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La Diada de Catalunya

a Arenys de Mar

L’11 de setembre de 2012 passarà a la

història com a la Diada de Catalunya més

reivindicativa que es recorda. Arenys de

Mar la va celebrar amb la tradicional

ofrena floral a la balconada de l’Edifici

Xifré, mentre que, a la tarda, més de 300

arenyencs i arenyenques es van

desplaçar amb 5 autocars a la gran

manifestació de Barcelona.

D’altra banda, i com a activitats

complementàries a la Diada de Catalunya,

la Plataforma per la Llengua va organitzar

un correfoc la nit abans i, el divendres 14,

es va presentar el llibre de Jaume

Sobrequés L’Onze de Setembre i

Catalunya.
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Sumem esforços,
sumem poble

Fa poc més d’un any, en aquest mateix butlletí municipal,
m’estrenava com a alcalde en aquesta secció editorial, i ho feia
explicant que els membres de l’equip de govern encaràvem el
nou mandat amb el repte de fer avançar la
vila d’Arenys malgrat la difícil situació
econòmica que ens havia tocat viure. Però, a
més, també exposava públicament que la
porta de l’equip de govern restava oberta per
a totes aquelles persones que volguessin
posar-se al servei de la ciutadania i treballar
en benefici del conjunt de la vila.
Avui, un any més tard, puc dir que un grup de
persones valentes han recollit el guant i s’han
unit al govern. Vull felicitar el grup municipal
del PSC pel compromís que ha adoptat amb
la població, amb el convenciment que aquest
nou govern de majoria servirà per millorar en-
cara més la nostra vila i serà profitós per a
tots els veïns i veïnes d’Arenys de Mar.
D’altra banda, el grup municipal de CiU ha vist com el regidor
d’Hisenda i Administració General, Joaquim Barris, ha hagut de
renunciar a la seva acta per motius laborals i familiars. Des d’aquí
vull agrair la tasca que ha desenvolupat en aquest any al govern
i que ha contribuït a fer del d’Arenys un dels pocs ajuntaments
catalans amb solvència econòmica avui dia.
Encetem, doncs, d’aquesta manera, un nou curs escolar i polític,
deixant enrere l’estiu i les nostres dues Festes Majors. Uns dies
de celebració que hem viscut de manera plena, tot reforçant el
sentiment d’unitat i de poble que també hem volgut visualitzar
amb el logotip «Som d’Arenys, Som de Mar». Esperem que us el
feu vostre!

 Estanislau Fors i Garcia
Alcalde d’Arenys de Mar
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Aquest nou
govern de
majoria servirà
per millorar
encara més la
nostra vila i
serà profitós
per a tots els
veïns i veïnes
d’Arenys de
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El govern
d’Arenys es
reforça amb
l’entrada del

PSC
CiU i PSC han signat un pacte de govern per
donar més estabilitat al govern municipal i
assegurar el desenvolupament de la vila.

El divendres 6 de juliol a la tarda es va oficialitzar el
pacte CiU – PSC a Arenys de Mar amb la signatura
del compromís per part d’ambdues formacions.
L’acte es va celebrar a les portes de l’Escola Bressol
municipal, un centre educatiu que es va començar a
construir en l’anterior mandat, amb Ramon Vinyes
com a alcalde, i que Estanis Fors, actual batlle
d’Arenys de Mar, va inaugurar el passat mes de
desembre.
A l’acte hi va assistir el primer secretari del PSC al

Maresme, Xavier Amor, el president
comarcal de CDC, Joan Morell, el
president d’Unió, Guillem Aresté,
els presidents de les agrupacions
locals de CDC, Xavier Masgrau, i
d’UDC, Jaume Calopa, entre
d’altres.
L’equip de govern reconeix que
aquest pacte pot semblar d’entrada
estrany, però que cal trencar els
tòpics, perquè Arenys té importants
reptes de futur que demanen un
govern fort i això és el que s’ha
buscat. En aquest sentit, s’ha

destacat que els objectius del pacte són sumar una
majoria que doni estabilitat al govern de la nostra

vila i que permeti el desenvolupament d’Arenys de
Mar des de tots els punts de vista.
És per això que d’aquest pacte de govern es
desprèn que les circumstàncies actuals són
extraordinàries com pocs cops a la vida d’Arenys
de Mar, amb una greu crisi econòmica que ens afecta
fortament. Un gran nombre de famílies tenen
problemes i dificultats serioses per arribar a final
de mes, per mantenir l’habitatge o per tenir un àpat
a taula, entre d’altres.
L’Ajuntament, que pot fer d’entitat que anivelli
aquestes dificultats i prengui polítiques encami-
nades a pal·liar o resoldre determinades qüestions,
es veu immers en una davallada
d’ingressos importants i fent front, a
més, a una disminució de les
aportacions de les entitats supra-
muncipals.
Això no és gens fàcil, però, si hi
afegim que el govern municipal no
té la majoria de vots en el Ple muni-
cipal, aquesta tasca pot esdevenir
gairebé impossible.
Era necessari, doncs, per a la viabilitat municipal, i
de les famílies arenyenques i per a la millora de
l’economia local, que el poble tingués un govern
fort, cohesionat, amb unes línies d’actuació clares
que afavoreixin el seu progrés. Un fet que només
es podia produir amb la unió de les dues forces
majoritàries al consistori d’Arenys de Mar.

Pla d’actuació municipal

Una de les conseqüències del nou pacte de govern
és la redacció del Pla d’actuació municipal (PAM),
que determinarà específicament les polítiques i
accions a desenvolupar pel govern municipal fins a
final de mandat. Aquest document, elaborat i
consensuat per tots els grups, es farà pú-
blic aquesta tardor, complint així un dels objectius
del govern arenyenc: la transparència. Tot i la difícil
situació econòmica i social, aquest document, viu i
flexible, té per objectiu beneficiar en tot moment el
progrés social, econòmic, cultural i urbanístic de la

ATR_ REPORTATGE

El poble
necessita
un govern

fort,
cohesionat

i amb
unes línies
d’actuació

clares

S’ha creat
un Consell
Directiu per
millorar el
funcionament
municipal
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nostra vila, generant espais de diàleg, participació
ciutadana i l’optimització dels recursos de què
disposa l’Ajuntament d’Arenys de Mar, a fi de tenir
una administració molt més propera, transparent,
clara i accessible.

