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Arenys de Mar, capital 
de les puntaires
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Els voltants de la plaça de l’Església es van omplir per celebrar la Di-
ada de Sant Jordi de parades de roses i llibres, però també d’activitats 
complementàries que van arrodonir una gran jornada .

Enguany la Riera, a l’alçada de la plaça de l’Església, va presentar 
una imatge extraordinària, al voltant d’una quarantena de parades de 

llibres i roses. Abans, però, Arenys de Mar va poder 
gaudir d’una sèrie d’activitats prèvies des del diven-
dres dia 20 d’abril amb la preparació de la Diada 
a l’Espai Jove, o l’explicació de l’autèntica llegenda 
de Sant Jordi a la Plaça Sant Elm. D’altra banda, 
també es va poder gaudir de dues presentacions de 
llibres: “Llengua i emoció”, de Quim Gibert i Jordi 
Bilbeny, i “Una senyora de Barcelona”, d’Elvira Elias. 
I just abans de la Diada, el diumenge 22 d’abril, la 
canalla va poder passar una magnífica estona a la 
plaça de l’Església amb La granja dels Jocs.

D’altra banda, la Biblioteca tampoc va faltar aquest any a la cita anual 
del llibre i va muntar la seva parada al carrer. A més, i en col·laboració 
amb Ràdio Arenys van preparar un interessant joc a l’aire lliure sota 
el nom de Passallibres. També la parada de la Biblioteca, com cada 
Sant Jordi, va aprofitar l’espai per donar la Guia de Recursos de les 
Biblioteques del Maresme del 2012.

Sant Jordi
a Arenys de Mar

Llibres 
i roses 

omplen la 
riera per 

la Diada de 
2012

ATR_TOQUEM EL COR Primer any de govern 
al vostre servei

ATR_TOQUEM TEMAATR_TOQUEM....

Benvolguts i benvolgudes,

Tot just fa un any que l’Equip de Govern que tinc l’honor d’encapçalar va assumir el compromís 
d’agafar les regnes d’aquest Ajuntament amb l’objectiu de fer avançar la vila i proporcionar 
tots els serveis que la ciutadania es mereix, adaptant-nos a la situació de crisi generalitzada i 
considerant la reducció de finançament que estem patint totes les administracions públiques i 
que, on més es fa palesa, és en l’àmbit local.

Durant aquest temps hem pogut constatar que Arenys de Mar té unes fi-
nances sanejades que ens permeten encarar amb optimisme els projectes 
que volem tirar endavant en aquest mandat. No hem d’oblidar, però, la pe-
dra a la sabata que ens han suposat les dues sentències adverses que ens 
condemnen a pagar 2,4 milions d’euros. 

Però a banda d’això, en aquest primer any de mandat hem fet molta fei-
na, malgrat que bona part d’aquesta no hagi transcendit en tractar-se 
d’optimitzar els recursos municipals per oferir el millor servei possible a 
la ciutadania. El que sí és evident és que hem realitzat un gran esforç des 
de cada regidoria per dinamitzar la cultura, el comerç, la gastronomia i les 
nostres tradicions populars per aconseguir fer d’Arenys una vila estimada 
per la seva gent i envejada pels de fora. Una petita mostra de tota la feina 
feta la trobareu en aquesta mateixa revista.

I per acabar d’arrodonir-ho, a finals d’abril vam celebrar la 25a Diada de 
la Puntaire, que va portar més de 8.000 persones a la nostra vila, entre 
les puntaires i els seus acompanyants, i l’organització de la qual va ser un èxit, tal com va 
reconèixer el mateix president de la Generalitat, Artur Mas, durant la seva visita en la jornada 
central.

D’altra banda, i com ja haureu pogut comprovar en agafar aquest exemplar, el butlletí munici-
pal ha actualitzat el seu disseny i continguts. Coincidint amb el primer any de mandat hem 
decidit renovar la imatge de la capçalera per fer-la més atractiva a la ciutadania i incorporar-
hi novetats tecnològiques, com ara els codis QR per a smartphones i tablets que trobareu en 
algunes de les pàgines i que us redireccionaran a informacions ampliades del web municipal. 
Esperem que el canvi sigui del vostre grat.
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 El passat dijous 27 d’abril es va donar el tret de sortida a la 25a 
Diada de la Puntaire amb un acte d’homenatge a les mestres arte
sanes d’Arenys de Mar. Prèviament s’havia fet evident la festivitat 
amb el trasllat de l’estàtua de la puntaire a un punt més visible de la 
vila, davant la plaça de l’Ajuntament, i amb la inauguració de la Fira 
Internacional de Puntes a l’edifici Calisay, amb expositors d’Itàlia, 
Hongria, Polònia, França, Portugal i Txèquia.

Amb el Teatre Principal ple de gom a gom, el director 
de la Marató de TV3, Xavier Abad, va conduir un acte 
en què es va homenatjar a aquelles persones i enti-
tats d’Arenys de Mar que s’han distingit per la seva 
tasca de promoció i difusió de la punta artesana. Es va 
destacar Jordi Palomer Pons, primer director del Museu 
Marès de la Punta i fundador de l’Associació Catalana 
de Puntaires, a més de Fill Predilecte de la vila, fins a 
la presidenta de l’Associació de Puntaires Flor d’Alba 

d’Arenys de Mar i fundadora de l’Associació Catalana de Puntaires, 
Lola Simarro, i a les mestres artesanes Núria Marot i Glòria Bilbeny. 

En l’apartat d’associacions, es va homenatjar a l’Associació de Pun-
taires Flor d’Alba d’Arenys de Mar, l’Associació Amics de la Puntaire, i 
l’Associació Catalana de Puntaires. 

També l’alcalde, Estanis Fors, es va congratular de comprovar com 
aquesta tradició té el futur assegurat i no va dubtar a fer una com-
paració entre la política i l’art de fer puntes manifestant que “ser 
alcalde és com ser puntaire: cal partir d’un bon patró, comptar amb 
un programa ben picat. I podrem tenir més o menys boixets, però de fil 
en tenim de sobres i d’agulles, també”. 

Durant l’acte es va projectar un vídeo elaborat per Ràdio Arenys que 
,a través d’un viatge en el temps, va explicar la relació de la vila amb 
l’art de la punta. 

A continuació, l’activitat es va traslladar al Museu Marès de la Pun-
ta on es va inaugurar l’exposició Les puntes de la capella de Sant 
Jordi. El cant del cigne d’una indústria catalana i on el seu comis-
sari, Joan Miquel Llodrà, va guiar els assistents a través de les tres 
peces que la Casa Castells d’Arenys de Mar va realitzar entre els 
anys 1927 i 1929 per a la capella de Sant Jordi de la Generalitat de 

Catalunya. Es tracta de la tovalla, l’alba i el roquet, tres obres d’art 
del tèxtil català.

Jornada central de la 25a Diada de la Puntaire
La jornada central de la 25a Diada de la Puntaire va reunir a la Riera 
d’Arenys de Mar prop de 3.000 puntaires arribades d’arreu del país, i 
va comptar amb la visita del president de la Generalitat de Catalunya, 
Molt Hble. Sr. Artur Mas. El president i la seva esposa van ser rebuts 
pels membres de la corporació municipal, encapçalada per l’Alcalde, 
Estanis Fors. 

A continuació, la comitiva va iniciar un recorregut entre els milers 
de puntaires que es concentraven a la Riera. El president també va 
poder visitar el Museu Marès de la Punta així com saludar les diferents 
delegacions internacionals que van participar a la Fira Internacional 
de Puntes. Tot seguit es van portar a terme els parlaments oficials en 
l’edifici del Calisay.

