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Ajuntament d’Arenys de Mar
93 795 99 00
Regidoria de Cultura-C.C.Calisay
93 792 41 88
Arxiu Municipal 
93 792 08 48 
Biblioteca Popular P. Fidel Fita
93 792 32 53
Centre de Documentació
i Estudi Salvador Espriu
93 795 99 28
Museu d Arenys de Mar 
93 792 44 44 
Promoció Local 
93 792 26 01 - 93 795 85 14 
Mercat Municipal
93 792 06 93 
Servei d’Informació Juvenil / Espai Jove
93 795 77 50
Serveis Socials
93 792 22 64
Residència Geriàtrica Municipal
93 792 00 98
Brigada Municipal 
93 792 27 06
Deixalleria d’Arenys
93 793 89 85 
Cementiri d’Arenys
93 792 17 35 
Ràdio Arenys
93 792 02 38 
Despatxos Entitats - C.C.Calisay
93 795 97 76
Consell Municipal d’Esports
93 792 12 72
Camp Municipal d’Esports
93 795 90 38 
Complex esportiu Fondo de les Creus
93 792 42 24
Servei de Taxi
93 795 79 61 / 93 792 41 41
Servei de Mediació d’Arenys de Mar
93 795 70 79 / 93 795 99 00

TELÈFONS
D’INTERÈS

RECOLLIDA DE TRASTOS VELLS
Recordeu que la recollida de trastos vells a Arenys de Mar és ara amb trucada 

prèvia a l’Arca del  Maresme, al telèfon 93 790 55 60. 

Recordeu, també, que la Deixalleria d’Arenys (Torrent d’en Puig) és oberta de 
dimarts a dissabte, matí i tarda, i diumenge al matí.

Informació: 93 793 89 85

CAP
93 795 80 74  -  902 111 444
Policia Local
93 795 99 01       Urgències 092 
Parc de Bombers
93 795 81 80       Urgències 112 
Mossos d’Esquadra 088
Servei Municipal d’Aigües-SOREA
93 792 02 67
Urgències 24 hores 902 25 03 70 
Enllumenat públic-BOQUET
93 795 99 00
Urgències  629 250 063

EMERGÈNCIES



3

EDITORIAL

Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 2.5 de Creative Commons. Se’n permet la reproduc-
ció, distribució i comunicació pública sempre que se’n citi l’autoria i la titularitat dels drets (Ajuntament d’Arenys de Mar i autors/res identificats 
amb CC) i no se’n faci un ús comercial. Si transformeu aquesta obra per generar una nova obra derivada, heu de distribuir-la amb una llicència 
igual a la que regula l’obra original. La llicència completa es pot consultar a:  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/es/legalcode.ca.

Edita: Ajuntament d’Arenys de Mar
Redacció i coordinació:
Marta del Castillo (Regidoria de Comunicació)
Disseny i maquetació: Santi Artigas
Fotografies: Ajuntament d’Arenys de Mar, Quim Mateu, 
Verónica Luna, Ràdio Arenys, M. Consol Fors, Mercè Loire i 
Arxiu Municipal Fidel Fita
Impressió: Impressions Generals SA
Dipòsit Legal: B-4.600-02

S
U

M
A

R
I

D
’A

L
C
A

L
D

IA

Si el mes passat us presentàvem la portada de les Festes de Sant Zenon, 
aquest mes us presentem la de les Festes de Sant Roc 2010. La Regidoria 
de Comunicació ha encarregat el disseny, en aquesta ocasió, a Laia Soler 
i Uri Miró, que han basat la seva feina en un tema que els identifica: la 
cal·ligrafia.

Pensaments 
d’estiu... 

A l’hora d’escriure aquest article penso que 
he de parlar d’obres, de molèsties, algunes 
evitables i altres inevitables, dels maldecaps 
que suposa l’obra pública i del convenci-
ment que, tot i que sempre es pot fer mi-
llor, els tècnics i polítics treballem per equi-
librar la balança en què hi ha els beneficis i 
els perjudicis. També penso que us he de 
parlar de l’estiu, de Sant Zenon -que espero 
que hagueu viscut d’allò més-, del Sant Roc 
que ve, de la gran activitat cultural, social, 
comercial, esportiva que hi ha a la vila en 
aquests moments. 
Però també penso que d’ambdós temes he 
tingut oportunitat de parlar-ne. Per això 
prefereixo presentar-vos un nou projecte 
que m’il·lusiona com a alcalde. Us expli-
quem en aquest butlletí que el Cementiri 
d’Arenys ja forma part d’una associació de 
cementiris singulars d’Europa. De ben se-
gur que tindrem més oportunitats per par-
lar-ne, per fer-vos arribar les novetats que 
hi haurà en aquest espai que és molt més, 
de llarg, que un equipament municipal. El 
fet de formar-ne part és una de les claus 
que ens ha d’obrir les portes per cridar ben 
fort que tenim un dels millors cementiris 
del món. 
I és que tenim un cementiri fantàstic, tots en 
coneixem el potencial, tots ens en sentim 
orgullosos. Però per si sol no es conserva, 
no es promociona, no s’explica... Ara hem 
posat fil a l’agulla perquè aquest museu a 
l’aire lliure pugui ser visitat com a tal. Porta-
rà feina, però ens il·lusiona. I aquest treball 
coincideix amb un altre que ja estem tre-
ballant: el de convertir l’any 2013 en l’Any 
Salvador Espriu. També en parlarem. 
Ara vull acabar parlant d’un arenyenc jove, 
però conegut arreu del món. Parlo, evi-
dentment, d’en Cesc Fàbregas, que ja té 
un currículum impressionant com a futbo-
lista professional, amb el títol de campió 
del món que ja mai ningú li podrà treure. 
L’Ajuntament d’Arenys de Mar vol fer-li ar-
ribar aquesta felicitació públicament, i per 
aquesta raó li farà un acte dre reconeixe-
ment perquè tota la ciutadania pugui fer-li 
arribar la seva estimació i orgull.