 Àrea Regidories Cap d’Àrea

Serveis Socials Salut Pública, Soraya Real
Gent Gran, Benestar
Social i Família, Nova Ciutadania

Territori i Planificació Urbanisme, Medi Ambient, Santi Fontbona
Obres i Serveis i Mobilitat

Serveis Generals Organització, Hisenda, Ramon Vinyes
Administració General, Noves Tecnologies

Serveis Personals Cultura i Festes, Educació, Esports, Susanna Mir
Joventut i Infància, Participació i Cooperació

Alcaldia Alcaldia, Governació, Promoció Econòmica Estanislau Fors
Consum i Turisme

Altres novetats que es desprenen del nou pacte
de govern són la creació del Consell Directiu per
millorar el funcionament municipal, que estarà
presidit per l’alcalde o el primer tinent d’alcalde i
comptarà amb el coordinador general. En aquest
Consell hi seran presents tots els i les caps d’àrea
i assimilats. L’esmentat organisme es reunirà
periòdicament cada quinze dies. També es crearà
un Equip de Gestió amb tots els comandaments
intermedis, que farà reunions periòdiques
bimensuals presidides pel coordinador general.

Canvis en el cartipàs municipal

L’entrada al govern del grup municipal del PSC, su-
mada a la renúncia de Joaquim Barris a la seva acta
de regidor i l’entrada de Joan Miquel Llodrà en
substitució d’aquest, han comportat una nova
distribució de les diferents regidories.

Regidor/a delegat/ada

Cal destacar, també, que les diferents regidories queden agrupades en cinc grans àrees.

Sr. Ramon
Vinyes Vilà

Hisenda i
Portaveu del

govern
1r Tinent

d ’ a l c a l d e

Sra. Maria
Belén Quintero

Aragón
Governació i

M o b i l i t a t
2a Tinent d’alcalde

Sra. Soraya Real
Iglesias

Benestar Social
 i Família i Salut

Pública. 3a Tinent
d ’ a l c a l d e

Sr. Santiago
Fontbona Arbós
Urbanisme i Medi

Ambient
4t Tinent

d ’ a l c a l d e

Sra. Lorena
Estrada Ocaña

C o m u n i c a c i ó
5a Tinent
d ’ a l c a l d e

Sr. Àlex
Acero Xerta

P r o m o c i ó
Econòmica, Comerç
i Noves Tecnologies
6è Tinent d’alcalde

Sr. Juan José
Almansa Aragon

B r i g a d a
i Esports

Sra. Susanna
Mir Julià

E d u c a c i ó ,
Infància i Joventut

Sr. Joan
Miquel Llodrà

Nogueras
Cul tu ra

Sr. Roman
Pascual Rodríguez

Consum i Turisme

Sra. Maria
Isabel Illescas Sánchez

Gent Gran, Nova Ciutadania,
Participació. Ciutadana i Cooperació
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L’ampliació de la recollida
selectiva s’adjudicarà
aquesta tardor

La implantació de la recollida selectiva a tota la vila
es troba en fase de revisió tècnica de les ofertes
presentades per part de les 5 empreses que s’han
presentat a la licitació del nou servei.
Durant el mes setembre s’ha finalitzat la revisió i la
valoració tècnica de les ofertes presentades i
aquest mes de setembre s’ha de presentar l’informe
tècnic a la Mesa de Contractació alhora que aquest
organisme haurà de valorar les ofertes
econòmiques de les 5 empreses. A partir d’aquí,
amb les valoracions tècnica i econòmica ja
realitzades, la Mesa de Contractació proposarà a
quina empresa adjudicar el nou servei de recollida
selectiva segons la puntuació obtinguda per
cadascuna d’elles.
Una vegada la Mesa faci la proposta de
contractació, s’haurà de portar aquesta decisió al
Ple de l’Ajuntament, per tal que aprovi l’adjudicació
del nou servei a l’empresa amb millor puntuació. La
previsió és que aquest Ple es pugui celebrar aquest
mes d’octubre.
A partir de llavors, s’entrarà en la fase de preparació
i organització del nou servei, en què l’empresa
contractada haurà de dotar-se de tots els mitjans
que ha ofert (personal, vehicles, base logística,
contenidors, etc.) i s’haurà de coordinar amb
l’Ajuntament per concretar la transició entre el servei
actual i el nou servei.

L’Ajuntament s’estalvia prop de 39.000
euros

Arenys de Mar no haurà de pagar el cànon del
Consorci per al tractament de residus sòlids del
Maresme del darrer trimestre de l’any, ni l’augment
de dos punts de l’IVA, gràcies als bons resultats
econòmics d’aquest organisme, del qual la nostra
vila forma part. En conjunt són prop de 39.000 euros
que Arenys de Mar s’estalviarà. A més, cal destacar
que la fracció de rebuig aportada per Arenys a la
planta de tractament s’ha reduït un 8,46% en el
darrer any.

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

L’Ajuntament suprimirà les
barreres arquitectòniques
del cementiri

L’Ajuntament ha aprovat el projecte urbanístic que
ha de suprimir les barreres arquitectòniques
existents entre les diferents feixes del cementiri
municipal per garantir l’accessibilitat de persones
amb mobilitat reduïda a tot el recinte. El projecte ha
estat redactat per l’arquitecte municipal, Enric
Castelló, i preveu l’accés des del camí de can Quin-
tana a les diferents feixes -set en total- obrint tres
passos a partir d’una rampa al lateral de la darrera
ampliació del cementiri, i amb la creació de tres

rampes de fusta que salvarien
el desnivell de les escales que
uneixen algunes de les feixes.
El cementiri d’Arenys de Mar
està catalogat com a Bé
d’Interès Cultural des de 1995,
de manera que els Serveis
Tècnics han adreçat el projecte
al Departament de Cultura de la
Generalitat perquè doni el
vistiplau a la conservació del
patrimoni catalogat en aquest
equipament municipal. Tan bon

punt arribi la confirmació, possiblement a final d’any,
s’iniciaran els treballs, valorats en 28 mil euros,
aproximadament.

