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Nou curs, nous reptes
mb aquest número del butlletí municipal no només iniciem un
nou curs escolar, sinó també un nou govern que, després de la
primera presa de contacte amb la situació real de l’Ajuntament
–portada a terme entre el juny i l’agost–, encara aquest mandat

de quatre anys amb uns objectius molt clars.
Som conscients, i així ho volem transmetre a la ciutadania, de la difícil
situació per la qual passen les hisendes locals. L’Ajuntament d’Arenys no
n’és una excepció i és per això que no vacil·larem a l’hora de prendre les
mesures necessàries que garanteixin l’estabilitat pressupostària de la
corporació municipal. Amb aquestes paraules volem dir alt i clar que no
estirarem més el braç que la màniga i que assumirem només aquelles
despeses que puguem afrontar sense haver d’endeutar més els veïns i
veïnes d’Arenys de Mar.
I com a mostra vull mencionar els actes de Sant Roc organitzats des de la
regidoria de Cultura, que enguany han costat un 55% menys que al
2010, amb un estalvi de 16.900 euros. Això ha estat possible gràcies a
la voluntat d’estalvi del nou equip de govern i a la gran tasca que porten
a terme les entitats i associacions de la vila, amb la seva aportació de
servei al poble i compromís amb les festes de la vila.
Superar la crisi econòmica amb garanties de solvència és un dels
principals reptes d’aquest mandat i ho aconseguirem amb polítiques
d’estalvi, tenacitat i compromís amb el poble. Aquestes són les credencials
del govern d’Arenys de Mar. Malgrat ser un govern de minoria, la capacitat
de treball resta inalterada i recordem, un cop més, que la porta continua
oberta per a totes aquelles persones que vulguin posar-se al servei de la
ciutadania i treballar en benefici del conjunt de la vila.
D’altra banda, l’ATR canvia de disseny i de periodicitat. A partir d’aquest
número serà una publicació trimestral amb l’objectiu de continuar
informant a tots els vilatans de les accions municipals, però estalviant
despeses en els costos d’impressió. Un canvi que també afecta a l’agenda
mensual d’activitats que, des d’aquest setembre, trobareu als edificis
municipals i establiments comercials, enlloc d’anar encartada amb la
revista.

Estanislau Fors i Garcia
Alcalde d’Arenys de Mar
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El Ple de constitució del nou Ajuntament per al període 2011-2015, celebrat
el passat 11 de juny al migdia, va investir Estanis Fors com a nou alcalde de la
vila amb els vots a favor dels cinc regidors electes de Convergència i Unió. Pel
que fa a la resta de partits, cadascun dels grups municipals va votar el seu cap
de llista, de manera que Fors va ser investit alcalde en qualitat de cap de la
llista més votada el 22 de maig. Es converteix, així, en el vuitè alcalde d’Arenys
de Mar des de la restitució de la democràcia i el primer d’Unió Democràtica
de Catalunya.

Estanis Fors, alcalde
d’Arenys de Mar

urant el Ple d’investi-
dura, els portaveus
municipals van fer ús
del seu torn de paraula

per avançar quina seria la seva
tasca a l’Ajuntament. El primer
a fer-ho va ser el portaveu del
Bloc Municipal, Àlex Acero, que
va demanar al nou govern que
aprofiti l’experiència de govern
dels regidors que ara són a
l’oposició i va lamentar que no
s’hagués pogut formar un
govern de concentració. Acero
també es va comprometre a
treballar per facilitar la
governabilitat necessària amb
propostes coherents i
sostenibles econòmicament
que posin ordre a les finances,
l’impuls de la promoció
econòmica i la regeneració
democràtica.
La portaveu d’Esquerra,
Annabel Moreno, va al·legar
que el seu partit havia decidit
quedar-se a l’oposició per
coherència amb els resultats
electorals obtinguts, ja que
amb un regidor no eren
decisius per formar govern.
Moreno va explicar que dona-
ran un cop de mà als actuals
governants sempre que puguin

amb l’experiència acumulada
al govern, i que seguiran
treballant per Arenys de Mar
amb els peus a terra.
Pel que fa a la CUP, formació
que entra per primer cop al
consistori arenyenc, el seu
portaveu, David Caldeira, va
dir que donaran suport a les
decisions que tinguin un interès
col·lectiu, però que serien crítics
amb allò que atempti contra les
classes populars, el territori o
la nació. A més, va defensar

que la sobirania política de
Catalunya s’ha de fer des del
municipalisme.
En el torn del Partit Popular, la
seva portaveu Belen Quintero
va fixar com a prioritat del
mandat sortir de la crisi
econòmica, practicar austeritat
en les finances municipals i apli-
car una política de contenció
fiscal, però sempre garantint el
benestar social. També va
exposar la necessitat de fer front
a la vessant social de la crisi i

