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Benvolguts convilatans,

El senyor Joaquim Mollfulleda  ja no és entre nosaltres. Nogensmenys ara
és quan més l'hem de recordar. El senyor Joaquim Mollfulleda tenia esperit
constructiu, allunyat del criticisme estèril i desmoralitzador. Fou un home
lúcid, que coneixia molt bé les mancances del país i de la vila. Fou un home
que havia vist món, que havia estat testimoni de guerres i desolacions, que
sabia del sofriment i de la pena; tanmateix sempre havia rebutjat amb energia
el pessimisme. Sempre havia aplicat el coneixement i la crítica en termes
positius i s'havia manifestat en contra de la cultura del no i la manca del sentit
de la responsabilitat que porten a ideologies negatives, mancades de fonament
i de visió de futur.  El seu testimoniatge i el seu sentit cívic positiu ens varen
ajudat a percebre que el nostre futur pot ser reeixit si som capaços d'enfocar-
lo des del coneixement de les coses tal com són, amb esperit crític constructiu
i amb  il·lusió.

Des del Consistori municipal, reiterem una vegada més el nostre reconeixement
i agraïment al senyor Joaquim Mollfulleda per haver sabut concretar el seu
amor a la nostra vila des del món de l'empresa, la fotografia, i sobretot la
mineralogia, obsequiant-nos a tots els arenyencs amb aquesta meravella que
és el Museu Mollfulleda de Mineralogia d'Arenys de Mar. El Museu Mollfulleda
és una síntesi perfecta de la personalitat d'un home positiu, emprenedor,
treballador infatigable, amb una intel·ligència i una memòria privilegiades tot
i ser despistat de mena. El Museu Mollfulleda és la concreció d'una entranyable
manera d'unir idees, valors i actituds concebudes i administrades en benefici
de la ciència, la cultura i sobretot d'Arenys de Mar, la vila estimada que el
senyor Joaquim Mollfulleda portava en el cor.

Descansi en pau el senyor Joaquim Mollfulleda present en el nostre record.

Cordialment

Miquel Rubirola i Torrent
Alcalde d'Arenys de Mar

Joaquim
Mollfulleda i
Borrell, en el
record
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f i l l s  p r e d i l e c t e s

En l’acte de nomenament de
Fill Predilecte, el fundador
del museu de minerals va
declarar el seu amor a la vila
i el seu agraïment per
l’homenatge

Arenys de Mar va dir l’últim adéu al seu
més recent Fill Predilecte el passat 8
de maig. Joaquim Mollfulleda i Borrell
va morir el diumenge 7 de maig, 24
hores després del multitudinari i emotiu
homenatge que li va retre Arenys de
Mar, davant d’unes 170 persones. La
salut de Mollfulleda, de 90 anys, era
ja molt feble. Amb tot, en el Ple
extraordinari de nomenament de Fill
Predilecte d'Arenys de Mar es va
adreçar al públic per agrair l'homenatge
i declarar la seva estimació a la vila. La
capella ardent es va instal·lar durant
dos dies al Museu Mollfulleda de
Mineralogia. Com a mostra de condol,
el balcó de l'Ajuntament va lluir un
domàs amb un crespó negre i les
banderes d'Arenys de Mar i de
Catalunya van onejar a mig pal.

Amb el nomenament de Filll Predilecte
d'Arenys de Mar, el consistori va
donar les gràcies oficialment a Joaquim
Mollfulleda per la donació de la seva
important col·lecció de minerals, fruit de
molts anys d’afecció a la mineralogia,
un llegat que va fer possible l'obertura
l’any 1988 del Museu Mollfulleda
de Mineralogia d'Arenys de Mar.

Mollfulleda va recollir a continuació el
p e r g a m í  c o m m e m o r a t i u  q u e
l'Ajuntament d'Arenys de Mar ha realitzat
per a l'homenatge i va dir unes paraules
al públic assistent, entre els quals hi
havia la seva família i també els regidors
del consistori i els membres del Patronat
del Museu. L'homenatjat va agrair tant
a l'Ajuntament com al personal del
Museu, encapçalat per la directora de
l'Organisme Autònom (OAM), Neus
Ribas, tot el suport i la feina feta. A la
sortida, els assistents van recollir el
llibre que l'Ajuntament d'Arenys de Mar
ha editat amb motiu de l'homenatge,

escrit pel mateix Mollfulleda i on parla
de la seva passió per la mineralogia, i
també un punt de llibre amb un dibuix
de l'artista arenyenc Enric Maass.

