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Per una
bona
convivència
Els mesos d'agost i setembre tindran unes característiques de festivitat
i alhora d'activitat i obres. El consistori municipal ha preparat amb
molta il·lusió els actes de la festa major de Sant Zenon i ara ofereix els
de la festa de Sant Roc, que arriba acompanyada de nombroses
activitats lúdiques, esportives, cíviques i culturals. Aquestes activitats
es desenvolupen sobretot al carrer i això ens permet retrobar-nos a
les places i indrets de la vila i fer poble, fer convivència. No hi ha dubte
que som en una de les èpoques més vives de l'any, amb moltes
salutacions i intercanvis de parer entre els veïns, fet significatiu de la
nostra voluntat de fer d'Arenys de Mar una vila convivencial, equilibrada,
justa i de qualitat.
Alhora el govern municipal ha retardat fins als mesos de setembre,
octubre i novembre obres que podrien haver-se iniciat als mesos de
juny, juliol i agost. Ho hem fet conscients de les dificultats que aquestes
obres comporten per a la vida diària i alhora il·lusionats pel bon resultat
que n'obtindrem. Obres com ara la renovació de l'enllumenat públic de
la Riera; l'ampliació de la Biblioteca municipal; les millores als carrers
Jaume Borrell i Sant Antoni; la urbanització de l'entorn del cementiri;
els nous jardíns i accessos a la Residència Geriàtrica; la renovació de
la xarxa de clavegueram al carrer Platja Cassà; el nou pàrquing
subterrani als jardins del Xifré; el nou edifici a can Ramon de les Aigües,
entre d’altres, són algunes de les obres que milloraran clarament els
serveis i la fisonomia d'Arenys de Mar.
Que tingueu un bon estiu.
Us saluda cordialment,

Miquel Rubirola i Torrent
Alcalde d'Arenys de Mar
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Arenys de Mar agraeix la intensa
dedicació de Jordi Palomer i Pons
a la vila
Jordi Palomer ha estat
reconegut Fill Predilecte
de la vila
Arenys de Mar va recordar el passat 15 de
juliol la figura i l’obra de Jordi Palomer i Pons
(Arenys de Mar, 1918-1999), en un homenatge
pòstum en què el Ple municipal va atorgar-li
el reconeixement de Fill Predilecte de la vila
d’Arenys de Mar. La seva vila natal tenia
pendent aquest agraïment per tota una vida
de dedicació a la cultura i a la política
arenyenques. Palomer va ser director del
Museu Marès de la Punta des de l'any 1983,
quan s’inaugura l’equipament, i fins a la seva
mort, l'any 1999.
L’escenari escollit per a l’homenatge va ser el
Teatre Principal. L’acte va començar amb les
paraules de l’alcalde, Miquel Rubirola, que va
destacar els mèrits que concorren en la figura
de Palomer per nomenar-lo fill predilecte i va
continuar amb la votació per part del Ple, en
sessió extraordinària, del nomenament. Com
a recordatori, l’alcalde va lliurar a la família
Palomer un pergamí commemoratiu.
Per glossar la figura de l’homenatjat, els
assistents van tenir ocasió d’escoltar tres
ponents, cadascun dels quals va destacar un
dels aspectes de la personalitat i de la
trajectòria de Palomer. Lola Simarro va ser
l’escollida per parlar de Palomer com a director
del Museu Marès de la Punta, ja que va
treballar-hi braç a braç durant tots aquells
anys. Simarro és avui una puntaire
especialitzada en el ret fi o punta d’Arenys.
Zenon de Pol, per la seva banda, va glossar
el vessant de Palomer com a enginyer tèxtil,
ja que durant molt anys va ser professor i va
dirigir l’Escola Universitària de Teixits de Punt
de Canet de Mar. Finalment, Hug Palou,
l'arxiver municipal, va tractar la vinculació de
l'homenatjat amb la vila i la seva aportació a
la vida local.
Nascut el 19 d'octubre de 1918, Jordi Palomer
va ser un destacat enginyer tècnic industrial