La regidora Susanna Mir, es va mostrar satisfe-
ta de l’èxit i del treball de la vila per organitzar 
la 25a Diada de la Puntaire, agraint l’esforç de 
totes les persones implicades. Mir va recordar 
que les puntaires són un símbol d’identitat are-
nyenc, com Espriu, el port pesquer o la Riera. 

Pel que fa a l’Associació de Puntaires Flor d’Alba 
d’Arenys de Mar, la seva presidenta Lola Sima-
rro va recordar quan Arenys de Mar va acollir la 
1a edició de la Trobada Nacional de Puntaires 
l’any 1988. En el mateix sentit es va referir la 
presidenta de l’Associació Catalana de Pun-
taires, M. Jesús González, quan va destacar la 
feina que han fet les puntaires del país per fer 
créixer aquest art de la confecció i transmetre el 
coneixement i les seves tècniques tant a nivell 
internacional com a les noves generacions.

Per la seva part, l’alcalde Estanis Fors, va destacar que era un honor 
poder acollir un esdeveniment com la Diada de la Puntaire i veure com 
d’alt s’ha deixat el nivell de l’organització. Per Fors, la punta és molt més 
que una part del nostre patrimoni, ja que s’ha d’entendre com a element 

dinamitzador de la vida social i econòmica del poble, i va qualificar la 
punta artesana com a element que uneix cultura i nacions. 

El president de la Generalitat va tancar l’acte reconeixent que Arenys 
de Mar havia deixat el llistó molt alt amb una excel·lent organització. 
Artur Mas va destacar que en aquests moments d’ànims baixos és 
important que hi hagi entitats i associacions que aguantin el pilar 
cultural i participatiu del país, que calia recuperar el potencial que té 
el país en matèria d’artesania, comerç i turisme.

El comerç d’Arenys, molt satisfet amb la 25a Diada de la Puntaire
La celebració d’aquest gran esdeveniment va significar un impor-
tant impacte econòmic a la vila que el sector de la restauració i 
d’allotjaments espera poder repetir després de la bona dinàmica ini-
ciada per l’actual govern, amb la promoció d’Arenys de Mar durant tot 
l’any. La celebració de la 25a Diada de la Puntaire va tenir una gran 
repercussió econòmica a la vila, sobretot durant la jornada central de 
diumenge, quan prop de 3.000 puntaires i els seus acompanyants van 
omplir a vessar la Riera.

Segons les primeres estimacions de la regidoria de Promoció Econòmi-
ca, una gran quantitat de restaurants van multiplicar per 4 la caixa 
durant aquella jornada, mentre que en l’apartat de botigues i comer-
ços el volum de facturació va ser menor, malgrat han valorat molt 
positivament la gran afluència de públic de fora de la vila que es 
va passejar pels seus establiments. Amb la nova dinàmica iniciada 
l’Ajuntament està creant una sinergia positiva que reforça l’èxit de 
participació de cada esdeveniment, amb un pes creixent a la comarca 
que posiciona la nostra vila com a destinació turística i gastronòmica.

Mentre va durar la Diada de la Puntaire, els allotjaments d’Arenys de 
Mar van tenir una ocupació que, en molts casos, va ser del 100%.

Rècord de consultes a l’Oficina de Turisme
Un altre factor que permet quantificar l’impacte que va significar la 
celebració de la Diada de la Puntaire és la quantitat de persones que 
es van atendre des de l’Oficina de Turisme. En només 4 hores, el dia 29 
d’abril van passar per aquest equipament un total de 104 visitants, 
xifra que suposa el rècord absolut. 

Èxit de la 25a Diada 
de la Puntaire

Tret de 
sortida a 

la 25 Diada 
de la 

Puntaire

El president 
de la 
Generalitat 
va visitar 
Arenys de 
Mar amb 
motiu de 
la trobada 
nacional de 
puntaires
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La desfilada de moda del dissabte ens va recordar el potencial del Port 
com a escenari d’activitats nocturnes.

Per visualitzar més 
fotografies consulteu 
aquest QR

La Riera d’Arenys va presentar un aspecte excepcional durant la jor-
nada central
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 El director de l’Agència Catalana de Joventut, Jordi Boixadera, 
va visitar l’edifici acompanyat del diputat, Benet Maimí, l’alcalde i 
el regidor de Promoció Econòmica de l’ajuntament d’Arenys de Mar.

Boixaderas va destacar que el Xifré té totes les con-
dicions per ser un lloc d’allotjament, com ara un 
alberg, però que primer serà necessari fer un estudi 
sobre la viabilitat econòmica. Tanmateix, el director 
de l’Agència Catalana de Joventut va manifestar que 
l’edifici està ben rehabilitat i que pot ser apte per 
quest tipus de turisme, més encaminat a la gent jove. 
Fins i tot no va descartar l’entrada de capital privat 
per poder tirar endavant el projecte.

Malgrat tot, Boixaderas va assenyalar que existeixen 
demandes d’altres pobles que també volen un alberg. Tot i que no va 
voler concretar noms va manifestar que Arenys de Mar està força ben 
posicionat.

 El Govern de l’Estat anuncia l’execució del projecte entre 
aquest any i el 2014 per un valor total de 6.426.460 euros.

El Ministeri de Medi Ambient ha donat llum verd, en els pressupostos 
generals del 2012, al projecte d’adequació del passeig de mar entre la 
Riera d’Arenys de Mar i la boca sud del túnel del ferrocarril.

El projecte aprovat per l’Estat, pressupostat en prop de 6,5 milions 
d’euros i redactat al gener del 2010, té per objecte garantir una bona 
accessibilitat longitudinal al llarg de tot aquest tram costaner, prote-
gint-lo de l’onatge i dotant-lo de punts d’accés a la platja i de serveis.

D’aquesta manera, es consolidarà l’escullera de protecció del passeig 
marítim, cosa que permetrà estabilitzar-lo, i s’urbanitzarà la zona re-
spectant el caràcter mediambiental, fent-la apta durant tot l’any per 
a vianants, ciclistes i vehicles de serveis.

A més, el projecte preveu l’accés peatonal a la platja mitjançant 
rampes adaptades per a persones minusvàlides. El passeig tindrà una 
pavimentació de sauló, amb passeres de fusta i es revegetarà amb es-
pècies resistents a la proximitat del mar. A més, una tanca separarà el 
passeig de la via del tren, garantint així la seguretat en aquest espai.

La primera fase del projecte, dotada amb 226 mil euros, està previst 
que s’executi durant aquest 2012. Els treballs s’allargaran durant el 
2013 (amb 2.200.000 euros pressupostats) i el 2014 (amb 4 milions 
d’euros).

El Xifré es podria 
convertir en un 
alberg per a Joves

L’Estat adequarà el passeig 
marítim entre la Riera i la 
Musclera

Passant revista al primer 
any de mandat

Boixaderas 
afirma que el 

Xifré podria 
ser un alberg 

quan es 
disposi de més 

recursos
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 L’alcalde i la regidora de Sanitat es van reunir el passat dijous 
dia 17 de maig amb Vicenç Perelló per demanar al CatSalut que 
adeqüi els recursos del CAP d’Arenys de Mar amb l’objectiu de mi
llorar el servei a la ciutadania.

Encara no s’ha complert un any des de la darrera reunió que l’equip 
de govern va mantenir amb la màxima responsable del CatSalut a la 
zona del Maresme, que l’alcalde Estanis Fors i la regidora de Sani-
tat, Soraya Real, es van trobar amb el nou responsable del CatSalut, 
Vicenç Perelló, a qui van traslladar la petició perquè es preguin les 
mesures necessàries per millorar les condicions del personal sanitari 
i l’atenció als usuaris del CAP d’Arenys de Mar.