Nascut el 1915, Joaquim Mollfulleda va
estudiar químiques a l’Institut Químic
de Sarrià. Va treballar com a gerent a
l’empresa familiar, El Calisay Destilerias
Mollfulleda de Arenys de Mar. Les seves
dues grans passions van ser la fotografia
i la mineralogia. L’any 1948 juntament
amb altres arenyencs va fundar
l’Agrupació Fotogràfica d’Arenys de Mar,
AFA. La seva obra fotogràfica, fruit de
la seva passió per l’excursionisme, va
ser donada al Centre Excursionista de
Catalunya. L’afecció a la mineralogia
va començar de jove i la seva tasca ha
estat molt important: va fundar el Grup
Mineralògic Català i va promoure la fira
d’Expominer.

Arenys de Mar acomiada Joaquim
Mollfulleda, mort l’endemà d’un
emotiu homenatge
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L’última proposta de la
D i recc ió  Genera l  de
Carreteres vol resoldre el
pas de vianants, sense
modificar l’actual traçat del
trànsit rodat

El director general de Carreteres de la
Generalitat de Catalunya, Jordi Follia,
va presentar dimecres 3 d'abril als
alcaldes d'Arenys de Mar, Miquel
Rubirola, i d'Arenys de Munt, Andreu
Majó, una nova proposta per resoldre
la connexió a peu en el nus de
Vallvidrera que, des de la construcció
de l'autopista, representa un autèntic
obstacle per als vianants. A la reunió,
també hi van assistir el coordinador de
planejament urbanístic d'Arenys de Mar,
Genís Carbó, i el cap de Serveis de
Carreteres, Alejandro Sales.

L’última proposta de Carreteres per al
nus de Vallvidrera preveu construir dos
passos subterranis perquè els vianants
puguin superar l'encreuament de les
entrades i les sortides a l'autopista,
sense modificar l’actual traçat del trànsit
rodat. Els passos se situarien a la banda
de Llevant i aquest passeig connectaria
finalment amb el parc de Can Jalpí a
través d'un pas en superfície. L'obra
tindria un cost d'1,5 milions d'euros.
Follia va anunciar que el compromís de
Carreteres és redactar ara el projecte
i tenir-lo llest per a final d'any. La
connexió a peu dels dos Arenys és una
de les grans reivindicacions populars
dels últims anys.

La variant de la C-61
La reunió també va servir per posar
sobre la taula el projecte de construcció
de la variant de la carretera C-61 a
Arenys  de  Mar  que  permet i
descongestionar de trànsit la Riera. El
director general de Carreteres va
presentar un calendari per desencallar
aquest projecte de variant, que
connectarà l'N-II amb l’autopista C-32
i la C-61 a l'alçada del centre comercial
de l'antiga Muvisa i del polígon industrial
de Valldegata Ponent. La variant tindrà
un quilòmetre de longitud. El projecte
de traçat i l’estudi d’impacte ambiental
es va posar a exposició pública el 8 de
maig. Aquest projecte suposarà una
inversió estimada de 3,2 milions d’euros.

El Maricel ampliarà les
instal·lacions

El Ple municipal del mes d’abril va
aprovar un conveni entre l’Ajuntament
i les Filles de la Caritat de Sant Vicenç
de Paül, mitjançant el qual la companyia
obté llum verda  per ampliar les
instal·lacions del centre Maricel, situat
al rial de Sa Clavella i dedicat a l’atenció
als infants. El conveni estableix, entre
altres qüestions, que la companyia de
les Filles de la Caritat Sant Vicenç de
Paül podrà ampl iar les seves
instal·lacions; definir una redistribució
de l'ordenació del sostre residencial de
la finca (un 15% anirà destinat a
habitatge protegit) i redefinir tant la
vialitat –s’elimina un vial que trinxava
la finca– com els espais lliures públics
de la finca. La Companyia cedirà a
l'Ajuntament de manera gratuïta 2.250
m2 de sòl, que es destinarà a zona
verda i habitatge protegit. L’alcalde,
Miquel Rubirola, destaca la importància
de resoldre aquesta petició ja que la
congregació fa una tasca social
importantíssima. A més de l’escola
bressol, amb 75 alumnes, el centre acull
32 nens i nenes orfes o amb una situació
familiar desestructurada. També
funciona com a casa de colònies.

La Generalitat planteja fer dos
passos subterranis al nus de
Vallvidrera



5
pàg.

f e m  m e d i  a m b i e n t

A una milla de la costa, la
vila conserva una praderia
de posidònia que ara es
donarà a conèixer gràcies a
la feina del CRAM i l’obra
social de “la Caixa”

El vaixell del Vell Marí, un projecte de
l’Obra Social “la Caixa” i de la
Fundació per a la Conservació i
Recuperació d’Animals Marins
(CRAM), va estar al port d’Arenys de
Mar del 27 d’abril al 7 de maig i les
conclusions de la seva investigació
són molt interessants. L’equip de
científics de l’equip ha confirmat que
a una milla de la costa d’Arenys de
Mar existeix una praderia submarina
de posidònia de gran valor. La
posidònia, que originàriament eren
plantes terrestres, és única en el
Mediterrani; i els herbassars, segons
destaquen els experts, són bàsics per
a la conservació de la biodiversitat.

