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És nomenat Fill Predilecte de
la vila en reconeixement a
l’excel·lent tasca de promoció
cívica, social i cultural i a la seva
catalanitat i  humanisme

El Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Mar va
nomenar Fill Predilecte de la vila Josep
Montmany i Vidal, en reconeixement a
“l’excel·lent tasca de promoció cívica, social
i cultural efectuada a la nostra vila en un
marc d’oberta catalanitat i fortes conviccions
humanístiques”. L’acte va tenir lloc dissabte
8 d’abril, en una sessió plenària de caràcter
extraordinari, que va aplegar a la Casa de
la Vila 150 persones, personalitats locals,
familiars i amics de l’homenatjat, mort
el passat 20 de desembre de 2005.

Josep Montmany (Arenys de Mar, 1918-
2005) va impulsar nombroses iniciatives
socials i culturals. Va presidir el Patronat
d'Habitatges Santa Maria i va impulsar
publicacions i entitats tan destacades com
Arenys Vida Parroquial, el Centre de
Documentació i Estudi Salvador Espriu –que
va ajudar a crear i del qual continuava sent
membre–, el Centre d'Estudis Josep Baralt
i l'Associació d'Amics de la Puntaire.

L’alcalde, Miquel Rubirola, va destacar les
valuoses aportacions de Montmany en tres
àmbits: cívic, social i cultural. “Arenys de
Mar deu molt al senyor Josep Montmany i
Vidal i aquest acte és una mostra de
reconeixement i estimació per tot allò que
ell ens va aportar com a comunitat i com a
persones”, va dir l’alcalde. A continuació,
mossèn Martí Amagat, amic íntim de
Montmany, va ser l’encarregat de glossar la
seva figura i va vaticinar que “té tots els
números per ser un referent per a les noves
generacions de vilatans”. El rector d’Arenys
de Mar va confessar la seva profunda
admiració per Montmany, de qui va dir que
l’ajudava a destriar la llum de la foscor. “En
Josep fou d’aquests homes complets: la
seva cultura era àmplia i rica i tenia veu
pròpia”, va afegir.

En nom de la família, Teresa Montmany, una

dels cinc fills de l’homenatjat, va agrair el
nomenament i les mostres d’afecte en nom
de la seva mare, Dolors Malagelada, i de
tota la família. La vídua va recollir finalment
de mans de l ’alcalde un quadre
commemoratiu: un pergamí fet a mà per
l’artista local Laia Soler que conté un poema
d’Espriu i una bonica ressenya de Josep
Montmany i Vidal.

Amb motiu del nomenament, l'Ajuntament
ha reeditat el llibre A tocar ratlla, publicat
l'any 1999, que conté articles de Montmany
publicats a Arenys Vida Parroquial. La
reedició inclou 21 nous articles d’anys
posteriors, just fins al desembre de 2005, el
mes que va morir. Els assistents van ser
obsequiats amb el llibre i un punt de llibre
commemoratiu, realitzat per Enric Maass,
expressament creat per a la ocasió i en
homenatge a Montmany, que reprodueix
una bella imatge d’una puntaire. Serà el
primer d'una sèrie de quatre punts de llibre,
un per a cadascun dels quatre arenyencs
que aquest 2006 seran nomenats fills
predilectes.

Quatre nomenaments
El Ple municipal del 28 de desembre de
2005 va aprovar iniciar l'expedient per
nomenar fills predilectes d'Arenys de Mar
els senyors Jordi Palomer i Pons, Joaquim
Mollfulleda i Borrell, Josep Maria Pons i Guri
i Josep Montmany i Vidal. El nomenament
de Josep Montmany és, doncs, el primer
dels quatre que es faran durant aquest 2006.
El següent serà el de Joaquim Mollfulleda,
director del Museu Mollfulleda de
Mineralogia, el pròxim 6 de maig al Calisay.

Arenys de Mar lloa la figura de
Josep Montmany
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Els acords assolits entre
l’Ajuntament i la Congregació
religiosa suposa, a més,
l’obtenció de nous vials per
connectar amb el Pla dels
Frares i d’una zona verda
pública de 10.000 m2, i també
la  cons t rucc ió  de  30
habitatges

El Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Mar
va aprovar –amb els vots a favor de tots
els regidors, a excepció d’ICV, que es va
abstenir- el passat 22 de març un conveni
de col·laboració urbanístic amb la
C o n g r e g a c i ó n  d e  R e l i g i o s a s
Concepcionistas Misioneras de la
Enseñanza per fer possible que el Col·legi
de la Presentació ampliï l’oferta educativa.
L'objecte del conveni és regular la petició
de la congregació per millorar i ampliar
les instal·lacions educatives, i, en segon
lloc, construir part del sostre edificatori
que el Pla general li atorga a les zones
d'ús residencial de la finca. Cal destacar
que la Congregació renuncia a 2.916 m2
de sostre residencial i proposa la
construcció de 30 habitatges, que se
situarien fora de la carena i, per tant,
tindrien un menor impacte paisatgístic. El
10% d’aquests habitatges es destinarà a
habitatge social. Quant a l’escola, la
previsió és que construeixin un nou edifici
per a aules i un nou equipament esportiu.
L’ampliació del centre permetrà que
l’escola es doti de dues línies més
d’ensenyament.