Perelló es va comprometre a donar veu a la reivindicació de 
l’Ajuntament davant de l’Institut Català de la Salut i va explicar que 

aquests canvis podrien 
passar per una ampli-
ació en el nombre de 
consultes i l’habilitació 
d’una sala de reunions 
comunitàries.

Alhora, l’alcalde i la regi-
dora de Sanitat van insistir en que aquesta seria una solució pro-
visional a l’espera de l’ampliació del CAP, que a hores d’ara ja s’ha 
convertit en una necessitat bàsica per a la nostra vila. Malgrat que 
l’equip de govern entén que es tracta d’un projecte difícil d’executar 
en el marc actual d’austeritat a les administracions públiques, van 
sol·licitar de nou que el cas d’Arenys de Mar sigui prioritari per al 
CatSalut.

Trobada amb el director del CatSalut

 Quan tot just s’ha complert el primer any de mandat del govern 
format per CiU, PP i Bloc, aquest equip de govern vol rendir comptes de 
la feina feta en aquest temps.

Administració General i Hisenda: s’ha estudiat l’estat real de les fi-
nances de l’Ajuntament i s’ha reorganitzat l’estructura interna per op-
timitzar els recursos de què es disposa i millorar, així, els serveis que 
s’ofereix a la ciutadania. S’ha reduït el temps de pagament a proveïdors, 
situant-lo al voltant dels 50 dies. S’ha iniciat l’auditoria de les arques 
municipals i també s’han buscat formes de finançament per a les pos-
sibles inversions a realitzar. Tot això ha comportat una situació econòmi-
ca estable amb un deute del 52% i un romanent proper als 2 milions 

d’euros amb l’objectiu d’acabar l’exercici amb una 
desviació inferior al 5%. També s’està treballant en 
comissió per a la creació un nou ROM municipal.

Sanitat i salut pública: s’han reprès les converses 
amb el CatSalut per ampliar el CAP d’Arenys, així 
com amb l’Incasòl per adjudicar els pisos socials 
buits del Pla dels Frares. A més, s’han impulsat 
campanyes per evitar la proliferació de coloms a la 

vila i promoure el civisme entre els propietaris de gossos, aprovant nor-
matives com l’ordenança municipal reguladora dels animals nocius per 
a la salut pública.

Mobilitat: s’ha firmat un nou conveni amb Comsa-Emte per a la reor-
denació de la part alta de la Riera, amb l’ampliació de la zona blava, 
que permetrà més rotació de vehicles en benefici dels comerços de la 
zona, i la creació de zona verda per als residents.

Medi Ambient: també durant aquest any s’ha refermat el compromís 
del consistori amb l’entorn i s’ha mantingut les campanyes d’educació 
ambiental i s’ha treballat per ampliar la recollida selectiva a tot el mu-
nicipi, a més d’aprovar una nova gestió de la deixalleria mancomunada. 

Serveis municipals: s’està renovant el clavegueram de la vila, tan 
malmès i oblidat en els darrers anys, alhora que s’ha fet especial in-
cidència en la conservació de parcs i jardins i en la neteja viària.

Comunicació: s’ha procurat fer arribar la informació municipal a la 
ciutadania per tots els canals disponibles, incorporant l’Ajuntament a 
les principals xarxes socials i ampliant la presència del municipi a Inter-
net, alhora que s’ha racionalitzat la despesa en publicacions impreses.

Esports: s’ha instal·lat una nova coberta al pavelló triple i s’ha dotat de 
més potència l’enllumenat del camp de futbol. També s’ha redactat el 
projecte de remodelació de tota la graderia d’aquest.

Promoció Econòmica: s’ha creat l’espai del Club de la Feina i s’ha ha-
bilitat una aula d’informàtica destinada a la recerca de feina. També 
s’ha impulsat una normativa de terrasses a la via pública i s’ha iniciat 
una molt bona via de col·laboració amb els paradistes del Mercat Mu-
nicipal per dinamitzar aquest espai amb campanyes com les degusta-
cions de vins i caves.

Cultura: S’ha fet promoció de les festes i tradicions pròpies més enllà 
de la vila, com ara la Festa dels Macips, la celebració dels 300 anys 
del retaule barroc de Santa Maria, el gran èxit en l’organització de la 
25a Diada de la Puntaire, i s’està treballant en la celebració de l’any 
Espriu.

Joventut: s’ha consolidat la figura del dinamitzador de l’Espai Jove, do-
nant solidesa a aquesta figura educativa i dotant l’equipament d’una 
programació estable i de qualitat.

Nova ciutadania: s’han impartit cursos de coneixement de l’entorn per 
a persones nouvingudes estrangeres, sessions informatives i formatives 
sobre la Llei d’Estrangeria i tràmits en els que intervé l’administració lo-
cal i s’han signat diversos convenis amb el Consell Comarcal en matèria 
de polítiques migratòries, a més de crear una taula de treball de dones 
d’origen estranger.

Educació: s’ha gestionat l’obertura de la nova escola bressol municipal 
dels Colors.

Governació: s’ha reforçat la figura de les patrulles de proximitat i s’ha 
treballat per augmentar la seguretat ciutadana entre la ciutadania.

Consum: s’ha portat a terme una campanya informativa a bars i restau-
rants sobre el compliment de la normativa de consum.

Turisme i Fires: s’ha impulsat un calendari estable anual de fires i es-
deveniments turístics i gastronòmics; s’ha reubicat l’Oficina de Turisme 
per millorar l’atenció, amb nous horaris, i dotant-la de tots els materi-
als de promoció i difusió necessaris de cara a l’exterior. S’han realitzat 
campanyes de fidelització del turisme estranger i s’han establert vies 
de col·laboració perquè en els grans esdeveniments de la vila estiguin 
presents als hotels i oficines de turisme del Maresme.

Tota la feina 
feta pel 

consistori 
regidoria a 

regidoria

http://www.arenysdemar.cat/document.php?id=23101
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 El secretari d’Habitatge i Millora Urbana va destacar la gran 
qualitat de construcció d’aquests pisos socials i va demanar als 
nous inquilins que s’integrin amb la resta de veïns que habiten 
aquesta promoció. En el mateix sentit es va pronunciar l’Alcalde, 
recordantlos que respectin les condicions del contracte de llo

guer, que tinguin una bona relació de comunitat 
de veïns i va destacar les vistes privilegiades 
d’aquests pisos.

Els habitatges que es van lliurar tenen d’un a tres 
dormitoris, una superfície de 36 m2 a 76 m2 i una 
plaça d’aparcament vinculada. L’import de la renda 
oscil·la entre els 188,5 euros i els 236 euros men-
suals. En concret, s’han lliurat 12 dels 17 pisos 
buits. Dels cinc restants, tres es lliuraran al maig 
i els altres dos corresponen a dues renúncies que 
s’adjudicaran a les persones que havien quedat en 
llista d’espera.

Per accedir a aquests pisos es van presentar un to-
tal de 63 sol·licituds, de les quals es van admetre 
31 i excloure 32, perquè no reunien els requisits o 
per manca de documentació. Els pisos els va cons-
truir l’Institut Català del Sòl i els administrarà 
l’Agència de l’Habitatge.

L’adjudicació d’aquests pisos forma part del Pla de 
xoc que el govern català va presentar fa uns mesos per adjudicar els 
pisos desocupats de la Generalitat i que, entre les mesures més relle-
vants contempla la reconversió dels habitatges de compra a lloguer 
amb opció de compra, la rebaixa dels preus de lloguer per situar-los 
per sota dels de mercat lliure, i establir un règim d’adjudicacions més 
àgil, amb convocatòries permanentment obertes. Amb aquestes ac-
tuacions es preveu poder difondre en convocatòria pública el 95% dels 
pisos que actualment hi ha desocupats.