Amb aquests estudis, que s’han editat
en DVD, es fa un pas molt important
per tenir catalogat el fons marí, una
acció imprescindible perquè se’n faci
un bon manteniment. L’audiovisual
que s’ha elaborat serà una bona eina
educat iva per conscienciar i
sensibilitzar la població sobre la
importància de la conservació d'aquest
valuós patrimoni.

A més de realitzar immersions per
recopilar informació sobre les zones
verdes submergides del municipi
d'Arenys, el projecte ha permès
navegar per la zona marina dels
canons submarins del Maresme, una
àrea d'especial interès per a la
conservació de cetacis. Un altre
objectiu ha estat la comunicació amb

El bosc submarí d’Arenys de Mar

la confraria de pescadors, amb qui
s’ha parlat dels herbassars de
posidònia i de les actuacions davant
de captures accidentals d'espècies
marines amenaçades.

L’estada del vaixell del Vell Marí
s’emmarca en un recorregut
per tot  e l  l i tora l  cata là per
desenvolupar projectes d'investigació,
conservació i protecció d'espècies
marines. L’objectiu ha estat treballar
a favor de la conservacióde
l a  b i o d i v e r s i t a t  m a r i n a .
L’estudi fet a Arenys de Mar es va
presentar en un acte públic el 5 de
maig a la Sala de Plens de
l’Ajuntament. A la sessió, hi van assistir
el director del projecte i president del
CRAM, Ferran Alegre; el cap de secció
de Protecció del  L i toral  del
Departament d'Agricultura, Ramaderia
i Pesca de la Generalitat de Catalunya,
Ignasi Olivella; Miquel Vilagut, de
l’Àrea de Medi Ambient i Ciència de
l'Obra Social “la Caixa” i l’alcalde
d’Arenys de Mar, Miquel Rubirola.

Es llaura la sorra de les platges

Amb l’objectiu de posar a punt les
platges d'Arenys per a la temporada
d'est iu,  durant el  mes passat
l’Ajuntament va encarregar el llaurat de
la sorra. L’objectiu d’aquestes feines va
ser airejar la sorra i eliminar els possibles
fongs. Va ser el primer pas per a la
posada en marxa de la neteja que el
consistori té adjudicat a l’empresa Mare
Nostrum.
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c u l t u r a

L e s  r e l a c i o n s  e n t r e
Catalunya i Portugal tanquen
un cicle que durant tres
mesos ha difós la figura i
l ’ ob ra  de  l ’esc r ip to r,
historiador i polític arenyenc

La cloenda de l’homenatge d'Arenys
de Mar a Fèlix Cucurull es va tancar
el passat 28 d’abril amb la participació
de Josep-Lluís Carod-Rovira, diputat
del Parlament de Catalunya per ERC,
que va ser amic de Fèlix Cucurull,
amb qui va compartir l ' ideari
independentista de Catalunya. Carod-
Rovira va oferir una interessant
conferència sobre les relacions entre
aquests dos pobles ibèrics. Els
assistents, que van omplir la Sala
Josep Maria Arnau del Calisay, també
van tenir ocasió d’escoltar unes
paraules enregistrades prèviament
del cineasta i escriptor portuguès
António de Macedo, amb qui Fèlix
Cucurull va establir amistat arran de
la seva relació amb Portugal, on va
viure uns quants anys.

L'homenatge a Fèlix Cucurull es va
posar en marxa el 4 de febrer,
organitzat per la Biblioteca P. Fidel
Fita, l'Ajuntament d'Arenys de Mar i
la família Cucurull, coincidint amb el
desè aniversari de la mort de Fèlix
Cucurull i Tey, destacat escriptor,
historiador i pensador polític arenyenc.
Durant aquests mesos, han estat
molts els actes per conèixer i
aprofundir en la figura de Cucurull.
S'han fet xerrades i taules rodones,

Carod-Rovira tanca l’homenatge
a Fèlix Cucurull

s'ha pogut visitar una exposició sobre
la vida i obra de l'escriptor a la
Biblioteca, s'ha estrenat una pàgina
web www.felixcucurull.org i s'han
publicat dos llibres: Llibertat per la
democràcia i Fèlix Cucurull: allò que
no diuen els llibres.