i la seva trajectòria professional està íntimament
lligada a la història de l'Escola de Teixits de
Punt de Canet de Mar. Palomer va exercir una
intensa tasca cívica, política i cultural a la seva
vila natal. Va estar estretament vinculat a tota
mena d'entitats culturals i associacions locals.
Va ser president de l'Ateneu Arenyenc als anys
setanta, va participar en l'Agrupació Fotogràfica
d’Arenys de Mar (AFA) i va formar part del
Cercle Filatèlic i Numismàtic de la vila. També
cal destacar la seva implicació política: va
fundar Unió Democràtica de Catalunya (UDC)
a Arenys de Mar i va ser primer tinent d’alcalde
i regidor d’Obres i Urbanisme a l’Ajuntament
d’Arenys de Mar en el primer mandat de la
democràcia, de 1979 a 1983, amb Joan-Enric
Garcia com a alcalde, per CiU.
Durant l'etapa al capdavant del Museu, l'any
1988 va fundar l'Associació Catalana de
Puntaires i va impulsar la primera Diada de
Puntaires de Catalunya. Jordi Palomer i Pons
és autor de nombroses publicacions dedicades
al tèxtil i a la indústria d’Arenys de Mar, i també
d'un llibre dedicat al carrer de la Perera, on va
néixer i viure.
Amb motiu d'aquest homenatge, l'Ajuntament
va obsequiar els assistents amb una publicació
que recull un original inèdit de Jordi Palomer,
que va batejar amb el títol d'Història d'uns
enxufats. Així mateix, es va regalar també un
punt de llibre amb un dibuix creat per l'artista
local Enric Maass. Al final de l’acte, es va
visionar un audiovisual realitzat per Eloi Tomàs
i Sanz, que inclou una conversa amb Jordi
Palomer gravada a la Riera d’Arenys de Mar,
el desembre de 1998, un mes i mig i abans
de la seva mort.
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La Regidoria d’Ensenyament
aprofita l’estiu per posar a punt
les escoles públiques de la vila
Són feines de reforma i
manteniment per condicionar
els edificis amb vista a l’inici
del pròxim curs escolar
La Regidoria d’Ensenyament de
l’Ajuntament d’Arenys de Mar està
aprofitant al màxim les vacances
escolars d’estiu per fer una rentada de
cara a les dues escoles públiques
d’educació infantil i primària de la vila.
Són feines de reforma i manteniment
per condicionar els edificis amb vist
a l’inici del pròxim curs escolar.
Al CEIP Joan Maragall cal destacar les
obres de reforç estructural de l’edifici
d’Anna M. Ravell, que el Departament
d’Educació de la Generalitat té en marxa
des del 26 de juny. La previsió és que
aquestes obres estiguin llestes al
setembre i que, per tant, no calgui
traslladar els alumnes a altres espais,
com inicialment s’havia pensat.
L’actuació inclou, entre altres feines, la
renovació de la xarxa elèctrica, una
nova instal·lació de la calefacció,
substitució dels sanitaris, reparació de
sostres i paviments, i la pintura de
l’edifici.
També en l’edifici d’Anna M. Ravell, el
consistori municipal portarà a terme un
projecte de renovació dels tancaments
de finestres i portes en fusteria d’alumini.
Aquesta actuació es pot fer gràcies a

l’ampliació pressupostària que es
va aprovar per a aquest exercici.
La Regidoria d’Ensenyament també ha
encarregat per a aquest estiu la reforma
dels patis i de la cuina de l’edifici del
rial de Sa Clavella, com també obres
de millora en els lavabos i en els
vestidors, on es farà un tractament per
eliminar les humitats. Les feines
consistiran, bàsicament, en tasques de
lampisteria, paleta, fusteria i pintura.
Al CEIP Sinera, d’altra banda, es faran
tres actuacions. La primera consisteix
en la reparació de la coberta, que va a
càrrec del Patronat Cassà, propietari
de la finca. La segona té com a objectiu
aconseguir nous espais per fer els
desdoblaments d’alumnes, en grups
més reduïts, cosa que requerirà la
sisena hora lectiva. També es faran
feines de manteniment de pintura,
fusteria i lampisteria, i s’habilitarà una
aula per a material.

Ampliació de
l’escola bressol
Davant l’elevada demanda detectada
en les preinscripcions a l’escola bressol
per al pròxim curs escolar, l’Ajuntament
ha decidit ampliar la llar d’infants
municipal. L’opció escollida, davant la
manca d’espai de l’edifici Cassà, on
actualment hi havia 31 places de llar
d’infants, serà la instal·lació d’uns
mòduls als terrenys municipals
qualificats com a equipaments de la
Raureta. Els nous mòduls tindran
capacitat per a 60 nens i nenes, tot i
que la demanda actual és de 43 places.
Per fer-ho possible, l’Ajuntament amplia
el contracte amb la Fundació Pere
Tarrés, adjudicatària del servei d’escola
bressol municipal.
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Una tardor
d’obres
La Regidoria d’Urbanisme i
Serveis Tècnics preveu
començar al setembre un
seguit d’actuacions per
millorar els serveis que
s’ofereixen als vilatans
Amb l’inici del mes de setembre,
l’Ajuntament té previst posar en marxa
un seguit d’obres que milloraran la
qualitat dels serveis municipals. El més
destacat, perquè és una demanda
històrica i pel trasbals que suposarà, és
l’inici de les obres del pàrquing
subterrani a les feixes del Xifré.
Recordem que les obres van a càrrec
de Comsa i que la previsió és que
s’allarguin durant un any i dos mesos.
Tot i que l’inici serà posterior, l’altra gran
obra d’aquesta tardor serà el
començament de la canalització del rial
del Bareu-Pau Costa, una obra que es
farà possible gràcies a la col·laboració
entre l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA) de la Generalitat i l’Ajuntament
d’Arenys de Mar.

