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Farmàcies Arenys de Mar: 
ABRIL:  .................................................................Bisbe Pol, 72 (93 792 33 01)
BALLESTER:  ......................................................Pare Fita, 109 (93 792 40 55)
BERTRAN FITA:  ...................................................Pare Fita, 75 (93 792 14 46)
FARMÀCIA DE MAR:  ............................................... D'Avall, 18 (93 792 14 71)
BUSQUETS:  .......................................................Pau Costa, 39 (93 853 61 91)
DORADO:  ..............................................................Pare Fita, 32 (93 792 58 77)
RIGOLA:  ................................................ Plaça de l'Església, 3 (93 792 02 37)

TELÈFONS D’INTERÈS:

•  Ajuntament d’Arenys de Mar: 
93 795 99 00

•  Oficina de Turisme: 93 795 70 39
•  Recaptació Municipal 

Diputació de Barcelona: 93 472 91 05
•  Centre Cultural Calisay:  

93 792 41 88
•  Arxiu Històric Fidel Fita:  

93 795 95 19
•  Centre de Documentació i Estudi 

Salvador Espriu: 93 795 99 28
•  Biblioteca Pare Fidel Fita:  

93 792 32 53
•  Museu d’Arenys de Mar: 93 792 44 44
•  Regidoria de Promoció  

Econòmica: 93 792 26 01
• Mercat Municipal: 93 792 06 93
•  Deixalleria Mancomunada:  

93 793 89 85
•  Residència Geriàtrica Municipal:  

93 792 00 98
•  Cementiri/Tanatori Municipal: 

93 792 17 35
•  Complex Esportiu Municipal Fondo 

de les Creus: 93 792 42 24
• Ràdio Arenys: 93 792 02 38
•  Administració d’Hisenda: 

93 792 44 30
•  Correus i telègrafs: 93 792 18 94

•  Registre de la Propietat: 
93 792 08 82

• Registre Civil: 93 792 44 00
• Taxis Arenys de Mar: 93 795 79 61
•  Policia Local: 93 795 99 01 / 092 

(urgències)
• Urgències mèdiques: 061
•  Àrea Bàsica de Salut (CAP). 

93 795 80 74 / 902 111 444  
(cita prèvia)

•  Parc de Bombers Voluntaris:  
93 795 81 80 / 112 (urgències)

• Creu Roja: 93 795 76 54
•  Àrea bàsica Policial Mossos  

d’Esquadra: 088
•  Servei Municipal d’aigües  

- SOREA: 93 792 02 67 / 902 250 370
•  Enllumenat públic:  

93 799 02 12 (avaries)  
608 308 894 (urgències)

• Teatre Principal 93.792.11.83
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Dipòsit legal B-46.000-2002
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Portada: Lluís Danès dirigint la gravació de la can-
tant Elena Gadel davant de la punta de la Pietat
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LA RAURETA I STELLA MARIS, 
CENTRES PER MENORS I PERSONES 
AMB AUTISME

APROVAT EL PROJECTE PER 
URBANITZAR LES CANALIES

ARENYS REACCIONA: NOUS 
PREMIS ACCIÓ

NIT DE L’ESPORT: RECONEIXEMENTS 
ESPORTIUS 2020-2021

Sorra al Camí de Mar

L’Ajuntament ha aconseguit el permís de Costes de l’Estat per poder 
actuar al Camí de mar i refer l’espai de passeig després de validar la 
qualitat de la sorra que s’hi aboca. La sorra es compactarà per millorar 
la resistència i els embats del mar. L’Alcaldia segueix negociant trobar 
una solució per enllaçar el pas litoral amb la zona de la Musclera.
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OAC Ajuntament   
d’Arenys de Mar
Riera del Bisbe Pol, 8

Horari d’atenció: 
de dilluns a divendres de 
8:30 a 14 h.
dijous de 8:30 a 18 h.

Més d’una cinquantena de 
persones refugiades s’han 
empadronat a Arenys de 

Mar d’ençà l’inici de la guerra 
d’Ucraïna. Mares acompanyades de 
nens i nenes, nadons i adolescents, 
que ens exemplifiquen, si es pos-
sible encara més, la cruesa de la 
guerra, el trencament i la separació 
de les famílies.

Hem vist com han passat dies i set-
manes i la resolució del conflicte 
no avança i les imatges de guer-
ra i destrucció han tornat, com ha 
passat en altres conflictes, a fer-se 
habituals. La solució immediata, 
d’aturar els combats i desmilitarit-
zar la zona  per establir un diàleg 
per la construcció de la pau, no arriba. La seguretat i el lliure exercici de drets de la 
població civil de tota la regió s’han agreujat i hem tornat a veure migracions forçades, 
violència contra la població civil i una crisi humanitària al cor d’Europa.

La mobilització solidària davant de l’emergència ha estat immediata i unànime i  cal 
felicitar a tothom qui s’hi ha implicat. Des de la mateixa comunitat ucraïnesa establerta 
a Arenys de Mar, que va iniciar les primeres accions de recollida humanitària, a les acci-
ons i l’esforç col·lectiu de les expedicions fins a la frontera de Polònia amb Ucraïna que 
s’han portat a terme aquestes setmanes. 

