
Maresme

El passat divendres, 27 de novembre, tingué lloc a Arenys de Munt el Congrés Comarcal del Maresme, on a la 
candidatura a presidència de la Federació Comarcal dʼEsquerra Maresme es presentà  lʼAndreu Francisco (alcalde 
dʼAlella), sortint-ne escollit. 

En sortí escollida la proposta de permanent Comarcal dʼEsquerra Maresme que presentava. Un dels membres que 
la componen és el nostre regidor, Jordi Pera. 
Dʼentre els consellers nacionals del Maresme que es presentaren a elecció, foren escollits la Cristina Gómez, la 
Mònica Palacin i també el nostre regidor, Jordi Pera.
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En el passat ple de novembre 
va deixar lʼacta de regidor 
Quim Ponsarnau. Va iniciar la 
s e v a e t a p a c o m a c a p 
dʼEsquerra a les eleccions de 
1999, on amb un equip jove 
vàrem aconseguir 3 regidors. 
Durant aquests deu anys en 
Quim ha estat alcalde, regidor 
dʼEnsenyament, dʼUrbanisme, 
ha estat a lʼoposició... El més 
destacat, però, ha estat el seu 
tarannà, sempre dialogant i 
obert. Ha tingut una dedicació 
absoluta a favor de la nostra 
vila, dedicant hores i esforços. 

Tots els companys que hem 
treballat amb ell hem gaudit de 
la seva companyia i treball. Ara 
li desitgem molta sort en la 
s e v a n o v a e t a p a a l a 
Generalitat.
 
La seva substituta és Annabel 
Moreno, que anava de número 
quatre a les llistes dʼEsquerra. 
LʼAnnabel és llicenciada en 
D r e t , a m b a m p l i s 
coneixements en planificació 
d e l t e r r i t o r i , e s t u d i a n t 
actualment  de Ciències 
Po l í t iques. F ins ara era 
c o o r d i n a d o r a d e l ʼà r e a 
dʼUrbanisme. Ara portarà les 
regidories de Medi Ambient, 
Serveis Bàsics, Comunicació i 
Platges. És una persona 
sobradament preparada per 
portar aquesta nova etapa 
deixant lʼempremta dʼEsquerra 
en el nostre Ajuntament. Molt 
encert en la teva nova tasca, 
Annabel.

 Quim Doy Gorina
President dʼEsquerra 
Arenys de Mar
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Fins aviat Quim, hola Annabel.



La “mida” a vegades sí que importa. Ens trobem 
davant un problema amb un origen i abast 
internacionals. La dimensió de tot plegat és tal 
que hem dʼadmetre que no disposem dʼeines 
prou potents en lʼàmbit municipal per poder 
lluitar dʼigual a igual amb aquesta crisi. La 
xifra dʼaturats a la nostra vila ha anat 
progressivament escalant  posicions i sʼha situat 
ja amb escreix per damunt del miler. Aquesta 
degradació del mercat  laboral queda reflectida 
en uns indicadors que el Servei dʼintermediació 
laboral municipal, adscrit a la Regidoria de 
Promoció Local,  recull trimestralment: increment 
de persones que cerquen feina per haver-se 
quedat sense (o temen quedar-sʼhi aviat) i 
caiguda notable  de les ofertes de treball per part 
de les empreses.
 
Difícilment resoldrem el problema des de 
lʼadministració local. Ara bé, no és menys cert 
que des de mitjan 2008 sʼha reforçat lʼequip 
humà del Servei Laboral municipal, fins 
aleshores integrat per la tècnica dʼinserció 
laboral. Durant mig any, una persona en règim 
de pràctiques ha ajudat la tècnica dʼinserció en 
les entrevistes ocupacionals, contribuint 
juntament amb altres mesures, a reduir el temps 
per tal de poder optar a les ofertes de feina. 
També vam considerar prioritari sol·licitar una 
persona especia l i tzada en i t inerar is 
personalitzats dʼinserció (IPI) que ens fou 
concedida i fa unes setmanes renovada. En tots 
dos casos, això ha suposat un gran valor afegit 
des del punt  de vista qualitatiu ja que permet 
un assessorament més personalitzat, adequant-
nos a la situació de cada persona.

I des de principis de desembre, fruit dʼuna 
col·laboració amb lʼAjuntament de Caldes 
dʼEstrac  (el mercat laboral no entén de 

fronteres), la Regidoria de Promoció Local ha 
incorporat  un tècnic en prospecció 
dʼempreses, amb la missió dʼadreçar-se a totes 
les empreses i donar a conèixer la borsa de 
treball municipal com a canal gratuït per cercar i 
incorporar treballadors. Pretenem amb aquesta 
actuació incrementar el nombre dʼofertes i per 
tant també el nombre dʼarenyencs que troben 
feina a través dʼaquest servei municipal.
 