Doble diada de Sant Jordi

La coincidència de la diada de Sant
Jordi en diumenge va fer que la
celebració s’allargués durant tot el cap
de setmana. A Arenys, la venda de
llibres i roses va començar dissabte
a la tarda i va continuar durant tot
diumenge. A les parades tradicionals,
s’hi va afegir l’oferta de propostes
culturals: ball infantil, jocs per a la
canalla i sardanes a la plaça de
l’Església. En va destacar l’oferta
dels Tradijocs, jocs tradicionals perquè
la canalla pogués gaudir jugant a
escacs, saltant a corda o amb la
xarranca.
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La vila es prepara per viure
la revetlla de la nit més curta
de l’any i també el 320è
aniversari de la Crema de la
Bóta per Sant Pere

La nit del 23 de juny, la cita a Arenys
de Mar és a la platja de la Picòrdia a
partir de mitjanit i fins a les 6 de la
matinada. La música en directe de la
revetlla de Sant Joan arenyenca la
posarà aquest any l’Orquestra Girasol,
que l’any passat ja va tocar a l’escenari
de la Primera Platja. Nascuda el 1982,
l’Orquestra Girasol és molt coneguda
arreu del país. La filosofia d’aquest
conjunt és fer del ball una festa i oferir
música per a tots els públics. La revetlla
de Sant Joan l’organitza la Regidoria
de Cultura i hi col.labora la Plataforma
per la Llengua.. Una de les alternatives,
sense sortir d’Arenys, és la revetlla
popular que organitzen cada any els
veïns d’Arenys Nou a la plaça de la
Mare Paula.

Les festes de Sant Joan hauran
començat unes hores abans amb
l’arribada de la flama del Canigó, que
simbolitza la unitat dels Països Catalans,
i l’encesa de les fogueres, i continuaran
els dies posteriors amb la 24a Fira del
Solstici d’Estiu, que es podrà visitar els
dies 23, 24 i 25 de juny a la Riera. I per
als af ic ionats a la fotograf ia,
l’organització proposa un concurs dotat
amb tres premis de 180, 120 i 60 euros,
respectivament per als tres primers
classificats.

La bóta i Sant Pere
Si per Sant Joan, arreu dels Països
Catalans se celebra el Solstici d’Estiu,
tradicionalment associat a la màgia i al
foc, per Sant Pere a Arenys de Mar és
el moment de la Crema de la Bóta. Una
tradició que aquest 2006 compleix el
320è aniversari. L’origen d’aquesta festa
es remunta a l’aniversari de la
consagració de l’església parroquial,
que es commemora per Sant Marçal,
el dia 30 de juny. La vigília s’il·luminava
el campanar i es cremava una bóta que
regalava la Confraria de Sant Elm. En
l’actualitat, a més de cremar la bóta, els
assistents gaudeixen de focs artificials.

Per no perdre-s’ho, cal ser a la plaça
de l’Església el pròxim dijous 29 de juny,
a les 10 de la nit.

Arenys, capital del swing
Arenys de Mar, que després de quinze
anys s’ha consolidat com a escenari
jazzístic, fa aquest 2006 una aposta pel
swing. Els dies 9, 10 i 11 de juny la vila
serà escenari del I Festival Beach &
Swing d’Arenys de Mar. Durant aquests
tres dies, s’hi donaran cita professors i
alumnes vinguts de diferents punts del
planeta. En total, segons avança Pep
Barrachina, de l’organització, hi haurà
més de cent parelles de ball –tots els
alumnes han de tenir coneixements
mínims de swing, lundyhop, balboa,
wogui wogui…- i quatre professors.
Entre ells, hi ha el nord-americà Sky i
la sueca Frida, que gaudeixen de
prestigi internacional en aquesta
especialitat. Les classes es faran a
l’Ateneu Arenyenc i també hi haurà balls
oberts al públic en general i alguna
ballada popular al carrer. La trobada
començarà el dia 9 al vespre, amb un
ball. El dia 10 hi haurà classes al matí
i a la tarda, i a la nit, ball amb música
en directe amb Ivanow Jazz Band.
Diumenge 11 es farà l’última classe i la
ballada al carrer. El I Festival de swing
d’Arenys de Mar s’organitza amb el
suport del festival de Barcelona
Barswingona, que se celebra des de fa
deu anys impulsat per l’escola de ball
Balliball.

Sant Joan, amb
l’Orquestra Girasol
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Arenys de Mar crea un
p r o t o c o l  p e r  a c t u a r
coordinadament davant de
casos de violència de gènere
o abandonament d’un infant,
entre altres

El Ple d'Arenys de Mar va aprovar
dimecres 27 d'abril per unanimitat el
protocol d'atenció per a emergències
socials. Aquest protocol ha estat fruit
de molts mesos de treball i de la
col·laboració de moltes persones i
col·lectius. Encapçalat pel regidor de
Benestar i Família, Estanis Fors, hi han
participat grups polítics municipals,
Serveis Socials Municipals, l'Equip
Psicològic Municipal, Policia Local,
Mossos d'Esquadra, l'ABS d'Arenys de
Mar, Col·lectiu d'Advocats del Districte
Judicial d'Arenys de Mar, Fiscalia dels
Jutjats d'Arenys, l'Associació de Dones
per la Igualtat, Associació de Mares i
Pares d'alumnes (AMPA) de l'IES Els
Tres Turons, Creu Roja i Càritas.