 Els efectius de la brigada municipal han estat treballant en la 
reordenació de la bossa d’aparcament de la part alta de la Riera, 
del carrer Montserrat en amunt. Aquesta bossa s’ha dividit en una 
zona blava que comprèn del carrer Montserrat al carrer Calella, i 
una zona verda que va del carrer Calella al carrer Barcelona.

A la zona verda s’hi entra i surt des de l’accés actual a l’alçada del 
carrer Barcelona, mentre que a la zona blava s’hi accedeix des d’un 
nou pas a l’alçada del carrer Calella, en ambdós costats de la bossa 
d’aparcament. A més, ambdues zones han quedat separades per una 
placeta.

La brigada ha rehabilitat l’entrada i sortida pel 
carrer Calella i la plaça Mare Paula. Per fer-
ho, es van enretirar 20 metres d’arbustos i es 
va enderrocar uns altres 30 metres del mur de 
separació amb la B-511. L’actuació també ha 
suposat el trasllat del semàfor fins a centrar-lo 
amb aquest nou accés.

D’altra banda, al lloc on es trobava l’antic 
semàfor de vianants de la zona s´hi ha ubicat la 
parada de bus i l’antic carril bici ha passat a ser 
també zona blava.

La realització de tots aquests treballs era necessària perquè l’empresa 
COMSA EMTE, que gestiona les zones d’aparcament de la vila pugui 
habilitar la reordenació dels estacionaments a la part alta de la Riera, 
tal i com es va acordar en el ple del mes de febrer, i segons el qual 
s’han creat 151 noves places de zona blava i 90 de zona verda gratuïta 
per als residents. Per tal de poder estacionar en la zona verda, els 
veïns han d’acreditar el seu vehicle amb el mateix adhesiu que ja 
s’utilitza per estacionar a la zona verda de la platja de la Picòrdia, i la 
durada també és limitada a 24 hores.

En aquest sentit, des de l’Ajuntament s’informa que ja s’ha trebal-
lat en el nou adhesiu que permetrà estacionar als veïns que paguen 
l’impost de circulació a Arenys de Mar. La previsió és que arribi a les 
cases de tots els arenyencs i arenyenques durant el mes de juny.

A més, i per tal de donar a conèixer a tota la població de les noves 
bosses d’aparcament, COMSA EMTE ha editat uns fulletons amb tota 
la informació i les noves tarifes.

 Representants de l’Ajuntament d’Arenys de Mar es van reunir 
amb la Fundació Enciclopèdia Catalana per concretar detalls de 
l’exposició prevista per aquesta tardor i que donarà el tret de sor
tida als actes de l’Any Espriu.

Dilluns 5 de març, la regidora de Cultura de 
l’Ajuntament d’Arenys de Mar, Susanna Mir, acompan-
yada de Montse Caba, directora del Centre d’Estudis 
i Documentació Salvador Espriu, i Noemí Bibolas, co-
ordinadora de l’Any Espriu, van desplaçar-se fins a la 
seu de la Fundació Enciclopèdia Catalana, a Barce-
lona, on els esperava el seu director, Francesc Boada, i 
l’artista plàstic Joan Pere Viladecans.

La reunió tenia com a objectiu acabar de concretar alguns aspectes 
sobre l’exposició que aquest artista celebrarà a la Sala d’Exposicions 
del Centre Cultural Calisay aquesta tardor i que serà el gran tret de 
sortida de l’Any Espriu, que es durà a terme al llarg de tot el 2013 per 
commemorar el centenari del naixement del poeta. Les creacions de 
Viladecans aniran acompanyades d’alguns dels escrits d’Espriu que 
les han inspirat.

La intenció tant per part de l´Ajuntament d’Arenys de Mar com de 
la Fundació Enciclopèdia Catalana és que aquesta exposició si-
gui itinerant i pugui ser admirada per altres poblacions catalanes. 

La Generalitat també se suma a l’any Espriu
Alhora, la Generalitat commemorarà el centenari del naixement de 
l’escriptor per divulgar la vida i l’obra d’una de les principals figures 
de la literatura catalana.

Amb motiu del centenari del naixement de Salvador Espriu, el Go vern 
de la Generalitat de Catalunya ha acordat designar l´any 2013 com a 
“Any Espriu”. Conferències, exposicions, projectes editorials i certà-
mens per a la divulgació de la vida i l’obra d’una de les principals 
figures de la literatura catalana formaran part del programa de cele-
bració.

Per començar a preparar-ho, el Govern ha nomenat al Sr. Xavier Bru 
de Sala com a Comissari de la celebració. Per aquest motiu, el passat 
dijous dia 26 d’abril, Bru de Sala es va reunir a Arenys de Mar amb 
l´Alcalde, Estanis Fors, la regidora de Cultura, Susanna Mir, i membres 

i col·laboradors del Centre de Documentació i Estudi 
Salvador Espriu.

Per la vinculació de l’escriptor i la seva obra amb 
A renys de Mar, Bru de Sala va expressar clarament 
que “Sinera” havia de tenir un paper clau en la cel-
ebració del centenari. Així doncs, s’han iniciat els 
primers contactes per perfilar i definir el contingut de 
l’esmentada celebració, tant a nivell d’Arenys de Mar 
com en l’àmbit general de tot el país. En aquest sentit, 

l’Ajuntament d’Arenys de Mar intentarà implicar el màxim nombre 
d’entitats i organitzacions de la població en les diverses activitats 
que es portin a terme amb l’objectiu que la celebració no sigui només 
un fet puntual, sinó que tingui el màxim de transcendència possible.

Des de la Generalitat es destaca que Salvador Espriu i Castelló (Santa 
Coloma de Farners, 1913 - Barcelona, 1985) és una de les figures 
cabdals de les lletres catalanes del segle XX. Va escriure novel·la, 
teatre i poesia i va combinar amb habilitat diferents formes literàries: 
la lírica, l’elegia, la sàtira i la didàctica. L’any 1972 se li va atorgar el 
Premi d’Honor de les Lletres Catalanes.

Lliurats els habitatges 
amb protecció oficial de 
lloguer a Arenys de Mar

Condicionament de la 
part alta de la Riera

Un pas més cap a 
l’Any Espriu

Tot recordant mossèn Amagat

El secretari 
d’Habitatge i 

Millora Urbana, 
Carles Sala, 

i l’alcalde, 
Estanislau 
Fors, van 

lliurat 12 pisos 
amb protecció 

oficial de 
lloguer situats 

al Pla dels 
Frares

La reordenació 
de la part alta 
de la Riera 
ha permès la 
creació de 
noves zones 
verdes i blaves

Arenys de Mar 
commemora 

Mn. Martí 
Amagat en 

el primer 
aniversari de 
la seva mort

Per a més 
informació al web 

de l’Any Espriu, 
que es presentarà 

en els propers 
mesos
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El passat diumenge 20 de maig Arenys de Mar va retre un sentit 
homenatge a Martí Amagat, qui fou rector de la vila durant 32 anys, 

coincidint amb el primer aniversari de la seva 
mort.

El 21 de maig del 2011 ens deixava Mn. Martí Ama-
gat, rector de la parròquia de Santa Maria d’Arenys 
de Mar i molt vinculat a la vida cultural de la vila, 
gràcies sobretot a la seva faceta d’escriptor.