Quintana i l’aparcament del cementiri.
Així mateix, és previst actuar en la zona
verda de l’Hort del Bisbe.
El carrer de Sant Antoni, entre el carrer
d’Anselm Clavé i el passeig Xifré, també
canviarà d’imatge. Al setembre és previst
que s’executin les obres de renovació
del clavegueram, la urbanització
superficial –que suposa l’eliminació de
les voreres– i la instal·lació de
l’enllumenat públic. Quant a renovació
del clavegueram, al setembre es preveu
també l’inici de les obres del carrer de
Platja Cassà. Concretament, està a punt
la primera fase, entre la riera del Bisbe
Pol i el carrer d’en Riera. La voluntat
del govern municipal és que la segona
fase es pugui executar l’any 2007.
Amb relació als equipaments municipals,
també hi ha obres en perspectiva. Pel
que fa a la Biblioteca P. Fidel Fita,
aquesta tardor també es començaran
les obres de remodelació del local del
carrer de Bonaire número 3. Està davant
de la Biblioteca i permetrà ampliar
l’equipament, que ha quedat petit. Pel
que fa a Esports, la previsió és dotar
de vestidors el pavelló triple. Actualment
els usuaris d’aquest pavelló han de fer
servir els vestidors del gimnàs i la piscina
del complex esportiu del Fondo de les
Creus.

La urbanització i l’enllumenat de l’entorn
del cementiri és una altra de les
actuacions esperades per a aquesta
tardor, sobretot pels veïns d’aquesta
zona. Amb les obres, es dignificarà
notablement la part posterior del
cementiri de Sinera. Davant del tanatori,
els vianants guanyaran una placeta per
al descans, ben il·luminada a les nits.
També s’ordenarà la pujada de Can

D’altra banda, la Regidoria d’Urbanisme
i Serveis Tècnics, continuarà tirant
endavant el projecte de renovació de
l’enllumenat públic de diferents punts
de la vila. Ja s’hi ha estat treballant als
carrers de Malgrat i de Pompeu Fabra,
a la zona de l’Institut Els Tres Turons,
al rial de Sa Clavella, al Fondo de les
Creus i al Pla dels Frares, i al setembre
serà el torn de canviar tant els fanals
com els quadres elèctrics del tram de
la riera del Pare Fita que va del carrer
de l’Hospital al carrer de Montserrat.
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Un Sant Zenon molt participatiu
Arenys de Mar va tornar a sortir als
carrers i les places per gaudir de les
propostes de la festa major de Sant
Zenon, el patró de la vila, que han estat
tot un èxit de participació. Les cites més
tradicionals s’han compaginat aquest
2006 amb algunes novetats, com ara
el sopar popular, que va aplegar una
setantena de comensals, les sardanes
després del pregó, la ubicació de les
barraques a la primera platja o
l’innovador castell de focs artificials. A
les imatges, es poden veure alguns dels
moments d’aquest Sant Zenon 2006,
que va obrir amb el tradicional pregó la
Joventut Seràfica amb motiu del
centenari de l’entitat, la tercera més
antiga de la vila després de l’Ateneu
Arenyenc i la Societat Coral l’Esperança,

que és la més vella. Els concerts i els
balls populars, que aquest any s’han
situat a la part alta de la riera del Pare
Fita, més amunt que altres anys, han
estat algunes altres de les cites amb
més seguidors, sobretot el concert de
l’Orquestra Maravella. També hi ha
hagut una bona oferta cultural, per a
grans i petits. Precisament, la festa es
va acomiadar amb l’11a edició de la
Mostra de Titelles. No hi van faltar, és
clar, els oficis solemnes en honor a Sant
Zenon i les completes; unes cites
religioses que sempre acompanyen el
calendari festiu i que enguany han estat
especialment emotives ja que aquest
estiu s’acomiaden de la parròquia el
rector, mossèn Martí Amagat, i el vicari,
Josep Martín.
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Les llegendes del Mont Calvari
Els veïns presenten el llibre
en què han recollit la història
d’aquest emblemàtic edifici
del port d’Arenys