L’Ajuntament d’Arenys de Mar va  fer seu el manifest de condemna a l’atac militar de 
Rússia  a Ucraïna i en defensa de la pau que va subscriure el municipalisme català. Tots 
els serveis municipals s’han coordinat per poder fer front a la situació d’emergència i 
atendre les persones que han arribat a la nostra vila, d’acord als protocols, per facili-
tar-los l’atenció necessària, el seu empadronament, l’atenció sanitària i l’educació.

Un conjunt d’accions que sumen des de la iniciativa ciutadana i l’acció pública i que ens 
refermen com una vila solidària i que sap organitzar-se i fer front a les adversitats. De la 
mateixa manera que ens satisfà haver sabut donar resposta a les demandes socials per 
l’acollida de menors o de persones amb grans necessitats de suport oferint els nostres 
equipaments municipals. L’acord amb l’institut INTRESS i amb Junts Autisme fundació 
permetrà que els edificis de la Raureta i Stella Maris tinguin una utilitzat social les pro-
peres dècades i també  permetrà una millor gestió i preservació del patrimoni municipal.

Encetem la primavera amb moltes ganes de retrobar-nos al carrer i amb bones noves 
que volem compartir en aquesta nova edició de l’ATR. És hora de tornar a l’acció, com 
ens conviden els reconeixements que volem fer al nostre sector econòmic i empresarial 
en forma dels nous  Premis Acció. Benvinguda primavera i celebrem-ho amb un gran 
Sant Jordi.

Annabel Moreno, alcaldesssa

Arenys, vila d’acollida
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La Raureta i Stella Maris, centres per  
menors i persones amb autisme

La casa i la finca de la Raureta 
serán un centre d’acolliment de 
menors. L’Ajuntament ha acordat 

fer-ne cessió a L’Institut de Treball Soci-
al i Serveis Socials INTRESS que va de-
manar-ho per poder donar resposta a la 
Direcció General d´Atenció a la Infància 
i Adolescència (DGAIA) que cerca obrir 
nous centres d’acolliment donada la ne-
cessitat social existent.

L’atorgament de la Raureta a INTRESS 
ha obligat a refer el compromís amb 
l’entitat Junts Autisme. La solució pac-
tada ha estat d’oferir a Junts Autisme la 
cessió de l’edifici d’Stella Maris pel pro-
jecte que preparà aquesta entitat.

El Centre de la Raureta serà un centre 
que dins del marc de la normativa, està 
classificat com a Servei Social Especia-
litzat i tindrà una capacitat de 24 places. 
D´entre els diferents tipus de centre 
residencials existents, està inclòs en el 

grup que s’adreça a la franja d’edat de 3 
a 18 anys, atenent infants i adolescents 
d’ambdós sexes.

La missió com a Centre d’Acolliment 
és el d’atendre infants provisional-
ment, procurant l’atenció immediata i 
transitòria que es trobin en situació de 
desemparament (abandonats, negligits 
i/o maltractats) amb la finalitat de fer 
l’estudi diagnòstic de la seva situació i 
de les seves famílies, que permeti ela-
borar la proposta de mesura més adient 
d’entre les que contempla la legislació 
vigent; una proposta que haurà de ser 
ratificada per la DGAIA.

Una cessió per trenta anys 
i acollirà 24 menors

La cessió de la Raureta, acordada per 
l’Ajuntament d’Arenys de Mar, serà per 
una durada màxima de 30 anys. IN-
TRESS es farà càrrec de tota la despesa 

de l’adequació i adaptació de l’edifici i 
els espais necessaris per poder portar a 
terme l’activitat. Prèviament a l’execució 
de les obres i a la petició de la llicencia 
d’obres Ii activitats, l’ajuntament haurà 
d´aprovar el projecte de rehabilitació

Respecte a l’edifici d’Stella Maris, Junts 
Autisme ja ha presentat, fa unes setma-
nes, en forma d’avantprojecte adaptat a 
la nova ubicació. Proposa ubicar-hi una 
residència i un centre ocupacional per 
persones amb autisme. A la planta baixa 
es proposa situar el centre ocupacional i 
es preveuen dos accessos diferenciants 
per cada espai.

Junts Autisme és una fundació, amb seu 
a Arenys de Mar, que treballa i defen-
sa els drets i la dignitat de les persones 
amb autisme per tal de millorar la seva 
qualitat de vida i la de les seves famí-
lies, impulsant serveis que garanteixin 
la seva inclusió escolar, social i laboral.
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Centre d’acollida d’infants i adolescents

PROJECTE EVI · Viure i treballar
en comunitat

No existeix cap programa que res-
pongui a les necessitats d’adults 
amb autisme i persones amb 

grans necessitats de suport. El projec-
te EVI, que impulsa Junts Autisme, fa 
propostes inclusives, participatives i 
extensives en el temps i que tinguin en 
compte, també, la vellesa. L’experiència 
del projecte EVI ja ha demostrat que la 
inclusió, l’autonomia i la participació 
plena són possible

El palauet Stella Maris d’Arenys de Mar 
permetrà a Junts Autisme dur a terme 
d’una manera plena i completa el pro-
jecte EVI i també traslladar el Servei de 

L’ activitat que l’entitat Intress 
portarà a terme a l’edifici de la 
Raureta és la pròpia d’un Cen-

tre d’Acollida d’Infants i Adolescents. 