El projecte
garanteix

l’accessibilitat
als set nivells

mitjançant tres
rampes i tres

obertures
laterals
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Millores a la via pública

Els grans projectes d’Arenys de Mar no poden fer
oblidar el dia a dia de la nostra vila. Per aquest motiu,
el govern municipal treballa per a la millora del
nostre poble. Els darrers mesos s’ha dut a terme la
instal·lació d’una marquesina d’autobús a la part alta
de la Riera, per donar resposta a una reivindicació
de les persones usuàries de la línea interurbana.
Així mateix, es procedirà tot seguit a retirar una part
del mur de la C-61 a fi que l’entrada i sortida de
l’autobús no interrompi la circulació de vehicles per
la carretera.
Una altra actuació destacada és la neteja de la penya
del cementiri: la dignificació d’aquesta zona i la
prevenció davant la brutícia que s’hi acumulava ha
estat resolta amb una actuació ràpida i efectiva. Així
mateix, durant la temporada d’estiu s’han
incrementat les hores dedicades a la neteja de la
via pública a fi de garantir que la nostra vila sigui
una opció turística de qualitat.

Ajuntament i ADIF
negocien la millora
del c. Pere d’Arenys

El regidor d’Urba-
nisme, Santi Font-
bona, i altres repre-
sentants de l’Ajun-
tament s’han reunit
en les darreres set-
manes amb respon-
sables d’ADIF per
arribar a un acord per
a la millora del c. Pere
d’Arenys, a tocar del
terme municipal de
Caldes d’Estrac.
La finalitat és la d’arribar a un acord perquè
l’Ajuntament pugui intervenir urbanísticament en
aquest carrer, titularitat d’ADIF, i fer obres de millora
en l’espai. Una de les propostes que s’estan
estudiant, i que les dues parts veuen amb bons ulls,
seria la concessió de l’espai per 75 anys a canvi del
manteniment de la tanca que envolta la xarxa
ferroviària.
Si finalment s’arriba a un acord, es projectaria la
urbanització de la zona en diferents fases amb la
pavimentació de la calçada i la construcció de
voreres i es regularitzaria l’aparcament per afavorir
els residents de la zona.
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La nova Mare Paula, una realitat
Ja ha finalitzat la primera fase de les obres de la plaça Mare Paula. En aquesta fase s’han instal·lat un camp
de futbol de gespa artificial, una pista de bàsquet, unes noves pistes de petanca, un passeig asfaltat i s’han
millorat les zones d’esbarjo infantil.
La nova plaça, a la qual es pot accedir pel carrer Doedes i per la Riera, restarà tancada de les 11 de la nit a
les 7 del matí, mentre que les pistes esportives es poden utilitzar de 9 del matí a 10 de la nit. Mesures que
s’han pres per assegurar el descans del veïnat i el bon manteniment de les instal·lacions, propostes
sol·licitades pels mateixos residents de la zona. Per a una bona utilització i manteniment dels nous equipa-
ments esportius com el camp de futbol i la pista de bàsquet, la Regidoria d’Urbanisme ha instal·lat uns
cartells on s’informa de les normes d’ús d’aquests espais, com ara la prohibició d’entrar-hi amb un calçat no
esportiu, portar-hi animals o utilitzar-hi recipients de vidre, entre d’altres.
A final d’any s’iniciarà la segona i darrera fase, que centrarà les seves actuacions en l’enjardinat de la plaça.
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Renovació de les pistes
del Complex Esportiu

El Palau Marc de Barcelona va acollir a finals de juliol
la primera sessió de treball de la Comissió Executiva
de l’Any Espriu, presidida pel conseller de Cultura i

amb la presència de l’alcalde
d’Arenys, el regidor de Cultura i
membres del Centre Espriu.
En aquesta primera trobada es van
definir les línies generals i
programàtiques de l’Any Espriu i
es va refermar el paper d’Arenys
de Mar en la celebració del cen-
tenari, èn què compartirà capitalitat
amb Barcelona.
Exposicions, concerts, la publica-
ció de noves edicions sobre l’obra
d’Espriu i la projecció internacio-
nal de l’obra del poeta són algunes

de les propostes que ja hi ha sobre la taula. D’altra
banda, Enciclopèdia Catalana ha editat Llibre de
Sinera, una obra d’edició limitada dirigida a autèntics
blibliòfils, il·lustrada pel pintor Joan-Pere Viladecans.

A la trobada
es va

refermar el
paper

d’Arenys
de Mar

en la
celebració del

centenari

Aquest mes d’agost s’han portat a terme els treballs
per renovar els paviments de les pistes
poliesportives del pavelló municipal (PAV1 i PAV3).
En el PAV3 s’ha instal·lat un parquet esportiu que
compleix les normatives i assajos de l’Institut de
Biomecànica de València i està homologat per la
Federació Internacional de Basquetbol. Es tracta
d’un parquet de freixe massís de 22 mm de gruix
amb llistons de 129X3700 mm que estaran units
entre si per clips metàl·lics, cosa que garanteix una
absorció de xoc perfecta i, al mateix temps, un bon
rebot de pilota sota la superfície de joc.
Pel que fa a la pista d’hoquei, s’ha enderrocat
l’anterior paviment i s’ha substituït per un de terratzo
de gra mitjà i de la mateixa qualitat que el paviment
existent. Els treballs han tingut un cost de 150 mil
euros.

Triatló de muntanya
dels Arenys

Malgrat ser el primer any que es realitzava aquesta
modalitat esportiva, la primera triatló de muntanya
dels dos Arenys celebrada a
principis de juliol va ser un èxit
de participació.
Fins a 168 esportistes van
prendre part en la prova, que va
constar de 750 metres de
natació, 18 km de BTT i 4,5 km
de cursa.
El primer a creuar la línia
d’arribada va ser Jaume Salva-
dor, del Club Triatló Blanes i, en
categoria femenina, va ser
Sheila Brillas del Club Natació
Mataró.
El primer arenyenc a finalitzar la
triatló va ser Carles Solà i la pri-
mera arenyenca Ana Fuentes.
Els organitzadors esperen que la prova es consolidi
en els propers anys, i esdevingui tota una referència
a la província de Barcelona.