Ramon Vinyes
Alcalde d’Arenys de Mar 
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Vacances
El butlletí municipal d’aquest mes us parla de Sant Zenon, del cementiri, 
del nou pavelló esportiu, de platges i educació ambiental, d’obres, 
d’ocupació, de vacances i una escola taller que s’acomiada d’Arenys, tot 
i que esperem que sigui només un punt seguit i la seva essència torni a la 
nostra vila ben aviat.  

Arenys de Mar no està de vacances. Potser és cert que a l’estiu canvia 
el dia a dia dels qui hi som, la nostra quotidianitat, però la vila continua 
movent-se, treballant, avançant. Viure a Arenys a l’estiu és com estar de 
vacances. O no? 

Si parlem de vacances, hem de recordar-vos que el butlletí d’aquest mes és 
bimensual, vol dir que l’ATR no tornarà a casa vostra fins al mes d’octubre, 
quan ja haurà començat el curs, quan les obres de la Riera tindran la banda 
de ponent aixecada, quan carrers com Vilà Mateu tindran nova fesomia, 
quan Sant Zenon i Sant Roc formaran part del record i tindrem la vista 
més posada cap a la Castanyada... 

L’Arenys Activitats també és bimensual, i per tant els actes que hi trobareu 
inscrits al mes de setembre segurament seran només una part dels que 
hi acabarà havent. Per aquesta raó us convidem a seguir l’actualitat des 
del web municipal, arenysdemar.cat, on trobareu informació actualitzada 
cada dia, sense vacances. 

Que seguiu passant un bon estiu!  
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Sant Zenon viscut...

REPORTATGE SANT ZENON 2010

Sense cap mena de dubte, l’èxit de la 
Festa Major és la complicitat del teixit as-
sociatiu de la vila, de la implicació de les 
persones en la Comissió de Festes i el 
Consell de Joves, i el treball dels diversos 
serveis municipals que el fan possible. 

Sant Zenon 2010, tot i arribar en temps 
de plena crisi i amb Arenys ple d’obres, 
ha fet que arenyencs i arenyenques ens 
hàgim fet nostres els carrers i els espais 
de festa. Sant Zenon s’han convertit en un 
punt de trobada per a grans i petits, per 
a la gent de la vila i la que ens ha visitat 
aquests dies, ha estat l’espai on tothom 
ha pogut trobar el seu acte a mida. Són 
molts mesos de treball que s’han esfumat 
en pocs dies... és el que passa cada any 
amb la preparació del programa de Sant 

Zenon.. Però la satisfacció de la ciutadania 
per participar de la Festa Major fan que 
l’esforç valgui la pena. 

Un inici de Sant Zenon que havia comen-
çat amb el pregó i el brindis de Festa Ma-
jor, aquest any a càrrec de les entranya-
bles Paquita i Lolita Rexach del Restaurant 
Hispània, i amb el concert de banda de la 
nostra escola de Música, i que ha seguit 
amb un cap de setmana farcit d’especta-
cles de carrer, de cercaviles de gegants, 
de la jornada castellera o el triplet de la 
Principal de la Bisbal –amb ball, audició i 
concert– que van ser els actes més tradi-
cionals i esperats, alhora, juntament amb 
el castell de focs, la traca de colors o la 
cantada de l’Himne en honor i glòria al 
nostre Patró. 
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SANT ZENON 2010 REPORTATGE

Un Sant Zenon que ha servit per demos-
trar també que molts artistes arenyencs 
han sigut “profetes a la seva terra”. Par-
lem de les Divinas, dels Partidaris, dels 
Space Invaders, de l’òpera rock la Punya-
lada... o dels concerts de festa major del 
Cor l’Aixa i de la SC L’Esperança. Aquest 
era un dels objectius també que persegu-
íem aquest any: donar la màxima cabuda 
als professionals i artistes amateurs are-
nyencs que destaquen en tantes discipli-
nes artístiques. 

Enguany els joves han estat d’aniversari, 
ja que han celebrat els 10 anys de Festa 
Major Jove, de les barrakes, de la impli-
cació directa del jovent en l’organització 
d’una festa pensada i activada per ells: el 
Correbars, el Correfoc, el pregó alterna-

tiu, les barrakes que han estat tan sonades 
i atapeïdes de gent... 

La gimcana familiar plenament consolida-
da, el concurs de pesca infantil i juvenil, el 
torneig de bàsquet, el karroart, la quina 
de la gent de Sant Roc, les exposicions... 
són també propostes que han format 
part del programa de Sant Zenon 2010, 
entre d’altres. Propostes de tot tipus per 
a tots els públics, amb tota la vila a l’aire 
lliure com a escenari comú i amb l’esforç 
de totes aquelles persones que cada any 
aporten el seu granet de sorra per fer de 
la Festa Major un punt de trobada, entre-
teniment i gaudi de tothom. 