D
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va dir que aquest és el repte que
el govern i l’oposició han de
superar en el present mandat.
Per la seva part, la portaveu
d’ICV, Assum Balliu, va alertar
de la crisi econòmica i social, i
de la fragmentació política
d’Arenys de Mar. Per això va dir
que cal replantejar el model i
la manera de fer política. Balliu
va lamentar que no s’havia
aconseguit un govern de
concentració perquè cada grup
havia anat a la seva i va anun-
ciar que des de l’oposició
posarien en comú els seus
idearis de progrés al servei dels

arenyencs.
El portaveu del PSC i alcalde
sortint, Ramon Vinyes, va fer un
repàs de la feina feta pel govern
tripartit els darrers quatre anys
i va destacar les inversions i el
romanent positiu de tresoreria.
Va dir que deixava l’Alcaldia
orgullós de la feina feta i
recomanava al nou alcalde que
sigui conscient de la situació
econòmica que tindrà aquest
mandat, tot desitjant al nou
govern bona feina i encerts.
Finalment, el ja alcalde per CiU
Estanis Fors va agrair el suport
i la confiança de tots els elec-

CiU repeteix com a llista més votada
Malgrat haver perdut un regidor respecte als
resultats del 2007, CiU va tornar a ser la
llista més votada, i va obtenir cinc
representants. El PSC continua com
a segona força mantenint els 4
regidors que ja tenia. Esquerra és el
grup que més malparat en va sortir,
amb un fort descens de vots que van
deixar el partit amb un sol representant.
ICV va aconseguir passar de dos a tres
regidors, mentre que el PP va recuperar el
segon regidor que havia perdut dos
mandats enrere. El BLOC manté el regi-
dor que ja tenia el VIA, formació que inte-
gra aquesta coalició. I la CUP aconsegueix representació a l’Ajuntament, amb un regidor. En
relació amb anteriors comicis, cal destacar l’augment de vots en blanc i nuls, i el descens de la
participació en prop de 3 punts respecte al 2007.

tors, destacant la joventut de
l’equip que encapçala i les ga-
nes de treballar per Arenys.
Conscient del repte que suposa
tenir un Ajuntament format per
set partits polítics, l’alcalde va
preveure un mandat de pactes
i es va comprometre a tenir en
compte totes les opinions, fent
gala de transparència i diàleg.
En aquest sentit, va fer una crida
a treballar des del govern i
l’oposició, perquè necessita
cadascun dels disset regidors
per tirar endavant el poble. Per
Fors, l’Ajuntament estarà obert
a tots ells durant tot el mandat.

regidories
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Belén
Quintero

 regidora de
Governació i
Cooperació.
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Estanislau
Fors

alcalde
i regidor

d’Urbanisme

Àlex Acero

regidor de Prom.
Econòm, Comerç

i Mobilitat

Joaquim
Barris

primer tinent
d’alcalde i

regidor
d’Hisenda i

Administració
General

Susanna
Mir

regidora
d’Educació,

Infància,
Joventut,
Cultura i
Igualtat

Soraya
Real

regidora d’Acció
Social, Acció

Ciutadana, Gent
Gran i Nova
Ciutadania

Roman
Pascual

regidor de
Comunicació,

Turisme i
Consum

Belén
Quintero

 regidora de
Governació i
Cooperació

Juan José
Almansa

regidor de
Brigada, Esports
i Medi Ambient

Ramon
Vinyes

regidor i
portaveu

Santi
Fontbona

regidor

Lorena
Estrada

regidora

Maribel
 Illescas

regidora

Assum
Balliu

regidora
i portaveu

Isabel
Roig

regidora

Joan Antoni
López

regidor

David
Caldeira

regidor
i portaveu

Annabel
Moreno

regidora
i portaveu
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Hisenda

L’Ajuntament es proposa estalviar
prop de 200 mil euros en sous

a rebaixa de les assignacions dels regidors amb
càrrec i dels càrrecs de confiança suposa una
reducció de 52 mil euros anuals en relació amb

l’anterior govern, amb la rebaixa del 5% en els
sous ja aplicada.
Pel que fa a l’alcalde, es manté el mateix sou que
percebia aquesta figura en l’anterior mandat,
mentre que els dos regidors amb dedicació exclu-
siva cobren un total de 48.000 euros bruts l’any.
Això suposa un estalvi de 62 mil euros anuals en
relació amb la dedicació exclusiva i la dedicació
parcial al 80% de l’anterior mandat.
Quant als sous dels regidors que no tenen
dedicació, aquestes retribucions van vinculades a

l’assistència als plens i a les juntes de govern.
Aquestes xifres, sumades a la reducció de despesa en càrrecs de confiança i de personal dedicat en
exclusivitat a l’Alcaldia, suposa un estalvi anual de 36.470 euros respecte a l’últim any de mandat
i pot acabar representant una reducció de prop de 200 mil euros respecte al mandat anterior, cosa
que suposaria un 18,7% d’estalvi.

L’Ajuntament redueix
el pressupost de Sant
Roc en més d’un 55%

La Regidoria de Cultura ha
passat d’un pressupost de
30.500 euros al 2010, a un
pressupost de 16.900 euros
enguany per a les celebracions
de Sant Roc. Es tracta d’un
estalvi de més del 55% gràcies
a la reducció de despesa en
caixets i infraestructura del ball
popular a la platja. A més, gran
part de l’estalvi es deu a la gran
implicació d’entitats, col·lectius
i clubs de la vila que col·laboren
activament en l’organització
d’activitats durant l’estiu i els
dies de Festa Major.

Comunicació

Estrenem perfils a Facebook i Twitter

Amb la voluntat de fer
arribar la informació mu-
nicipal al màxim nombre
de ciutadans, l’Ajunta-
ment d’Arenys de Mar ha
ampliat la seva presència
a Internet unint-se a les
xarxes socials més popu-
lars del moment: Facebook i Twitter. Allà hi trobareu les darreres
informacions relacionades amb el municipi i el consistori.