El protocol regula com actuar en casos
d'emergències socials a la vila. El ventall
és ampli: des d'un cas de violència de
gènere fins a l'abandonament d'un

Festa dels arrossos, el 1r de maig
Més de 400 comensals es van donar cita, l’1 de
maig, als jardins del Xifré per participar en la 16a
Festa dels arrossos, que organitza la Regidoria
de Cultura de l'Ajuntament d'Arenys de Mar. La
novetat d'aquest any és que no hi ha hagut
concurs, sinó que ha sigut un aplec per menjar
arròs i viure una jornada de lleure. En total, hi va
haver 15 grups participants, entre els quals com
cada any el geriàtric municipal. L'Ajuntament
proporciona la llenya, el vi, el cava, taules, cadires

Afrontar a un cas d’emergència
social

infant, problema greu de salut en una
persona amb poca o nul·la autonomia
personal, crisi psiquiàtrica aguda, un
cas d'indigència o de trobar-se al carrer
per pèrdua de l'habitatge. Amb aquest
protocol, es crea un circuit per activar
i coordinar les actuacions necessàries
entre totes les insti tucions i /o
professionals que hagin d'actuar en
aquests casos. Tots els sectors implicats
han definit prèviament què es considera
una situació d'emergència i les pautes
per treballar de manera coordinada.

La definició d'emergències socials que
s'inclou en el protocol diu: "Situació en
la qual una persona o grup pateix una
manca de recursos personals i/o d'una
xarxa de suport per afronta-ho, i es troba
en una situació de desprotecció,
desemparament o perill que requereix
una intervenció immediata per part de
la xarxa d'atenció corresponent i amb
l'objectiu de resoldre les necessitats
específiques provocades per la situació".
La intervenció tindrà com a objectiu
garantir les necessitats bàsiques de
protecció personal, al lot jament
provisional, alimentació, vestit, salut,
com també la coordinació de tots aquells
serveis i recursos municipals i
comarcals, i el seu tractament posterior.

h a  e s t a t  n o t í c i a

i les postres. Durant el matí, els participants
van cuinar els arrossos i el dinar es va fer
conjuntament davant de l'edifici Xifré.

Trobada de puntaires
El passat diumenge 30 d'abril, coincidint amb la
trobada de puntaires, el Museu d'Arenys de Mar
va inaugurar l'exposició L'univers de la seda i la
blonda. La mostra tracta la producció de la seda
al nostre país i la seva relació amb l’elabaoració
de les puntes, i s'ha realitzat en col·laboració
amb el Col·legi d'Art Major de la Seda. El Museu
Marès de la Punta presenta en aquesta exposició
uns breus apunts sobre la seda centrada en el
nostre país i la seva relació amb les puntes
manuals i mecàniques. Es tracta d’entendre les
puntes no com un fenomen aïllat sinó a través
d’una lectura transversal on intervenen aspectes
com les formes de producció, les relacions
comercials, la moda i el disseny... L’exposició es
pot visitar fins al 26 de juny de 2006. Els horaris
de visita són de dimarts a dissabte d´11.00 a
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13.00 h i de 18.00 a 20.00 h, i diumenges i festius
d’11.00 a 13.00 h. La inauguració es va fer
coincidint amb la tradicional Trobada de Puntaires
que organitza cada any a la Riera l'Associació
de Puntaires Flor d'Alba i que enguany ha
complert dotze anys. De les 10 del matí i fins a
migdia, s’hi van aplegar 300 puntaires, vingudes
d'arreu de Catalunya però sobretot del Maresme
i del Barcelonès. La trobada es va tancar amb
un dinar a la sala polivalent del Calisay.

Comencen els seminaris de ret-fi
El Taller de Puntes Synera i el Museu Marès de
la Punta van fer durant la segona setmana de
maig el primer dels seminaris de ret fi d’aquest
2006. La resta de cursets –se’n faran quatre
més-, que tenen una durada d’una setmana,
s’impartiran del 26 de juny a finals de juliol. La
novetat d’aquest any, precisament, és que a
causa de la demanda, s’ha decidit fer un cinquè
curset durant el mes de maig. Per inscriure’s a
un dels pròxims cursos, cal trucar al 93 795 81
57. En el curset del mes de maig, hi han participat
sis alumnes, ja que les classes, a càrrec de Núria
Marot, requereixen molta atenció per part de la
mestra. Els alumnes procedien d’Andalusia,
Madrid i Catalunya. Aquesta és la dotzena edició
d’uns seminaris adreçats a puntaires expertes
que vulguin conèixer o perfeccionar la tècnica
de punta d’Arenys o ret-fi.