Des de la Comissió de Festes i el Con-
sell de Joves s’ha treballat de valent per 
confeccionar un programa d’actes que, 

malgrat el context de crisi econòmica, 
no quedés deslluït i mantingués la qualitat 
de sempre. Estem contents dels resultats 
obtinguts. Però la feina no s’acaba aquí. 
D’aquí a pocs dies arriben les Festes de 
Sant Roc, que també seguiran els matei-
xos paràmetres. És per això que s’han 
optimitzat recursos i s’han hagut d’aplicar 
grans dosis d’imaginació. 
I perquè els bons moments que ens ha 
deixat la Festa Major no defugin, hem fet 
aquest petit recull d’imatges amb les que 
l’Ajuntament d’Arenys de Mar vol agrair la 
participació de la ciutadania i la implicació 
i esforç de tècnics, serveis municipals, en-
titats, clubs, associacions i particulars per 
portar-la a terme.
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REPORTATGE SANT ZENON 2010

L’estiu a Arenys de Mar enllaça una festa 
rere una altra: a la Biblioplatja, a Lurdes, a 
la placeta, a la Riera, pels carrers... arreu 
per mil i un motius. 

...i ara queda molt més per viure!
Tenim a les portes una nova festa de Sant 
Roc, tan nostra, amb macips i macipes 
a punt per aspergir l’aigua de colònia, 
aquest any amb novetats que ens lliga-
ran encara més a la nostra història i ens 
faran sentir part d’una societat que va 
comprometre’s amb el sant, any rere any, 
en el Vot de Vila. Les festes de Sant Roc 
d’enguany combinen a la perfecció les 
propostes més arenyenques amb les més 
festives, totes consultables en el progra-
ma que us arribarà a casa vostra i que en 
aquesta ocasió és un disseny de Laia Soler 
i Uri Miró, amb la cal·ligrafia com a gran 
protagonista. 
El Festival de Jazz, la música a la gruta, els 
diumenges infantils, el Festival de Contes, 
les festes de carrer, els tornejos d’estiu... 
tot té el seu espai propi, el seu públic con-
cret, però tot ha està pensat, organitzat i 
posat en marxa amb l’objectiu que l’estiu, 

a Arenys, sigui “genial”, per fer servir part 
d’una consigna que engloba les activitats 
infantils i juvenils des de ja fa tres estius.  
Una novetat d’aquest estiu a Arenys és el 
carrilet La Sardineta, que cada dia, durant 
tot el dia, passeja per la vila amb un re-
corregut que va fins a la platja del Cavaió, 
passa pel davant del Parc dels Bombers, 
va fins al Pla dels Frares, i desfila Riera 
avall des del Xifré fins a l’NII. Aquesta ha 
estat una iniciativa que sorgeix del teixit 
comercial de la vila i ha tingut molt bona 
acollida entre grans i petits si voleu enfi-
lar-vos-hi, el preu és d’1 euro, però po-
deu aconseguir els tiquets comprant als 
establiments col·laboradors. 
Una vegada més cal recordar que les 
festes a Arenys són possibles gràcies a la 
implicació dels mateixos arenyencs i are-
nyenques, a títol individual o en nom d’una 
associació. Si us hi engresqueu i voleu for-
mar part de la Comissió de Festes o del 
Consell de Joves, no dubteu a posar-vos 
en contacte amb les regidories de Cultura 
o Infància i Joventut, respectivament!
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ALCALDIA ACTUALITAT

ALCALDIA 

Enllestit el 
giratori de l’N-II
Les obres de construcció del giratori 
de l’N-II davant de l’antiga Muvisa han 
arribat a la fase final aquest mes de ju-
liol. Un cop acabat el pas que permet 
creuar la carretera i al via del tren per 
sota, i haver pavimentat la carretera 
després de les obres que s’hi ha fet, 
s’ha procedit als treballs d’enjardina-
ment i similars, també amb la rotonda 
en sí, que ha entrat a formar part del 
projecte de dignificació dels giratoris a 
la vila i que ha estat objecte d’un dis-
seny sostenible, amb elements simbò-
lics de la població. 

Amb aquesta obra, Arenys de Mar ha 
guanyat -a més de la facilitat en la cir-
culació i la connexió amb la que haurà 
de ser la variant de l’N-II- un pas per a 
vianants per sota la carretera i la via del 
tren per accedir a les platges, amb la 
qual cosa s’evitaran riscos d’atropella-
ment a la zona. Recordeu que és molt 
perillós travessar les vies del tren en 
qualsevol dels seus punts i que cal uti-
litzar sempre els passos habilitats per 
accedir a les platges.

Prospeccions a 
Pau Costa per 
encarar-ne la 
canalització
Del 19 al 28 de juliol es van dur a ter-
me les prospeccions al rial Pau Costa 
per posar fil a l’agulla, de nou, al projec-
te de canalització d’aquesta avinguda. 
L’actuació va consistir a fer un estudi 
geològic del sòl per poder encarregar 
un projecte de canalització amb tota la 
informació prèvia possible i, per tant, 
evitar sorpreses a l’hora de començar 
l’obra, com va passar anteriorment. 