Amb l’estiu, més problemes
per veure la TV

Un cop més, l’arribada de la calor ha tornat a causar deficiències
en la recepció del senyal televisiu en algunes zones de la vila.
La implantació de la TDT, que havia de donar solució a aquesta
problemàtica endèmica a Arenys de Mar, ha demostrat no ser
del tot suficient. És per això que des de l’Ajuntament s’està en
contacte amb la Secretaria General de Telecomunicacions i
Societat de la Informació per poder fer arribar un senyal televisiu
de qualitat a la totalitat de la població.

L
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Governació

Ràpida actuació en un
incendi al Pub Principal
El foc que es va declarar el passat 5 de juliol a l’establiment
d’Arenys es va sufocar sense incidències greus gràcies a la ràpida
intervenció dels cossos de seguretat i la col·laboració de veïns de
la vila. L’agent de la Policia Local d’Arenys de Mar Antoni Santos
va resultar ferit per inhalació de fum mentre treballava en les
tasques de contenció de l’incendi, però es va poder reincorporar
a la feina pocs dies després. En aquest incendi també hi van
intervenir el caporal Francisco Vivas, i l’agent Sandra Roelas.
La Regidoria de Governació agraeix la ràpida actuació de la
Policia Local i dels Bombers, així com el decisiu ajut que van
rebre per part de diverses persones allà presents. És el cas de
Javier Sánchez, policia local de Sant Vicenç de Montalt fora de
servei; Marc Lorca, bomber professional de Lloret de Mar; Esteve
Gómez, treballador del Pub Principal que va resultar lleument
ferit; i José Escribano, veí de la vila. La Regidoria de Governació
també vol agrair la immediata col·laboració del personal de
l’establiment Atzara, que va aportar els mitjans d’extinció propis.
Entre tots es va aconseguir que el foc no derivés en una situació
greu per a la seguretat dels veïns.

Alcaldia

Urbanisme

La platja del Cavaió no
s’urbanitzarà sense consens

a Direcció General d’Ur-
banisme de la Generalitat

s’ha compromès a no tirar
endavant el projecte de re-
cuperació ambiental del Ca-
vaió si no compta amb
l’aprovació de l’Ajuntament
d’Arenys. Aquests compromi-
sos s’obtenen després de la
reunió que l’alcalde d’Arenys de Mar, Estanislau Fors, i el seu
homòleg canetenc, Jesús Marín, es reunissin a finals de juliol
amb el director general d’Urbanisme, Pere Solà.
Urbanisme s’ha compromès a licitar i iniciar només les obres
que afecten el terme municipal de Canet de Mar, i queda en
suspens el projecte previst per a la platja del Cavaió. D’aquesta
manera, l’Ajuntament d’Arenys de Mar aconsegueix aturar unes
obres que inicialment afectaven el trànsit rodat en aquesta zona
amb la previsió d’eliminar les zones d’aparcament. També es va
acordar que els accessos dels serveis a Canet es continuaran
realitzant per Arenys, atesa la manca d’infraestructures del poble
veí. Les converses s’han de reprendre aquest setembre, ja que
també es pensa en la possibilitat que el projecte inicial del Cavaió
es tiri endavant amb caràcter reversible.

L
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Turisme

L’OMIC va atendre
210 persones el 2010

La majoria de consultes i
reclamacions que l’Oficina Mu-
nicipal d’Informació al Consu-
midor va atendre l’any passat
es van continuar registrant en
el sector serveis, amb 54 inci-
dències, per qüestions relacio-
nades amb els subminis-
traments i facturació d’aigua,
gas, electricitat, correus i,
sobretot, telefonia. El segon
grup per volum de consultes a
l’OMIC va ser el de relaciones
amb el comerç (34), seguit dels
serveis turístics on intervenen
bars, restaurants, hotels i
agències de viatges (20 consul-
tes) i consultes d’habitatge (19).
L’OMIC atèn la ciutadania tots
els divendres al matí als mòduls
de Can Nadal i cal demanar
cita prèvia.

L’Ajuntament felicita
una àvia centenària

El passat mes de juliol, l’alcalde
Estanis Fors va visitar la senyora
Maria Antònia del Castillo Jan-
sana per felicitar-la pels seus
100 anys, en nom de l’Ajunta-
ment i de la vila d’Arenys de
Mar.
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Medi ambient

Medi Ambient accelerarà els tràmits
per reparar el col·lector d’Arenys

a Direcció General de l’Aigua, que depèn del Ministeri de Medi Ambient, s’ha compromès a
accelerar la modificació del projecte de canalització de la riera d’Arenys de Munt per evitar que

el col·lector es trenqui cada cop que plou amb força. Una situació especialment molesta per a
Arenys de Mar, que en pateix directament les conseqüències amb el vessament d’aigües fecals que
desemboquen a la platja de la Picòrdia. Un cop s’hagi completat la modificació del projecte, es
podran construir tres passos que creuaran la Riera de banda a banda i es podrà estabilitzar el sòl
per evitar el trencament del col·lector.