Aquestes actuacions complementen les ja 
existents en matèria dʼalfabetització digital, 
club de feina i assessorament  amb lʼobjectiu de 
millorar la “targeta de presentació” de les 
persones que cerquen una feina. Estem ja 
acomiadant lʼany  2009 i esperant el 2010, amb 
expectatives incertes. Desitgem que la crisi baixi 
dʼintensitat  fins a desaparèixer, quan més aviat 
millor, però mentrestant, li plantarem cara.

Polítiques per plantar cara a la crisi.



Si voleu saber lʼevolució que segueix el cantant de hip  hop Zoid, autor de la cançó que vam traduir i insertar a lʼAlmorratxa del 
mes de novembre de lʼany passat, “Maltractes” en motiu del 25 N dia Internacional contra la violència vers les dones, mireu els 
enllaços següents:

www.rimascontralaviolenciadegenero.es/
www.antena3noticias.com/PortalA3N/promocion/Los-raperos-nueva-generacion-juntos-por-primera-vez/9144492_21

FASE 1. Urbanitzacions i àrees urbanes de baixa 
densitat dʼArenys de Mar

Model actual de gestió dels residus municipals

Actualment, a Arenys de Mar s'aplica un model de 
gestió de deixalles municipals unitari per als domicilis i 
comerços, basat en la segregació en contenidors del 
rebuig i de les fraccions recuperables (paper i cartró, 
vidre i envasos lleugers) arreu del terme municipal, 
exceptuant el nucli antic, on es duu a terme la 
recollida porta a porta del rebuig. Fins al moment, no 
es recull la fracció orgànica dels residus municipals, 
una de les grans mancances del sistema, excepte en 
el cas de determinats grans generadors (bars, 
restaurants i fruiteries).

Actualment, i des de lʼany 1999, a Arenys de Mar es 
recull la fracció orgànica generada per un total de 26 
grans productors de FORM, mitjançant un sistema de 
recollida porta a porta. També es recull des de lʼany 
2008 la FORM generada a les guinguetes (13 
instal·lacions) que operen a les platges dʼArenys 
durant la temporada dʼestiu (3 mesos).

A partir dʼaquesta situació, es vol implantar la recollida 
selectiva de la FORM a nivell de tota la població 
dʼArenys de Mar, i ampliar el circuit de recollida a tots 
els grans productors de FORM que operen dins del 
terme municipal (155 establiments). 

Per tal dʼajustar la implantació a la realitat divergent 
dels grans sectors urbanístics que integren el municipi 
dʼArenys de Mar (fonamentalment, el nucli antic amb 
carrers estrets i habitatges unifamiliars i plurifamiliars 
de fins a 3 plantes; lʼeixample dʼedificis verticals de 
més de 3 plantes; i les urbanitzacions de baixa 
densitat), sʼha previst lʼaplicació dʼun procés 
dʼimplantació progressiu, començant per les 
urbanitzacions del terme dʼArenys de Mar (11 
nuclis poblacionals) i les àrees urbanes de baixa 
densitat associades directament a la trama urbana (3 
nuclis poblacionals), i seguint posteriorment amb  el 
nucli antic i lʼeixample.

Recollida selectiva de la FORM domèstica

Sʼimplantarà aquesta recollida a les urbanitzacions 
dʼArenys de Mar (11 nuclis poblacionals) i a aquelles 
àrees urbanes de baixa densitat associades o 
annexades directament a la trama urbana (3 nuclis 
poblacionals). En total, es tracta dʼun sector de 1.870 
habitants i uns 659 habitatges, on sʼimplantaria per 
primera vegada la recollida selectiva de la FORM. 

El procés dʼimplantació serà el següent:

Definició dʼun circuit de recollida selectiva de la FORM 
conjuntament entre lʼAjuntament dʼArenys de Mar i 
lʼempresa concessionària del servei.
Planificació del servei de recollida selectiva de la 
FORM. Inicialment, sʼha previst que la FORM es 
reculli 4 dies a la setmana: dimarts, dijous, dissabte i 
diumenge. Lʼhorari de recollida serà a partir de les 
23h. És fonamental també fixar el calendari de 
neteges dels contenidors. Com a criteri general, seria 
aconsellable una neteja a fons com a màxim cada 15 
dies.
Instal·lació de contenidors de 240 litres al carrer. Com 
a criteri general, es col·locarà com a mínim un 
contenidor de FORM al costat de cada punt de 
recollida de rebuig i també al costat de cada àrea 
dʼaportació de selectiva. 
Distribució de 300.000 bosses compostables i 
biodegradables de 10 litres de capacitat, per a la 
segregació de la FORM a nivell dels habitatges 
dʼArenys de Mar. Són bosses de 18 micres de gruix, 
de 42 x 45 cm, amb  el certificat OK Compost i amb 
impressió personalitzable, i es distribuiran en paquets 
de 20 unitats
Execució dʼuna campanya dʼeducació i sensibilització 
ambiental mitjançant, cartes, tríptics, reunions amb  els 
veïns i veïnes. Informació sobre els punts permanents 
de distribució de materials de la campanya.