El conveni també estableix noves zones
de pas per a vianants i vials, un espai
d’aparcament i la cessió d'un espai lliure
públic de 10.330,24 m2. Aquesta actuació
permetrà, doncs, descongestionar l’actual
i única entrada al centre escolar pel carrer
Pompeu Fabra. Després de l’aprovació
per part del consistori, el conveni urbanístic
haurà de rebre ara el vistiplau de la
Direcció General d’Urbanisme de la
Generalitat de Catalunya. L’alcalde
d’Arenys de Mar, Miquel Rubirola, destaca
la importància d’haver tancat aquest acord
ja que, tenint en compte el futur creixement

de la vila, cal també dotar el municipi de
més serveis, entre ells, l’educació. La
previsió és que les obres, si el Pla tira
definitivament endavant, comencin en un
termini d’un any.

Passera al rial de Sa Clavella
La Regidoria d'Urbanisme de l'Ajuntament
d'Arenys de Mar ha col·locat una passera
al rial de Sa Clavella. L'objectiu d'aquesta
obra és donar pas als vianants en cas de
pluja, evitant el perill que comporta creuar-
lo, per la quantitat d'aigua que conflueix
en aquest punt. Aquest pas dóna servei
i millora la seguretat dels alumnes de l'IES
Els Tres Turons, com també del Centre
Maricel. Tècnics especiali tzats i
l'Enginyeria de Ricard Alsina van estudiar
i calcular l'estructura del pas per suportar
la càrrega i els esforços a què es trobarà
sotmesa. El projecte el va executar
Serralleria Mecànica Alsina, que ha
construït la passarel·la, i Vila Recasens
ha fet l'obra civil.

El Col·legi de la Presentació
ampliarà les instal·lacions
educatives de la vila
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Adjudicada a l’empresa
COMSA la construcció i la
gestió del nou aparcament i
de la zona blava de la vila

L’aparcament subterrani del Xifré tindrà
455 places, 55 més del previst. Aquesta
és una de les millores de la proposta
presentada per l’empresa COMSA, que
ha estat la guanyadora del concurs
d’adjudicació de les obres de construcció
i gestió del pàrquing del Xifré. La mesa
de contractació ho va determinar el
passat 3 d'abril després d'estudiar els
informes econòmics i tècnics elaborats
amb relació a les ofertes presentades.
El Ple municipal donarà el vistiplau
definitiu de la contractació.

La construcció de l’aparcament
suposarà una inversió total de 8.091.581
euros. El pàrquing es construirà a les
feixes de l’edifici Xifré i tindrà 5 plantes:
dues de subterrànies, una planta a nivell
de la riera del Pare Fita –on s’accedirà
pel carrer de Santa Clara– i dues plantes
més. De les 455 places d’aparcament,
168 seran de rotació, 120 funcionaran
amb abonament i 167 de concessió. Un
cop s’acabi la construcció del pàrquing,
es reconstruiran les actuals plataformes
i s’aprofitarà per ampliar la vorera
annexa a l’edifici Xifré, cosa que
permetrà guanyar una petita plaça.
L’empresa també es compromet a
instal·lar escales mecàniques per
superar el desnivell.

Altres millores de la proposta presentada
per COMSA són: instal·lació d’un
sistema de detecció de places lliures i
ocupades (amb llums verds i vermells);
d’un sistema d’interfons (entre usuaris

i personal), d’un sistema portàtil per
inflar pneumàtics i d’un sistema portàtil
per carregar bateries. Així mateix, es
comprometen a contractar personal en
atur preferentment d’Arenys de Mar. En
total, es crearan 8 llocs de treball
directes. COMSA també promet garantir-
ne la qualitat ambiental: utilització de
materials reciclables o reutilitzables, 12
places per a bicicletes, temporitzadors
en aixetes i enllumenat, contenidors per
a separació de residus (olis, bateries,
fluorescents…), i acreditació de gestió
de qualitat AENOR.