Es constitueix la Comissió
Executiva de l’Any Espriu

Fins a 168
esportistes van
prendre part en
la prova, que
va constar de
750 metres de
natació,
18 km de BTT
i 4,5 km de
cursa
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Comença el nou curs
El curs 2012-2013 ha començat amb total normalitat
als centres de la vila amb el canvi d’ubicació de la
Regidoria d’Educació com a principal novetat. Per
millorar la proximitat amb la ciutadania, ara està al
CC Calisay. També com a novetat, la Regidoria tra-
mita enguany les beques menjador.
D’altra banda, s’està treballant amb la Regidoria de
Mobilitat per impulsar el projecte dels Camins
Escolars, i s’està estudiant la viabilitat de fer un
menjador a l’Escola Bressol dels Colors, que aquest
curs té 125 infants inscrits. A més, l’Ajuntament ha
assumit la reducció de la subvenció de la Generalitat
per a aquest centre, i la quota només s’incrementa
un 2’5%, que correspon a l’IPC del 2011. Un cas
molt similar al de l’Escola de Música municipal.
Cal destacar, també, que el govern d’Arenys ha
aconseguit destinar un professor més a mitja jorna-
da a l’escola Joan Maragall, quan únicament n’hi
havia cinc de disponibles per a tota la l’àrea territo-
rial del Maresme i el Vallès Oriental.
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Acaba la
temporada de platges

Aquesta patrulla, formada per dos agents, ha
patrullat diàriament en horari de matí i tarda amb
bicicleta per tota la franja costanera, col·locant
senyalització provisional als espais d’estaciona-
ment de les platges per evitar embussos de trànsit;
coordinant-se amb la Creu Roja en les incidències
sanitàries; atenent incidències de qualsevol tipus i
transmetent-les a la Comissió de Platges munici-
pal; vetllant perquè es respectés el medi ambient
en una zona especialment protegida; vigilant les zo-
nes d’estacionament per evitar robatoris a l’interior
dels vehicles estacionats i denunciant les infrac-
cions de trànsit, en especial els estacionaments en
zones prohibides en què es perjudica la mobilitat
de la resta de vehicles.
La presència constant a les nostres platges
d’aquests agents, ha fet baixar considerablement
el nombre de furts a l’interior de vehicles i altres
robatoris com els dels telèfons mòbils a les
tovalloles.

Arenys de Mar, Medalla
de Plata de la Creu Roja

La Creu Roja ha atorgat la Medalla de Plata a Arenys
de Mar com a reconeixement a la vila pels més de
100 anys de bona coordinació entre l’organització
-socis, voluntaris- i el municipi.
Aquest reconeixement es concedeix a proposta de
Creu Roja Maresme Centre, formada per Sant Pol
de Mar, Sant Iscle, Sant Cebrià de Vallalta, Arenys
de Munt, Arenys de Mar i Canet de Mar, després de
presentar la candidatura i ser aprovada per Cruz Roja
España.
L’entrega de la Medalla es farà el proper 28
d’octubre a la Sala J. M. Arnau del C.C. Calisay i
comptarà amb la presència del president autonòmic
de la Creu Roja, Josep Marquès, entre altres
personalitats i membres dels cossos de protecció
civil. Dins dels actes de lliurament, es realitzarà un
simulacre sanitari i un altre d’emergència a la
població.

Nova campanya de civisme
en la tinença de gossos
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Actuacions comunitàries
per a la inclusió social

Les regidories de Benestar Social i Família i de
Participació Ciutadana, amb la col·laboració de la
Generalitat, estan realitzant un programa d’actua-
cions comunitàries que possibilita la inclusió social
a través del Banc del Temps.
Les actuacions s’han concretat en la coordinació
tècnica, de manera que les persones usuàries dels
pisos socials realitzin un seguit d’activitats, com ara
cursos de convivència, artteràpia, dansa inclusiva, i
es deriven a altres serveis municipals o a
determinades associacions i entitats sense ànim de
lucre, com la Borsa de Treball, el Club de la Feina, el
Punt Xarxa, l’Escola d’Adults i el Taller de la Memòria,
a més del Banc del Temps, la Creu Roja, la Borsa de
Voluntariat Social, els Frares Caputxins i Càritas.

La regidories de Governació i de Salut Pública
d’Arenys de Mar han posat en marxa una nova
campanya per conscienciar les persones
propietàries de gossos sobre les seves
obligacions quan treuen a passejar els animals.
En concret, es vol ressaltar l’obligació de recollir-
ne els excrements, portar-los sempre ben lligats,
respectar la prohibició d’entrada als parcs i
l’obligació de portar morrió en els gossos
considerats potencialment perillosos.
A banda de donar difusió d’aquestes obligacions,
s’incrementarà la vigilància policial amb agents de
paisà que sancionen totes les conductes
constitutives d’infracció de l’Ordenança sobre la
tinença d’animals domèstics. En aquest sentit, cal
remarcar que les multes per infraccions lleus
d’aquesta naturalesa van dels 100 als 400 euros.
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La Regidoria
de Cultura

agraeix
la gran tasca

realitzada
per les

entitats
arenyenques

Deixem enrere el període de l’any amb més
activitat a la nostra vila gràcies a la celebració
de Sant Zenon,  Sant Roc, el Festival de Jazz,
la Biblioplatja i la resta de cicles estivals  que,
any rere any, consoliden la seva oferta i atrauen
cada cop més gent.

Sant Zenon i Sant Roc, èxit de
participació!

Susanna Mir, regidora de Cultura de l’Ajuntament
d’Arenys de Mar fins al passat 10 d’agost, ha valorat
molt positivament l’alta participació que han tingut
enguany tots els actes i activitats de la Festa Major

de Sant Zenon, començant per les
enramades de la placeta de l’Es-
glésia fins al concert de Pastora al
pati del Calisay. Mir ha volgut des-
tacar que ha estat una Festa Major
pensada per a tothom, dels més
petits als més grans, i amb
l’objectiu de satisfer tots els gus-
tos. La regidora ha agraït l’ajuda i
col·laboració de part de molts
arenyencs sense la participació
dels quals la festa no hauria estat
possible: de la Colla de Geganters

a l’Escola de Música, passant pel grup de la Flama
del Canigó o l’Associació de Puntaires Flor d’Alba,
ambdós encarregats del pregó inaugural de les
festes. Així mateix, Susanna Mir vol reconèixer la
feina feta per Ràdio Arenys, mitjà imprescindible en
la difusió arreu de la intensa vida cultural del poble.
En la mateixa línia s’ha pronunciat Joan Miquel Llodrà,

ATR_ SERVEIS PERSONALS

Un estiu
ple de bons
moments

nou regidor de Cultura, en relació amb els actes de
Sant Roc, el qual va agrair la gran tasca realitzada
per les entitats arenyenques i en especial pel
Patronat de Sant Roc, l’APACAM i la colla gegantera,
sense les quals seria molt difícil mantenir la tradició
del Vot de Vila. Especialment concorregudes van
ser la cercavila nocturna de gegants, la teatralització
de carrer de La Pesta i les cercaviles dels macips i
les macipes.