Recollida selectiva de la FORM comercial

En paral·lel, també sʼampliarà la recollida selectiva de 
la FORM de grans productors a 20 nous establiments, 
de manera que hi haurà un total de 46 grans 
productors amb  servei de recollida de la FORM 
generada. 

Implantació de la recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals 

(FROM), a nivell domèstic i ampliació de la recollida selectiva de la FORM dels grans 

productors.
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No és només perquè els llibres i els nostres 
avantpassats ens diguin que, diverses vegades i 
sistemàticament, al llarg dels segles i segles 
dʼhistòria, com a poble, territori, amb  la cultura 
catalana, com a sentiment i eix vertebrador, ens hem 
sentit lliures.

És perquè avui seguim tenint aquest sentiment i eix 
vertebrador. Amb  els nostres defectes, les nostres 
virtuts, amb  persones nouvingudes, com a arreu del 
món.

Amb  crisi econòmica, social i política. Però seguim 
sent i sentint.

I ens distreuen amb una sentència tenaçment 
endarrerida, expressament no proclamada, del 
Tribunal Constitucional, un tribunal que, no ens 
enganyem, no ens sentim nostre, sobre una llei, 
lʼEstatut, que tampoc ens sentim nostre. Primer 
perquè aquest Estatut que es debat com a 
constitucional sí, constitucional no, és una llei que fou 
retallada de la que aprovà el Parlament de Catalunya i 
segon perquè en el fons del nostre cor sentim que no 
ens calen estatuts dʼautonomia per a funcionar, el que 
ens cal és ser un país. 

Tant seʼns en dóna, doncs, la sentència que pugui 
dictar dit Tribunal.

I fem una mica de memòria un xic més llunyana, 
apagades intermitentment inacabables a Barcelona, 
trens de rodalies traient guspires, tant ells com les 
seves instal·lacions, durant mesos amb fallades 
incalculables. Tot per no haver invertit per part de 
lʼestat, aquest que diuen que és de tots, en renovar i 
actualitzar infraestructures. I Catalunya anar patint 
expoli fiscal i anar aportant a aquest estat que ens 
diuen que és de tots, els nostres guanys.
De segur a cada u i una de nosaltres ens vénen al cap 
dʼaltres exemples.

I nosaltres paciència, vinga paciència.
I que està passant ara, que la paciència sʼha acabat i 
ens estem movent. És el poble que es mou i és el 
poble que decidirà.

Decidir si seguir sent lʼase dels cops dʼun país veí, 
que no obstant tot lʼexposat anteriorment i més, ens 
diuen que en som el motor, però que està de sobres 
demostrat que no ens estima, ni tant sols ens 
respecta.

O bé optar per la via de la independència. Una via ara 
per nova, sí, però retrobant aquella llibertat que 
sabem que teníem. Amb  totes les persones que 
habitem i habitaran aquest territori, treballant, amb 
il·lusions, desenganys, alegries i desencisos. Malgrat 
tot però, per  a tenir un país propi: Catalunya.

Podeu trobar aquests i altres articles a les pàgines web:                Redacció:
www.esquerra.cat/arenysmar                                                                Joaquim Doy  i Gorina                                                                   
www.arenysdemar.cat/entitats/erc                                                         Marc Soler  i Colomer
                                                                                                               Annabel Moreno  i Nogué                    
e-mail: arenysmar@esquerra.org                                                          Mercè Rigual  i Graupera                                  
                                                                                                                                                            Edita: Fundació Josep Irla

13D Perquè? (I dʼaltres que en vindran).

Per un 2010 ple de bons desitjos
 
En aquest darrer escrit de l’ATR de l’any, el Grup Municipal d’esquerra vol desitjar-vos unes molt bones festes i una millor 
entrada d’any. Tanquem un any  marcat per la crisi econòmica que ha afectat molts ciutadans i també l’administració pública. 
Tant de bo siguin certs els pronòstics que auguren un 2010 de recuperació econòmica.
 
Acabem l’any  amb l’entrada d’una nova regidora al Grup Municipal,  l’Annabel Moreno, i amb Jordi Pera al capdavant de l’àrea 
d’Urbanisme.  Aquest  canvi i la feina duta a terme fins ara, també per en Joaquim Ponsarnau, i per en Marc Soler i Colomer, que 
continua treballant en les àrees que ja tenia adjudicades, fa que Esquerra encari el 2010 amb més ganes que mai: per enllestir 
projectes, començar-ne de nous i treballar per l’Arenys de Mar que volem.
 
Acomiadem l’any, també, amb la corrupció política a Catalunya a primera plana de diaris i informatius, i malauradament a 
Arenys de Mar, de retruc, també. I això ens preocupa malgrat la nostra confiança en la gran majoria de càrrecs públics que 
treballen pel bé comú. Des d’Esquerra denunciem enèrgicament aquests fets,  la mala gestió pública i apostem per un 
ajuntament més transparent.   
 
Per un 2010 ple de bons desitjos, que passeu unes molt bones festes!
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