La reforma del pavelló, enllestida
Vestidors nous, graderia separada de les pistes, una sala d’escalfament i gimnàs, pla-
ques solars per escalfar l’aigua de les dutxes, magatzems de pistes, sala de reunions i 
oficines... i un espai pe a la Regidoria d’Esports. Aquest és el resum d’una actuació que 
s’ha dut a terme al pavelló d’Arenys i que es va inaugurar a final del mes de juny amb 
l’assistència de gairebé un centenar de persones que van voler conèixer de primera mà 
les novetats d’aquest equipament. 
Aquesta actuació ha tingut un cost de més de dos milions d’euros, que han estat sub-
vencionats en part pel Fons d’Inversió local i la Diputació de Barcelona. El pavelló 
municipal es va estrenar amb un partit amistós de futbol sala entre el nou equip sènior 
d’arenyenques i el conjunt veterà.

El conseller de Governació i Administracions Públiques, Jordi Ausàs, va presidir 
el 19 de juliol al Palau de la Generalitat el lliurament dels convenis de cooperació 
interadministrativa en matèria d’actuacions comunitàries a 51 ens locals, entre 
els quals hi ha Arenys de Mar, que utilitzarà els diners d'aquest conveni per a 
actuacions d’àmbit veïnat i inclusió social. 
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ACTUALITAT TERRITORI, SOSTENIBILITAT I PROMOCIÓ DE LA VILA

MEDI AMBIENT

Més de 80 quilos de deixalles 
enretirades del fons marí 
arenyenc

La Biblioplatja estrena les seves 
activitats amb una passejada 
per la platja
El dimecres 21 de juliol es va posar en marxa una passejada 
guiada per la platja d’Arenys de Mar. El nom de l’activitat, Per 
un mar com ens agradaria trobar-lo, indica part dels objectius 
de la proposta ja que, a més de donar consells per preservar els 
recursos marins, un expert de l’associació Acciónatura explica 
elements que formen part de la biodiversitat del Mediterrani i de 
les platges. Aprenent i passejant, també es pretén que els partici-
pants passin una bona estona. Es tracta d’una activitat familiar. 

PROMOCIÓ LOCAL

Les persones 
ocupades a través dels 
PEOL 2010 ja estan 
treballant
Les 23 persones d’Arenys de Mar que s’han 
pogut acollir als Plans Extraordinaris d’Ocu-
pació Local 2010 ja estan ocupant el seu nou 
lloc de feina, i ho faran durant el pròxim mig 
any. A banda de la feina en sí, dins el seu horari 
laboral, aquestes persones reben una part de 
formació, que es du a terme al Centre Cultu-
ral Calisay. Val a dir que Arenys de Mar és la 
seu del Maresme Centre quant a formació. 
Aquestes persones estan treballant en diferents 
àmbits de l’administració. Una part important 
farà feina a la Brigada Municipal, tot i que també 
una part important es dedicarà a tasques relaci-
onades amb les noves tecnologies i les energies 
sostenibles. L’Oficina de Turisme, que es troba 
un any més al Centre Cultural Calisay, també 
compta amb una d’aquestes persones.

OFICINA DE TURISME 
D’ARENYS DE MAR

Centre Cultural Calisay
turisme@arenysdemar.cat 

De dilluns a dijous, d’11 a 13h i de 19 a 20h
Divendres i dissabtes, de 10 a 13 h i de 18 a 20h

Diumenges, de 10 a 13h

L’activitat es fa també al mes d’agost, els dies 4 i 11 a la tarda 
i el 18 i 25 al matí. Cal inscriure’s a la Biblioteca o la mateixa 
Biblioplatja.  

Més d’una trentena de submarinistes van participar, el 18 de juliol, en la III 
Jornada de Neteja del Fons Marí d’Arenys de Mar, que es va dur a terme a la 
desembocadura del rial de la Serp, a la platja del Cavaió. Durant la jornada es 
van enretirar més de 80 quilos de deixalles, com ampolles de vidre, llaunes, 
trossos de tubs, roba, sabates, estris de platja (tubs, pales, etc.), fils i ploms de 
pescar, entre d’altres.  
Aquesta activitat està organitzada conjuntament pel Voluntariat de l’Alt Mares-
me de Medi Ambient (VAMMA) i l’Ajuntament d’Arenys de Mar, i forma part 
de les activitats d’educació ambiental que es fan a la platja del Cavaió dins del 
programa de la Bandera Blava. 
Aquesta actuació té una doble finalitat: d’una banda, retirar determinades dei-
xalles que s’acumulen al fons marí i que en degraden la qualitat; i d’altra banda, 
conscienciar els usuaris de la platja del greu impacte que comporta l’aboca-
ment de residus al mar.
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TERRITORI, SOSTENIBILITAT I PROMOCIÓ DE LA VILA ACTUALITAT

Tractament 
fitosanitari als 
plàtans de la 
vila
El primer tractament fi-
tosanitari dels plàtans de la 
vila d’aquest any es va fer 
a començament de juliol 
per tractar i prevenir tres 
plagues molt comunes en 
aquesta espècie: l’antracno-
sis (fong), la cendrosa o oïdi 
(fong) i el tigre del plàtan (in-
secte). Aquest tractament, 
que es fa cada any a comen-
çament d’estiu, s’encarrega a 
l’empresa Ribas Fitosanitaris 
SL, de Mataró, i té un cost 
de 1.038,2 euros. S’apliquen 
productes fitosanitaris total-
ment autoritzats per la Ge-
neralitat de Catalunya i que 
no representen perill per a 
les persones. 
L’actuació es va fer a uns 460 
plàtans, que a més dels de 
la Riera, són els del passeig 
Xifré, el carrer d’Auterive, 
Professor Castelló, Olivar, 
l’Edifici Xifré i les places 
Mare Paula, Lloveras i Lurdes.  
En funció de com evolucionin 
les plagues, la Regidoria de 
Medi Ambient valorarà la pos-
sibilitat de fer un segon tracta-
ment durant el mes d’agost.

SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

Saps on et pots 
connectar? 
L’Ajuntament d’Arenys de Mar està com-
promès amb el foment i l’ús de les tecno-
logies de la informació i la comunicació 
(TIC) en tots els àmbits de la societat. Per 
aquesta raó, la Regidoria de la Societat de 
la Informació ha publicat un tríptic amb els 
diversos punts d’accés públic a Internet 
que hi ha a Arenys de Mar, tant municipals 
com d’iniciativa privada. En funció de les 
seves característiques tenen diversos re-
quisits d’accés, siguin de franc o de paga-
ment. L’accés a les àrees sense fils (wi-fi) 
també tenen diferents nivells d’autentica-
ció. Recordeu, també, que l’Ajuntament 
dóna accés a la Internet des de diferents 
punts, indicats com a Punt Xarxa. 

L’obra de reurbanització de la Riera d’Arenys arriba 
aquest estiu al seu punt àlgid, ja que es mostrarà 
la meitat del projecte ja acabat, el de la part de 
llevant. Tots els serveis estan connectats, les lloses 
noves ja estan col·locades i l’encreuament amb el 
carrer Bisbe Català i Margarides està enllestit. Va 
ser necessari enretirar un dels plàtans, pel seu mal 
estat, i quedarà pendent l’enjardinament i col·locació 
del mobiliari urbà per a l’acabament del projecte. Els 
últims treballs que s’estan duent a terme són els de la 
col·locació de les lloses antigues entre els arbres i es 
comencen a intuir les dues grans places que guanyarà 
el centre històric a la vila: davant de l’Ajuntament 
i davant de la plaça de l’Església. Està previst que 
l’empresa faci un descans fins a començament del 
mes de setembre, quan començarà el procés de 
reurbanització a la banda de ponent de la Riera, 
on s’aplicaran les solucions preses a llevant per 
minimitzar, en la mesura que es pugui, l’impacte de 
les obres, que han d’estar acabades a final d’any. 
Però aquest estiu altres obres continuen endavant, 
com les que es duen a terme per arranjar cinc carrers 
del nucli antic d’Arenys. Es tracta d’una sola obra, amb 
tres equips diferenciats, que fan avançar a diferent 
ritme els projectes dels carrers Sant Josep, Frederic 

Marès, de la Torre, Bisbe Pasqual i Vilà Mateu. 
Continuen també les obres al Centre Cultural Calisay, 
a l’Escola Joan Maragall, i estan molt a punt d’acabar-
se les de l’Escola Sinera, que a mitjan mes d’agost 
han d’haver deixat l’escola a punt per fer el trasllat i 
començar el curs 2010-2011 en el nou edifici. 
Aquests són  només alguns dels exemples de les obres 
que es fan a Arenys de Mar i que fan que aquest estiu 
sigui un estiu d’obres a la vila.

URBANISME

Temps d’obres,
estiu d’obres
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ACTUALITAT TERRITORI, SOSTENIBILITAT I PROMOCIÓ DE LA VILA

PROMOCIÓ LOCAL

De l’Escola Taller a les “Noves cases per a nous oficis”
Més d’una dècada d’escoles taller a Arenys de Mar

El SOC (el Servei d’Ocupació de Catalunya) ha decidit aquest any replantejar el programa d’Escoles Taller, del qual fa més de 
10 anys que Arenys de Mar es beneficia. En aquests anys han estat molts els joves que s’han format professionalment com a 
fusters, paletes, pintors, lampistes, jardiners... El programa d’escoles taller tenia com a objectiu principal la formació i ocupa-
ció de joves aturats menors de 25 anys. 

A l’ATR del mes de febrer de 2008 dèiem 
textualment: L’aposta que han fet els dife-
rents ajuntaments d’Arenys de Mar a favor 
de l’Escola Taller és ferma i inequívoca. 
És una opció presa des del convenciment 
que l’Escola Taller assoleix els objectius 
de qualificar professionalment els joves i 
de facilitar-los l’accés al món laboral. Per 
aquesta raó, ara més que mai, l’Ajuntament 
d’Arenys de Mar continuarà treballant amb 
l’objectiu que aquesta formació i incorpo-
ració al món laboral tingui continuïtat. 
I és que les escoles taller no desapareixen 
del tot, més aviat es reinventen. El progra-
ma tal com el coneixem no es torna a con-
vocar, però sí que ho fa un programa nou 
batejat com a Noves cases per a nous ofi-

cis, amb un important comú denominador 
amb les escoles taller: va adreçat al mateix 
col·lectiu, combina continguts teòrics amb 
actuacions pràctiques, s’estructura en mò-
duls... Els principals canvis que inclou rauen 
en què es prioritzen els oficis emergents 
en detriment dels vinculats a la construcció 
(tot i que també s’accepten si es pretén re-
habilitar habitatge social o edificis públics).  
L’Ajuntament d’Arenys de Mar ja està 
treballant en la memòria per sol·licitar 
aquest nou programa, que tindria quatre 
mòduls (energies sostenibles/eficiència 
energètica, tecnologies de la informació, 
fusteria metàl·lica i pintura) i que centraria 

els seus treballs a l’escola Joan Maragall. 
L’inici d’aquest nou programa està previst 
per a principis de tardor.