Aquesta tipologia de centre rep un doble 
encàrrec per part de la Direcció General 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència 
de la Generalitat de Catalunya (DGAIA): 
d’una banda, atendre de forma urgent in-
fants i adolescents que estan patint una 
situació de vulnerabilitat, a causa d’haver 
rebut maltractaments o altres tipus de 
negligències per part de la família; i de 
l’altra, portar a terme un estudi familiar 
en un màxim de quatre mesos per a va-
lorar si la família pot recuperar la tutela 
immediata de l’infant o infants, o pel con-
trari necessita més temps. 

Teràpia Ocupacional (STO) que ja funcio-
na a l’edifici Xifré. Els nous espais, un cop 
remodelats i adequats, permetran aug-
mentar el nombre de persones ateses 
fins a 10. I s’aconseguirà una llar resi-
dència amb dos unitats de convivència de 
5 persones cadascuna. Per altra banda, 
aquest espai necessitarà professionals 
per atendre aquestes persones pel que 
es crearan nous llocs de treball vinculats 
al projecte 

L’Stella Maris és un espai ben ubicat, 
integrat al nucli urbà i amb bones co-
municacions i integrat a la comunitat. 
La distribució i capacitat dels espais ens 

En els casos que es valori que la família 
encara no està en el moment adient per 
a poder atendre adequadament les ne-
cessitats de l’infant o infants i recuperar 
la tutela, l’equip tècnic del centre haurà 
de fer una proposta alternativa, mentre la 
família es recupera de la situació de difi-
cultat per la que està passant. Aquestes 
propostes poden ser: acolliment en famí-
lia extensa, acolliment en família aliena, 
CRAE (com el Mar i Cel per exemple), o 
adopció (només en casos molt extrems 
on la família rebutja la seva recuperabili-
tat i no hi ha cap altre membre de la famí-
lia que es vulgui fer càrrec). 

Tot l’equip de professionals d’Intress i 
particularment del centre Estela Nova, 
assumim aquest nou repte amb molta 

sembla suficient per absorbir els serveis 
actuals i ampliar-los. 

Un centre que ha d’esdevenir un espai 
per a persones amb autisme adultes que 
un dia es quedaran sense pares i podran 
comptar amb el suport de la comunitat. Un 
espai obert dirigit a tots els membres de la 
comunitat en general, a les famílies, pro-
fessionals i persones que formen part de 
l’entorn i en particular a persones amb au-
tisme amb necessitats de suport diverses 
que han finalitzat l’etapa d’escolarització. 

Neus Payerol
Directora gerent Junts Autisme fundació

il·lusió, responsabilitat, compromís i ri-
gor. Desitgem que la bona acollida que 
sempre hem rebut de la vil·la d’Arenys 
es faci extensiva en aquesta nova etapa 
a aquests infants i adolescents que ho 
puguin necessitar. 

Sens dubte, l’espai i l’entorn de la Raureta 
són uns grans facilitadors d’aquesta tasca, 
i confiem que aquests infants i adolescents 
que han crescut sentint que no eren sufi-
cientment importants per ser ben cuidats, 
trobin a Arenys una comunitat oberta, 
amable i esperançadora que els doti d’una 
experiència de vida alternativa, amb for-
mes més sanes d’estimar i ser estimats. 

Reme Rubio 
Directora Estela Nova
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El Ple de l’Ajuntament d’Arenys 
de Mar va aprovar el Pressu-
post municipal 2022 amb un 

import de 23.219.777,5 un incre-
ment important respecte el pres-
supost de 2021 atès que s’inclou 
tota la inversió de la construcció 
de la nova Biblioteca 

El pressupost d’inversions creix en 
més de 4.7M d’euros, per poder 
dotar i contractar l’obra de la nova 
biblioteca de les Clarisses. L’incre-
ment que si destina, malgrat repre-
senti el 90% del capítol, no afecta a 
les altres inversions previstes, ni la 
capacitat econòmica de les arques 
municipals. Una comparativa en 
percentatges queda desvirtuada 
per l’alt import d’aquesta partida. 

L’excepcionalitat i el volum del 
projecte de la nova biblioteca ha fet 
incrementar el pressupost munici-
pal fins a superar els 23M d’euros i 
aquesta partida és la més gran de 
les inversions previstes els propers 
mesos. La regidora d’Hisenda, 
Laia Martín, va explicar de forma 
detallada i va remarcar que “l’obra 

El Pressupost municipal 
creix fins a 23 milions 
d’euros per cobrir l’obra 
de la Biblioteca. 

Podeu consultar-lo a:

de la Biblioteca no implicarà que 
es deixi de fer cap altra actuació 
que el nostre municipi necessiti”. 

La partida d’inversions del Pres-
supost manté el mateix volum de 
despesa del pressupost de l’any an-
terior, si no es comptabilitza la par-
tida destinada a la nova biblioteca.

