a recuperar...”, que potencia la recuperació
ambiental de diferents espais d’Arenys, enguany al Parc de Lurdes i a la platja del Canyadell (La Musclera).

s’extreu d’un pou que l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat ha recuperat al Xifré.
Diumenge 13 d’abril, després de la plantada,
les persones que ho van voler van fer una
visita a les noves instal·lacions d’aquest pou
i van poder veure com s’emmagatzema l’aigua
en tres dipòsits de 2.000m3 cadascun.
En el moment de tancar aquesta revista,

Arenys de Mar continuava en un nivell
d’Excepcionalitat 1 del Decret de Sequera,
la qual cosa significa que les poblacions que
formem part de la conca de la Tordera estem
en alerta per sequera, però no tenim
prohibicions d’ús d’aigua.
En cas que s’entrés en un estat
d’Excepcionalitat 2 i, per tant, entrés en vigor
la prohibició de reg i altres usos d’aigua,
l’Ajuntament ho donarà a conèixer a través
d’un ban de l’alcalde i dels mitjans habituals
de comunicació.

Més zona de protecció a la platja
Recuperar la vegetació pròpia de les platges,
com a espai natural que són, és l’objectiu de
la Comissió del Litoral i la Regidoria de Medi
Ambient. Per aquesta raó aquest any s’ha
ampliat la zona protegida de la platja del
Canyadell, a la Musclera, i s’ha fet la sembra
i plantada popular, dins la campanya “Ajuda’ns
a recuperar...”. Algunes de les espècies que
es poden trobar en aquesta zona protegida
són el passacamins marí, el jull de platja, la
barrella punxosa o el rave de mar.
Després de delimitar l'àmbit de protecció,
es va fer una introducció de diverses plantes
pròpies de la zona a càrrec de la biòloga
arenyenca Carme Buxalleu. Aquest abril la
Fundació Territori i Paisatge ha col·locat dos
faristols en aquesta zona protegida amb
l’explicació de les diferents espècies vegetals
que s’hi poden trobar.
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OPINIÓ ELS GRUPS POLÍTICS

Les platges i el Parc de
Lurdes, en el punt de mira

Què passa amb l’Àrea de
Serveis Bàsics?

Llei per l'Eradicació de la
Violència Masclista

Alerta!
patirem set i no fem res

No hi ha cap projecte d’obres i de futur rellevant per
a la nostra vila que hagi aprovat el govern tripartit PSC-
ERC-ICV en gairebé un any de mandat municipal. Quasi
 tots els projectes significatius que els arenyencs estem
veient amb il·lusió com  es concreten en una realitat
provenen del mandat 2003-2007, quan CiU era al govern
municipal. Recordem a títol d’exemple: la rehabilitació del
barri de Sant Elm; l’ampliació del col·legi Joan Maragall a
l’antiga seu dels bombers; la construcció de la nova escola
pública al Bareu-Paraiso; l’ampliació de l’escola bressol a
la Raureta; l’aparcament subterrani als jardins d’en Xifré;
la urbanització dels carrers a l’entorn del CAP, els Jutjats,
el Xifré i la seu de la Policia Local; la canalització del Bareu;
la nova vorera i la renovació del clavegueram a Platja Cassà;
el nou passeig Marítim per a vianants entre Arenys i Caldetes
i el nou espigó; la connexió també per a vianants entre
Arenys de Munt i Arenys de Mar per sota l’autopista; la
nova connexió viària a la N-II entre Caprabo i Lidel i el
Floris; les inversions al Port d’Arenys; la compra de can
Vives, que permet l’ampliació del Teatre Principal sense
haver de traslladar el Museu de la Punta; els acords per fer
hotels a can Ramis i a la zona del Lidel; l’arranjament i
modernització de l’edifici Sert per a nosaltres futura seu
del Centre Salvador Espriu; l’adquisició de  l’edifici de la
Raureta i el seu gran jardí; l’adquisició de l’edifici de  Stella
Maris; la construcció de la nova seu municipal de la Brigada
de Serveis i nova oferta de naus industrials a Valldegata-
Ponent.
Un mandat municipal de quatre anys queda curt i és normal
que els governs de relleu recullin l’obra dels anteriors. Allò
que és improcedent és ocultar la història, negar els esforços
dels governs anteriors i atribuir-se mèrits que no
corresponen: fer propaganda impròpia.