Finalment, l’empresa concessionària
també prestarà el servei de grua, cedirà
20 places a l’Ajuntament (per a dipòsit
de vehicles, vehicles municipals…) i
millorarà el cànon que rebrà el consistori
en concepte d’ingressos.

Nova vorera al carrer Jaume
Borrell
L’Ajuntament d’Arenys de Mar ho té tot
a punt perquè el carrer Jaume Borrell
guanyi vorera davant de la torre d’en
Llobet. El pas actual és tan estret que
no hi poden passar alhora vianants i
vehicles i, per tant, és un perill. Per fer
possible aquesta ampliació de la vorera,
el consistori ha aprovat l’alienació, a
través d'una permuta, d’11,40 m2 de
l'habitatge situat al número 3 del carrer
Jaume Borrell, per una superfície de
15,24 m2 de l'immoble del número 1 de
la mateixa via. L'Ajuntament procedirà
a l'enderroc i la reconstrucció de les
façanes afectades. L'espai alienat es
destinarà a millorar la vialitat del carrer
i, per tant, es donarà continuïtat a la
vorera perquè els vianants hi passin
sense dificultats. Es preveu que les
obres comencin passat l ’est iu.

El pàrquing del Xifré tindrà 455
places i s’hi farà una inversió de
8 milions d’euros
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L’Ajuntament d’Arenys de Mar
edita un llibre per conèixer
l’escriptor i pensador arenyenc
a través d'entrevistes a
persones que el van conèixer i
estimar
L’Ajuntament d’Arenys de Mar ha editat Fèlix
Cucurull: allò que no diuen els llibres, amb
la intenció d’afavorir el coneixement de
l’escriptor i pensador arenyenc a través
d'entrevistes a persones que el van conèixer
i estimar. La publicació d'aquest llibre conclou
amb èxit més de dos anys de treball per tal
de recuperar i enriquir un treball de fi de
curs fet fa deu anys per dues alumnes
de l'IES Els Tres Turons, Raquel Vidal i
Míriam Fabregà, que va ser mereixedor
dels premis Baldiri Reixac i Cirit. El llibre
es va presentar el 7 d’abril a la biblioteca
P. Fidel Fita d’Arenys de Mar, amb la
intervenció de les dues autores i de
l'historiador Agustí Barrera, que ha col·laborat
en l'edició.

L’acte va comptar amb la intervenció del
grup musical arenyenc ReigBord, integrat
per dos néts de l’homenatjat, Fèlix Cucurull
Sangerman i Zenon Aguiló, i per Ferran
Aguiló i Gerard Aguiló, acompanyats de
Dídac Rocher. Els músics, que van dedicar
l’actuació a l’avi i també a l’àvia Teresa –tal
com va dir Fèlix Cucurull Sangerman-,
present a la Biblioteca, van presentar set
poemes de Fèlix Cucurull i Tey, la majoria
de quan era un adolescent, que ells mateixos
han musicat. La riquesa musical i la força

interpretativa van fer emocionar els
assistents.

La publicació del llibre s’inclou en
l’homenatge que la Biblioteca, la família
Cucurull i el consistori han realitzat amb
motiu dels deu anys de la mort de l’escriptor.
La idea inicial del treball, ara fa deu anys,
era parlar de Cucurull a través d'un seguit
d'entrevistes amb l'escriptor i ideòleg polític
arenyenc. La mort de Cucurull el 4 de febrer
de 1996, just l'endemà de la primera
entrevista realitzada per les dues estudiants,
els va fer reorientar la metodologia. El ventall
de personatges entrevistats és molt variat:
des de la seva vídua o un dels seus fills i
dos dels néts, fins a un dels seus deixebles
i també amics de la infantesa o la seva
última perruquera.

A més de les entrevistes, el lector també
trobarà en el llibre noves incorporacions:
fotografies i perfils actuals dels entrevistats,
incloses les dues autores; un perfil de
Cucurull redactat per Agustí Barrera i una
cronologia dels fets més importants de la
seva vida. A més, s'hi inclou una entrevista
publicada a la revista Institufrènia de l'Institut
Els Tres Turons l'any 1992, que diversos
alumnes del centre van fer a Cucurull.

Universitat d’Estiu a Arenys
Arenys de Mar acollirà per tercer any dues
de les activitats de la Universitat d'Estiu
Ramon Llull. Aquest 2006, l’oferta proposa
analitzar la relació entre Internet i els infants,
en segon lloc, posa sobre la taula el bullyng.
Les dues activitats es duran a terme a la
Sala Josep Maria Arnau del Centre Cultural
Calisay. Les inscripcions es faran del 2 de
maig al 22 de juny de 2006 (ambdós
inclosos). Més informació, a www.url.es.