Els veïns del Mont Calvari estan
d’enhorabona. El projecte d’escriure un
llibre per recuperar la història d’aquest
singular edifici del port d’Arenys ja ha vist
la llum. Han estat molts els mesos de
feina i esforç però ha valgut la pena. El
resultat és una publicació de 68 pàgines
i un centenar de fotografies, que ha escrit
l’arenyenca Tiona Solé i que porta per títol
Història i llegendes del Mont Calvari
d'Arenys de Mar. La presentació es va fer
el 9 de juliol, diada de Sant Zenon, després
dels focs artificials, a l’ermita del Calvari.
Solé ha comptat amb el suport d'Anna
Vidal, veïna de l’edifici, que ha estat
l'encarregada de la recerca d'informació,
i de Josep Manel Nogueras, ara
expresident de la comunitat, que ha
coordinat l'edició. El llibre, que es pot
recollir al Calisay, ha tingut el suport
de l'Ajuntament d'Arenys de Mar i una
subvenció d'Acesa. Amb aquesta
presentació, culminen els actes de
celebració amb motiu de la rehabilitació
de l’edifici.
L'ermita del Mont Calvari té més de 400
anys d'història i forma part d'un dels edificis
més emblemàtics del port d'Arenys. La
data de la fundació no està confirmada
però estaria entorn del 1524 i el 1584. La
investigació per a l'elaboració d'aquest
llibre ha estat laboriosa i complexa, i de
fet ha deixat algunes incògnites obertes,
com reconeix l'autora. El llibre consta
d'onze capítols, i tot i que està escrit en
forma de novel·la, no ho és. L’autora ha
optat per buscar un protagonista que
relatés la història i el personatge escollit
ha estat Hipòlit Doy, el fundador de l'ermita.

Es tracta d'un personatge envoltat
d'antigues llegendes ja que se l'acusa
d'haver matat la seva dona en un atac de
gelosia i, segons es diu, la penitència
imposada va ser la construcció de la
capella. Doy hauria viatjat a Roma i el
Papa li hauria recomanat construir-la. Així
mateix, li hauria donat un Sant Crist perquè
presidís l'altar major. Aquest seria l'origen
del nom de l'edifici.
El llibre explica la història de la família
Doy, detalla com és l'interior i l'exterior de
la capella del Mont Calvari, els problemes
que hi va haver entre la família i la
parròquia, llegendes relacionades amb
l'edifici, el canvi de propietaris i d'usos
que ha anat tenint l'immoble i, arribats a
l'actualitat, parla de la recent rehabilitació.
Al llarg dels segles, el Mont Calvari s'ha
fet servir com a balneari i hotel, i
actualment hi ha habitatges i un restaurant.

De qui és aquest ull?
Aquesta és una incògnita que podreu
desvelar el pròxim 14 d’agost, en el decurs
de la cercavila nocturna de les festes de
Sant Roc. Pels carrers d’Arenys apareixerà
una bèstia, de la mida d’un dinosaure...
Treu fum per la boca, té unes grans ales
i unes dents prominents, i a partir d’ara
s’afegirà a la família gegantera de la vila
per animar les festes populars: Sant
Zenon, Sant Roc i, ben segur que també
Sant Jordi. Tot i aquesta descripció, cal
aclarir als nens i nenes que no farà gens
ni mica de por, ja que és molt simpàtic i
juganer. Es tracta d’un regal que la família
Regàs i Pons vol deixar com a record de
la botiga de joguines que fins fa uns quants
mesos regentaven a la riera del Bisbe
Pol. El pare de la criatura és l’artista
arenyenc Mario Fernández, el mateix
que l’any 1988 va crear el Tió d’Arenys
de Mar. Això és tota una garantia que,
sigui el que sigui, no decebrà ningú.
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La nova plaça de Sant Gabriel
La Regidoria d’Obres i Serveis de l’Ajuntament
d’Arenys de Mar ha remodelat la plaça de Sant
Gabriel. Les feines han anat a càrrec de la
brigada municipal i han consistit en la
reconversió d’un espai de sorra en una plaça
amb llambordes antigues i un perímetre de
formigó. La plaça llueix ara diverses jardineres,
exteriors i interiors, i altres elements de mobiliari
urbà: una font, bancs, papereres i fanals nous.
Així mateix, s’ha instal·lat reg automàtic i s’ha
enjardinat tot l’espai. Altres feines han estat la
neteja del mur que dóna al Col·legi de la
Presentació i el condicionament de la part de
sota, i la col·locació d’un tancat per als
contenidors.