Punts de carrega per vehicles 
elèctrics

Entre les inversions previstes hi 
ha l’adequació del Centre de Pro-
cés de Dades (CPD) municipal, per 
tal de garantir la seguretat de tots 
els equipaments informàtics i xar-
xes municipals que ja han rebut, 
aquest any passat, una inversió 
important després del ciberatac 
d’inicis de 2021. 

El pressupost també preveu la ins-
tal·lació de punts de càrrega de ve-
hicles elèctrics que tindran un cost 
de 55.970 euros, Una despesa que 
es preveu que rebi una subvenció 
del 50% d’aquesta inversió. També 
s’inclou les actuacions escollides 

per la ciutadania als Pressupostos 
participatius (134.260 euros) .

Apart hi ha previstes d’incloure 
amb la incorporació de romanents 
les següents obres que prioritzen 
l’accessibilitat d’espais municipals:

• Nova entrada d’accés a l’esco-
la bressol Maricel pel Fondo de 
les Creus.

• Rampa de l’escola dels Colors.

• Accessibilitat a tot l’edifici de la 
Plaça de la Vila. 

• Accessibilitat en l’entrada del 
camp de futbol.

El Pressupost es va aprovar amb 
els vots favorables de l’equip de 
Govern (ERC, CUP i AeC) i en con-
tra de Junts per Arenys i PSC. 

La regidora d’Hisenda va explicar 
al Ple com es preveu el finança-
ment de l’obra de la Biblioteca 
i quines previsions s’han fet per 
aquesta tramitació (CODI QR).
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L’ACA dona prioritat a l’obra del Bareu

L ’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA),preveu presentar, les 
properes setmanes, el projecte 

d’endegament del rial del Bareu i tot 
seguit es farà el procés d’exposició 
pública que es preveu que sigui du-
rant l’estiu. 

Amb el projecte definit es podrà fer 
una valoració del cost de l’obra que 
es superarà els tres milions d’eu-
ros. L’obra l’adjudicarà l’ajuntament 
d’Arenys de Mar i l’ACA li transferirà 
l’import final de l’adjudicació. l’IVA 
de l’obra l’assumirà l’Ajuntament 
d’Arenys de Mar. 

L’obra d’endegament del rial del 
Bareu arrossega una llarga història 
que va començar amb el desenvolu-
pament de la urbanització del sector 
de Bareu-Paraiso fa vint anys i que 
va incloure un tram de canalització 
del rial. En aquest sector es van edi-
ficar l’escola Sinera i l’escola bres-
sol els Colors. 

L’obra de canalització del tram urbà 
del rial, l’avinguda de Pau Costa, es 
va adjudicar a l’empresa Rogasa, a fi-
nals de 2006 per 1,2 milions d’euros. 
L’obra va començar passat l’estiu de 
2007 però va quedar interrumpuda 
i es va suspendre al fer les cates i 
comprovar que no es corresponien 
els serveis amb la planificació i per 
tant l’obra no tenia prou garanties.

Visita del director de l’ACA

Samuel Reyes, director de l’ACA, va 
visitar el rial del Bareu i desemboca-
dura de la Riera d’Arenys aconpanyat 
de l’alcaldessa, Annabel Moreno, i la 
regidora de Medi Ambient, Ona Cur-
to. L’Alcaldia va insistir en la urgèn-
cia que hi ha per descongestionar la 
xarxa de clavegueram amb l’obra de 
connexió directa d’Arenys de Munt 
amb la planta de tractament de Ca-
net. L’ACA ha delegat aquesta obra al 
Consell Comarcal del Maresme però 
s’ha endarreit més del previst i no hi 
ha una data establerta d’execució.
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El sector que abasta l’actuació el tram 
de l’avinguda del Rial de Canalies de 
la cruïlla amb el carrer de la pujada de 
Montmar fins a la carretera N-II, el tram 
del carrer de la carrer de la pujada de 
Montmar des de l´Avinguda del Rial de 
Canalies fins a la Residencia Impala del 
mateix carrer i el primer tram de l´Avin-
guda Portinyol.

El projecte que s’ha redactat detalla el 
conjunt d’actuacions que caldrà portar 
a terme:

• Enderroc de la calçada, vorera i rigola 
existent amb tala d´alguns arbres.

• Execució de nova xarxa clavegueram i 
connexió al sistema existent.

• Soterrament línies aèries.

• Execució de nova xarxa d´enllumenat 
del carrer amb LED.

• Creació de nova secció de plataforma 
pacífica a l´Avinguda Portinyol.

• Creació de rotonda de dimensions re-
duïdes a la cruïlla entre el carrer Pujada 
Montmar i l’Avinguda Rial de les Canalies.

• Plantació de nou arbrat a la illeta cen-
tral i instal·lació del reg corresponent.

• Col·locació de mobiliari urbà.

El pressupost total de les obres d’urba-
nització (PEC) és de 1.943.810.50€ i el 
termini de durada de les obres s’estima 
en 12 mesos. Aquest import l’han de 
costejar les propietats implicades que 
no ho hagin fet encara.

Ja hi ha projecte aprovat per urbanitzar 
el rial de les Canalies

El Ple municipal ha aprovat el pro-
jecte del rial de les Canalies que 
afecta al tram final de l’avinguda 

fins a la cruïlla amb la carretera N-II. 
L’Ajuntament d’Arenys de Mar va decidir 
assumir la contractació de la redacció 
d’aquest projecte per poder avançar en 
l’ordenació de la zona i accelerar la re-
alització de les obligacions urbanístiques 
que tenen els propietaris d’aquest sector. 