Programa
Dissabte 1 de juliol, de 10.00 a 14.00 h,

Internet i els infants. Aquesta activitat estarà
coordinada per l'entitat local Arenys.org, que
el 19 d'abril compleix deu anys. Descompte
per a empadronats a Arenys de Mar i Arenys
de Munt.

Dissabte 15 de juliol, de 10.00 a 14.00 h
i de 16.00 a 20.00 h, Bullyng. Activitat
coordinada per l'advocada arenyenca Eulàlia
Casas. Descompte per estudiants, matrícules
anticipades i empadronats a Arenys de Mar.

Descobrir Fèlix Cucurull des d’una
altra perspectiva



6
pàg.

ha es ta t  not íc ia

Una companyia de Calafell
guanya el premi Vila d’Arenys

El grup K-Mama de Calafell va
guanyar el 34è Concurs de teatre
amateur premi Vila d’Arenys amb La
dansa de l’Escorpí. En segon lloc, va
quedar el grup Rodamón de Terrassa
i el tercer classificat va ser Quatre per
Quatre de Granollers. La votació
popular va premiar el Centre Moral i
Recreatiu de Pineda amb El Florido
Pensil.  El lliurament de guardons del
concurs, que organitza el Grup Artístic
Carles Xena, es va fer el 8 d’abril en
un restaurant de la vila. Pel que fa a
altres premis, la millor actriu principal
va ser Maria Arnau del grup Quatre
per Quatre; el millor actor Josep Lluís
Simarro del Grup Nyoca de l’Ametlla
del Vallès; la millor actriu de
repartiment, Andrea Ros de Rodamon;
el millor actor de repartiment, Joan
Carles Gómez de K-Mama, i la millor
direcció, Montse Sala de Rodamon.

La col·lecció de puntes de
Carmen Tórtola

L'Organisme Autònom Local (OAL)
Museu d'Arenys de Mar i el Col·legi
d'Art Major de la Seda de Barcelona
van signar el 13 de març, a
l'Ajuntament d'Arenys de Mar el
conveni de dipòsit de la col·lecció
Carmen Tórtola Valencia, que va ser
una famosa ballarina del segle XX. El
Museu d'Arenys de Mar estava
representat per l'alcalde, Miquel
Rubirola i Torrent, i en nom del Col·legi,
el seu president, Magin Borrell i
Portabella. Aquest acord formalitza la
cessió d'una important col·lecció de
puntes de coixí que, de fet, des de
l'any 1992 es pot contemplar al Museu
Marès de la Punta d'Arenys de Mar.
Aquesta col·lecció consta d'un total
de 200 peces de punta al coixí i a

l'agulla de diverses tècniques i destaca
per la varietat i el valor d'alguns dels
treballs, els més antics realitzats al segle
XVI.

Horaris d’estiu dels Museus

Des de l’1 d'abril i fins al 30 de
setembre, el Museu Marès de la Punta
i el Museu Mollfulleda de Mineralogia
canvien els seus horaris de tarda. Els
Museus tindran el següent horari: de
dimarts a dissabte d'11.00 a 13.00 h
i de 18.00 a 20.00 h i diumenges i
festius d'11.00 a 13.00 h. Recordem
que els primers diumenges de mes
l'entrada als Museus és gratuïta i que
tanca les portes els dies: 1 i 6 de
gener, Divendres Sant, 9 de juliol i 24,
25, 26 i 31 de desembre.

De viatge amb el rander
Joaquim Castells

El Museu Marès de la Punta d'Arenys
de Mar i el Centre Cultural Calisay van
mostrar durant el mes d'abril una
interessant exposició de fotografies
realitzades el segle passat per Joaquim
Castells, un dels propietaris d'una
prestigiosa casa de randes de la vila,
en els seus viatges per la geografia
espanyola. El comissari de l’exposició,
Joan Miquel Llodrà, va voler explicar
que Castells “va recórrer durant més de
vint anys la totalitat de la península
ibèrica per establir i mantenir contactes
professionals amb la seva clientela i
que, anés on anés, a més dels mostraris
amb les excel·lents creacions realitzades
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per les seves puntaires, el fidel company
de viatge de Castells va ser sempre una
càmera fotogràfica. I és que, més enllà
del seu ofici, la gran passió d’aquest
arenyenc va ser l’art fotogràfic, a través
del qual va recollir gràficament una
època i una manera de viure esvaïdes
pels avatars de la història.”

