
És la voluntat de les persones dʼesquerra vetllar per la independència i benestar de Catalunya, el nostre 
país. Tant a nivell de les seves persones com del seu territori. Buscant cada vegada més, la manera, de què 
hi hagi una bona comunió entre ambdós.
Des del nostre petit espai, Arenys de Mar, tenim molt clar que sʼha dʼavançar per a aconseguir una bona 
simbiosi entre aquest territori i les persones, sense deixar de banda les noves tecnologies.
És per això que els nostres regidors treballen des de les seves àrees: promoció econòmica, mobilitat, medi 
ambient, urbanisme, comunicacio i segurerat per a les persones, per a aconseguir-ho.
Sʼestant realitzant projectes que canviaran la fesomia del nostre poble per aconseguir cada vegada més 
aquesta simbiosi. És per aixó, que, encara que ja se nʼha parlat, us  en volem presentar els trets més 
importants.

Avantprojecte de reforma de la riera. 
Tram comprès des de la plaça de la Vila fins al carrer Olivar.

Voluntat de millora
• Actuació per a la millora de la urbanització de la 

Riera: voreres, reordenació...
• Conversió progressiva de la Riera en una zona 

de vianants
• Avançar cap  a un centre comercial “a cel obert” a 

la Riera
• Realitzar el Pla de Gestió i Conservació de la 

plataneda monumental de la Riera

Elements claus
• Renovació del paviment amb  el mateix tipus de 

pedra que lʼactual i restauració de les lloses 
actuals que estiguin en condicions per reubicar-
les en les zones que queden entre arbre i arbre.

• A les voreres, diferenciació de les zones de pas 
(amb el nou enllosat) de les dʼestada dʼentre els 
arbres (zona verda), on sʼubicarà el mobiliari 
urbà (bancs, papereres, ...) i es combinarà lʼús 
de les lloses antigues amb verd. 

• Creació de dues zones cíviques dʼús preferent 
per als vianants, davant la plaça de la Vila i la 
plaça de lʼEsglésia.

• Millora de lʼaccessibilitat dels vianants i foment 
del transport no motoritzat, amb  la dotació dʼun 
carril per a bicicletes de pujada i baixada, situat 
entre la calçada pr acotxes i lʼaparcament.

• Ordenació del trànsit rodat a partir de dos carrils i 
dues rotondes grans (davant la plaça de la Vila i 
el carrer Olivar) i una menor, a la confluència 
amb el rial de Sa Clavella

• Millora de les condicions de lʼarbrat,  de la resta 
de serveis (telecomunicacions, llum, etc.).

• Sistema de recollida dʼaigües. Es situa un 
embornal lineal continu als dos costats de la 
calçada, de forma que es millori la recollida de 
les aigües pluvials.

Recursos econòmics poder-ho portar a 
terme:
• 200.000 euros de lʼAjuntament.
• 500.000 euros de la Generalitat de Catalunya.
• 320.000 euros de la Diputació de Barcelona.

Calendari
• Redacció del projecte: Octubre
• Exposició pública:        Novembre
• Licitació:                       Desembre
• Assignació de lʼobra:    Febrer
• Inici de lʼobra:               Abril

La vostra opinió
Del 9 al 17 de setembre lʼavantprojecte va estar 
exposat a la Sala de les Botes del Calisay. 
Acompanyat dʼun qüestionari que es podia 
dipositar a les bústies dispositades a diversos llocs 
del municipi. 

Durant el mes dʼoctubre lʼequip que redacta el 
projecte valorarà totes les aportacions per veure si 
es poden encabir en el projecte definitiu.
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Participa amb el nostre número 35.360 a la rifa de la Loteria de Nadal que se 
celebrarà a Madrid, capital del país veí,el dia 22 de desembre de 2009



La reforma del mercat municipal és un projecte que 
seʼns resisteix malgrat estar en lʼagenda política 
municipal dels darrers 25 anys. Tot i ser conscients 
de la complexitat dʼaquesta actuació, Esquerra va 
concórrer a les darreres eleccions municipals amb 
el compromís dʼ “impulsar-ne la modernització 
com a clau per a fer-lo econòmicament viable”.

El punt de partida (allà on es va quedar lʼanterior 
govern municipal CiU-PP, que no era ni tan sols un 
avantprojecte) no convencia gairebé ningú i per 
aquest motiu, des de la Regidoria de Promoció 
Local, en mans dʼ Esquerra, es va iniciar una 
intensa i exhaustiva ronda de contactes amb 
diferents organismes amb la intenció de conèixer 
les tendències pel que fa a reformes exitoses de 
mercats municipals. Les opinions recollides dels 
experts (de la Generalitat de Catalunya, de la 
Diputació de Barcelona, de lʼ  Institut de Mercats 
Municipals de Barcelona i dʼaltres ajuntaments i 
associacions de venedors de mercats municipals) 
ens han permès configurar una idea de la nostra 
particular reforma, que posteriorment i a través 
dʼun despatx dʼarquitectes especialitzats en 
reformes de mercats municipals, sʼha plasmat en 
un avantprojecte molt engrescador, el qual tot i 
estar obert a canvis o millores que puguin sorgir, 
representa un excel·lent referent per treballar de la

mà dels actuals i futurs operadors fins a convertir-
lo en projecte definitiu.

La “nova plaça del mercat” ha de ser un element 
fonamental de dinamització comercial del tram baix 
de la nostra Riera, que es veurà també beneficiada 
pel projecte dʼurbanització que impulsa lʼàrea de 
Territori i Sostenibilitat (també comandada per 
Esquerra). Aquesta aposta Mercat+Riera és 
coherent amb el   “comerç de proximitat” que 
Esquerra defensa com a eix del model de 
“municipi mediterrani”, de trama urbana 
compacta.

Ubicat en un punt estratègic de la vila, el nou 
mercat experimentarà una important transformació 
amb  dues plantes per sota de lʼactual (supermercat 
i aparcament) i un altell per sobre de lʼactual amb 
un espai polivalent i multifuncional, a més de 
lʼampliació de les antigues instal·lacions de Ràdio 
Arenys, damunt la porxada dʼentrada, per un ús 
encara per determinar, però que perfectament 
podria ser un restaurant de cuina de mercat.

Les següents perspectives virtuals permeten 
aproximar-se visualment a com podria quedar el 
mercat després dʼaquesta reforma que volem 
encarrilar.

La plaça del mercat