El projecte s’ha aprovat per unanimitat 
dels grups municipals que han mani-
festat la voluntat i ganes de resoldre la 
urbanització d’aquesta zona. L’estudi 
tècnic defineix les obres necessàries 
per millorar les condicions de trànsit 
tant rodat com de vianants i renovar les 
xarxes dels serveis urbanístics per tal 
de procedir posteriorment a la cessió i 
recepció del vial Rial de les Canalies. 

EXPOSICIÓ PÚBLICA 
DEL PROJECTE DE 
LES CANALIES (DE-
TALLS PROJECTE)
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Consultes públiques sobre la gestió i 
concessió dels pisos socials i sobre el 
nou Pla de Mobilitat

L’Ajuntament d’Arenys de Mar 
disposa, actualment, de ca-
torze habitatges destinats a 

casos d’emergència de serveis socials 
que tinguin el perfil per accedir-hi o 
inclusió social. Cinc d’aquests habitat-
ges són de titularitat municipal i nou 
són llogats a l’Agència de l’Habitatge, a 
l’edifici situat al Pla dels Frares. Aques-
ta consulta pública ha permès recollir 
l’opinió de les persones i les organit-
zacions més representatives, potenci-
alment afectades, per la futura norma. 

El mes de febrer també es va obrir una 
consulta sobre el Pla de Mobilitat Ur-
bana Sostenible (PMUS) que ha redac-

tat l’Ajuntament. Disposar d’aquesta 
planificació permet reflexionar sobre el 
model urbà, com un eina per impulsar 
polítiques i estratègies de futur muni-
cipals en consonància amb el foment 
dels modes de desplaçaments més 
sostenibles (a peu, bicicleta i transport 
públic), la cohesió social i la defensa 
del medi ambient, garantint una millor 
qualitat de vida per a tots els que re-
sideixen, treballen i visiten el municipi.

PLA DE MOBILITAT 
URBANA SOSTENIBLE

Els estudis tècnics del PMUS aporten 
dades molt interessants del moviments 

interns de les persones o l’estat de la 
vialitat. També permet analitzar canvis 
recents com la supressió del peatge de 
la C-32 i noves propostes com la recu-
peració del carril bici a la Riera o plan-
tejar la seva pacificació.

+ INFO:

Els darrers mesos s’han fet diverses actuacions de mi-
llora del paviment de carrer al Pla del Frares i al vial la-
teral de la N-II, davant de can Maresma, entre d’altres.
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L’Ajuntament d’Arenys ha creat i 
atorgarà els Premis ‘Arenys Acció’ 
per reconèixer l’acció empresarial 

i l’emprenedoria arenyenca i visibilitzar 
i potenciar el teixit econòmic local. Una 
proposta que neix amb la voluntat d’in-
centivar i acompanyar la reactivació eco-
nòmica local postpandèmia. Els premis es 
faran públics en un acte que se celebrarà 
el 27 d’abril, al Centre Cultural Calisay.

Els Premis Arenys Acció responen a la 
voluntat de l’Ajuntament d’Arenys de Mar 
de reconèixer l’activitat de les empreses i 
persones autònomes arenyenques, el seu 
talent, la responsabilitat social, la creativi-
dad i la trajectòria i l’èxit empresarial. Una 
reconeixement que arenyenc.

El Consell municipal de Promoció eco-
nòmica és el promotor d’aquesta inicia-
tiva i ha creat una comissió, que realitza 
les funcions de jurat del premis, d’acord 
a criteris de trajectòria professional, im-

Arenys Reacciona: Premis Arenys Acció 

pacte local, innovació o altres elements 
que puguin ésser valorats pels mem-
bres de la Comissió. 

Una de les distincions dels premis 
es farà d’acord al concepte ‘Producte 
d’Arenys’ amb la voluntat de reconei-
xer el treball de persones i empreses 
del sector primari (agricultura/pesca). I 

també es proposa una distinció específi-
ca per distingir el treball de persones o 
empreses del sector de la restauració i 
l’hostaleria a Arenys de Mar.

L’acte d’entrega dels premis es farà el 
proper 27 d’abril, a la sala ‘1 d’octubre’ 
del Centre Cultural Calisay. Es preveu 
que paral·lelament a l’anunci dels pre-
mis, durant la mateixa tarda i nit, hi hagi 
diverses activitats per presentar noves 
propostes de serveis i productes locals 
i afavorir el contacte entre empreses 
i persones autònomes establertes a 
Arenys de Mar. 

La regidoria de Promoció econòmica, 
amb l’organització dels premis Arenys 
Acció, vol fer arribar a les empreses i 
persones autonòmes un missatge d’ànim 
i de noves oportunitats un cop superada 
la pandèmia. Un moment per avançar 
conjuntament els sectors privat i públic 
amb noves idees i noves propostes.