Un govern ineficient abocat a
la propaganda impròpia

El temps posa les coses al
seu lloc

La sequera ja és aquí. No tenim prou aigua, no podem
regar i aviat gairebé no podrem ni rentar. I què fa el
govern tripartit per garantir-nos l’aigua? No fa res de
res! i així està la cosa. Potser es pensa que amb l’aigua
dessalada de Blanes ja n’hi haurà prou, i no és veritat
perquè s’acosta l’estiu i la població augmenta
espectacularment.
Tanmateix d’aigua n’hi ha. Arenys de Mar
tradicionalment es proveïa de l’aigua de pous i
mines, que movien molins i apagaven la set de
la gent i les fàbriques. Pous i mines que ara estan
sense funcionar, excepte uns pocs que continuen en
vigor. El govern local no s’ha molestat a saber-
ho, ni tan sols a llegir i complementar tècnicament el
magnífic estudi sobre aquesta qüestió que van fer uns
alumnes de batxillerat encapçalats per en Bernat
Salbanyà i que va merèixer diversos premis i el
reconeixement de la Generalitat.
I no és que el senyor alcalde i els seus regidors l’ignorin.
El que passa  és que no s’han pres la molèstia de llegir-
lo a fons, tot i que és una part de la base per a una
política local de l’aigua que cal fer per tal d’ajudar a
salvar la nostra vila de la sequera que ja és aquí.
Cal estudiar a fons la situació actual de mines i
pous que puguin assegurar el proveïment d’aigua
a Arenys, cal actualitzar aquell estudi primer,
cal posar fil a l’agulla i ja estem fent tard. El VIA
aixeca la veu per alertar la població perquè entre tots
demanem que el nostre govern municipal no divagui
més i es posi a treballar ara mateix.

El Sr. Ponsarnau, responsable d’Urbanisme,  Medi
Ambient i Serveis Bàsics, englobat tot plegat en una
macro-àrea, deia el passat mes de setembre, en una
entrevista en una revista d’àmbit local,  que era una
“insignificança” el que s’havia fet des de l’Àrea de Serveis
Basics, l’anterior legislatura. Deia també en l’entrevista,
de manera contundent: “Ara toquen els carrers”.

Som al mes d’abril, i el més calent és a l’aigüera. La
neteja a Arenys cada dia és més deficient, tot i disposar
de més maquinària. Quin moviment hi ha d’arranjament
de carrers? S’ha passejat el regidor de l’Àrea pels carrers
de la Vila? Sap el regidor on són els forats? Sap com
estan els parcs municipals? No és qüestió de posar flors
–ara no toca-, perquè les restriccions d’aigua també ho
són per a l’Ajuntament i, per tant, de la part ornamental
en podem prescindir, però del que no podem prescindir
és de la neteja i manteniment dels carrers.

El regidor de Serveis Bàsics no pot ser, de cap manera,
un “regidor de despatx”, ha de trepitjar el territori,
ha de trepitjar el carrer. És una Regidoria gens fàcil,
dedicada exclusivament al “dia a dia”, que treballa
molt i sobresurt poc, perquè la feina és molta però
poc valorada. Ara bé, quan un assumeix aquesta
responsabilitat, ha de complir el compromís adquirit.

Sr. Ponsarnau, vostè té un avantatge que d’altres no
han tingut abans en aquesta Àrea, i és que vostè té
dedicació exclusiva en el seu càrrec i, per tant, pot
estar més actiu del que d’altres ho varen poder estar
al seu moment. Utilitzi-ho.

Amb el consens i un destacable treball previ de
les entitats de dones i per unanimitat del Parlament
de Catalunya s'ha aprovat la Llei dels drets de les
dones i per l'Eradicació de la Violència Masclista.
Des de Dones amb Iniciativa destaquem que
aquesta llei adopta la perspectiva dels drets de les
dones, defugint d'un punt de vista assistencialista o
individualitzador de la problemàtica.

Un dels grans valors de la llei és la incorporació de
la transversalitat com a mètode clau per a la seva
aplicació, és a dir, afecta un ventall molt ampli de
polítiques públiques. La Llei recull una de les principals
demandes dels ajuntaments: l’ordenació de recursos
necessaris i de competències i reconeixement de
l'administració local en la seva actuació contra les
violències masclistes.

El text legislatiu protegeix els drets de totes les
dones perquè posa l'accent en la detecció i la
prevenció de la violència. I el seu desenvolupament
ha de permetre crear serveis de suport a les dones
que pateixen violència masclista perquè puguin tirar
endavant.

No defallim en el compromís amb els drets de les
dones, a partir d'iniciatives com l'aprovació de la
mateixa llei o la creació del Programa contra la
Violència Masclista al Departament d'Interior,
Relacions Institucionals i Participació.

El desembre passat, quan es va aprovar la
supressió dels patronats municipals, es van
començar a sentir proclames catastrofistes i
s'anunciava el final de la democràcia i la llibertat
per a la vila d'Arenys.

Tot el sistema públic arenyenc, la gestió de l'esport,
el servei geriàtric municipal, la cultura i fins i tot
els mitjans de comunicació corrien el perill de
desaparèixer per culpa de la voluntat unilateral
del Govern. Heus aquí, però, que quatre mesos
després els serveis continuen funcionant; els
consells sectorials municipals han obert les portes
a moltes altres persones a participar en les
decisions que els afecten; els tècnics treballen en
projectes de millora dels serveis; s'ha eliminat la
duplicitat de tasques administratives; el personal
laboral segueix ocupant els seus llocs de treball,
i la gestió i el servei milloren dia a dia.