Per recordar la seva obra i l’estima que es va guan-
yar entre la població, a finals de l’any passat es va 
crear una comissió formada per l’Ajuntament, la 
Biblioteca, entitats i veïns amb l’objectiu de coor-
dinar els actes d’homenatge que se li volen retre 

aquest any. El primer d’ells, coincidint amb el primer aniversari de la 
seva mort, va tenir lloc el diumenge 20 de maig.

L’acte va tenir lloc a les 7 h 
de la tarda al Teatre Princi-
pal sota el títol d’Un areny 
que la mar captivà... i que 
va comptar amb les pa-
raules de record cap a Mn. 
Amagat del prevere Fèlix 
Mussoll, de Ramon Verda-
guer, de Paquita Zaragoza, 
així com de la regidora de 
Cultura, Susanna Mir; de 
l’alcalde, Estanis Fors; i de familiars de Mn. Martí Amagat. 

A més, Joan Pera i Mercè Sàbat van fer lectura d’alguns textos seus. 
La conducció de l’acte va anar a càrrec de Miquel Vila, Jordi Marsol i 
Raquel Xiberta van musicar alguns dels seus poemes.
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 L’escriptor i historiador arenyenc va rebre el premi de mans de 
l’alcalde de la vila en un acte organitzat per l’entitat l’AIA a la Sala 
d’Actes de la Biblioteca.

La sala d’actes de la Biblioteca d’Arenys de Mar es va omplir d’amics 
i familiars de l’homenatjat que no van voler perdre’s aquest moment. 

L’acte, organitzat per l’Associació d’Informadors 
d’Arenys, va ser conduït per Mar Sánchez i va 
comptar amb els parlaments del president de 
l’entitat, Enric Sierra, de l’exalcalde Miquel Rubirola 
i de l’alcalde Estanis Fors, i del mateix guardonat.

Cassà es va mostrar emocionat per rebre aquest 
reconeixement, però també va tenir paraules de 
record per a la resta de candidats que optaven al 

premi dient que també se’l mereixien. L’acte es va tancar amb una 
copa de cava i coquetes d’Arenys.

  El passat divendres 18 de maig es va celebrar com cada any el 
Dia Internacional dels Museus. Per aquest motiu, el Museu d’Arenys 
de Mar va inaugurar a la Sala d’Exposicions del Centre Cultural 
Calisay l’exposició Ismael Smith grabador. Del Modernisme a l’Art 
Decó amb la presència del comissari de l’exposició Txema Romero, 
director del Museu d’Art de Cerdanyola.

El Museu d’Arenys de Mar va celebrar el Dia Internacional dels Museus 
amb diverses activitats per donar a conèixer els dos equipaments que 
hi ha a la nostra vila: El Museu Marès de la Punta i el Museu Mollfulle-
da de Mineralogia. Prèviament durant tota la setmana alumnes de les 
escoles d’Arenys de Mar van realitzar tallers i van gaudir de sessions 
de contes per conèixer millor el patrimoni que conservem.

Així mateix el Museu aprofitarà aquest mes per mostrar part del seu 
Fons Ocult, tres taules restaurades d’Agustí Pujol. Es tracta de les 
taules que van ser restaurades l’any 2008 pel Centre de Restauració 
de Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya i que procedeixen del 
retaule de Sant Isidre d’Arenys de Munt, destruït l’any 1936.

 Les peces exhibides a Ismael Smith, Gravador, del Modernisme 
a l’Art Decó provenen del Museu d’Art de Cerdanyola i permeten 
descobrir una part de la interessant trajectòria vital i professional 
d’un artista tan crucial com desconegut en la història de l´art del 
nostre país. L’Arxiu Municipal Fidel Fita d’Arenys de Mar conserva 
uns quants exemples de l’obra gràfica de Smith: més d’una vintena 
d’exlibris i dos petits anuncis publicitaris.

El passat divendres, 18 de maig es va inaugurar a 
la Sala d’Exposicions del Centre Cultural Calisay 
l’exposició Ismael Smith, Gravador, del Modernisme 
a l’Art Deco. Aquesta mostra, organitzada conjun-
tament amb l’Àrea de Cultura de la Diputació de 
Barcelona, recull una selecció de gravats, dissenys 
originals i ex-libris procedents de la col·lecció que 
conserva el Museu d’Art de Cerdanyola.

Les peces exposades ens permeten endinsar-nos en la 
figura del polifacètic Smith (Barcelona, 1886 - White Plains, Nova York, 
1972), un dels artistes catalans més peculiars i alhora desconeguts.

Entre d’altres tècniques artístiques, Ismael Smith va treballar el 
dibuix, l’escultura i la il·lustració. Curiosament, en el ric fons d’ex-

libris de l’Arxiu Municipal 
Fidel Fita d’Arenys de Mar 
–creat gràcies a la donació 
de la família Castells, de la 
família Palomer i de Pere 
Nogueras- es conserven 
uns quants exemples de 
l’obra gràfica de Smith: 
més d’una vintena d’ex-
libris i dos petits anun-
cis publicitaris de quan 
aquest controvertit crea-
dor va establir la residèn-
cia i el taller a Nova York. 

Ismael Smith, Gravador, 
del Modernisme a l’Art 
Deco romandrà al Centre 
Cultural Calisay fins al 17 
de juny i tot aquell que hi acudeixi podrà obtenir un petit catàleg 
per saber una mica més d’aquest interessant, misteriós i fascinant 
artista.

 Durant el passat mes de maig, l’Ajuntament d’Arenys de Mar 
va programar cada cap de setmana activitats relacionades amb el 
passat indià de la vila. Des de tallers de xocolata i de cocktails a 
exposicions i festes temàtiques als locals d’oci i a 
l’edifici indià per excel·lència a la vila: el Xifré.

Precisament, la xocolata va ser un d’aquells aliments 
que Europa va descobrir gràcies als “americanos” 
quan van retornar dels seus viatges d’ultramar. És per 
això que la xocolata ha pres un protagonisme especial 
aquest mes amb diversos tallers per a petits i grans.

També els cocktails exòtics van tenir un paper destacat, ja sigui mit-
jançant tallers per aprendre a fer-los o per degustar-los en alguna de 
les múltiples festes indianes que celebrades els caps de setmana. 
Així, una de les iniciatives del Mes d’Indians que més expectació va 

aixecar va ser la de les “Nits Blanques”, on tothom que va anar vestit 
de blanc als establiments d’oci nocturn de la vila associats al Mes 
dels Indians va poder entrar de franc.

A més, tampoc van faltar les “Nits d’Indians” a les 
feixes del Xifré, edifici emblemàtic de la vila que ens 
recorda el passat indià d’Arenys de Mar, amb ambi-
entació caribenya, actuacions musicals i, fins i tot, la 
visita d’algun personatge que va viure de molt a prop 
el fenòmen d’anar a fer les amèriques. Tota la gent 

que s’hi va acostar va poder gaudir de tapes i menjars cubans, amb 
cocktails de tota mena i música caribenya. 

A més, el fantasma de l’Indià Xifré  va visitar els ciutadans de Arenys  
per fer una ruta guiada a través de l’edifici que ell mateix va donar a 
la població.

Joaquim Cassà rep el 
guardó d’Arenyenc de l’Any

Dia Internacional 
dels Museus

Redescobrint Ismael Smith

Mes dels Indians a 
Arenys de Mar

Gran èxit de participació 
a la primera mostra 
degustació de vins catalans 
del Mercat municipal

 Amics i 
familiars 

acompanyaren 
a l’homenatjat 
Joaquim Cassà

L’exposició es 
podrà gaudir 
en el Centre 

Cultural 
Calisay fins el 

17 de juny

Totes les 
persones que 

havien obtingut 
tiquets van 

poder degustar 
vins d’entre 

10 bodegues 
catalanes

El passat indià 
retorna als 

carrers d’Arenys 
de Mar

ATR_TOQUEM EL COR

 Les parades de la Plaça del Mercat van repartir pràcticament un 
miler de tiquets per participar al tast de vins del passat dissabte 14 

d’abril, que va esdevenir un degoteig constant 
de persones que s’acostaven a l’espai habili
tat per l’Ajuntament.