25 anys d’Aplec

L'Aplec Sardanista d'Arenys de Mar
va celebrar el 2 d’abril un quart de
segle de vida. L'aplec l'organitza cada
any la secció sardanista de l'Ateneu
Arenyenc al parc de Lurdes. Per
commemorar aquest 25è aniversari,
l'Ateneu ha editat un CD amb 13
sardanes relacionades amb Arenys.
Quatre de les sardanes són dels
mestres arenyencs Juli Torra, Joan
Dulsat, pare Manel de Lipà i Xavier
Maimí. El CD porta per títol Regust
arenyenc i ha estat enregistrat per la
cobla Els Montgrins. El treball recull
diverses sardanes de mestres
arenyencs i d'altres que han estat
estrenades durant aquests anys en
els aplecs del parc de Lurdes. Aquest
2006, l’Aplec ha homenatjat diversos
músics: els integrants de les cobles
Els Montgrins i Jovenívola de
Sabadell, que durant aquests 25 anys
sempre han participat en l'aplec
arenyenc.

El viacrucis  fet amb esmalts,
al Calvari

L'ermita del Mont Calvari llueix des
de Setmana Santa una col·lecció
d'esmalts que relaten, escena a
escena, el viacrucis que va patir
Jesucrist. Aquests esmalts han estat
fets per Encarna Ferrer, que hi ha
estat treballant durant tot un any de
manera altruista, després que el rector
de la parròquia de Santa Maria,
mossèn Martí Amagat, l'animés a fer-
los els esmalts. Ferrer fa una cessió

de l'obra perquè es pugui contemplar
a l'ermita del Mont Calvari.

Millores al port

El port d’Arenys de Mar va posar en
servei el 7 d’abril el primer mòdul que
recollirà i tractarà les aigües de sentina
i les residuals dels vaixells. La
instal·lació forma part d’un projecte
global que preveu equipar 30 ports
catalans amb aquesta estació per tal
de millorar la gestió dels residus líquids
que generen tot tipus d’embarcacions
amb una inversió d’un milió d’euros.
La nova instal·lació recull de forma
separada les aigües de les sentines
emmagatzemades en els tancs de les
embarcacions i les aigües residuals.
Un cop feta la recepció, les aigües
brutes es recullen en un dipòsit
mòbil que després es buida a la
xarxa de clavegueres. Les sentines,
en canvi, es tracten en el mateix port
i se separen els hidrocarburs de
l’aigua, que un cop neta, es torna a
la dàrsena.

Mostra de javelina

La platja de la Picòrdia va ser escenari,
el diumenge 26 de març, de la 1a
Mostra de Llançament de Javelina
d'Arenys de Mar, que va comptar amb
la participació de 66 atletes, entre
grans i menuts, federats i no federats.
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La jornada va transcorre amb bon
temps, cosa que va fer que hi hagués
nombrós públic observant la prova.
La Regidoria d'Esports agraeix l'ajut
dels organitzadors i col·laboradors.
La Mostra va començar amb el
llançament de vòrtex en totes les
categories. A continuació, els atletes
de la categoria absolut, entre els quals
hi havia l'atleta local Pol Rueda i
integrants del Campionat de Catalunya
de Javelina com l'actual campió Ricard
Parellada, van fer una mostra de
llançament amb el vòrtex. Amb
aquests tirs, es van veure llançaments
de 90 metres de llargada. Després de
la demostració de llançament de
vòrtex, es fer la mostra amb javelina
i els atletes van assolir marques de
fins a 76 metres.

D’excursió a Montserrat

L'OAM d'Esports d'Arenys de Mar, en
col·laboració amb la Diputació de
Barcelona, va organitzar dijous 30 de
març la tercera sortida del Cicle de
passejades de la gent gran amb una
visita a Montserrat. Aquest programa

es realitza amb el col·lectiu de gent
gran que està inscrit en el Gimnàs
Municipal, i té com a fita interrelacionar
esport i natura. En total són quatre
passejades guiades per les serralades
més emblemàtiques de Catalunya. La
data prevista per a l'última passejada
és el 25 de maig a la serralada del
Montnegre.

Normes d’ús de les cartelleres
municipals

L’Ajuntament d’Arenys de Mar informa
de les normes que regeixen la
col·locació de cartells en les cartelleres
municipals:

És obligatori demanar permís a
l'Ajuntament per col·locar un cartell a
les cartelleres municipals

Només s'hi poden penjar cartells
no superiors a una mida de din A3

Els cartells s'han d'enganxar amb
celo, mai amb cola

En cap cas, un cartell no en pot
tapar un altre de col·locat prèviament
i que anunciï un acte que encara no
s'ha celebrat