Més ambulàncies per al Maresme
El Servei Català de la Salut i el Servei
d'Emergències Mèdiques (SEM) té en marxa
aquest estiu un nou model de transport sanitari
urgent al Maresme. La novetat és la separació
entre els serveis programats i els serveis
d'emergència i d'urgència. Fins ara tots els
serveis els prestaven els mateixos vehicles.
El Maresme compta aquest estiu amb dues
ambulàncies de suport vital, que presten servei
les 24 hores del dia i que estan ubicades a
Mataró i Calella, i amb 19 ambulàncies
bàsiques. D'aquestes, 14 estan en servei les
24 hores del dia i 5 fan jornades de 12 hores.
A més, com a reforç, durant els mesos d'estiu
es compta amb 4 ambulàncies bàsiques més
(2 de 24 hores i 2 més de 12 hores). El número
de les emergències mèdiques és el 061.

Vols ser cantaire d’un cor infantil?
L'Escola Municipal de Música Carles G. Vidiella
té una proposta ben interessant per al pròxim
curs escolar. El centre vol obrir un cor infantil
a Arenys de Mar i busquen nens i nenes de 8
a 13 anys a qui agradi cantar. Per inscriure's
al cor, no cal ser alumne de l'Escola de Música.
La coral començarà la seva activitat al mes
d'octubre sota la direcció de Jordi Lluch. L'horari
d'assaig serà els divendres, de 18.30 a 20.00
hores. Els candidats hauran de complir uns
requisits vocals i d'actituds que es valoraran
en una audició inicial. Per inscriure-s’si, cal
adreçar-se a l’Escola Municipal de Música
d'Arenys de Mar, a l’Edifici Calisay, de 6 a 8
de la tarda, trucar al 93 795 72 64 o bé escriure
a: ema@arenysdemar.org.

Fi de curs del gimnàs municipal
L'OAM d'Esports de l'Ajuntament d'Arenys de
Mar va organitzar una excursió a Rupit, com
a festa final de curs del Gimnàs Municipal, el

passat 20 de juny. L'activitat s'adreçava als
alumnes del Gimnàs Municipal amb l'objectiu
de fer esport a la natura i acomiadar el curs
2005-2006. Hi van participar 50 persones. El
lloc d’arribada va ser Tavertet, on va començar
l'excursió cap a la masia de cal Perer (al costat
de Rupit). Van realitzar un recorregut de 8 km
aproximadament per la zona de la vall del Ter,
el pantà de Sau… Ja a la tarda, van visitar
Rupit. L'OAM d'Esports de l'Ajuntament
d'Arenys de Mar vol donar les gràcies a tota
la gent inscrita en el Gimnàs Municipal i agrair
la seva col·laboració, cooperació i il·lusió.
També vol fer extensiva aquesta felicitació als
dos monitors: Begoña Caballero i Pol Rueda,
que han fet una meravellosa feina durant tot
l'any.

Arenys estrena un servei d’atenció als
infants
Els mòduls de Can Nadal d'Arenys de Mar,
l’antiga seu dels jutjats, ofereixen des del juliol
un nou servei públic i gratuït d'atenció a infants
de 0 a 6 anys que puguin patir trastorns. Es
tracta d'una ampliació del Centre de
desenvolupament infantil i atenció precoç
(CDIAP) del Maresme, que ofereix la Fundació
El Maresme des de 1982, per donar atenció
als veïns del nord de la comarca. La previsió
és que a Arenys de Mar s'atenguin, de moment,
una quarantena de famílies. L'alcalde d'Arenys
de Mar, Miquel Rubirola, i la directora gerent
de la Fundació Privada Pro Persones amb
Disminució Psíquica del Maresme, Maria
Carme Maltas, van signar el 7 de juliol el
conveni que regula la cessió d'un espai dels
mòduls de Can Nadal per a aquest servei.
L'atenció precoç va adreçada als infants que
presenten trastorns en el seu desenvolupament
(crònics o transitoris) o que es troben en
situació de risc de patir-los, o bé que presenten
dificultats en la criança. En aquest moment el
CDIAP està atenent uns 450 infants. Fins ara,
al Maresme hi havia dos punts: a Mataró i al
Masnou. L'accés i utilització del servei és
completament gratuït. L'equip multidisciplinar
està integrat per psicòlegs, fisioterapeutes,
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psicomotricistes, logopedes, neuropediatra,
psiquiatra i treballador social.