La sala de les Botes, vestíbul prin-
cipal del Centre Cultural Calisay, 
acull el que va ser durant un segle 

el rellotge que va marcar les hores i la 
vida d’Arenys de Mar. El giny s’ha res-
taurat després de rescatar-lo del seu 
emplaçament dalt del campanar i s’ha 
situat en una estructura de fusta. Aquest 
matí, l’artesà rellotger Bartomeu Roca-
bert que s’ha fet càrrec de la restauració 

L’antic rellotge del campanar torna a 
funcionar al Calisay

l’ha deixat llest per ser exposat. El Museu 
d’Arenys s’ha fet càrrec del seguiment 
d’aquest procés i la seva museïtzació.

Aquest rellotge va ser fabricat i instal-
lat al campanar de l’església d’Arenys 
de Mar l’any 1893 per l’empresa fran-
cesa Prêtre Père et Fill de Rosureux 
al preu de 1.400 francs de l’època. Fa 
unes dècades va ser substituït per un 

d’electrònic que és el que actualment 
està en funcionament i l’antic va quedar 
tancat al seu armari dalt del campanar. 
Ara torna a funcionar i segueix marcant 
les hores al C.C. Calisay.
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140 esportistes arenyencs han rebut el 
reconeixement institucional de l’Ajun-
tament d’Arenys pels seus èxits espor-
tius durant la darrera temporada. La 
regidoria d’Esports, va organitzar un 
acte al Teatre Principal, el passat 23 
de febrer, on també es va entregar la 
menció esportiva ‘Bernat Coll’ al nave-
gant Jacinto Rodríguez, regatista d el 
Club Nàutic d’Arenys de Mar (CNAM).

L’esport arenyenc es retroba, passada la 
pandèmia, a la Nit de l’esport

La regidora d’Esports , Mònica Danès, va 
aprofitar les xifres del nombre de premi-
ats -103 homes i 37 dones- per demostrar 
la desigualtat de gènere en la pràctica de 
l’esport federat i va refermar el compromís 
de seguir promocionant l’esport femení i la 
implicació de la dona en el món de l’esport. 

L’alcaldessa Annabel Moreno, que va 
participar a l’entrega de guardons 

amb regidors i regidores del govern 
i l’oposició, va destacar el bon mo-
ment esportiu que viu la nostra vila 
i va remarcar i agraïr el paper d’am-
baixadors dels nostres esportistes 
arreu on competeixen. També va 
agraïr l’esforç i la col·laboració d’en-
titats i esportistes per haver suportat 
les mancances provocades per les 
restriccions de la pandèmia. 

Els detall i foto-
grafies dels es-
portistes distin-
gits pels diferents 
èxits esportius 
durant la tempo-
rada 2020 – 2021 
podeu trobar-lo 
en aquest enllaç.
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També es van distingir els  esportistes arenyencs que com-
peteixen amb entitats esportives no arenyenques  però que 
han assolit també diferents èxits esportius:  Dídac Plana 
del Futbol Club Barcelona,  pel campionat de lliga de futbol 
sala, i Thais Perez del Club Hoquei Mataró,  campiona d´Es-
panya en la categoria sots 17 i sots campiona d´Europa. 
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Arenys de Mar, plató de cinema i TV

Arenys de Mar ha acollit una 
vintena de rodatges de cine-
ma, programes de televisió i 

videoclips musicals durant el darrer 
any. El cementiri, el port i el mar han 
estat el més utilitzats per les diverses 
produccions que s’han localitzat a la 
vila. La coordinació amb la Maresme 
Film Comission facilita el suport a les 
produccions cinematogràfiques i peti-
cions televisives.

Alguns rodatges han estat en espais in-
teriors com el cas la productora finlan-
desa Fire Monkey va rodar una parell 
dies per la sèrie “Enemy of the People” 
a una casa del Canyadell o la segona 
temporada del thriller fantàstic “Parai-
so” a l’escola de la Presentació.

Altres han buscat espais molt identi-
ficables com el Cementiri d’Arenys on 
s’hi ha rodat les escenes d’un enter-
rament per la pel·lícula “Los buenos 
modales” o una exhumació per la sè-
rie “El inocente” de Netflix. El port és 
l’altre espai recorrent sigui per cine-
ma, per la sèrie “Sin Huellas” d’Ama-
zon o programes de televisió. 

Televisió Espanyola (TVE) ha gravat a 
Arenys per diversos programes. “El 
escarabajo verde” va venir pels corbs 
marins i els pescadors arenyencs. 
I l’actriu Sílvia Abril s’hi passejava, 

amunt i avall, a la recerca de “la re-
cepta perduda”. També de “Las Rutas 
de Ambrosio” venien per descobrir el 
secrets de la pesca i culinaris del ca-
lamar de potera. I encara el progra-
ma “Perduts en el temps” amb l’actriu 
Anna Bertran va fer una exhaustiva 
recerca del convent de les Clarisses i 
la vida de les monges que hi van viure.

El director de cinema arenyenc Lluís 
Danes va escollir Arenys de Mar per 
rodar algunes de les peces musicals 
de la primera edició dels “Premis El 

Temps de les Arts”. Va gravar al ce-
mentiri i l’Elena Gadel va cantar des 
dalt d’una barca que manava Pep 
Quintana. Tot just uns dies més tard el 
grup Las Migas van ser, a les matei-
xes aigües, per gravar el videoclip que 
han presentat aquesta primavera per 
la presentació del seu nou disc.