PROGRAMACIÓ MAIG 2006

Diumenge, 14 de maig de 2006
18.00 h tarda

El racó dels avorrits amb Pep López
Espectacle de música

Organitza: Teatre Principal
-Regidoria de Cultura
Preu: 5 euros

Tota la informació actualitzada, la
trobareu en el web municipal, que,
des de l’abril, ja té activat el domini
c a t : w w w. a r e n y s d e m a r. c a t
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Una proposta per
conèixer la natura de
l’Alt Maresme

La biòloga arenyenca, Carme Buxalleu,
acaba de publicar L'Alt Maresme
itineraris de natura, que es va presentar
a la Biblioteca P. Fidel Fita d’Arenys de
Mar el 31 de març. És un acurat estudi
que pretén mostrar la realitat natural de
la subcomarca de l'Alt Maresme, a
través d'una selecció de diferents
itineraris que transcorren per tots els
seus pobles i que permeten copsar els
diferents ambients altmaresmencs. En
l'acte, hi participarà el coordinador de
l'Escola de Natura del Corredor, Joan
Manel Riera i Vidal. El llibre és fruit de
més de sis anys de feina ja que a més
de la realització i l'explicació dels 13
itineraris, el llibre conté 327 dibuixos
fets per l'autora.

En el llibre, s’hi poden trobar detallades
explicacions del patrimoni natural,
arquitectònic i també cultural en tots els
itineraris i en el moment adient. A més,
bona part de les edificacions hi són
dibuixades, com també tots els animals
i plantes anomenats. També s'hi inclou
un mapa per a cada itinerari. El llibre
permet descobrir espècies insòlites,
espècies gens esperades dins el context
del clima mediterrani dominant a l'Alt
Maresme, espècies raríssimes o tàxons

infraespecífics que, a tot el món, només
es troben al Maresme i, fins i tot, només
a l'Alt Maresme.

Atles d’ocells
maresmencs

La comarca del Maresme està
d’enhorabona. El llibre de Buxalleu ha
vist la llum al mateix temps que un altre
interessant estudi mediambiental, L’atles
dels ocells nidificants del Maresme. És
també un estudi exhaustiu de les
espècies nidificants, fruit de set anys
d’estudi i feina, i que actualitza la
informació de què es disposava fins ara,
ja que des de 1983 no es publicava cap
treball sobre l'avifauna de la comarca
del Maresme. La conclusió és que
durant aquests darrers anys ha
augmentat el nombre i distribució
d'espècies forestals, de rapinyaires,
d'aus aquàtiques i d'espècies urbanes.
Per contra, s'ha reduït la distribució de
les espècies lligades als conreus. Un
dels coordinadors de l’Atles ha estat
l’arenyenc Enric Badosa.

Millores en l’arbrat
municipal

La Regidoria de Medi Ambient va portar
a terme durant el mes de març una
campanya de millora de l'arbrat
municipal que s'emmarca en el
programa d'atenció dels arbres de la
vila. Les feines van consistir en la poda
de les alzines de la plaça de l’Església,
la poda del cedre monumental de la
plaça de Sa Boada; l’eliminació dels
pins morts del parc de Can Nadal i la
neteja i poda de la pineda de l'IES Els
Tres Turons.

Contenidors de piles i
llaunes

Una altra novetat de la Regidoria de
Medi Ambient és la posada en marxa
d’una prova pilot per posar més a l’abast
dels vianants la recollida selectiva de
piles i llaunes. S’han col·locat tres
contenidors dobles –per a piles i per a
llaunes– en tres punts de la vila: la riera
del Bisbe Pol, davant del mercat
municipal; l’N-II, davant de l’estació de
Renfe; i la riera del Pare Fita, a prop
del pont de Lurdes.
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Residència Geriàtrica i Centre de Dia?

El PSC d’Arenys de Mar ja ho dèiem
en la campanya de les eleccions
municipals del 2003: el concepte de
sanitat queda sovint confós amb salut
física o assistència sanitària. Tanmateix,
proposem un concepte més ampli i
global  en el qual tingui importància
l’ambient físic i social. Es aquí on
l’Ajuntament pot fer-hi molt.