El Govern ampliarà
la depuradora
d’Arenys de Mar

La Generalitat ha aprovat una
subvenció pluriennal de 4,1
milions d’euros per tirar
endavant els treballs
d’ampliació i millora de la plan-
ta depuradora amb l’objectiu de
millorar-ne el sanejament i
respondre a les noves deman-
des de tractaments d’aigües
residuals. La nova actuació
permetrà assolir la capacitat de
tractament per a la qual va ser
dissenyada i es faran actuacions
per millorar el pretractament, el
tractament biològic i la línia de
fangs, entre d’altres. La durada
estimada dels treballs serà
d’entre 13 i 14 mesos.

Arenys recicla el 80% de la brossa

El nivell de reci-
clatge a Arenys
de Mar assoleix
un percentatge
mitjà del 80,85%
en els primers sis
mesos d’implan-
tació de la reco-
llida selectiva
porta a porta de
les fraccions or-
gànica, paper/
cartró, envasos i
rebuig.
Des de la regi-

doria de Medi Ambient es valora molt positivament aquest nivell
de reciclatge i es fixa l’objectiu d’acabar de desplegar el siste-
ma porta a porta a les zones del municipi on encara no s’ha
implantat. A més, s’analitzen les dades de reciclatge amb molta
cura per poder mantenir i augmentar el percentatge de la
recollida selectiva.

L

Arenys promou
unes platges sostenibles

La Regidoria de Medi Ambient ha realitzat aquest
agost una campanya per sensibilitzar els usuaris de
les platges de la necessitat de fer un ús racional i
responsable de l’aigua de les dutxes, acompanyada
d’una sèrie d’adhesius que reforcen aquest missatge
i que recorden la prohibició d’utilitzar-hi sabó.
La campanya de platges s’ha completat amb la
conscienciació dels seus usuaris dels residus que es
generen a les platges, l’ús correcte de les illes de
reciclatge i els serveis de neteja. A més, també s’ha explicat el sistema de recollida de residus a les
diferents zones d’Arenys.

regidories
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Sanitat

L’ampliació del CAP no
serà efectiva fins al 2015
La directora del CatSalut informa l’equip de govern
que l’ampliació del CAP ja estaria operativa si
s’hagués cedit el solar l’any 2007, quan es van ini-
ciar les converses sobre l’ampliació de l’equipament.

a directora executiva del Vallès Oriental i Maresme del CatSalut, Aurora Dueñas, es va reunir el
28 de juliol amb l’alcalde Estanis Fors i la regidora de Benestar Social i Sanitat, Soraya Real, per

explicar en quina fase es troba el projecte d’ampliació del CAP d’Arenys de Mar. Dueñas va explicar
que fins al passat mes de desembre l’Ajuntament no va cedir al CatSalut el solar necessari per
portar a terme les reformes. Aquest tardança, unida al fet que durant els propers anys el CatSalut
només atendrà els projectes que ja estaven engegats, fa que l’ampliació del CAP d’Arenys hagi
d’esperar fins al 2013-2014 per poder disposar del projecte executiu d’obra.
Aurora Dueñas també ha explicat que l’ampliació del CAP serà estructural, amb la construcció d’un
nou pavelló, però que no hi ha la previsió d’afegir-hi serveis ni especialitats i que la previsió del seu
departament és que el nou CAP sigui funcional el 2015.

Nou centre d’esbarjo
al parc de Lourdes

La Brigada municipal ha
instal·lat un conjunt modular
de joc infantil al parc de
Lourdes. Es tracta d’una es-
tructura on els infants poden
realitzar activitats múltiples
que incentiven la seva
capacitat psicomotriu. El
conjunt de joc compta amb
el certificat d’homologació
TÜV conforme a la normati-
va europea EN 1176. D’altra
banda, des del passat mes
d’agost que, mitjançant la
pàgina web municipal, es pot
consultar la relació setmanal
d’actuacions dutes a terme
per la Brigada municipal
d’Arenys de Mar.

L
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Brigada i serveis municipals

El parc Cucurull obre les portes

Arenys de Mar acaba d’inaugurar
el nou parc Fèlix Cucurull, ubicat a
la zona del Bareu, a tocar de l’escola
Sinera. Es tracta d’una nova zona
verda amb espai de joc infantil,
bancs i font d’aigua amb tres
accessos diferents pels carrers Pau
Costa, Arquitecte Gaudí i Plana d’en
Fornaguera. El recinte està delimitat

i romandrà tancat durant les nits. Amb aquest parc, Arenys guanya
un nou pulmó verd a la vila de 7.844 m2 de superfície.

Promoció Econòmica

L’Ajuntament unificarà
criteris en l’obertura de terrasses

Davant les repetides queixes per excés de soroll a les nits per part
de veïns que viuen a les rodalies dels establiments de restauració
amb terrassa al carrer, la regidoria de Promoció Econòmica està
treballant per unificar els criteris d’obertura de terrasses que
assegurin la convivència entre l’activitat comercial i el descans dels
veïns. Des de la regidoria es reconeix la millora de les propostes
dels empresaris de restauració amb terrasses força concorregudes
que donen vida a la Riera i suposen llocs de treball, però es recorda
que cal posar seny a  l’excés d’ocupació de les voreres o a l’excés
de contaminació acústica nocturna.
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Cultura

El Museu participa a la Mostra
Internacional de Puntes de Portugal

er segon any, el Museu d’Arenys
ha participat a la Mostra Interna-

cional de Puntes de Peniche, a Portu-
gal, amb representants de Bèlgica,
França, País de Gal·les, Polònia i Itàlia,
entre d’altres. El Museu Marès de la
Punta ha aprofitat la seva estada per
mostrar el treball del ret fi com a punta
característica de la nostra comarca, a
més d’altres treballs de diverses
tècniques que es conserven al Museu.