També s’han rodat altres videoclips “Així 
soc” de Gerard Heredia a la sala gran 
de l’Ateneu Arenyenc. I el grup Seikos, 
el seu tema “Animo” a l’interior i enmig 
dels vaixells del Moll.
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EL ESCARABAJO VERDE: 
AUS MARINES EN EXTINCIÓ

LAS RUTAS DE AMBROSIO: 
CALAMAR D’ARENYS

LAS MIGAS: ANTONIA

PERDUTS EN EL TEMPS: 
MISTERIS RERE ELS MURS

PREMIS EL TEMPS 
DE LES ARTS

SEIKOS: ÁNIMO

LA RECEPTA PERDUDA: 
CALAMARS AMB XOCOLATA 

GERARD HEREDIA: 
AIXÍ SOC
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El CatSalut està en disposició de pa-
gar l’ampliació de la nostra àrea bà-
sica. El CAP, fa anys que ha quedat 

petit, sense l’espai suficient per acollir 
i tractar els usuaris que en fan us i les 
necessitats creixents d’aquests. L’admi-
nistració té els diners i els vol invertir a la 
nostra vila perquè això sigui una realitat.

Però l’interès del Departament De Salut i el 
del govern municipal format per ERC-CUP i 
EN COMÚ PODEM sembla ser que no tenen 
el mateix ritme, i mentre l’administració in-
sisteix en que l’ampliació del nostre CAP ha 

SOLIDÀRIES SEMPRE!

HI ESTEM TREBALLANT

Nou servei municipal d’informació a 
través del correu electrònic 

La regidoria de Comunicació 
ha posat en marxa un nou re-
curs des del web municipal 

en format de butlletí de notícies 
que es distribueix a través del cor-
reu electrònic (newsletter). Per re-
bre el butlletí digital cal donar-se 
d’alta a la subscripció del servei i 
acceptar les condicions de privaci-
tat (sempre es pot sol·licitar la bai-
xa). Us convidem a fer-ne ús. 

La comunicació municipal té com 
espai principal el web arenysdemar.
cat i s’articula a través de diversos 
canals i recursos de la mateixa web 
i a través dels perfils de les diverses 
xarxes socials a les que es té presen-
cia (Twitter, Telegram, Youtube, Meta 
i Instagram). Per dispositius mòbils 
també es disposa l’app ArenysA-
PProp que es pot descarregar des 
dels repositoris de Google i Apple.

ple al suport a aquesta comunitat. Primer, en 
la coordinació, empaquetatge i transport al 
consolat de totes les donacions que els are-
nyencs i arenyenques van portar al Calisay. I 
un cop començades a arribar les persones i 
famílies refugiades s’han coordinat tots els 
departaments i agents necessaris per a la 
seva acollida i per a garantir els seus drets: 
empadronament, escolarització, aliments, 
sanitat, formació, etc. Des del moment en 
què arriben aquí, aquestes persones són are-
nyenques, per la qual cosa l’Ajuntament tre-
balla per a que hi puguin viure amb plenitud.

Aquesta no és una excepció, ja que l’Ajun-
tament d’Arenys de Mar treballa, de bra-
cet de la ciutadania, per acollir totes les 

Arenys de Mar s’ha bolcat, des del 
primer moment, en l’ajuda i el su-
port a les persones i famílies vícti-

mes de la guerra d’Ucraïna. Les famílies 
arenyenques d’origen ucraïnès van ser 
les primeres de mobilitzar-se i estat tes-
timoni i enllaç directe amb la brutalitat de 
la guerra. L’èxode de persones fugint dels 
combats han colpit a tothom i no han deixat 
indiferent ningú i moltes persones hi han 
estat al costat o s’han posat al volant dels 
seus cotxes per anar fins la frontera amb 
Ucraïna per ajudar a arribar al nostre país 
persones que ho havien deixat tot.

Com no pot ser d’altra manera, l’Ajuntament 
també s’ha dedicat de forma immediata i de 

de ser immediata, el tripartit d’esquerres es 
permet el luxe del qui dia passa any empeny.

“Hi estem treballant” és la frase més utilit-
zada per aquest equip de govern poc com-
promès i allunyat de les necessitats reals 
dels vilatans, que és incapaç d’augmentar 
el pressupost de Serveis Socials tot i la de-
manada dels tècnics o de finalitzar obres 
necessàries com la Pista Coberta o el ter-
cer pis de la Residència Municipal. 

Negat per bastir d’una vegada els tan 
promesos Bucs d’Assaig i el banc d’Ali-

persones que hi arriben, especialment 
aquelles que ho fan de la manera més 
precaritzada, per a que puguin esdevenir 
ciutadans de forma plena. Ho vàrem fer 
amb els menors que migren sols i ho fa-
rem amb tothom qui ho necessiti.