Arenys de Mar consolida els
seus cicles d’estiu amb el Festi-
val de Jazz com a gran abanderat

Els 21 anys d’història del Festival de Jazz d’Arenys
de Mar l’han projectat com un dels referents en
l’àmbit català, amb una programació de gran qualitat
que ha consolidat un públic cada
cop més especialitzat i exigent.
Enguany han passat per l’escenari
del pati del Xifré noms com Andrea
Motis & Joan Chamorro Quintet, Big
Mamma & Original Jazz Orquestra,
Jinx Jazz Band, Geni Barry & Daniel
Cross, Bernat Font Trio o Los
Mambo Jambo, a més dels
concerts gratuïts de la Big Band
EMA i The Hat Hausen Elàstic
Band.
També es consoliden propostes
d’estiu que cada any tenen més
bona acceptació, com el cicle Dijous Sardanes que,
cada dijous d’aquest estiu, ha portat alguna cobla a
la plaça de l’Església. Dins d’aquest cicle i coincidint

A l’edició
d’enguany
del Festival
de Jazz hi han
assistit
2.515
persones,
200 més que
el 2011
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tracions de cuina, etc. Com a novetat d’aquest any,
hi ha hagut un taller d’expressió corporal a càrrec de
les arenyenques Carla i Marta Mora, de la companyia
Divinas, així com el taller infantil «El món marítim» i
el taller i volada d’estels en record de Quico Bertran.
Aquest servei extern de la Biblioteca municipal
s’ofereix cada estiu des del 1997.

Arenys veu néixer
un nou festival de música

La nostra vila va acollir a mitjan juliol la primera edició
del Festival d’Estiu del Maresme, una iniciativa que
neix després de l’èxit dels concerts programats
durant l’hivern pel col·lectiu Fem Ateneu. Unes 600
persones van interessar-se per aquest nou festival
de música que es va allargar durant 2 dies amb les
actuacions de bandes de reconeguda importància
dins l’escena musical del país, com ara Joan
Colomo, Ix!, Amics del Bosc, Dídac Rocher o Surfing
Sirles.

#visitarenys

Amb el lema «Aquest estiu...
recomana Arenys!», la Regidoria
de Turisme i Fires ha articulat tota
una campanya d’estiu que
premiava aquelles persones que
hagin recomanat la nostra vila
mitjançant les xarxes socials
durant els mesos d’estiu.
L’objectiu era que fossin els
mateixos usuaris els qui en fessin
ús per recomanar aquell espai,
racó o restaurant de la vila que més els agrada i en
fessin difusió a Twitter amb l’etiqueta #visitarenys.
Totes aquelles persones que hi han participat en-
traran en el sorteig d’un cap de
setmana a Arenys de Mar amb totes
les despeses pagades.

amb el concurs de colles improvisades del 9
d’agost, l’Ajuntament va retre homenatge a Pere
Riera amb el lliurament d’una placa comme-
morativa als seus familiars.
Continuant amb les propostes musicals, el Festival
de Música a la Gruta del parc de Lurdes va arribar a
la 5a edició amb les propostes de New Age Quartet,
Joan Miquel Fernández i Susanna Crespo, Marc
Egea i Cat Plana, i l’Orquestra de Flautes de Barce-
lona. Es tracta d’un cicle de concerts en un ambient
molt proper que cada any suma més adeptes.
I la canalla de la vila també s’ho va poder passar
d’allò més bé amb els espectacles familiars del cicle
Diumenges Infantils.

Més afluència de gent a la
Biblioplatja

El 31 d’agost es va posar punt final a una nova edició
de la Biblioplatja d´Arenys de Mar amb un augment
d’usuaris. Des del 13 de juliol la Biblioteca ha estat

present a la plaça de les
Palmeres per posar a disposició
dels usuaris llibres i revistes,
informació sobre la vila i tot un
seguit d’activitats per a totes les
edats, com són les hores del
conte, el Festival Arenys de
Contes, tallers infantils, passeja-
des mediambientals, una xerrada
sobre els fons litorals catalans,
contes a la golondrina, demos-
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L’Oficina de
Turisme
ha rebut
1.350
visites
durant els
mesos de
juliol i agost

Es va
recordar

Quico
Bertran

amb una
volada

d’estels

Més fotos de Sant Zenon i Sant Roc
escanejant aquest codi QR amb el mòbil
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Joan Aymerich i Genisans va rebre aquesta distinció
el passat 10 de setembre en el decurs d’un Ple
extraordinari celebrat al Teatre Principal.
Nascut a Mataró el 17 de novembre de 1918, dels
93 anys que té en el dia d’avui, Joan Aymerich n’ha
passat 67 a Arenys. Al llarg de totes aquestes
dècades, gairebé una vida sencera, ha teixit múlti-
ples llaços d’amistat amb els arenyencs, ha realitzat
projectes laborals que han creat llocs de treball a la
nostra vila i ha mantingut una activa participació en
l’àmbit de la cultura. En definitiva, ha tingut temps

de sobres de fer arrels aquí, com
ho avalen les 23 entitats
arenyenques que han presentat
sol·licituds a l’Ajuntament per
demanar que es fes aquest
nomenament.
Als anys setanta instituïa i patro-
cinava el premi Francesc Aymerich
de Votació Popular, dintre el
Concurs de Teatre Vila d’Arenys, i,
més endavant, el 1996, el de Críti-
ca Teatral. Uns premis que
actualment encara s’atorguen.
A nivell professional va ser un gran
emprenedor que va promoure
diverses iniciatives empresarials a

la vila, la més important Aymerich i Munich SA, em-
presa dedicada a la venda de materials per a la
construcció, a banda de construir i gestionar els
hotels Carles I i Carles V a Arenys.