Un nou jardí per a la Residència
Geriàtrica Municipal
L'Ajuntament d'Arenys de Mar ha estat
treballant aquest estiu per resituar dos espais
de lleure que fins ara ocupaven part de les
feixes de l'edifici Xifré i que amb la construcció
del pàrquing subterrani deixen de ser
utilitzables. Es tracta del pati de la Residència
geriàtrica municipal i de les pistes de petanca.
La previsió és que les obres de l'aparcament
comencin al setembre. La Regidoria
d'Urbanisme i Serveis Tècnics ha dirigit les
obres de condicionament del nou jardí de la
Residència, que s’ha obert a la part posterior
de l'equipament. En primer lloc, es van haver
d’enderrocar unes construccions existents:
unes escales i unes rampes; i es va haver de
construir una plataforma més àmplia per facilitar
l'accés dels residents de la Residència al nou
jardí. El nou pati té una àrea pavimentada i
una altra part tova, de sauló, amb plantes que
els residents podran cuidar i regar. Amb
l’actuació s’ha aprofitat per obrir un accés
directe, per la part de darrere, cap el CAP i
l'edifici Xifré. Una altra feina d’aquest estiu ha
estat la il·luminació del nou espai de les pistes
de petanca –n’hi haurà cinc- al parc de l'Asil
Torrent.

Enderroc de seguretat
La Regidoria d'Urbanisme i Serveis Tècnics
va fer enderrocar al juliol l'edifici de propietat
municipal del número 39 del carrer Capellans,
que es trobava en unes condicions precàries.
A més de tirar a terra l'immoble, es van
impermeabilitzar parets dels edificis veïns.
L'enderroc es va adjudicar a Movitrex i la
impermeabilització a Vila Recasens.

L’Escola d’Adults engega motors
Durant la primera quinzena de setembre,
l’Escola d’Adults d’Arenys de Mar obrirà les
inscripcions per al curs escolar 2006-2007.
L’aula de formació d’adults treballa des de
1985 a la vila per donar resposta a les persones
adultes que volen continuar ampliant els seus
coneixements. Les inscripcions es faran de
dilluns a divendres, de 19.00 a 21.00 hores,
al Centre Cultural Calisay. El telèfon de contacte
és el 93 795 77 50. Les classes es faran en
el CEIP Joan Maragall, a l’edifici del rial de Sa
Clavella. Algunes de les propostes de l’Aula
de Formació d’Adults són l’ensenyament de
català, castellà o informàtica, accedir a la
formació professional o obtenir el certificat de
formació instrumental… Perquè, sempre és
temps d’aprendre!

Neteja amb aigua a pressió
La brigada municipal d'Obres i Serveis va
netejar al juliol amb aigua a pressió la plaça
de l'Església i les escales per accedir-hi, com
també la plaça de la Vila. Es tracta d'una
actuació que la Regidoria ha anat fent en
diferents punts de la vila durant els dos últims

anys. D'altra banda, amb motiu de la festa
major, la Regidoria d'Obres i Serveis va
encarregar la neteja amb aigua a pressió
també de les voreres de la Riera, des de dalt
de Pare Fita fins a la part baixa de Bisbe Pol.

S’instal·la una balisa a la primera platja
La Regidoria de Seguretat Ciutadana ha fet
instal·lar una balisa, consistent en una corda
amb boies, a la platja de la Picòrdia (primera
platja) per facilitar l'accés i la sortida al mar
dels banyistes, sobretot pensant en les
persones amb mobilitat reduïda i en la gent
gran, per millorar-ne la seguretat. La balisa
l'ha col·locat Creu Roja, a petició del consistori,
que durant aquest estiu havia rebut algunes
peticions de veïns que trobaven dificultats per
accedir a l'aigua. La balisa es va instal·lar a
mitjan juliol, i éstà situada davant de la cadira
de vigilància de Creu Roja.

La festa de les TIC
Arenys.org va celebrar els dies 1 i 2 de juliol
el FesTIC: la festa dels arenyautes, una fira
al carrer dedicada a Internet i les Tecnologies
de la Informació i la Comunicació. Amb motiu
del seu desè aniversari, l’entitat va preparar
tot un cap de setmana d’activitat al Calisay
per popularitzar l’ús de les TIC. Arenys.org va
comptar amb el suport dels Ajuntaments
d'Arenys de Mar i d'Arenys de Munt. Una de
les novetats de la fira va ser la difusió de la
campanya Internet a la fresca, que la Regidoria
de Promoció Econòmica i de Comunicació de
l’Ajuntament d’Arenys de Mar ha encarregat
a Arenys.org. El projecte permet que, amb un
ordinador portàtil o una pda, qualsevol persona
pugui accedir a Internet, sense necessitat de
connexió física, des de les terrasses de la
Riera i del passeig Xifré, del rial de Sa Clavella
o de les guinguetes de la Primera Platja, durant
les 24 hores del dia per una durada d’una hora
de connexió. Només cal demanar un val a
l’establiment corresponent i es pot accedir a
la consulta de llocs web i al correu electrònic.
Una de les funcions, a més, és la de punt
d’informació municipal. I per fer més atractiu
el projecte s'ha donat accés obert –sense
necessitat de val– als webs dels ajuntaments
d'Arenys de Mar i Arenys de Munt, la
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Generalitat de Catalunya, Vilaweb i Arenys.org.
Quan l'usuari demana un altre web d'Internet
el sistema li demana l'accés autenticat i
aleshores ha de posar les dades del val
d'accés.