Grafittis i hip-hop
Pau Cordero va resultar guanyador del concurs
de grafittis que la Regidoria de Joventut va
organitzar al pati del Calisay d'Arenys de Mar
dissabte 29 d’abril. En total, s'hi van presentar
dotze artistes, bé en grup o bé de manera
individual. El segon classificat va ser un grup de
tres joves format per Ariadna Badosa, Carles
Gesa i Francesc Zafra. Els tercer classificat va
ser David Herrero. El concurs estava adreçat a
joves de 12 a 30 anys, el tema era lliure i el jurat
va estar integrat per Ricard Ferran, Pere Planells

i Ofèlia Sanz. Els tres primers premis faran uns
murals per decorar la zona de barraques a la
festa major de Sant Zenon. El concurs va donar
pas, ja al vespre, a un concert de hip hop. El
grup Sinequanon va tenir força èxit i va saber
engrescar el públic assistent. Tambe hi va
participar un grup de Tarragona i altres conjunts
del Maresme. En total, per l'escenari de la Sala
Polivalent del Calisay hi van passar onze grups:
Doblemc+fren, Kaviz, Silencio en, coma,
N'clave+sebas, Sinequanon, Ense+siom, Proxl,
Puntos suspensivos i Aps.

Dos arenyencs, hereu i dama d’honor del
Maresme
Txema Antolín, el primer hereu nomenat a la vila
d’Arenys de Mar, i la pubilla de Vilassar de Mar,
Mariona Coderch, són el nou hereu i la nova
pubilla del Maresme del 2006, respectivament.

Els dos joves van ser proclamats dissabte a la
nit en el decurs d’un sopar a la Sala Polivalent
del Centre Cultural Calisay. Per la seva banda,
Queralt Ametller de Tordera i Georgina Sánchez
d'Arenys de Mar són les noves dames d'honor
comarcals i Pau Megías de Tordera i Carles
Pachón de Calella són els nous fadrins. Durant
l’acte de dissabte, es va acomiadar la fins ara
pubilla maresmenca, l’arenyenca Cristina Iglesias.

Nomenament de fill predilecte a
Pons i Guri
El Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Mar nomenarà
Fill Predilecte d’Arenys de Mar i Arxiver Emèrit
Josep Maria Pons i Guri el pròxim 17 de juny. La
proposta de nomenament neix de la petició de
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cinc entitats cíviques, que també van sol·licitar
el reconeixement de Fill Predilecte per a Josep
Montmany i Vidal, Joaquim Mollfulleda i Borrell
i Jordi Palomer i Pons. L’arenyenc Josep Maria
Pons i Guri, destacat jurista, historiador i el degà
dels arxivers catalans, va morir el 23 de desembre
a 96 anys. Fundador de l'Arxiu Històric Fidel Fita
d'Arenys de Mar, el dirigia des de 1934 i, tot i la
seva avançada edat, hi va treballar fins a l'últim
moment.

Renovació de l’enllumenat
A finals d’abril, es van posar en marxa les obres
de renovació de l’enllumenat a la zona del col·legi
de la Presentació i el primer de maig es va
començar a treballar a l'entorn de la zona
esportiva del Fondo de les Creus. En tots dos
casos, la renovació és integral: es canvien es
quadres elèctrics, les línies elèctriques i els punts
de llum. Aquesta actuació permetrà també soterrar
part del cablejat que actualment està a la vista.
La Regidoria de Serveis Tècnics, que ha
encarregat l'actuació a l'empresa Bonal, hi fa
instal·lar llum de sodi, de color groc, per evitar
la contaminació lumínica. Una novetat del nou
sistema és que incorporarà un regulador de flux
que permetrà que, automàticament, la intensitat
de llum sigui més tènue durant les hores de la
matinada, en  qué hi ha menys pas de vianants.
Els fanals d'aquesta zona es trobaven en mal
estat i aquestes feines de renovació eren molt
necessàries. La zona de la Presentació afecta
els següents punts: passatges Malgrat i
Vallgorguina, habitatges Sagrada Família, i carrers
Malgrat, Horta Matanzas, Vallgorguina i un tram
de Jaume Balmes i Pompeu Fabra. A les places
que hi ha en aquest sector, el projecte preveu la
col·locació d'un tipus d'il·luminació cilíndrica, com
la que hi ha al parc de l'Asil Torrent. El sector de
la zona esportiva afecta el carrer del Fondo de
les Creus, del rial de Sa Clavella (entre Fondo
de les Creus i Vall de Maig) i del camí de vianants
que connecta l'Institut Els Tres Turons i el Fondo
de les Creus. L'actuació inclou encara un tercer
punt: la renovació de l'enllumenat en un sector
de la riera del  Pare Fita, a la banda esquerra,
entre Arxipreste Rigau i Hospital. S'hi col·locaran
els mateixos fanals que ja hi ha instal·lats a la
part alta de la Riera.