P

La Biblioplatja torna a oferir lectura,
informació i lleure a la vora del mar

Més de 2.300 usuaris han passat per sota la
carpa de la Biblioplatja tot buscant un llibre,
la premsa diària, revistes o una estona
d’esbarjo. La programació d’activitats, una
mescla de contes per grans i petits,
passejades i tallers, han atret a més públic
que l’any passat, 1.371. Enguany la
novetat ha estat el taller d’expressió cor-
poral, conduït per Marta i Carla Mora.
Altres tallers amb més trajectòria al

darrera, com els de cuina que va oferir Rosario
Montoza, també van atraure un bon nombre de públic. Els contes
s’han repartit en tres àmbits: la golondrina, l’Hora del conte i el
festival Arenys de Contes, que s’ha consolidat com una proposta
lúdica i nocturna al passeig marítim. Altres activitats d’èxit han
estat les passejades mediambientals o la literària.

Renovació del conveni de la
col·lecció Carmen Tórtola Valencia

El Museu d’Arenys ha renovat el conveni de dipòsit d’aquesta
col·lecció de 200 peces de punta de gran qualitat propietat del
Col·legi de l’Art Major de la Seda de Barcelona, que es troben
dipositades a la nostra vila des del 1992. Carmen Tórtola Valen-
cia (1882-1955) va ser una gran col·leccionista de diversos
objectes (mobiliari, escultura, pintures, teixits, puntes, etc). A la
seva mort, la seva hereva va vendre la col·lecció al Col·legi de
l’Art Major de la Seda que va organitzar una gran exposició
sobre la seda l’any 1960. L’any 1992 la col·lecció es va dipositar
al Museu Marès de la Punta on es conserva i s’exhibeix.

mobilitat

Els adhesius
d’aparcament
s’envien a casa

Els nous adhesius per a
l’aparcament de la Platja de la
Picòrdia s’han repartit aquest
any directament a les llars
d’Arenys de Mar per agilitzar-
ne la tramesa, juntament amb
una carta que explicava les
novetats en el sistema
d’aparcament. En aquest sentit,
Ports de la Generalitat volia
reduir l’estada màxima i passar
de 48 a 8 hores d’estacio-
nament gratuït. Però l’Ajunta-
ment ha aconseguit acordar
amb l’empresa concessionària
que la limitació sigui d’un
màxim de 24 hores. El nou sis-
tema d’aparcament va entrar en
vigor el 25 de juliol.
Cal recordar que aquest
distintiu és únic i intransferible
per als vehicles que paguen
l’impost de circulació a Arenys
de Mar. Si se n’adquireix un de
nou, caldrà que es notifiqui el
canvi de matrícula a l’OAC o a
la Policia Local perquè puguin
proporcionar un altre adhesiu.

regidories
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Esports

Cesc Fàbregas i Sergi Gómez,
dos arenyencs al Barça

mb el fitxatge de Cesc
Fàbregas, Arenys de Mar

ja disposa, juntament amb Sergi
Gómez, de dos jugadors de la
vila al Futbol Club Barcelona.
La incorporació de Fàbregas ha
estat una de les operacions més
difícils de tancar per al primer
equip del Barça, amb tres estius
de rumors i negociacions.
D’altra banda, Sergi Gómez,
que vesteix la samarreta del fi-
lial del Barça, acaba de guanyar
el Campionat d’Europa amb la

selecció espanyola sub-19. Des de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, i en nom de tota la població,
volem felicitar aquests jugadors de casa i els seus familiars.

Rats on fire torna a guanyar la Copa del Rei de Vela

L’embarcació arenyenca
Rats on Fire ha revalidat el
títol en la categoria RC-1
de la Copa del Rei de Vela.
Malgrat que els d’Arenys
van anar sempre al
capdavant de la
classificació, l’equip va
destacar l’alt nivell que
s’han trobat aquest any en
comparació amb les
embarcacions rivals
d’altres edicions. Des de
l’Ajuntament els felicitem per la fita aconseguida!

A

Millores al complex esportiu Fondo de les Creus

L’Ajuntament d’Arenys de Mar ha portat a terme en les darreres setmanes
diverses millores al complex esportiu Fondo de les Creus. S’han adquirit
noves porteries de futbol sala homologades per la Federació Catalana
de Futbol per adaptar-les a la normativa d’aquest esport i assegurar
que el club local pugui continuar disputant partits de qualsevol categoria.
D’altra banda, també s’ha localitzat i reparat el problema dels microtalls
en el quadre de subministrament elèctric que afectaven la generació
d’aigua calenta. Amb aquesta reparació s’ha aconseguit que els usuaris
dels vestuaris d’aquest equipament esportiu gaudeixin de
subministrament continuat d’aigua calenta.

regidories
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Tres rutes per descobrir
els encants d’Arenys

Ajuntament acaba de publicar tres itineraris que, sota el
paraigua de Rutes d’Arenys, conviden a descobrir l’atractiu

de la vila, amb els seus actius arquitectònics i naturals, d’una
manera saludable i enriquidora.