El programa Cantamania serà a Arenys
de Mar
El programa de TV3 Cantamania, que s’ha
estrenat aquest estiu i que presenten Roser
Murillo i Àlex Casademunt, serà a la nostra
vila el pròxim 23 d’agost a la tarda. El programa
consisteix en un concurs de cant amateur, a
l’estil d’un karaoke, entre els ciutadans de
diferents poblacions de Catalunya. Cada dia
de la setmana el programa, d’una durada de
30 minuts, es dedica a una de les poblacions
que hi han participat i s’emet, a més de les
demostracions de cant dels concursants, un
vídeo de presentació i promoció de la localitat.
Setmanalment emeten una gala des del Palau
Sant Jordi, on els més destacats de cada
població competiran, cantant, amb la resta de
representants de les altres poblacions, per tal
de triar uns guanyadors finals. A Arenys de
Mar, l’escenari s’ubicarà davant de l’edifici
Xifré, a la riera del Pare Fita.

Les tradicions de Sant Joan i Sant Pere

ser el torn de la tradicional Crema de la Bóta
i dels focs artificials de la nit de Sant Pere; un
moment en què els arenyencs commemoren
la consagració, aquest any fa 320 anys, de la
parròquia de Santa Maria.

Èxit arenyenc en el Campionat de
Catalunya d’Atletisme
L’atleta de la penya Apa Anem-hi Pol Rueda
és el nou campió de Catalunya, en categoria
júnior, en llançament de javelina. El Campionat
de Catalunya d’Atletisme en Pista es va
disputar el passat 9 de juliol a Sabadell. Pol
Rueda va fer una marca de 53,33 metres. Per
la seva banda, el també atleta de la penya
Apa Anem-hi, Roduan el Ghali, va quedar
subcampió en la prova de 800 metres llisos;
va fer un temps d’un minut, 59 segons i cinc
dècimes.

L’arribada de la flama del Canigó, que aquest
any va tenir com a escenari el pati del Calisay,
amb força novetats, va marcar l’inici de les
festes de Sant Joan. El moment central es va
viure la nit del 23 de juny, amb la revetlla
popular a la platja de la Picòrdia (Primera
Platja) amb l'Orquestra Girasol. No hi va faltar
l’encesa de les fogueres ni la visita obligada
a la Fira del Solstici d'Estiu. Dies després, va

propostes estiuenques

Deu anys de Biblioplatja i estrena de la
Biblioplaça, a la plaça Mare Paula
Ja fa deu anys que a la plaça de les Palmeres,
a la platja de la Picòrdia (Primera Platja), cada
estiu, la Biblioteca P. Fidel Fita d'Arenys de
Mar hi trasllada part de la seva activitat. Es
tracta de la Biblioplatja, una iniciativa que cada
cop té més adeptes i que va acompanyada de
moltes activitats. Des del 14 de juliol i fins al
31 d’agost, arenyencs i visitants poden gaudir
d’un punt de lectura a la fresca on endur-se
llibres en préstec, llegir revistes i la premsa
diària, informar-se de l’agenda cultural o
preguntar pels indrets més interessants en
una visita per conèixer la vila. I és que la
Biblioplatja és també un punt d’informació
turístic a primera línia de mar. A més, hi ha
servei d’Internet sense fils, ja sigui amb un
portàtil o pda propis, o amb un dels ordinadors
que l’Ajuntament i Arenys.org han posat a
l’abast dels usuaris. L’horari és de dimarts a
dissabte, de 10.00 a 13.30 i de 17.30 a 20.00
hores. La novetat d’aquest any serà, durant el