Mn. Martí, fill adoptiu a títol
pòstum

Mossèn Martí Amagat i Matamala, nascut a Banyoles
el 27 d’agost de 1931 i mort el 21 de maig de 2011,

també rebrà la distinció de Fill
Adoptiu de la vila d’Arenys de
Mar el proper 7 d’octubre.
Malgrat iniciar la seva trajec-
tòria eclesiàstica a les comar-
ques gironines, va dedicar tota
l’etapa de maduresa fecunda
a Arenys de Mar, on va arribar
com a rector el 1974, càrrec
que va ocupar durant trenta-
dos anys, fins al 2006, en què
es va haver de jubilar.
Mn. Amagat es va vincular
des del principi a les dife-

rents associacions i institucions que treballaven en
el poble i per al poble, com ara el Col·legi Cassà, o
el Patronat de Vivendes Santa
Maria, i va participar en la poten-
ciació de la revista Vida Parro-
quial, la creació de les Aules de la
Gent Gran a Arenys de Mar o la
Mostra Literària, del Jurat de la qual
va formar part durant 25 anys, a
més de ser membre de molts
òrgans d’associacions cíviques
arenyenques, no necessàriament
religioses.
Però tot i que el vessant religiós
és el que va estructurar la seva
vida, no és l’únic que se’n pot des-
tacar. Mossèn Martí Amagat era un
home de cultura, preocupat per la llengua, i va deixar
un gran llegat poètic molt vinculat a la nostra vila.
L’estima que Arenys tenia envers Mn. Amagat es
demostra amb la Comissió d’Homenatge que es
va formar després de la seva mort i
que enguany ha celebrat els primers
actes de record cap a la seva per-
sona.

Arenys de Mar
té dos nous fills

adoptius

ATR_ ALCALDIA

L’Ajuntament ha
donat la

distinció a Joan
Aymerich

aquest
setembre i farà

el mateix, a títol
pòstum, amb
Mn. Amagat a

l’octubre

S’afegeixen,
així, a
l’escriptor
Salvador
Espriu, a la
gal·lesa Esyllt
T. Lawrence
i al papiròleg
Ramon
Roca-Puig

Podeu veure més fotos escanejant aquest
codi QR amb el vostre dispositiu mòbil.
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El Defensor
del Ciutadà va

resoldre 64
expedients  el

2011

ATR_ ALCALDIA
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A peu de pàgina
trobareu un
val de
descompte
per a la fideuada
popular del 13
d’octubre

D’aquí a pocs dies arribarà una nova edició, i amb
aquesta ja en van 17, de les Jornades Gastronò-
miques del Calamar d’Arenys, conegudes arreu de
la comarca amb el nom de Calamarenys. Enguany
hi participaran 15 restaurants de la vila que, del 5 al
28 d’octubre, oferiran plats i menús relacionats amb
aquest producte del mar, als quals s’hi sumaran
altres establiments del Maresme. Aquest augment
tan significatiu de restaurants
participants demostra la conso-
lidació d’Arenys de Mar com a vila
dinamitzadora del turisme gastro-
nòmic. A més, i fruit de l’èxit en
l’edició de l’any passat, es tornarà
a fer la Ruta de la Tapa del Cala-
mar a diversos estabiments de la
vila. Altres activitats paral·leles
que s’organitzaran al voltant del
Calamarenys 2012 seran un taller
de cuina de calamar (6 d’octubre
al matí, al Mercat Municipal), la subhasta pública de
peix (13 d’octubre al migdia a la plaça de
l’Ajuntament), una fideuada popular (13 d’octubre a
la tarda, al C.C. Calisay), o un concurs de tapes de
calamar (20 d’octubre a la tarda, al C.C. Calisay). A
més, durant els dies 19, 20 i 21 d’octubre, la nostra
vila acollirà la primera Fira del Calamar, que es farà a
la plaça de l’Església.
Altres novetats d’aquesta edició són un concurs
amb premi segur i la creació d’una pàgina web
pròpia (www.calamarenys.com).

L’Informe, realizat a l’abril de 2012, posa l´accent
en la greu situació econòmica que viuen algunes
famílies arenyenques així com en els actes incivics,
la neteja del carrers o l’augment de la contaminació
acústica.
El Sr. Manel Pou, defensor del ciutadà a Arenys de
Mar, va donar a conèixer l’informe anual del 2011 al

Consistori en el transcurs del Ple
extraordinari celebrat el passat 29
d’agost.
Les conseqüències de la greu
situació econòmica que actualment
estem patint han centrat bona part
de les actuacions del defensor del
ciutadà. Una modificació legislativa
més protectora de la ciutadania i del

seu dret a l’accés a un habitatge digne va ser una
de les crides que el defensor va fer de manera pú-
blica.
Els actes incívics, l’augment de la contaminació
acústica a la Vila per part de ciutadans i empresaris,
la neteja de carrers, el clavegueram d’alguns indrets
o l’aparcament són altres de les problemàtiques
que s’extreuen de l’informe anual.
Al llarg de la intervenció, Manel Pou va destacar i
felicitar el bon servei que s’ofereix des de l’Oficina
Municipal d’Informació al Consumidor i des del
Servei d’Assessorament Jurídic.
Des del govern es vol agrair la tasca que
desenvolupa Manel Pou al capdavant de l’Oficina
del Defensor del Ciutadà.

El Defensor del Ciutadà
presenta la memòria del 2011

Tot a punt per al Calamarenys
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Un govern amb més gent, però poc sensible amb la situació actual

Des d’ICV felicitem el nou equip de govern municipal, fins ara format pels grups de CiU, PP i Bloc Municipal,
entenent que, amb la incorporació del PSC, deixarà de ser el govern feble i en minoria que hem patit aquest
darrer any, alhora que els volem encoratjar a treballar plegats amb la resta de grups municipals a l’oposició.