Una primera ruta és la del
Nucli Antic, que acosta el
caminant a l’entramat del
barri antic de la vila, pas-
sant pels edificis del Xifré
i del Calisay, a més de
l’església de Santa Maria,
el Museu Marès de la Pun-
ta, i el Museu Mollfulleda
de Mineralogia.
La segona ruta és de caire
natural i porta per nom
Ruta Rials d’Arenys. El

visitant coneixerà les principals rieres i rials del municipi, amb el
seu desembocament a les platges de la vila i el pas obligat pel
port d’Arenys i la seva llotja.
Finalment es proposa la Ruta Serralada de Montplana, que des-
taca pel seu valor paisatgístic a través dels miradors que forma
aquesta serralada a ponent de la població i que té el cementiri
de Sinera com a punt de pas obligat. Les rutes es poden adquirir
al web municipal o a l’Oficina de Turisme.

L’

C
Arenys dóna a conèixer el seu patrimoni cultural

oincidint amb el Vot de Vila, Arenys de Mar ha impulsat
una campanya turística que inclou la promoció de la festa
dels macips als municipis de la comarca i la publicació de

diversos materials de difusió i de fidelització.
Un cop s’ha dotat Arenys de Mar d’una Oficina de Turisme
amb emplaçament permanent durant tot l’any als baixos de
l’edifici consistorial, la Regidoria de Turisme ha impulsat una
sèrie de mesures per tal de donar a conèixer la vila arreu del
territori i als visitants d’altres països.
La primera acció, fruit de la col·laboració entre el Patronat de
Sant Roc i les regidories de Turisme i Comunicació, ha estat la publicació d’un quadríptic promocional
de la festa de Sant Roc amb difusió en l’àmbit comarcal i, principalment, a les oficines de turisme i
hotels i allotjaments turístics del Maresme. Amb aquesta iniciativa s’ha donat a conèixer una tradició
que ha estat reconeguda amb el premi Petit Tresor dels Països Catalans, alhora que es capten nous
visitants d’arreu. A més, des de la Regidoria de Turisme també s’ha elaborat un plànol-guia amb els
principals equipaments de la vila que es completarà properament amb un plànol més específic per
al visitant estranger, amb els principals atractius turístics d’Arenys de Mar. En aquest sentit, també
s’està enllestint una guia d’allotjaments de la vila traduïda a diversos idiomes. D’aquesta manera,
l’Oficina de Turisme es vol dotar de tot el material de difusió necessari per atendre les necessitats de
les persones que visitin Arenys. A més, també s’ha impulsat una campanya de fidelització encarada
al visitant estranger amb l’objectiu que repeteixin la seva estada a Arenys l’any que ve. Mitjançant
una targeta numerada, els turistes de fora de Catalunya que tornin a visitar Arenys l’any 2012
rebran un obsequi a l’Oficina de Turisme.

L’Oficina de Turisme
supera les 2000 visites

El canvi d’emplaçament i els
nous horaris de l’Oficina de
Turisme han propiciat que el
nombre de persones que s’hi
adrecen per fer consultes hagi
experimentat un augment més
que notable durant l’estiu,
registrant 760 visitants al mes
de juliol i 1.300 durant l’agost.
Aquesta darrera xifra suposa un
increment del 70% respecte el
mes anterior. Les visites s’han
concentrat sobretot de l’1 al 20
d’agost i, en conjunt, ja s’han
sobrepassat els 2000 visitants
des que l’Oficina de Turisme
s’ha obert als baixos de l’edifici
consistorial.

regidories
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StZn’11 / StRc’11
es edicions d’aquest any de les festes de Sant Zenon i Sant Roc ens han deixat grans records
com l’èxit de la Flashmob XXL de gegants, el lliurament del premi Petit Tresor dels Països Catalans
al Patronat de Sant Roc o la segona edició de l’arribada de la Pesta a Arenys. Recordem alguns

moments de les festes majors de la vila amb aquestes imatges tot agraint la vostra participació i la
implicació de les entitats i els col·lectius organitzadors.

L

regidories
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Nou mandat, nous reptes

Els components i les components del grup municipal socialista ens comprometem a treballar fermament
des de l’oposició. Dissortadament, no ha estat possible governar la nostra vila, però el nostre compromís
continua essent el mateix de sempre: col·laborar amb el govern quan aquest ens cridi, proposar millores

o modificacions encaminades a complir amb el nostre programa electoral i, quan convingui, denunciar allò que no es
faci ben fet. Això que diem no ens ho inventem, ho hem demostrat en les diferents responsabilitats que hem tingut tant
en el govern com en l’oposició.
Després de l’estiu ja es pot fer una valoració inicial del nou govern, marcada per l’absència d’un programa conjunt -que
reclamen-, i per l’afany en voler donar la culpa a l’anterior govern més que en trobar solucions als temes de la vila. En
aquest sentit, el govern prefereix cedir a les pressions de la Generalitat per ajornar l’ampliació del CAP més que plantar
cara. I això que figurava en lloc preeminent en el programa dels partits que avui estan al govern. És un mal presagi per
a la variant de Valldegata, el Rial del Bareu o pel passeig amb Canet on, si no ens posem ferms, l’acabarà fent Canet i,
com sempre, Arenys haurà vist perduda una inversió important. Després ens lamentarem. Volem que el govern exigeixi
el que és d’Arenys i el que ens mereixem. En això tindran sempre el nostre recolzament.