Des de les 10 h del matí i fins ben entrat el mig-
dia, el personal que atenia la primera mostra 
degustació de vins a la Plaça del Mercat no va 
tenir ni un respir per atendre a totes aquelles 
persones que s’acostaven amb un dels tiquets 
que havien obtingut en els dies previs realitzant 
una compra mínima de 5 euros a qualsevol de 
les parades del Mercat d’Arenys de Mar.

Acompanyant la copa del vi triat pels clients del Mercat, d’entre la 
bona gamma de vins proporcionats per 10 bodegues diferents de 
Catalunya, s’oferia una degustació de tapes elaborades per l’Espai 
Gastronòmic d’Arenys de Mar gràcies als productes facilitats pels 
paradistes de la Plaça.

A més, totes les persones que havien encarregat la seva copa gravada 
la van poder recollir en aquest mateix espai, que també va servir per 
presentar en primícia internacional una nova gamma de vi.

La primera mostra degustació de vins catalans al Mercat Municipal es 
va tancar amb un tast de fideuà per a tots els presents.

ATR_TOQUEM EL COR

http://museu.arenysdemar.cat/
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  La Regidoria de Promoció Econòmica de l´Ajuntament d’Arenys 
de Mar posa a l’abast de tota la ciutadania els recursos necessaris 
per buscar feina.

El passat dijous 3 de maig es va inaugurar un nou 
espai de recerca de feina que la regidoria de Pro-
moció Econòmica posa a l´abast a tots els usuaris 
i usuàries de la Borsa de treball de l’Ajuntament 
d’Arenys de Mar.

El club de feina és un espai on es disposa d’ordinadors 
amb connexió a Internet (per buscar feina, única i exclusivament), in-
formació sobre webs i portals de recerca de feina, informació de cursos, 
notícies interessants sobre el mercat de treball, etc. Els requisits per 
accedir a aquest espai són que les persones estiguin inscrites al servei 
local d’ocupació d’Arenys de Mar i que disposin d’uns coneixements 
mínims d’informàtica.

L’horari d’obertura és els dimarts i els dijous de 9 a 12h, i segons 
l’afluència d’usuaris/es, hi haurà un límit de temps per a l’ús dels or-
dinadors.

A banda dels recursos materials que es posen a l’abast dels deman-
dants de feina, també es realitzaran monogràfics mensuals de tèc-
niques de recerca de feina a la qual podran assistir totes les persones 
del servei que hi estiguin interessades. La informació es penjarà al web 
municipal de l’Ajuntament d’Arenys de Mar.

  El cos policial d’Arenys de Mar ha presentat la memòria de 
l’any passat, en la qual hi consta que es van practicar 18 detencions 
i es van instruir 76 diligències penals per delictes i altres faltes.

De la memòria del 2011 de la Policia Local d’Arenys de Mar també 
destaca els més de 500 auxilis de tota mena prestats als ciutadans 
en situacions de risc, així com l’atenció al 
compliment -i la denúncia en el cas de les 
infraccions- de les ordenances municipals 
(policia i bon govern, platges, sorolls, ani-
mals, etc.) que són les normes que vetllen més 
directament per la convivència veïnal.

En la memòria anual també es destaca 
l’exhaustiu control exercit sobre les activitats 
privades que afecten a la via pública, especial-
ment les ocupacions d’espai (prop de 400 expedients) i els talls de 
carrer (prop de 300 expedients) motivats per les obres, així com els 
133 expedients oberts per vehicles abandonats a la via pública, 61 
dels quals han acabat amb el desballestament del vehicle.

   Des de la regidoria de Joventut es valora molt positivament 
aquesta cinquena jornada d’alumnes, que va tenir lloc al C.C. Calisay, 
i que se va centrar en els riscos i conseqüències que comporta el con-
sum de drogues. Una jornada que va comptar amb l’assistència d’una 
vuitantena d’alumnes de tercer i quart d´ESO de l’IES Tres Turons.

Gràcies a la col·laboració de la Sra. Leo Montserrat, infermera re ferent 
en el programa de salut-escola, i del Sr. Llorenç Silva, com a repre-
sentant del Cos dels Mossos d’Esquadra, es va iniciar la jornada amb 
una explicació sobre la salut i els efectes penals o administratius que 
es deriven del consum o tinença de drogues. Després d’un petit des-
cans, els alumnes van gaudir de l’obra de teatre “No em ratllis” i, se-

guidament, es va iniciar un petit debat sobre dubtes entorn al consum 
de substàncies estupefaents. 

La jornada es va tancar amb el lliurament de diplomes per part de la 
regidora de Salut, Soraya Real, i de la regidora d’Infància i Joventut, 
Susanna Mir. Una alta i una bona participació van fer que la jornada 
fos un èxit.

Obertura del nou 
Club de Feina

La Policia Local va 
atendre prop de 20 mil 
trucades durant el 2011

Jornada informativa sobre 
el consum de drogues als 
adolescents de la vila

Els usuaris de la 
Borsa de treball 

disposen de 
nous recursos

La Policia 
Local presenta 
la memòria 
d’actuació de 
l’any passat
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 L’Ajuntament d’Arenys de Mar ja ho té tot a punt perquè els usuaris 
de les platges d’Arenys en puguin fer un ús a ple rendiment d’aquests 
espais naturals des del passat període de Setmana Santa. En aquest 
sentit, la Comissió Tècnica de Platges s’ha estat re-
unint  des de principis d’any per coordinar totes les 
accions que assegurin que els usuaris de les platges 
disposen de tots els serveis necessaris des del prin-
cipi de temporada. Unes trobades que es mantindran 
periòdicament fins a la finalització de la campanya 
de platges 2012.

És per això que des de finals del mes de març 
d’enguany ja es va començar a posar a punt la sorra 
de les platges amb el llaurat i més tard, després d’haver deixat la 
sorra que s’airegés durant uns dies, es va aplanar la platja per deixar-
la en perfectes condicions.

Tanmateix, des de finals de març principis d’abril  també es van posar 
papereres a les platges; es van fer  les dutxes operatives i es porta a 
terme la neteja diària de les platges. No obstant, pel que fa al servei 
de vigilància i salvament marítim, aquest és farà de juny a setembre.

Per a més informació sobre les platges d’Arenys podeu anar al web 
www.arenysdemar.cat/platges o consulteu el Q.R.

 Des de la Regidoria de Medi Ambient s’ha impulsat una campanya 
de reforç de la recollida selectiva porta a porta de residus municipals, 

adreçada als veïns i veïnes del nucli antic, 
Horta Dalmau i Vilaplana i a les urbanitza-
cions Portimar I, Portinyol, Maltemps, Roses-
Montmar i la Victòria, on fa poc més d’un any 
es va iniciar aquest sistema.

En aquest sentit, totes les llars i comerços 
han rebut aquests dies una carta d’agraïment 
per triar i deixar els seus residus seguint les 
indicacions del servei porta a porta, ja que, 
gràcies a aquest gest, s’han assolit nivells 
de recollida selectiva entorn al 80%, molt per 

sobre de la mitjana catalana, situada al voltant del 40% l’any 2010.

De manera paral·lela, els comerços han rebut la visita d’un educa-
dor ambiental per resoldre tots els dubtes que hi pugui haver entorn 
aquest servei de recollida de residus i per prendre nota de queixes i 
suggeriments que permetin seguir millorant el sistema.