Més d’una dècada treballant per 
Arenys de Mar
La tasca que ha dut a terme l’Escola Taller 
en aquests últims anys és immensa, i per 
aquesta raó l’Ajuntament d’Arenys de Mar 
vol reconèixer públicament la tasca duta 
a terme per totes persones que l’han fet 
possible. 
L’any 1998 es va inaugurar la que fou la 
primera Escola Taller, a l’edifici Xifré. L’ob-
jectiu va ser rehabilitar la façana i part dels 

espais interiors de l’edifici, que en aquell 
moment es trobava en molt mal estat. 
L’any 2001, la Generalitat va atorgar una 
nova Escola Taller perquè seguís treballant 
en l’edifici Xifré, i finalment, la que haurà 
estat l’última escola taller de la població, 
els anys 2009-2010, també ha acabat tre-
ballant en la segona planta de l’edifici.  
Però aquesta no ha estat l’única actuació 
de l’escola en aquests anys. El Pavelló Sert 
i l’enjardinament de la zona va ser l’ob-
jectiu principal de l’Escola Taller 2003-
2005, que va aconseguir dignificar un dels 
edificis més desconeguts de la vila, obra 
del prestigiós arquitecte Josep Lluís Sert, 
que avui acull el Centre de Documenta-
ció i Estudi Salvador Espriu. Fou aquesta 
mateixa Escola Taller que va treballar per 
recuperar les antigues cases dels mestres 
de l’Escola Joan Maragall.
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ADMINISTRACIÓ GENERAL I PARTICIPACIÓ ACTUALITAT

El 18 de juny va concloure la quarta edició 
de recollida de propostes generals al pres-
supost 2011. I aquest any, més que d’al-

  Temàtica               Número          %

Obres / Urbanització    168  25,0%
Mobilitat      163  24,2%
Manteniment i neteja    103  15,3%
Parcs, platges, jardins i oci      77  11,4%
Equipaments       39    5,8%
Social: Programes, serveis, turisme, etc.     37    5,5%
Altres        30    4,5%
Salut i seguretat       32    4,7%
Economia        24    306%

            TOTAL   673  100%

PARTICIPACIÓ

El Banc del 
Temps també 
tanca per 
vacances
L’1 de setembre el Banc del Temps tor-
narà a emprendre la seva tasca amb tots 
els inscrits i inscrites a aquesta iniciativa 
que promou l’intercanvi de favors amb el 
temps com a moneda de canvi. Abans de 
tancar el primer període en actiu, tothom 
qui l’integra es va trobar el 22 de juliol en 
la que va ser la 4a Trobada d’Usuaris del 
Banc del Temps d’Arenys de Mar, per fer 
balanç del primer mig any de vida de la 
Secretaria i dels intercanvis en sí. La tro-
bada també va servir per presentar els 
últims usuaris que s’han apuntat a aquest 
projecte i es va convidar altres persones 
interessades a formar-ne part. 

El Banc del Temps és un projecte que pro-
mou els valors de la cohesió, la igualtat i la 
xarxa ciutadana a través d’activitats de les 
persones que es bescanvien per una uni-
tat de temps: l’hora. D’aquesta manera, a 
qui no li ha anat bé en un moment donat 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

673 propostes estan essent valorades
per ser incloses en el procés de votació
del Procés Participatiu de Pressupostos 2011

tres, la Regidoria de Participació Ciutadana 
vol agrair a les 344 persones i col·lectius 
les 673 propostes que han arribat, ja que 

en moments de restriccions econòmiques 
és més important que mai la implicació de 
les persones per construir un Arenys millor 
amb els recursos de què es disposen.
En aquests moments ja ha començat el 
treball intern dels tècnics municipals per 
destriar i pressupostar aquelles petites 
obres de manteniment i millora que pas-
saran a la votació popular, que es durà a 
terme a la tardor amb els 150.000 euros 
del pressupost reservats a aquest procés.
Les propostes rebudes es classifiquen tal 
com s’especifica en el requadre adjunt.
L’informe numèric de la recollida de propos-
tes i la resta de documentació del procés la 
trobareu a www.arenysdemar.cat/participació.

que li arreglin la vora dels pantalons, que 
li facin un cop de mà per passejar el gos, 
que li portin els nens a l’escola, o que li 
facin un repàs a l’examen que està a la vol-
ta de la cantonada...Tot plegat, a canvi del 
temps que s’ha emprat en fer l’activitat.

Si voleu apuntar-vos al Banc del Temps 
podeu adreçar-vos a: 

BANC DEL TEMPS
Edifici Xifré. 1a planta. 
Horari de Secretaria:

Dilluns i dimecres de 16 a 19 hores.
T. 93 795 70 79 (en horari de Secretaria)
T. 93 795 73 59 (Regidoria de Participació 

Ciutadana) 
bancdeltemps@arenysdemar.cat
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ACTUALITAT SERVEIS A LES PERSONES

Dues 
puntaires van 
participar 
en la nova 
edició del 080 
Fashion
Núria Marot i Ona Curto van 
participar a mitjan mes de juliol 
en la nova edició del 080 Fashion 
de Barcelona fent una demostra-
ció de la punta artesana a l’es-
tand Artesania Catalunya. Com 
en l’anterior edició, les puntaries 
van mostrar als visitants de la fira 
com es treballa el ret fi o punta 
d’Arenys, una tècnica que el Mu-
seu d’Arenys treballa per donar-
la a conèixer i valorar. Artesania 
Catalunya és un organisme de la 
Generalitat que treballa per a la 
promoció de l’artesania del nos-
tre país i dins aquest àmbit la pos-
sibilitat de vincular l’artesania al 
sector de la moda.