Et trobarem molt a faltar, Toni!

Aquest agost xafogós un fet ens ha deixat el cor glaçat: en Toni Tomàs Bartrina, el nostre company,
amic i referent d’Iniciativa per Catalunya- Els Verds a Arenys de Mar, ens ha deixat. Trobarem a faltar
les seves reflexions, el seu esperit crític, la seva empenta i energia -que en alguns moments en ha

ajudat a superar situacions difícils- i per sobre de  tot, el seu optimisme i ganes de viure. Era un home implicat amb
les seves idees, amb nosaltres i amb la comunitat, participatiu i treballador. Però no volem parlar d’ell amb pena,
volem parlar d’ell amb admiració, de com ens ha deixat i del que ens ha deixat, del que era, del que creia, del que
defensava i per tot el que lluitava. En Toni deia sempre el que pensava i creia en el que deia, en les persones, en la
igualtat en drets i deures, d’oportunitats, per una vida digna, per sobre del seu origen, edat, sexe, cultura o religió.
Treballarem i defensarem tot allò en el que nosaltres també creiem, sense complexos, amb determinació, amb les
idees clares. Ho farem per tu.

Et trobarem molt a faltar, Toni!

Un govern centrat en les persones

En aquestes primeres setmanes de govern, des del Partit Popular hem pres decisions importants sobre temes que
afecten als arenyencs i que havien quedat pendents, ja que en els últims quatre anys hem tingut un tripartit (PSC,
ERC, ICV) incapaç de posar-se d’acord entre ells mateixos en qüestions com l’ampliació de la recollida selectiva

a tot el municipi i, a més, abstenint-se d’executar feines que eren necessàries per a la població per pur electoralisme, com
l’ordenament de l’aparcament a la part alta de la riera.
A les passades eleccions el Partit Popular va obtenir la confiança de 745 persones per tal que afrontéssim els problemes que de
veritat interessen als arenyencs i ens poséssim de manera immediata a solucionar-los. És per aquest motiu que hem fet un esforç
econòmic per millorar la imatge de deixadesa de la població ampliant el servei de neteja viària a les tardes i caps de setmana, fent
la recollida de les bosses de brossa tretes incorrectament al carrer tres cops per setmana i portant una deixalleria mòbil dos
vegades al mes per donar un servei a les persones que no es puguin desplaçar fins al poble veí.
A més, hem desencallat temes com l’ordenament de l’aparcament a la part alta de la riera on s’aplicarà la zona blava i la zona
verda per als residents i estem en negociacions amb les altres forces polítiques per aplicar la recollida selectiva a tot el municipi el
més aviat possible. Des del Partit Popular volem formar part d’un Govern valent i amb idees clares per generar confiança i
credibilitat, centrat en les persones i en el seu benestar.

Arenys de Mar actua i fa net

A CiU sempre hem tingut i tenim molt clar que quan ens presentem a les eleccions municipals ho fem
amb la voluntat de treballar pel municipi. Ho fem amb la intenció de que les coses funcionin millor,
perquè els nostres conciutadans disposin de més serveis, els nostres carrers estiguin més nets, hi hagi

més seguretat, i la gent se senti orgullosa i feliç de viure a Arenys de Mar.
Nosaltres pensem així i creiem que la resta de forces polítiques també ho deu fer. Partint d’aquesta idea, actuem i
amb aquest objectiu adoptem els acords que calgui en cada cas, si respecten aquests principis. Podem estar d’acord
o en desacord a l’hora de posar sobre la taula unes ideologies polítiques o unes altres, però en el que sempre ens
hem de posar d’acord és en fer allò que més convingui a Arenys de Mar.
De la confluència d’idees diverses han de sortir propostes millors, ja que ningú és posseïdor de la veritat absoluta i és
responsabilitat de tots tenir la capacitat necessària per entendre’ns. Negar-se a parlar amb un altre perquè té pensaments
diferents és sectarisme. Negar-se a tirar endavant conjuntament projectes positius per a Arenys de Mar és, pel mateix
motiu, una rucada. Nosaltres ens equivocarem moltes vegades, però no caurem mai en aquest error.

tribuna política
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favorables (CiU, PSC, PP, ERC, Bloc) i 5 abstencions (ICV, CUP)
- Determinació del nombre, característiques i retribució del
personal eventual. 8 vots favorables (CiU, PP, Bloc), 3 en
contra (ICV) i 6 abstencions (PSC, CUP, ERC).

27 de juliol de 201127 de juliol de 201127 de juliol de 201127 de juliol de 201127 de juliol de 2011

- Modificació del contracte del servei de recollida de residus
sòlids urbans. 12 vots favorables (CiU, ICV, PP, CUP, ERC,
Bloc) i 4 abstencions (PSC)
- Pròrroga del servei de l’Escola Bressol Municipal. Unanimitat
- Establir els dies 9 de juliol i 16 d’agost com festes locals per
l’any 2012. Unanimitat
- Suspensió de llicències d’activitats, per modificar la normati-
va d’usos del PGOUM. 7 vots favorables (CiU, PP, Bloc), 5 en
contra (ICV, ERC, CUP) i 4 abstencions (PSC)

Hem entès el missatge

Després d’una anàlisi pausada i crítica, la secció local -com ho fa també ERC nacional- ha engegat un
procés de renovació, també amb significatives incorporacions, per reconnectar amb la societat. No
hem entrat al Govern. Entenem que així ho ha expressat l’electorat.