Per això demanàvem la creació d’un
Centre de  Dia per a la gent gran i que
estigués vinculat a la residència
geriàtrica municipal. A un any vista de
les properes eleccions municipals del
2007,  el govern municipal format per
CiU i  PP  encara no hi ha  fet res, el
Patronat  sovint no es reuneix ni un cop
al trimestre, i quan ho fa, es convoca

Fets punibles

En reiterades ocasions, aquells que ens
dediquem a la política activa, ens hem
queixat de la manca de motivació
per part de la ciutadania pel que fa

Actuacions del govern municipal en
millora de serveis i carrers

CiU és molt conscient de les mancances
que a nivell d'infraestructures i serveis
tenim a la vila, i per això el govern
municipal ha concretat un conjunt
d'actuacions per millorar serveis i fer
obres als carrers. Destaquem que hi ha
un conjunt d'obres públiques que seran
realitat en el decurs dels mesos vinents
a la riera del Bisbe Pol i del Pare Fita
d'Arenys: hi ha actuacions que posen
al mateix nivell les dues voreres dels
carrers perpendiculars, tot donant
prioritat als vianants i eliminant les
barreres arquitectòniques. S'iniciarà ben
aviat el primer tram de renovació de la
xarxa de clavegueram del carrer de
Platja Cassà fins al carrer d'en Riera
amb la renovació de les voreres i
l'enllumenat. Hi haurà una actuació molt
important de renovació de l'enllumenat
públic a la riera del Pare Fita, entre els
carrers de l’Hospital i de Montserrat; a
la zona del Fondo de les Creus; al rial
del Sapí i al rial de Sa Clavella; al carrer
de Pompeu Fabra, entre els carrers de
Vallgorguina i Malgrat; i més endavant,
a l'entorn del parc de Lourdes, al Pla
dels Frares, a l’entorn del cementiri i
Sant Elm i a l'entorn del col·legi Joan
Maragall. Hi haurà la construcció del
nou aparcament subterrani, amb 455
places, als jardins de l'edifici Xifré. Es
començarà una  significativa ampliació
de la Biblioteca que ens permetrà tenir
una nova sala d'actes i exposicions, i
es podran remodelar, així, els espais
actuals. S'enderrocarà la casa de can
Ramon de les Aigües per bastir-hi un
nou edifici amb les recursos de l'Escola
Taller.  La Generalitat de Catalunya farà
obres significatives al col·legi Maragall.
Les actuacions que hem esmentat són
un indicador de la voluntat decidida del
consistori municipal per anar avançant
en la línia de renovació i millores perquè
en puguem gaudir tots plegats.

a la política i la poca confiança que
nosaltres mateixos, encara que no
intencionadament, els transmetem. No
ens estranya gens ni mica aquesta
actitud ciutadana, perquè amb les
nostres pròpies accions hi contribuïm.

De què serveix un acord de Ple –màxim
òrgan decisori del Consistori- si
després no en respectem el contingut?
Per què hi ha qui constantment es
dedica a transgredir les regles del
joc? Quina credibilitat podem exigir al
ciutadà, si nosaltres som els primers a
vulnerar-la?

El ROM, en l’art. 80è, referent al deure
de reserva dels regidors, estableix en
el punt 1): “Els regidors tenen el deure
de guardar reserva quant a les
informacions que se’ls faciliti per fer
possible el desenvolupament de les
seves funcions, especialment de les
que hagin de servir d’antecedent per a
decisions pendents d’adopció.”

És principi bàsic en Dret que “la
ignorància de la llei no exculpa del seu
compliment”.  Un regidor ha de saber
l’articulat pel qual es regeix el seu càrrec
i les conseqüències del seu mal ús.

Reflexionem una mica tots plegats
perquè la política no és –o almenys no
hauria de ser– un joc. Què ens queda
d’un Estat de Dret si en vulnerem els
seus principis rectors? Quina credibilitat
poden transmetre les institucions si els
que en constitueixen el seu cap visible
són els primers de no respectar-les?
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L’alcalde i el seu govern sota sospita

El passat dimarts 4 d’abril, el regidor no
adscrit va presentar una denúncia a un
promotor per calúmnies contra la seva
persona per haver reconegut que se li
va passar informació privilegiada per
tal d’adquirir les parcel·les adequades
en un sector de la nostra vila i manifestar
que qui ho havia fet havia estat el mateix
regidor no adscrit.

Aquest ho ha posat en coneixement del
Jutjat de 1a Instància, ja que la
transmissió d’informació privilegiada és
un delicte penal i no denunciar aquesta
informació també ho és.

Feia temps que això havia de passar.
L’alcalde ha patinat i ara se li ha vist el
llautó, ha comès un greu error que el
posa a ell i el seu govern de nou sota
sospita.

Quan un gos fa saltar la llebre, a qui
agafen és la llebre i no pas el gos. Fins
ara s’ha intentat matar el gos i salvar la
llebre, mitjançant una comissió
d’investigació realment patètica, sense
criteri i en la qual s’ha intentat
desprestigiar un regidor que va ser
valent quan va deixar el govern i està
sent valent anant on havia d’anar, que
no és altre lloc que al Jutjat, però una
vegada vist el que s’ha vist i fet el que
s’ha fet per part del regidor no adscrit,
ara haurà de ser la mateixa Justícia la
que jutjarà si realment s’ha actuat
correctament i amb transparència per
part de tothom, sense exclusions i no
pas el mateix alcalde com a president
que era d’aquesta comissió.