El proper curs 2010/2011 l’Escola Joan Maragall 
complirà 50 anys. Des del centre la Comissió 
Organitzadora ha fixat ja les dates dels actes 
oficials commemoratius: dissabte 7 i diumenge 8 
de maig de 2011.
Entre altres actes, que en començar el segon 
trimestre del curs es presentaran públicament, 
s’organitzarà una EXPOSICIÓ RETROSPECTIVA.
Per això fem una crida a exalumnes de l’escola perquè 
hi col·laborin, aportant imatges, àlbums, treballs, 
records... com més antics millor, ja que els anteriors 
al 1980 són dels que menys hi ha a l’arxiu del centre. 
Les imatges es retornaran un cop escanejades.
A partir de la 2a quinzena del proper setembre ja ho 
podreu fer arribar a l’escola.
Gràcies per la vostra col·laboració!

Baldomer Torrent
a153000@xtec.cat

93 792 28 02 (matins, de 10 a 1)

50 ANYS DE L’ESCOLA JOAN MARAGALL
COMUNICAT A EXALUMNES I FAMILIARS DE L’ESCOLA JOAN MARAGALL

EDUCACIÓ

L’Aula de Formació de Persones 
Adultes encara el nou curs escolar

Amb més de 25 anys d’experiència, 
l’Aula de Formació de Persones Adul-
tes ja té a punt un nou curs escolar. 
Aquesta oferta educativa es basa en 
els ensenyaments de català i castellà 
inicial i per a persones nouvingudes, i 
té un ventall de possibilitats per a les 
persones adultes que inclou una for-
mació bàsica amb el Cicle de Forma-
ció Instrumental i el Graduat en Edu-
cació Secundària, així com també amb 
l’opció de preparar la prova d’accés 
als Cicles Formatius de Grau Mitjà. 
Les inscripcions d’enguany es faran 
entre els dies 1 i 17 de setembre, de 
dilluns a divendres al C.C.Calisay, en-
tre les 7 de la tarda i les 9 del vespre. 
En cas que quedin places lliures, les 
inscripcions queden obertes durant 
tot el curs. 
Més informació a la Regidoria d’Edu-
cació (93 795 99 00, de 9 a 2 del 
migdia) o al correu electrònic aula@
arenysdemar.cat. 
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SERVEIS A LES PERSONES ACTUALITAT

ESPORTS

EL PROGRAMA DE PASSEJADES DE LA GENT GRAN POSA EL 
PUNT FINAL A AQUEST CURS AMB UNES COLÒNIES A LLÍVIA

La Cerdanya va ser el paratge escollit aquest any perquè les 22 persones que participen al pro-
grama de Passejades per a la Gent Gran acabessin el curs, els dies 29 i 30 de juny. Durant aquesta 
estada, les persones participants van fer diferents rutes al bell mig del Pirineu.

El Departament de Cultura i Mitjans 
de Comunicació ha concedit una 
subvenció per a la restauració d’una 
de les figures de Josep Llimona que 
es troba al cementiri. L’obra, situada 
en el sepulcre de la família Mundet, 
data de l’any 1901. Està previst que la 
restauració comenci a final d’aquest 
mateix estiu. 
Les restauradores Natalia Sánchez i 
Alícia Santomá, que ja han treballat en 
la restauració d’elements funeraris a 
petició de l’Ajuntament d’Arenys de 
Mar, van presentar una proposta de 
restauració. Tal com van assenyalar 
les restauradores, l’obra té alteraci-
ons a causa de la pol·lució ambiental 
i les característiques atmosfèriques: 
la humitat i les sals en suspensió. Les 
degradacions principals són causades 
per líquens que es troben a les parts 
baixes i a les parts més humides. 
Una altre patologia important és la 
que denominem com a rosta negra. 
Aquesta es localitza a les zones més 
amagades de la peça. 

L’Ajuntament d’Arenys de Mar ha tramitat l’adhesió del cementiri d’Arenys, el Ce-
mentiri de Sinera, a la xarxa de cementiris significatius d’Europa, l’ASCE, una associació 
que aplega tots aquells cementiris amb trets característics que els fan únics. El d’Arenys, 
a banda del fet d’haver estat immortalizat per Salvador Espriu en la seva obra, té dife-
rents obres d’art que el converteixen en un museu a l’aire lliure. Formar part d’aquesta 
associació permetrà que sigui més conegut en l’àmbit europeu i compartir experiències 
amb altres municipis, així com poder engegar treballs conjunts.

Aquest és el primer pas que ha fet l’Ajuntament en el sentit de recuperar i museitzar 
una joia que té Arenys de Mar i que cal promoure, tant a la mateixa vila com a l’exteri-
or. Per fer-ho, s’ha creat una comissió integrada per tècnics de les diferents àrees que 
actuen al cementiri i que coordina la Regidoria de Salut Pública i Consum, que ha passat 
a anomenar-se, també, de Salut Pública, Consum i Cementiri.