L’Annabel Moreno ha esdevingut regidora de l’Ajuntament després del gest de renúncia que honora el nostre cap de
llista, en Jordi Pera, a qui reivindiquem amb orgull i el cap ben alt. La seva aportació serà determinant en aquest
procés. Aspirem a teixir una xarxa de complicitats prou potent per aspirar a fer majoritària a Arenys l’acceptació del
nostre projecte republicà per contribuir a escala local en el procés d’emancipació nacional. No serà tasca fàcil. Però
tenim plena determinació en aquest objectiu.
La secció local d’ERC, doncs, ja està a ple rendiment i està a la vostra disposició per al que us calgui. Per això, una de
les primeres tasques que l’assemblea ha dut a terme ha estat establir les bases per a una bona comunicació. Per això,
ens podeu seguir des del Facebook, Twitter, Youtube i, esclar, a través del nostre web (http://locals.esquerra.cat/
arenysmar) i correu electrònic (arenysmar@esquerra.org). 80 anys després, a ERC, sempre hi som!

Bloc Municipal: vocació de servei

Ens vam presentar per assumir responsabilitats, perquè en el context d’adversitat actual cal batallar per pal·liar la
situació complicada en què vivim.
El Bloc Municipal té clars els objectius, els tres eixos que vam defensar durant la campanya electoral:

1) Arenys de Mar necessita un nou impuls econòmic, perquè estimulant un comerç competitiu amb una deguda promoció
econòmica, promourem nous llocs de treball i la vila serà un pol d’atracció pels qui vinguin a fer-nos la corresponent despesa.
2) Arenys de Mar ha d’endreçar la casa, perquè incrementar l’eficiència econòmica a l’Ajuntament no significa que si reduíssim
el cost dels exercicis que no són productius, provoquéssim retallades socials; ans el contrari. Seny i contenció.
3) Arenys de Mar ha d’acabar amb l’abús de les inèrcies, sovint nefastes, que han provocat l’immobilisme polític. Perquè cal
recuperar l’austeritat en la política i cal, en conseqüència, una regeneració de la política: compromís i transparència.
Per això, sent fidels al nostre programa electoral, pretenem aconseguir la suma d’aquests tres punts, malgrat suposi que haguem
d’anar a contracorrent. Per aquest motiu, i en una conjuntura en què governa la llista menys votada, fem confiança a l’equip de
govern des de la Regidoria de Promoció Econòmica i Comerç, però treballant des de l’oposició, i a l’espera que les altres forces
polítiques entenguin com nosaltres que treballar pel poble és ser responsable. Perquè, com dèiem al principi, el proppassat 22 de
maig, ens van votar 318 arenyencs i arenyenques per la nostra vocació de servei i el rigor en la competència professional.

“No et limites a contemplar aquestes hores que ara vénen,
baixa al carrer i participa” (V. A. Estellés)

A bastament ho hem dit: la CUP som un partit independentista que apostem pel dret a participar i a
decidir en tot allò que ens afecta com a arenyencs.
Així, volem que l’Ajuntament surti al carrer i que el poble entri a l’Ajuntament.  Així, fem la proposta del regidor de
zona per recuperar el diàleg, la cooperació i la proximitat amb la ciutadania i les entitats.
La proposta, ras i curt, és la següent: dividir el municipi en 16 zones i que cada regidor del consistori es responsabilitzi
d’una. Setmanalment, el regidor atén i rep les consultes, propostes i opinions del veïnat de la zona i les trasllada a
l’Ajuntament (al regidor o al tècnic de l’àrea pertinent). El regidor en fa el seguiment i n’informa al veïnat. Per contactar
amb el regidor, a més de la trobada setmanal, hi ha un telèfon, un correu electrònic i, també, una bústia i una
cartellera.
Amb tot, la ciutadania es converteix en protagonista de la gestió municipal i en millora l’eficàcia i l’eficiència.
La proposta l’hem presentada a la ciutadania en assemblea oberta i la presentarem aquesta tardor al Consistori.

tribuna política

Acords de Ple
6 de juliol de 2011

- Periodicitat de les sessions de Ple. 13 vots favorables
(CiU, ICV, PP, CUP, ERC, Bloc) i 4 abstencions (PSC)
- Constitució de la Junta de Portaveus. Unanimitat
- Constitució de les Comissions Informatives. Unanimitat.
- Règim i dedicació exclusiva de l’alcalde. 13 vots favorables
(CiU, PSC, PP, CUP, Bloc), 3 vots en contra (ICV) i 1 abstenció
(ERC)
- Règim i dedicació exclusiva dels regidors Susanna Mir Julià
i Juan José Almansa Aragón. 8 vots favorables (CiU, PP,
Bloc), 4 en contra (ICV, CUP) i 5 abstencions (PSC, ERC)
- Retribucions i indemnitzacions als càrrecs electes. 13 vots
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