Aquest pacte, però, podia haver suposat una oportunitat per avançar, per crear una nova fórmula de govern
adient a les necessitats actuals i ajustat a les finances municipals, d’anar tots a l’una i donar l’exemple d’austeritat

i eficiència que tant ens demanen els governs de Catalunya i Espanya.
Podia haver estat un govern amb més regidors i regidores disposats a treballar amb més voluntat de servei que no pas de tenir
una feina, amb una millor distribució i efectivitat de les diferents àrees, amb les mateixes retribucions i sense cap dedicació
gairebé exclusiva.
Aquest augment de càrrecs polítics i de despesa pública, quan estem retallant sous als funcionaris, als treballadors públics,
quan es demana un esforç i austeritat a tots els ciutadans i ciutadanes, quan es retalla en drets socials i laborals, malgrat que
ens diguin que fem demagògia, ens sembla un despropòsit.
Tenim el convenciment que l’objectiu no és fer un govern fort, eficient i auster dins el context de la situació de crisi en què ens
trobem, sinó un govern fet a la mida de les persones que en formen part i que ens porta a fer una reflexió: fem política o vivim de
la política?

ACORDS DE PLE Ple ordinari del 20 de juny de 2012: Aprovació conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per a la formalització d’una encomanda de gestió relativa

a una promoció d’habitatge protegit: 15 vots a favor (CiU, PSC, ICV, PP, Bloc) i 2 en contra (CUP, ERC). Modificació de l’ordenança municipal d’implantació d’usos comercials: 12 vots favorables
(CiU, ICV, PP, Bloc i CUP), 1 en contra (ERC) i 4 abstencions (PSC). Declarar d’especial interès i utilitat municipal l’obra pública “Projecte executiu de la xarxa comarcal de banda ampla del
Maresme”: Aprovat per unanimitat. Crear el preu públic per a la prestació del servei d’atenció domiciliària: 11 vots a favor (CiU, ICV, PP, Bloc), 2 vots en contra (ERC, CUP) i 4 abstencions (PSC).
Delegar el preu públic per a la prestació del servei d’atenció domiciliària: 11 vots a favor (CIU, ICV, PP, Bloc), 2 en contra (ERC, CUP) i 4 abstencions (PSC). Aprovació del protocol d’atenció per a
situacions d’emergència social: Aprovat per unanimitat. Modificar les condicions de treball del personal de la Residència Municipal: 12 vots a favor (CiU, PSC, PP, Bloc) 2 en contra (ERC, CUP) i
3 abstencions (ICV). Nomenar representants al Consell d’Administració de l’EPE Ràdio Arenys: 13 vots favorables (CiU, ICV, PP, CUP, ERC i Bloc) i 4 abstencions (PSC). Aprovació de la
modificació de crèdit 6/2012: 8 vots a favor (CiU, PP, Bloc), 3 en contra (ICV) i 6 abstencions (PSC, CUP, ERC). Prorrogació del servei públic de l’Escola de Música: Aprovat per unanimitat
Ple ordinari del 25 de juliol de 2012: Creació de la Comissió de coordinació i planificació, i assignació del règim de retribucions a l’equip de govern: Aprovat per 12 vots a favor (CiU, PSC, PP,
Bloc) i 5 en contra (ICV, CUP, ERC). Assignar el règim de dedicació parcial als regidors Sra. Susanna Mir, Sra. Maribel Illescas i Sr. Juanjo Almansa: Aprovat per 12 vots a favor (CiU, PSC, PP,
Bloc) i 5 en contra (ICV, CUP, ERC). Aprovació de la modificació organitzativa de les condicions de treball de les infermeres del geriàtric: Aprovat per 12 vots a favor (CiU, PSC, PP, Bloc), 1
abstenció (CUP) i 4 vots en contra (ICV, ERC). Declaració d’interès públic d’obres i rehabilitació de les façanes per a la bonificació de l’impost sobre les construccions, instal·lacions i obres:
Aprovat per unanimitat. Aprovació del Pla de millora urbana UASU I Nacional-II Sapí: Aprovat per 12 vots a favor (CiU, PSC, PP, Bloc), 4 abstencions (ICV, ERC) i 1 vot en contra (CUP). Aprovació
de la nova numeració d’edificis al carrer de Can Quintana: Unanimitat. Aprovació de nomenclàtor i numeració de vies públiques a Unitat d’Actuació Portimar I: Unanimitat. Proposta de modificació
de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació del servei d’ensenyament a l’Escola de Música: Aprovat per 14 vots a favor (CiU, PSC, PP, CUP, ERC i Bloc) i 3 abstencions (ICV).
Proposta de modificació de l’Ordenança fiscal reguladora del preu públic per a la prestació del servei d’Escola Bressol: Aprovat per unanimitat. Aprovació d’una Ordenança reguladora de la venda no
sedentària al mercat setmanal i derogació de l’anterior: Aprovat per 15 vots a favor (CiU, PSC, ICV, PP i Bloc), 1 abstenció (ERC) i 1 en contra (CUP). Proposta de pròrroga del Pla municipal
d’Igualtat de Gènere d’Arenys de Mar: Unanimitat. Aprovació de nomenament de caporal al cos de la Policia Local per promoció interna: Aprovat per 14 vots a favor (CiU, PSC, PP, CUP, ERC i
Bloc) i 3 abstencions (ICV). Renúncia al càrrec de regidor del Sr. Joaquim Barris Garcia.
Ple extraordinari del 29 d’agost de 2012: Lectura de l’informe anual 2011 del Defensor del Ciutadà d’Arenys de Mar.
Ple extraordinari del 10 de setembre de 2012. Nomenament del Sr. Joan Aymerich i Genisans fill adoptiu de la vila. Aprovat per unanimitat.

Un acte de responsabilitat pel poble

 El grup municipal socialista, amb el suport de la nostra agrupació local, vam decidir a principis
d’estiu fer un pas endavant i accedir a entrar a formar part del govern d’Arenys. S’ha escrit i
parlat molt sobre aquest tema i des d’aquest espai voldríem reiterar que:

El PSC fa un pacte de govern amb CiU per tal de donar estabilitat al govern en un temps
complicat en l’àmbit econòmic i social.
El PSC aporta al govern experiència i il·lusió.
La transparència i l’eficiència de l’administració són alguns dels nostres objectius, així com executar el
programa electoral amb el qual ens vam presentar a les eleccions: la recollida selectiva a tot el municipi, les
obres de millora i urbanització del Bareu, millores al clavegueram públic, incrementar les polítiques per a les
famílies, la millora dels serveis públics o la millora de la gestió i de la hisenda municipal. En definitiva, el PSC
vol seguir essent un partit que garanteixi que la nostra vila avança i millora dia a dia.