Millores en el clavegueram
La Regidoria de Serveis Tècnics i Urbanisme de
l'Ajuntament d'Arenys de Mar va realitzar a principi
de maig unes obres al rial de Pau Costa, a tocar
de l'N-II, per a la renovació d'un tram de la xarxa
de clavegueram. S’han substituït 10 metres de

col·lector i s'hi ha instal·lat un pou de registre
nou. Aquesta actuació permet millorar el
manteniment d'aquest punt de la xarxa de
clavegueres.

Comencen les obres al Bareu Paraiso
Amb el moviment de terres, s’ha posat en marxa
el projecte d’urbanització del Bareu Paraiso. Les
obres van obligar a principi de maig a tallar al
trànsit un tram del rial del Bareu -entre el carrer
Palomer i Alsina i el carrer Batipalmes-. L'empresa
constructora habilitarà un nou vial paral·lel al rial.
El següent pas serà l’inici de les obres
d’urbanització dels carrers d’aquest futur barri.
El pla parcial del Bareu Paraiso es va aprovar a
finals del mandat 1999-2003 amb l’objectiu
d’aconseguir un solar per a la nova escola pública,
que s’edificarà en una finca d’11.307,38 m2. El
projecte, que dotarà la vila de 21.618,69 m2 de
zona verda, suposa la construcció d’un nou barri
amb 433 habitatges, una part dels quals seran
de protecció oficial.

El 2 de juny, sorteig dels pisos socials
del Pla dels Frares
El Departament de Benestar i Família ha informat
a l'Ajuntament d'Arenys de Mar que el sorteig
dels pisos socials del Pla dels Frares es farà el
pròxim 2 de juny, a les 10.30 hores del matí, a
la Sala Josep M. Arnau del Centre Cultural
Calisay. D'una banda, s'han de sortejar els pisos
destinats a joves. També es farà el sorteig dels
adjudicataris dels pisos adreçats a famílies en
els casos d'empat, ja que recordem que
l'adjudicació d'aquests pisos va per punts
obtinguts. Finalment, es farà un altre sorteig per
assignar a cada adjudicatari quin pis -planta i
porta- li correspon.

Internet sense fils, a les terrasses
d’Arenys
Aquest estiu, gràcies a un projecte de la Regidoria
de Promoció Econòmica, amb Benet Maimí al
capdavant, i l’entitat arenyenca Arenys.org, els
internautes podran accedir a la xarxa amb els
seus portàtils tot prenent un refresc en una de
les terrasses de la riera Bisbe Pol i del passeig
Xifré. El projecte Arenys sense fils s’amplia
coincidint amb l’arribada del bon temps a dues
de les vies públiques amb més afluència de
vilatans i també de visitants per facilitar encara
més l’accés a Internet i a les Noves Tecnologies.
Per conèixer tots els detalls d’aquest nou projecte,
la Regidoria i Arenys.org prepararan una
demostració pública en una fira que hi ha previst
celebrar a mitjan juny a la placeta de l’Església.

Suport de l’AIA als instituts
El concurs d'idees convocat per l’AIA (Associació
d’Informadors d’Arenys) subvencionarà una
sessió de cinema matinal adreçada als instituts
d’ensenyament secundari arenyencs. Es tracta
d’una proposta d'Arenys Solidari i s’inclou dins
el VI Cicle de Cinema Solidari. L’AIA té en estudi
altres propostes presentades al concurs d'idees,
que és fruit dels beneficis obtinguts en la festa
de Cap d'Any de L'any del Picarol.
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En marxa una campanya per
informar de com prevenir els
incendis forestals i de com
actuar en cas que se’n declarin

La Generalitat de Catalunya, amb el suport
dels Bombers de la Generalitat i de les
Agrupacions de Defensa Forestals, té en
marxa una campanya per informar de la
prohibició de fer foc i per conscienciar els
vilatans del perill dels incendis forestals.
L’ADF d’Arenys de Mar ha repartit a les
urbanitzacions de la vila uns tríptics
informatius per explicar com prevenir el foc
i com actuar en cas que es declari un incendi.

Durant el  període comprès entre el 15 de
juny i el 15 de setembre, tots dos inclosos,
excepte autorització expressa i excepcional
del director general del Medi Natural, no
s'autoritzaran treballs que generin restes
vegetals i quedaran en suspens les
autoritzacions previstes anteriorment.
Aquesta prohibició s’afegeix a la vigent del
15 de març al 15 d’octubre, període en el
qual està prohibit encendre foc, sigui quina
sigui la finalitat, en els terrenys forestals i
en una franja de 500 metres. Especialment
no es pot: 

Cremar rostolls, marges i restes 
d'aprofitaments forestals, agrícoles o de
jardineria.

Fer focs d'esbarjo. Queda exclosa de la
prohibició dintre, de les àrees recreatives
i d'acampada i en parcel·les de les 
urbanitzacions, la utilització dels fogons
de gas i de barbacoes d'obra amb 
mataguspires.

