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MOCIÓ PRESENTADA PER JUNTS PER ARENYS – JUNTS X CATALUNYA PER A LA 

RECUPERACIÓ, CONSERVACIÓ I ADEQUACIÓ DELS BÚNQUERS D’ARENYS DE MAR (O 

NIUS DE MATRELLADORES) 

 

Novembre 2020 

 

El grup municipal de JUNTS, presenta aquesta moció, exposant la següent argumentació: 

 

En els últims anys, els diferents governs municipals hem rebut la petició per part del Grup Búnquers Arenys i 

de molts vilatans, d’actuar de manera definitiva als espais que ocupen aquestes construccions, tant al seu 

interior com al perímetre que les envolta. 

 

L’objectiu no és cap altre que el de recuperar i donar valor a aquestes estructures, testimoni tangible de la 

Guerra Civil a casa nostra. A més de garantir-ne la seva conservació, aprofundir en el seu coneixement i en 

el context de la seva construcció i difondre entre les generacions actuals i futures un dels capítols més 

tristos i foscos del nostre passat més recent. En aquests moments es fa necessari actuar amb urgència al 

Búnquer de Ponent (Cavaió II), ara per ara, tapat i sense accés. També cal adequar, netejar i senyalitzar els 

búnquers de Llevant i Ponent (Cavaió II i Cavaió III), creant un espai de la memòria de la Guerra Civil que 

permeti fer visites guiades permanents a tota la zona.  

 

Caldria, també, tenir en compte el refugi antiaeri la Bassa del Molí del segle XVIII, al vessant est del turó de 

la Pietat, tot aprofitant les obres que s’han de fer a la penya, per tal de documentar i fer una memòria 

completa que permeti la recuperació d’ambdós espais.  

 

És per tot això que, des de JUNTS, portem a Ple aquesta moció amb l’ànim de que tots els grups municipals 

prenguem un ferm compromís i votem a favor d’una actuació definitiva als Búnquers d’Arenys.  

 

Demanem que es reservi la partida econòmica necessària al pròxim pressupost municipal 2021 per poder 

fer efectives totes les actuacions abans descrites. D’aquesta manera, la recuperació, conservació i adequació 

dels búnquers serà un fet que ens haurà d’enorgullir com a arenyencs i com a servidors públics que 

respecten i es preocupen pel patrimoni de la nostra vila, sempre en perill de desaparèixer o de ser malmès. 

 

 

 

 

 

 

Arenys de Mar, a la data de la signatura electrònica 
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