Amb aquesta campanya es pretén frenar el petit increment, observat 
durant els darrers mesos, de la quantitat de fracció resta recollida 
els divendres en detriment de les fraccions de paper-cartró, envasos 
i matèria orgànica.

Platges a punt per rebre 
els primers banyistes

Recollida porta a porta: 
no abaixem la guàrdia!

La Setmana 
Santa dóna el 
tret de sortida 
a les platges 
d’Arenys de 
Mar

Importància 
de mantenir 

els bons nivells 
de reciclatge 
assolits en el 

primer any 
d’implantació

 L’Ajuntament d’Arenys de Mar posa en marxa una nova campanya 
a través de la regidoria de Salut per evitar la presència de defecacions 
canines a la via pública. La Brigada Municipal ha estat instal·lant un 
adhesiu a totes les papereres del municipi per recordar a tota la ciutada-
nia, però especialment als amos de gossos, que cal mantenir la vila neta.

Aquesta campanya de civisme vol informar a tots els propietaris de 
gossos la importància en el compliment de la normativa municipal de 
tinença d’animals, a més de l’obligatorietat de tenir-los identificats i 
inscrits al cens municipal.

Una normativa que també contempla la prohibició de la presència de 
gossos i altres animals de companyia a les platges i al mar en el 
període comprès entre l’1 d’abril i el 30 d’octubre.

A més, l’ordenança estipula que els gossos han d’anar lligats a la via 
pública i es recorda que estem obligats a recollir els seus excrements. 
Aquells que no ho facin estaran cometent una infracció sancionable 
amb una multa de 100 euros fins a 400 euros. En aquest sentit, la 
Policia Local vetllarà pel compliment de l’ordenança mitjançant 
agents uniformats i de paisà.

Campanya Vila Neta

ATR_TOQUEM EL MEDI

http://www.arenysdemar.cat/document.php?id=24089
http://www.arenysdemar.cat/
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Un any centrats en les persones
Ara farà un any que els regidors del Partit Popular van entrar a formar part del govern municipal per treballar de valent per millorar 
la qualitat de vida dels arenyencs. Des de llavors van assumir les àrees de Medi Ambient, Serveis Municipals, Esports, Seguretat i 
Mobilitat, i durant el primer any de mandat ja es pot veure reflectida la feina feta.

Medi Ambient: S’ha aprovat el nou model de recollida selectiva a tot el municipi així com una nova gestió de la deixalleria mancomu-
nada per millorar el servei. També s’ha congelat la taxa d’escombraries complint amb el nostre programa electoral. Serveis Municipals: S’està 
millorant el manteniment del clavegueram i la neteja de places i carrers del municipi. Així mateix s’està en procés d’adquirir una nova nau per als 
treballadors de la Brigada per dignificar el seu treball tan important a la vila. Esports: S’han reparat les filtracions i humitats del Pavelló Triple 
posant una nova coberta, s’ha augmentat la potència de l’enllumenat del Camp de Futbol, durant els propers mesos es renovarà la superfície 
de les dues pistes del Pavelló i s’està treballant perquè es dugui a terme la reforma integral de les grades del Camp de Futbol. Seguretat: Hi ha 
més visibilitat dels efectius al carrer i s’ha augmentat la vigilància a les zones d’oci i espais públics. Mobilitat: S’ha reordenat l’aparcament 
de la part alta de la Riera per tal que els veïns tinguin més facilitat per aparcar. Des del Partit Popular seguim treballant per un Arenys millor.

Acords Ple del 21 de març de 2012.  Proposta d’adhesió a la Declaració de Vic, pel compro-
mís local envers RIO+20. Unanimitat.  Moció d’ERC en Defensa del sistema públic audio-
visual català. 9 vots a favor, 6 en contra i 1 abstenció.   Moció d’ERC i la CUP en suport al 
moviment “Diguem Prou” per pagar els impostos a l’Agència Catalana en comptes d’Hisenda. 
6 vots a favor i 10 en contra.  Moció de la CUP sobre el pagament de l’IRPF i l’IVA. 10 vots a 
favor i 6 abstencions.  Moció d’ERC per denunciar l’actuació policial contra estudiants a la 
ciutat de València. 11 vots a favor, 2 en contra i 3 abstencions.  Moció de la CUP en contra 
de la reforma laboral. 6 vots a favor, 2 en contra i 8 abstencions.  Moció d’ICV i del PSC 
en contra de la reforma laboral. 8 vots a favor, 2 en contra i 6 abstencions.  Moció d’ICV 
i ERC sobre el tractament de les participacions preferents. Unanimitat.  Moció d’ICV, PSC i 
ERC per aprovar l’elaboració del Pla de mandat 2012-2015. 10 vots a favor i 6 en contra.  
Moció del PSC perquè l’Ajuntament prengui mesures d’ajuda directa a les famílies afectades 
per a la crisi econòmica i que estiguin en risc de perdre els seus habitatges. 14 vots a favor 
i 2 abstencions.

25 d’abril de 2012.  Proposta de foment d’ocupació, davant la situació de crisi, per millorar 
la rehabilitació d’edificis durant l’any 2012. Unanimitat.  Proposta de declarar d’especial 
interès l’arranjament d’unes façanes.Unanimitat.  Ratificació del Decret d’Alcaldia de reco-
neixement extrajudicial de crèdit de l’exercici 2012. Unanimitat. Aprovació de l’expedient de 

licitació de la concessió del servei públic de recollida selectiva de residus.12 vots a favor i 5 en 
contra.  Moció de la CUP i ERC per a l’abolició de l’ús de les bales de goma.12 vots a favor, 
2 en contra i 3 abstencions.  Moció de la CUP, ERC, ICV i el Bloc perquè l’Ajuntament torni 
a pagar l’aportació anual a l’Associació Amics de La Bressola. 11 vots a favor i 6 en contra. 

16 de maig de 2012.  Aprovació del conveni entre l’Ajuntament i la Creu Roja del Maresme 
Centre per la prestació del servei de prevenció, vigilància i salvament marítim durant la tem-
porada d’estiu 2012. Unanimitat.  Aprovació de delegació de competència per a la gestió de 
la deixalleria entre els ajuntaments d’Arenys de Mar, Arenys de Munt i Sant Iscle de Vallalta. 
9 vots a favor (CiU, PP, Bloc i CUP), 7 en contra (PSC i ICV) i abstenció d’ERC.  Aprovació 
adhesió Ajuntament Arenys de Mar al conveni marc de col·laboració entre l’Agència de Residus 
de Catalunya i les entitats gestores dels SIG de residus de piles i acumuladors. Unanimitat.  
Creació de l’Associació Maresme Marítim i aprovació dels estatuts. 16 vots a favor i abstenció 
de la CUP. Avocació a l’Ajuntament de la delegació a la Diputació dels preus públics de les 
activitats d’estiu. Unanimitat.  Moció del PSC i ICV contra les retallades en educació. 13 
vots favorables i 4 abstencions.  Moció de la CUP i ICV contra les retallades en salut. 5 vots 
a favor, 7 en contra i 5 abstencions.  Moció d’ICV, PSC i CUP en defensa de la salut pública. 
10 vots a favor, 2 en contra i 5 abstencions.  Moció de la CUP en suport a la campanya 
#novullpagar. 10 vots favorables, 2 en contra i 5 abstencions.