Fer foc per a activitats relacionades amb
l'apicultura.

Abocar escombraries i restes vegetals i 
industrials de qualsevol mena que puguin
ser causa de l'inici d'un foc.

Llençar coets, globus, focs d'artifici o altres
artefactes que continguin foc.

La utilització de bufadors o similars en 
obres realitzades en vies de comunicació
que travessin terrenys forestals.

No obstant això, el Departament de Medi
Ambient podrà concedir autoritzacions per
realitzar alguna d’aquestes activitats, després
de comunicació prèvia al Departament
d’Interior.

Protegim-nos
del foc

Consells a tenir en compte

EN CAS D’INCENDI, ACTUEU
1. Truqueu immediatament al 112 i
doneu la màxima informació possible.

2. Aviseu els veïns.

3. Si l’incendi s’acosta a casa, faciliteu
als serveis de socors l’entrada a la vostra
propietat, remulleu abundantment les
parts amenaçades per les flames i en
cas d’evacuació, tanqueu tota la casa
i els interruptors de llum i gas.

4. Si l’incendi és a la porta de casa
vostra, tanqueu-vos a casa i no
l’abandoneu fins que el foc no hagi
passat; tanqueu totes les portes i
finestres i els subministraments de
combustible.

SI L’INCENDI US SORPRÈN
1. Si sou a camp obert, allunyeu-vos
del foc pels costats.

2. Si sou al cotxe, busqueu un lloc
arrecerat i atureu-vos.

PROTEGIU LA VOSTRA LLAR
1. Elimineu les fulles seques i les
branques de la façana i la teulada.

2. Tingueu a punt eines bàsiques contra
incendis i disposeu d’una reserva
d’aigua.
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Pep Quintana, en prosa, amb Sis contes curts, i Joan-Antoni Curto, en poesia, amb Anatèxia,
han estat els guanyadors en categoria d’adults de la Mostra Literària d’Arenys de Mar, que
aquest any celebra un quart de segle de vida. Els premis del certamen literari arenyenc es
van lliurar el dissabte 13 de maig a la Biblioteca Popular P. Fidel Fita. A l’acte hi van assistir
l’alcalde, Miquel Rubirola, la regidora d’Ensenyament, Joana Asensio, i tots els membres del
jurat: Mossèn Martí Amagat, Mireia Badosa, Carles Móra, Miquel Vila i Mercè Cussó. Amb
motiu de l’aniversari de la Mostra, Mercè Cussó, directora de la Biblioteca, va recordar aquests
25 anys i va remarcar la presència de noms destacats de la vida cultural arenyenca en la
relació de membres del jurat des de l’inici fins ara, en la nòmina de guanyadors i entre les
persones que han presentat el Recull de treballs premiats de cada edició. A continuació Miquel
Vila, com a portaveu del jurat, va fer públic el veredicte. Ara els guanyadors representaran
la nostra vila en la Mostra Literària del Maresme, que justament enguany se celebrarà a Arenys
de Mar el mes de novembre vinent. A més de poder visitar l’exposició commemorativa dels
vint-i-cinc anys de la Mostra, els assistents van poder recollir a la sortida un exemplar del
Recull de treballs premiats el 2005.

25 anys de Mostra Literària

ELS GUANYADORS
Grup A (fins a 8 anys)
No s’hi han presentat treballs

Grup B (de 9 a 11 anys)

Prosa

1r premi: “Ei, on és el meu diari”, de Cristina
Trullols i Hernández
Accèssit: “Buscant la pilota”, de Pol Cassà
i Noguera

Poesia
1r premi: “El gira-sol”, d’Anna Soler i Soler
Accèssit: “El món s’esquerda”, de Carla
Gibert i Tura
Grup C (de 12 a 14 anys)

Prosa
1r premi: “La màquina del temps”, d’Enric
Torns i Rosanes
Accèssit: “La millor Setmana Santa de la
meva vida”, de Maria Soler i Canet

Poesia
1r premi: “El món somnia despertar”, Marc
Currius i Comella

Accèssit: “La granota Trica”, de Neus Virgili
i Comí
Grup D (de 15 a 18 anys)
Prosa
1r premi: “Xuclets, àngels i llàgrimes”, de
Sònia de Luis i Rosell
Accèssit: “Excèntrics”, d’Ona Curto i
Graupera
Poesia
1r premi: Desert
Accèssit: “A l’abecedari català”, d’Àlex
Salinas i Gabriel
Grup E ( a partir de 19 anys)

Prosa
1r premi: “Sis contes curts”, de Pep Quintana
i Riera

Poesia
1r premi: “Anatèxia”, de Joan-Antoni Curto
i Homedes
Accèssit: “A prop del mar”, de Maria
Fernández i González
Accèssit: “Hola siau”, de Carlos Navarro i
Salinas