mes d’agost, l’estrena de la Biblioplaça a la
plaça Mare Paula Montal. A la Biblioplaça hi
trobareu llibres, revistes i diaris. Obrirà els
matins, de dilluns a dissabte de 10.00 a 13.00
hores; i les tardes, de dilluns a divendres de
18.00 a 20.00 h. Cal recomanar especialment
no perdre’s la interessant oferta de propostes
culturals de la Biblioplatja. És el marc del 3r
Festival de narració oral que coordina
l’arenyenc Albert Estengre, s’hi poden seguir
les xerrades dels vespres digitals, aprendre a
cuinar... Tot plegat, ho podeu consultar a la
postal que ha editat la Biblioteca i la Regidoria
de Comunicació, i que aquest any il·lustra
Carme Riera.
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La brutícia al
mar, causes i
consells
La Regidoria de Medi
Ambient analitza les causes
de la brutícia al litoral, un
problema que malmet la
qualitat de les aigües
Aquest estiu, les platges estan tornant
a patir problemes de brutícia; deixalles
diverses que arriben en grans
quantitats fins al mar per vies i mitjans
molt diferents. Segons les Nacions
Unides cada any s’aboquen al mar
6,4 milions de tones de deixalles. L’any
2005, es va recollir a Catalunya un
volum de 1.135 m3 de sòlids flotants
del mar, equivalents a 568 contenidors
de brossa. La majoria van ser plàstics
(33% del total) i fustes (31%). Per
conscienciar la població d’aquesta
problemàtica, la Regidoria de Medi
Ambient va organitzar una xerrada a
la Biblioplatja el 14 de juliol i aquí
n’oferim un resum.
Els organismes marins són els que
més pateixen la presència de deixalles
sòlides surant a les aigües o bé
acumulades als fons marins o a les
platges. La brutícia al mar també
afecta a la qualitat de les zones de
bany existents a bona part del litoral,
i provoca evidents molèsties als
banyistes.
La fracció més abundant són els
plàstics, dins dels quals cal destacar
les diferents tipologies d’envasos i
ampolles. Especialment, són molt
perilloses per a la fauna les anelles
de plàstic que s’utilitzen per enllaçar
els paquets de llaunes de beguda.
Cal alertar de la persistència dels
plàstics en el medi on s’aboquen, ja
que s’estima que els plàstics poden
romandre a l’aigua entre 400 i 600
anys.
A banda dels plàstics, també s’hi
aboquen molts altres tipus de residus,
com ara paper d’alumini, vidre, tetrabric, piles, fustes, restes de xarxes de

pescadors, etc. A més de gasoil i olis,
abocats des d’algunes embarcacions.
Són diversos els orígens de les
deixalles que acaben acumulant-se
al mar però tots tenen un mateix
denominador comú: són deixalles
aportades per l’acció humana. Hi ha
una part de les deixalles que són
llençades a través de l’inodor de casa
i que poden arribar al mar en el cas
que els sistemes de depuració de les
aigües residuals no funcionin
correctament. També acaben arribant
al mar totes aquelles deixalles que
llencem al carrer fora de les papereres
o dels contenidors –amb l’acció de la
pluja o del vent–, com també, als
torrents o rials. Són un focus important
també de brutícia al mar les deixalles
que es llencen des d’algunes
embarcacions. No cal oblidar tampoc
l’efecte negatiu de les deixalles
llençades directament a la platja, per
part d’alguns banyistes incívics.

Què podem fer?
Amb un conjunt de pautes molt
senzilles d’aplicar, es podria reduir
significativament el volum de deixalles
que anualment arriben al mar:
Tirem les deixalles a la paperera.
Deixem les bosses
d’escombraries a dins dels
contenidors corresponents.
No llencem per l’inodor
determinades deixalles, com
bastonets higiènics.
No llencem les escombraries fora
dels contenidors.
No llencem deixalles des de les
embarcacions.
No llencem les puntes de
cigarreta.

esports

La vela com a teràpia
Les jornades de vela
adaptada per a persones
amb discapacitats que es
fan a Arenys de Mar
aplegaran aquest any 420
participants de 56 municipis
Ja fa cinc anys que la Diputació de
Barcelona, l’Ajuntament d’Arenys de
Mar, el Club Nàutic d’Arenys de Mar i
l’Associació Vela Sense Límits fan
possible que nois i noies amb
discapacitats gaudeixin durant tot un
dia de l’esport de la vela. L’objectiu
d’aquestes jornades de vela adaptada
és fer arribar a tothom els valors de
l’esport i afavorir la integració d’aquestes
persones. La iniciativa és tot un èxit,
com ho demostra l’experiència dels
participants i també les estadístiques.
Durant cinc anys, hi han pres part 642
participants. Aquest any es faran 30
sortides i hi assistiran 420 nois i noies.
La campanya 2006 va començar al mes
de maig i finalitzarà a l'octubre. La clau
de l’èxit és l’esforç de difusió perquè

fins a Arenys vinguin persones de molts
municipis: en total, hi ha 56 poblacions
adherides a aquest programa. Cal
assenyalar que la Diputació també porta
a terme un programa d’equitació per a
persones discapacitades, que es fa a
Malla des del 2005. Arenys de Mar
també és una vila amb una sensibilitat
especial: durant tot aquest curs s’estan
portant a terme classes de patinatge
artístic per a persones amb
discapacitats, com a prova pilot, amb
el suport de l’Ajuntament i de la
Diputació.
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