Una vegada més, el temps posa les coses al seu
lloc, i deixa al descobert la demagògia barroera,
encantadora de serpents, però gens efectiva. Tot
el treball exterior que ara es pot fer, combinat
amb la tasca interna de racionalització dels
processos i organització dels tràmits administratius,
faran possible assolir els objectius de millora en
l'eficiència i el servei als vilatans.

La gent d’Arenys ha decidit en quines obres de
millora de l’espai públic cal invertir 175.000 euros
del pressupost municipal. Un cop fet el procés de
votació ha quedat clar que el bon estat de les
platges importa, i molt, a les persones que vivim
a Arenys de Mar. Que les tres propostes més votades
siguin referents a la platja ho ha posat de manifest.
L’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Promoció de la
Vila ja va posar en marxa mesos enrere la Comissió
Tècnica de Platges, que coordina les diferents àrees
de l’Ajuntament que interactuen en aquest espai
natural. Des d’Esquerra hem cregut des de sempre
que és necessari ordenar i dignificar les nostres
platges i per això hem posat fil a l’agulla perquè
aquest espai tan nostre esdevingui un referent. Ara,
avalats pel procés participatiu, encara tenim més
clar que cal treballar en aquest sentit.
Una altra de les propostes que han sorgit del procés
participatiu ha estat l’endreça de la plaça de la
Sardana, al Parc de Lurdes. I també en aquesta
actuació el procés participatiu ens ha encoratjat,
perquè la Regidoria de Medi Ambient ha apostat
per fer un Pla Director del Parc de Lurdes que
ens indiqui quines actuacions cal dur a terme en
aquest espai verd.
Des d’Esquerra apostem per les platges, pel Parc
de Lurdes, i pels carrers i places d’Arenys -conscients
de la molta feina que queda per fer-, com demostrem
dia a dia des del Govern municipal.



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 16 d’abril de 2008

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior

2.- Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora
de la distribució de publicitat
S’aprova amb els vots a favor del PSC, Esquerra, ICV i el PPC,
i l’abstenció de CiU i VIA.

3.- Creació del Consell sectorial de la Residència
geriàtrica
S’aprova amb els vots a favor del PSC, Esquerra i ICV, l’abstenció
del VIA i el PPC, i els vots en contra de CiU.

4.- Aprovació del Reglament de règim interior
de la Residència geriàtrica
S’aprova amb els vots a favor del PSC, Esquerra i ICV, l’abstenció
de CiU i VIA, i el vot en contra del PPC.

5.- Aprovació de conveni urbanístic i modificació
del PGOU en l’àmbit de la UASU-24 (Stella Maris)
S’aprova per unanimitat.

6.- Mocions

7.- Precs i preguntes

8.- Comunicacions

El regidor de CiU, Estanis Fors, va excusar la seva assistència
a la sessió plenària.
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Menjar bé us ajuda a equilibrar el vostre nivell de glucosa a la
sang i a controlar la diabetis. El vostre metge, infermer o dietista
poden ajudar-vos a dissenyar un pla d’alimentació que vagi
d’acord amb les vostres necessitats i preferències.

Mengeu principalment carbohidrats complexos

Aquests aliments es transformen lentament en sucre, la qual
cosa fa que el nivell de sucre es mantingui dins d’un rang normal.
Alguns dels aliments que
tenen alt contingut de carbohidrats complexos són els cereals i
els pans integrals, l’arròs i la pasta integrals, els pèsols i la
verdura en general i els llegums (mongetes, cigrons i llenties).

Mengeu proteïnes baixes en greixos

Menjar proteïnes baixes en greixos pot ajudar-vos a controlar el
vostre pes. També us ajudarà a mantenir el cor sa. Les proteïnes
baixes en greixos inclouen les carns magres a les quals se’ls pot
treure el greix visible, les carns d’aus sense la pell, la llet, el
formatge i els iogurts poc grassos o sense greix, el peix i les
proteïnes vegetals, com les mongetes, les llenties, els cigrons
o la pasta de sopa.

FULLS D’INFORMACIÓ PER A PACIENTS

Mengeu aliments saludables per al cor
Mengeu menys greixos i menys sucre

Menjar massa greix pot causar una malaltia del cor i menjar
massa sucre fa que el nivell a la sang augmenti ràpidament.
Ambdós productes tenen moltes calories que poden fer
augmentar el pes. Mengeu menys aliments rics en greixos com
la mantega, la margarina, l’oli, la crema, el formatge, la carn
de porc, els embotits, el gelat i les pastes dolces.
No mengeu, tampoc, aliments que tinguin molt de sucre com
compotes, melmelades, xocolata i begudes ensucrades.

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