Identitat i territori: dues cares de la mateixa moneda
A la CUP apostem pels productes de proximitat, arenyencs i, per extensió, de la resta dels Països Catalans. Comprant productes 
de proximitat assegurem que el territori sigui productiu, endreçat, i frenem la pressió especuladora que ha patit els darrers trenta 

anys. La protecció del territori depèn de tothom i nosaltres com a consumidors no podem amagar el cap sota l’ala.

I descabdellant el fil descobrim que som fruit del territori; som el que sembrem i mengem. Som una part més del territori. El territori 
és la nostra identitat.

Ser independentista als Països Catalans és l’única alternativa per garantir una gestió productiva, sostenible i respectuosa del territori. És un acte 
de responsabilitat i de memòria preservar-lo, protegir-lo i defensar-lo.

Amb l’enorme desig de llibertat, us convidem a participar i a decidir. Cal sembrar per tenir futur. La llavor som nosaltres mateixos i el fruit el tenim 
a tocar: la independència dels Països Catalans.

Aprofitem per desitjar-vos un molt bon solstici d’estiu!

Un compromís amb la nostra vila
L’equip de Convergència i Unió, fidel al seu compromís amb Arenys de Mar, no deixa de treballar per tal de remuntar la dura 
situació que, com tot el país, travessa el nostre poble.

L’èxit en l’organització i participació de la 25a Diada de la Puntaire, amb milers de visitants amunt i avall de la Riera, deixa palesa 
la feina feta en els darrers mesos per tal que tots els actes fossin un gran succés. Els beneficis econòmics de molts establiments de 

la vila i el ressò que aquest esdeveniment ha tingut arreu ens esperonen a continuar endavant; tots en sortirem beneficiats.

Ara toca el torn als indians i ja estem enllestint la programació per a l’Any Espriu, el 2013, quan Arenys esdevindrà un dels punts claus de la 
cultura catalana. Però a banda d’aquests actes tan vistosos, continuem treballant amb allò que queda més a l’ombra, no tan amable, però igual 
d’important: obres del clavegueram, reordenació de la part alta de la Riera, negociacions amb la Policia Local, millora dels serveis del CAP, etc. 
L’alcalde, a més, ha negociat a Madrid dos projectes claus per al poble: la platja del Cavaió i el camí de mar que ens porta a Caldetes. De mica 
en mica s’albira la llum al fons d’aquest llarg túnel.

Promeses oblidades i oportunitats perdudes
L’honradesa i l’eficiència sempre han de regir l’acció de qualsevol govern, sigui municipal o supramunicipal, i molt especialment 
en temps de crisi. Per desgràcia, a Arenys de Mar no tenim ni una cosa ni l’altra. Tenim un govern que va guanyar les eleccions 

amb promeses de reduir la despesa derivada de les dedicacions exclusives i que va assegurar públicament que el senyor Xavier 
Masgrau treballaria sense cobrar. Convertit en veritable alcalde a l’ombra sense que ningú l’hagi escollit democràticament, pren 

decisions que afecten el present i el futur d’Arenys de Mar mentre l’alcalde, Estanis Fors, el deixa fer.

I quines decisions pren o deixa de prendre aquest govern? Doncs, per exemple, fer marxa enrere en l’extensió del model de recollida selectiva de 
brossa porta a porta a la resta del municipi, tot i els ingressos de 117.000 euros que ells mateixos reconeixen que s’han generat el primer any. 
O deixar morir un projecte de regeneració mediambiental a la platja del Cavaió que ara no es podrà fer com a mínim fins al 2014 i en el qual no 
havíem de posar diners. O deixar perdre també un ajut dels fons FEDER perquè el Xifré es pugui convertir en un viver d’empreses i generar ocu-
pació. O el negoci d’en Robert i les cabres amb el PSC per pressupostar una urbanització del Bareu en què ja sabíem que l’ACA no podria posar 
la part que li corresponia i que ara quedarà penjat. Què més ens deixarem perdre? Què més ens carregarem? Ràdio Arenys? L’Escola de Música?

Tothom s’hi veu amb cor!
La crisi és l’excusa per aplicar unes o altres polítiques. Segur que no hi ha diners per fer tot el que es vol però les administracions 
encara gestionen diners i encara tenen personal al seu càrrec. La frase seria “Digue’m en què retalles i et diré quina ideologia 
tens”. Això és aplicable a tots els àmbits on amb el pretext de la crisi s’actua activament a desmantellar la funció pública i 

l’anomenat estat del benestar. Quin futur ens espera si a més de no tenir feina o tenir-la mal remunerada i amb els impostos que 
no paren de créixer (IBI), com també la llum, el transport... no podem assegurar una educació de qualitat per als nostres fills o no 

tenim garantida una sanitat de qualitat? Es vol que només els que tinguin feina ben remunerada puguin tenir un bon ensenyament o una bona 
sanitat? 

L’excusa és la crisi, el paradigma és la llibertat –la llibertat de mercat–, la qual és la que ens ha abocat a aquesta crisi per no tenir mecanismes 
forts de regulació. I a Arenys, a més, hi hem d’afegir que no ens tenen en consideració: ens treuen la variant de Valldegata, la remodelació de la 
tercera platja, l’ampliació del CAP, la canalització del Bareu. Ja n’hi ha prou de tot plegat! ...I aquí és on ha d’actuar en primer lloc i contundent-
ment l’equip de govern. Tenim uns polítics d’uns partits que governen arreu però als nostres, alcalde i regidors, ningú no els fa cap cas. Tothom 
s’hi veu amb cor!

En política, no tot s’hi val
Ja són diverses les ocasions en les quals la secretària municipal ha hagut d’intervenir als Plens per cridar a l’ordre regidors i 
regidores que qüestionen irresponsablement la legalitat dels procediments seguits.

Una cosa és discrepar, defensar postures diferents i una altra voler fer veure a la ciutadania que allò que no coincideix amb la visió 
dels grups a l’oposició és il·legal.

Tots som persones i podem errar, però l’Administració disposa d’uns mecanismes de control molt exhaustius i diversificats per assegurar la 
legalitat i transparència de les decisions que es prenen i així ho ha manifestat la secretària en diverses ocasions.

Vivim temps difícils i la gent pateix molt, no hem de confondre el legítim control al govern amb l’afany de protagonisme a qualsevol preu, cadascú 
des de la seva posició ha de donar el millor de si mateix per contribuir al benestar general.

Benvinguda la crítica, benvingut el control, però deixin fora les actituds irresponsables.

Amb l’educació no s’hi juga!
Des d’ICV hem cregut sempre que l’educació és un pilar bàsic de la societat.  En  l’anterior mandat, des del govern vam treballar 
de valent per posar en marxa l’escola Sinera, per fer possible l’escola bressol, per millorar l’escola Joan Maragall, i enfortir i cohe-

sionar tota la comunitat educativa.  Ara més que mai, reiterem el nostre compromís, i creiem que per fer front a la crisi, cal donar 
prioritat a l’educació. De nou des del govern de la Generalitat (CIU) i des del central (PP)  s’està agredint la qualitat de l’educació i, 

en especial, el finançament municipal, amb l’excusa de la crisi, en una clara ofensiva a l’escola pública.  No pot ser que hagin d’augmentar els 
esforços econòmics que fan els ajuntaments, els que fan les famílies,  i que es menyspreï els professionals i l’atenció als nens i nenes.  

L’Ajuntament, l’administració més propera,  ha de ser l‘altaveu del malestar generat,  de les demandes i de les necessitats de tota la comunitat 
educativa per garantir la qualitat i els drets que tant han costat d’aconseguir, davant d’un govern que està “escanyant” l’educació pública al 
nostre territori.  Exigim al nostre Ajuntament que sigui sensible i aposti pels serveis municipals, que tenen un paper educatiu important. Amb 
l’educació, no s’hi juga!