Per la dignitat de la política

En temps de dificultats com els que estem passant, és el moment ideal perquè la classe política demostri
la seva voluntat de servei envers la ciutadania, anant tots en una mateixa direcció per aconseguir ni més
ni menys que el benefici comú. Hi ha partits de la nostra vila que han entès la situació i han sabut estar a

l’altura de les circumstàncies. Així ho veu l’actual equip de govern que ha renunciat a ideologies i consignes
de les direccions nacionals per treballar a favor de tots els habitants d’Arenys.
Però mentre el govern es dedica a resoldre els problemes de la nostra població, hi ha partits que es dediquen a posar
bastons a les rodes i prefereixen fer demagògia amb temes com el dels sous dels regidors del govern, obviant que no fa
gaires mesos ells mateixos també tenien un sou i càrrecs de confiança amb retribucions de més de 2.000 euros mensuals.
¿Com podem pretendre que la ciutadania confiï en els polítics quan aquests són els primers a promoure el seu descrèdit?
Tots els regidors i regidores del govern arenyenc estan treballant de valent per mantenir els serveis que mereix la nostra
vila, malgrat que els recursos de què disposem hagin disminuït. I que percebin una retribució per la feina que fan és de
justícia. És per això que des de CiU demanem un exercici de responsabilitat política, perquè el moment s’ho val i el temps
posarà a cadascú al lloc que li pertoca.
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Sous, dedicacions i eficàcia

Hem de prendre consciència que estem en un moment molt crític per al país; de la mateixa manera que
no s’han d’admetre retallades en sanitat, educació o suport a les empreses, tampoc no es pot escanyar
de mitjans els ajuntaments. Retallar no és sinònim de racionalitzar.

El veritable problema no és si els càrrecs electes han de cobrar o no per fer una feina sinó la productivitat,
la relació entre allò que costen i allò que produeixen o aporten a la gestió municipal, i en aquest paquet hi hem

d’incloure a tots els integrants del consistori: càrrecs electes, funcionaris, treballadors i treballadores, tècnics, interins...
Fa mesos disposem de les conclusions d’una auditoria sobre l’organització dels recursos humans de l’Ajuntament: tenim
una estructura sobredimensionada per a les actuals necessitats, desaprofitada en molts casos a causa d’una rigidesa i una
gran resistència als canvis.
El tsunami de la crisi especulativofinancera ja ha colpejat i ho continuarà fent.  Mentrestant, hem de gestionar amb
racionalitat i el cap ben fred els pocs recursos que ens queden. El veritable repte ara mateix és fer més amb menys i lluitar
per fer viables els serveis bàsics. Ho hem anat practicant des del 2009, el regidor del Bloc, malgrat haver portat tres
regidories no té, ni ha tingut, dedicació exclusiva ni parcial, cobra el mínim, tot i dedicar-hi més de 50 hores setmanals.

Política transversal: amb menys fem més

A la CUP apostem per una política local transversal; som conscients que no és la solució màgica al
desgavell provocat per unes males actuacions polítiques i econòmiques,  però estem convençuts que
des d’aquest enfocament es pot garantir una política més cívica, integrant plenament els principis d’una

societat democràtica. Així, la igualtat, la solidaritat, la cooperació, la participació, també la justícia i la
dignitat, són alguns dels drets humans. Són principis universals que s’han de treballar permanentment a cada

regidoria i coordinant-se entre elles. Cada regidor/a s’ha de responsabilitzar d’aquesta tasca, essent coherent i
conseqüent amb el que es diu i amb el que es fa. Treballar a partir del diàleg amb la ciutadania, valorant les situacions més
justes per a tothom i amb responsabilitat amb el territori. És per això, que a la CUP no entenem aquests principis per a una
regidoria concreta ni com una part exclusiva d’una sola regidora. Pensem que és un model organitzatiu eficaç, que
optimitza recursos i redueix el nombre de regidories, de regidors amb cartera i, important, el cost econòmic que suposa
per als arenyencs els sous que perceben els regidors de govern. Podem pensar una política de joventut sense fer un
contacte directe amb la pluralitat de subjectes i gèneres, els centres educatius, les ofertes de lleure o de feina, la salut
i els hàbits saludables...? Doncs per això defensem la transversalitat.

I una vegada més, l’alcalde falta a la seva paraula

Finalment, els socialistes han entrat a formar part del govern. Seran 7 grups polítics que
prendran part en el nou cartipàs municipal. ERC se n’alegra, ja que Arenys de Mar es mereix un

govern fort que treballi de valent. Lamentablement, però, no podem estar contents. Una vegada
més, l’alcalde ha faltat a la seva promesa, i ja ho ha fet en massa ocasions. Primer en campanya

dient que si governava no tindria dedicacions exclusives. En va tenir de dos regidors, la seva pròpia i de dos
secretaris. Després, que el gerent que tot ho pot, no cobraria. Va cobrar i al cap de dos mesos li van
augmentar el sou. I després dient que si deixaven de ser minoria, renunciaria a totes aquestes dedicacions.
No ha estat cert. I no només això sinó que les incrementa, i la regidora Illescas, tindrà dedicació exclusiva per
portar unes regidories on l’Ajuntament pràcticament no té competències. Conclusió: tenim un govern molt
més car, gairebé 200.000 euros l’any, un despropòsit en els temps que corren.

Hem de treballar plegats per sortir de la crisi

El Govern espanyol sap que està demanant un gran esforç als ciutadans, però ho fa
dient la veritat i de la forma més equitativa possible. Els ajustos per reduir el dèficit, el

deute i garantir les prestacions socials necessiten col·laboració, sacrificis i esforç per
part de tots. I és en aquesta tasca que el Govern ha fet que l’esforç sigui al més equitatiu possible: els
que més tenen, que aportin més. Amb les reformes estructurals que ha posat en marxa, estem posant
les bases de la recuperació i el creixement. Es tracta de mesures que no donaran resultats a curt
termini, però que són fonamentals per posar les bases del nostre futur. Si ens hi esforcem plegats,
superarem aquesta crisi. La nostra història és de superació i és per això que podem superar aquesta
situació treballant junts per guanyar el nostre futur.
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