L’Ajuntament d’Arenys de Mar respon 
de manera immediata a totes aquelles 
situacions i necessitats que sorgeixen 
a la nostra vila, la majoria de les quals 
de forma imprevista, tals com les ano-
menades fins ara, els temporals Dana i 
Glòria o el ciberatac, per llistar-ne algu-
nes, per tal d’assegurar que totes i ca-
dascuna de les persones que hi viuen ho 
poden fer de la millor manera possible.

ments de Creu Roja a la balconada 
del Xifré o d’iniciar la tercera fase del 
Teatre Principal i dignificar les Pistes 
d’Atletisme o complir amb la paraula 
de municipalitzar els Enterraments... 

Un govern maldestre que no sap 
mantenir el poble net ni controlar 
les plagues de coloms, paneroles i 
porcs senglars que ens envaeixen, 
però que mentre deixa que al poble 
hi creixi la indignació no els hi tre-
mola la ma per apujar els impostos 
a tots els arenyencs.



Abril 2022 TRIBUNA POLÍTICA | Arenys de Mar | ATocarRatlla 

19

PRESERVEM EL LITORAL MARESMENC!

Ja fa mesos que des de la CUP 
d’Arenys hem denunciat els 
plans del Ministerio de Fomen-

to per impulsar dragatges i la cons-
trucció d’espigons, consolidant una 
política que atempta directament la 
preservació del nostre entorn natu-
ral més proper: el litoral.

En aquest sentit, el Ministerio 
preveu la construcció d’un espi-
gó de 150 metres així com també 

la construcció d’un dic submergit, 
actuacions que requereixen del 
dragatge de, com a mínim, 800.000 
m3 de sorra.

Per tot això, la Plataforma Preser-
vem el Litoral impulsada a Arenys 
de Mar amb la participació activa de 
la CUP ha fet una denúncia pública 
demanant la dimissió del Comissio-
nat del Litoral del Consell Comarcal 
del Maresme. Des d’Arenys de Mar, 

seguim reiterant tot el nostre suport 
a la Plataforma i a totes les lluites 
de caire ambientalista al territori.

Les platges i el litoral són el nostre 
parc natural, i així cal considerar-lo 
i tractar-lo. Hem de treballar con-
juntament, des de les institucions i 
des del carrer, per la seva protec-
ció i preservació, allunyant dragues 
i espigons, i apostant per projectes 
mediambientals efectius.

OPOSICIÓ DINS DEL GOVERN

Es pot estar al govern i fer opo-
sició al mateix temps? Doncs 
sembla que sí. A un any de les 

properes eleccions municipals la Cup 
ha decidit que és més important agi-
tar que construir. I ben mirat potser no 
poden fer res més perquè el resultat 
de les regidories de la seva responsa-
bilitat han estat les més fluixes del go-
vern. A tall d’exemple, la neteja viària 
o el nou model de recollida selectiva 
on després d’anys de retard només 

es va presentar una única empresa la 
qual collarà a l’ajuntament (i l’ajunta-
ment es deixarà collar). On ha quedat 
la proposta rellevant del mandat pas-
sat (i aquest) en remunicipalitzar el 
servei d’enterraments? I pel que fa al 
personal no és cap secret que hi ha 
un alt descontentament amb la gestió 
dels electes. I podríem acabar amb la 
regidoria d’educació que s’ha limitat a 
anar fent quan no provocant el descon-
cert en la gestió de les dues escoles 

bressol. El migrat tant per cent del 
PAM d’aquesta regidoria (29% i inflat) 
ja ens dona una pista.

En tot cas al nostre grup continuem 
treballant en positiu, una mostra n’és 
el compromís en dur al ple mocions 
de clar contingut arenyenc i no pre-
sentant mocions teledirigides des de 
les cúpules dels partits a Barcelona 
cosa a la qual ens té acostumat el go-
vern actual.

NO A LES GUERRES 

nyans, o que en molts casos perden 
la vida en el camí. 

Des d’Arenys en Comú sempre hem 
estat i serem contraris a qualsevol 
sortida que suposi violència contra 
els més febles. No només dels pobles 
que aquests dies estem veient als 
mitjans de comunicació sinó també 
d’aquells a qui aquests mateixos mit-
jans sembla que han oblidat però que 
segueixen patint les conseqüències.

I què podem fer des dels municipis? 
En primer lloc alçar la veu i demos-

E l panorama actual a nivell in-
ternacional és desencoratja-
dor. Vivim una sèrie de guerres 

i conflictes a molts països que ben 
entrat el segle XXI ens fa pensar que 
no hem après del nostre passat. Tot 
això degut a un fracàs de la política 
en general, entesa com la que hau-
ria de resoldre els conflictes per la 
via del diàleg. I qui és que pateix les 
conseqüències? La població que està 
lluny dels despatxos on es prenen les 
decisions, però que sovint es veuen 
obligats a fugir dels seus països i 
buscar noves sortides en indrets llu-

trar que no consentim aquestes si-
tuacions, quants més ho fem més 
en sentiran. En segon lloc aprendre 
que per resoldre els nostres conflic-
tes, encara que ens assemblin pe-
tits, hem de seguir la via del diàleg. 
I finalment, recordar que Arenys de 
Mar és un poble d’acollida, i per tant 
donarem escalf a aquells que ho ne-
cessitin.

Diem NO a qualsevol guerra, sigui 
on sigui, ja que és la màxima ex-
pressió d’injustícia pels pobles que 
les pateixen.