I ara veurem quin jutge agafa el cas i si
és suficientment hàbil per estirar el fil
d’aquest cabdell i arriba fins al final,
perquè de ben segur que la revetlla està
garantida, malgrat alguns paral·lelismes
entre el nostre Ajuntament i algun altre
que avui dia és notícia, on casualment
els seus respectius gerents es diuen
igual de cognom.

El pla d'equipaments, una necessitat

El debat és obert de fa massa temps.
Arenys de Mar té un potencial
creixement de població, per la zona del
Bareu, i cal definir amb urgència quins
equipaments ens manquen i què en
fem, dels que tenim.

És bona la ubicació de l’Ajuntament?
Des d’ERC fa temps que diem que no.
Ha quedat petit i no compleix la
normativa d’accessibilitat. La centralitat
en la població, a prop de Jutjat, Policia,
CAP, Serveis Socials... i, sobretot, la
seva major capacitat i accessibilitat, fa
aconsellable de traslladar-lo al Xifré.
S’ha fet una consulta ciutadana sobre
l’ús del Xifré, i estem igual que a l’inici
de la legislatura. Cal decidir. Nosaltres
ho tenim clar i així ens hem pronunciat.

Però no tot acaba al Xifré. Cal pensar
en la segona fase de remodelació del
Teatre Principal, que comportarà el canvi
d’ubicació del Museu de la Punta, que
podríem situar a l’actual Ajuntament.

Caldrà preveure què fem del convent
de les Clarisses. Interessa adquirir-lo
per fer una nova biblioteca? I de l’actual,
què en farem? I de l’antiga caserna de

de pressa i corrents. Un govern que
treballa així es “pan para hoy y hambre
para mañana”; no podem deixar que el
dia a dia ens tapi el futur que  en
definitiva és el nostre.

Amb la creació d’un Centre de Dia
d’àmbit municipal es donaria sortida a
situacions assistencials de moltes
persones de la nostra vila. La gent gran
 s’ha de trobar a gust en aquest poble
i l’Ajuntament ha de donar exemple.

La gent gran mereixen un tractament
digne i això es podria aconseguir
millorant i posant al dia  les instal·lacions
de la Residència Geriàtrica, amb la
creació d’un centre de dia que fos a
l’abast de totes les persones grans
d’Arenys que ho demanessin.

Arenys i la seva  gent gran s’ho
mereixen, és una oportunitat que no cal
perdre, com altres que ja hem perdut
en aquesta legislatura. Els socialistes
apostem pels serveis a les persones,
perquè creiem en la qüestió social  i per
això lluitarem per fer d’aquest somni
una realitat.

la Guàrdia Civil? Nosaltres apostem per
un alberg, però, què en vol fer el govern?

La redacció del Pla d’equipaments per
autèntics professionals ens marcarà la
situació actual, on tenim les mancances
i on anem sobrats. Cal prendre decisions
de forma urgent, amb vista a diverses
leg is la tures.  Ja n ’h i  ha prou
d’indefinicions!
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informatiu municipal d’Arenys de Mar

e q u i p a m e n t s

Els mòduls de Can Nadal funcionen
des de mitjan març a ple rendiment
com a nou equipament municipal. El
recinte, situat al carrer de Can Nadal,
disposa de dues plantes i té un total
de 600 metres quadrats. Can Nadal
és la nova seu dels Serveis Socials
de Base, de Sanitat i de l'Equip
Psicològic municipal. A més, hi
estrenen un despatx les mestres de
l'Escola d'Adults i és la nova ubicació
del Centre Obert Tallaferro, que fins
ara ocupava dues aules del Casal
Parroquial. El centre es completa amb
els espais destinats a Protecció Civil

d'Arenys de Mar i a l'Agrupació de
Defensa Forestal (ADF).
 A les imatges, del dia de la jornada
de portes obertes, el 17 de març, el
personal municipal, l ’equip de
Protecció Civil i el de l’ADF, fotografiats
amb l'alcalde, Miquel Rubirola, el
regidor de Seguretat Ciutadana, Josep
Antoni Burcet, i el regidor d'Urbanisme,
Agustí Massuet. A la planta baixa, hi
ha els despatxos dels Serveis Socials,
de Sanitat, de l'Equip Psicopedagògic
i de l’Escola d'Adults. Al primer pis, hi
ha l'àrea del Centre Obert Tallaferro,
Protecció Civil i l'ADF.

Can Nadal ja funciona com a
equipament municipal