Concedida una 
subvenció per a 
la restauració de 

l’escultura de Josep 
Llimona

CEMENTIRI

El cementiri d’Arenys ja forma part de l’ASCE, 
l’Association of Significant Cementeries in Europe
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ACTUALITAT SERVEIS A LES PERSONES

L’Ajuntament d’Arenys de Mar ja 
té un Servei d’Acollida
El mes de juny es va presentar als diferents departaments de l’Ajuntament el Servei 
d’Acollida d’Arenys de Mar, al qual dóna suport el Consell Comarcal del Maresme a 
través de la figura de l’agent d’acollida. 
Aquest Servei s’integra d’una manera transversal, continuada i gratuïta en el si de 
l’Ajuntament per donar una benvinguda i acollida a les persones que arriben a viure 
a la vila i ofereix l’oportunitat de donar la informació més útil per circular de manera 
autònoma per Arenys.

DIGIPARTICIPA 
I COMPARTEIX: 
una immersió en 
el dol migratori
Abdelkader El Kadiri Bellahyan, media-
dor del Consell Comarcal del Maresme, 
farà una xerrada sobre el dol migratori el 
17 de setembre a les 7 de la tarda a la 
Sala d’Actes de la Biblioteca. El dol migra-
tori és un procés que viuen les persones 
que provenen d’un entorn concret (altres 
pobles o altres ciutats, del mateix país o 
no) i que han arribat a un altre lloc ben 
diferent per diversos motius. La cultura, 
la societat, el treball, el veïnatge, les amis-
tats, la família, etc. han canviat i aquestes 
persones s’enfronten a vivències noves 
que de manera gradual han de reajustar i 
conjugar en el lloc on viuen ara. En aques-
ta xerrada s’aclariran conceptes com els 
prejudicis, els conflictes i les maneres que 
tenim de comunicar-nos.
Aquesta xerrada s’emmarca en el projec-
te Digiparticipa i Comparteix. Les famílies 
que en formen part es formaran durant el 
mes de setembre i encararan, també, la 
part més digital del projecte, Digipartici-
pa i Comparteix a la Xarxa. Els membres 
més joves podran gaudir d’uns tallers en 
edició de vídeo per ser periodista digital 
del projecte.
Podeu adreçar-vos al correu electrònic 
igualtat@arenysdemar.cat per saber més 
sobre el projecte o bé trucar al 93 795 99 
19 / 93 795 73 59. 

El web “Dones en xarxa d’Arenys de Mar” ja és una realitat i ofereix 
continguts d’interès especialment per a les dones. Un espai virtual on 

compartir i estar al dia de tot allò que es mou i remou.
Dona la xarx@ ets tu!

IGUALTAT

Tallers per a dones al setembre
“Sóc dona i estic bé amb el meu cos”, el dia 16, un taller d’hermes per a la salut 
amb passejada inclosa, el dia 18, i un taller de massoteràpia el dia 25 de setembre 
són les propostes de la Regidoria d’Igualtat per començar el curs escolar després 
del descans estiuenc. 
Margarita López, de l’Institut Català de les Dones, reflexionarà sobre les “dietes 
miracle”, el consum de productes d’estètica, la pressió social per tenir un cos ex-
tremadament prim i jove, i el risc d’acabar patint trastorns de comportament ali-
mentari en una xerrada que es farà a la Sala d’Actes de la Biblioteca, amb l’objectiu 
d’ajudar les dones a sentir-se bé, sense complexos, i reforçar el paper de cadascuna 
en l’entorn social ampliant els límits de la llibertat personal.
Evarist March, biòleg i botànic, serà l’encarregat de dirigir una passejada per un 
indret proper per reconèixer, in situ, les herbes remeieres més corrents a casa nos-
tra. Finalment, Ana Amposta dirigirà el taller de massoteràpia dirigit principalment 
a mares primerenques, a dones amb fibromiàlgia i amb un nivell elevat d’estrès per 
ajudar-les a aconseguir un equilibri emocional o personal posant en marxa mecanis-
mes de control i reduint els factors externs que siguin font d’estrès.
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  ELS GRUPS POLÍTICS OPINIÓ

L’Estatut, el Tribunal 
Constitucional i el 
Partit Popular

Les persones que formem part d’ICV seguim tre-
ballant, si cal més a l’estiu, com ho hem fet sempre, 
per tirar endavant la feina de les regidories que te-
nim el plaer de coordinar. No hi ha espai per baixar 
la guàrdia: la preparació de l’inici del curs escolar 
amb l’estrena del nou CEIP Sinera, les obres de mi-
llora al CEIP Joan Maragall o al CC Calisay, els prepa-
ratius per a la construcció de la nova escola bressol 
municipal, el gruix de la programació cultural, infantil 
i juvenil, la Festa Major de Sant Zenon, Sant Roc, i el 
calendari estiuenc farcit d’activitats, l’Estiu Genial, o 
el suport als projectes solidaris.  

Ho fem amb el recolzament d’un bon grapat de per-
sones, els equips humans de les regidories que sovint 
queden curts per poder fer front a tot, i amb l’ajut 
inestimable de veïns i veïnes que des del Consell de 
Joves, la Comissió de Festes, o els diversos consells 
participatius, entitats o col·lectius, fan possible que 
l’activitat sigui tan important. La gent d’ICV vol agra-
ir l’esforç i el treball de tothom que ho fa possible, i a 
la gent que hi participa amb il·lusió, fent vila. 

Seguim avançant amb direcció ferma... Com a are-
nyencs i arenyenques de carrer que som, també per 
a nosaltres és temps d’obres i reformes a espais pú-
blics i equipaments, de tanques al carrer, i de petites 
o grans molèsties que a la llarga comportaran una 
millora important en la nostra vila. És temps de pa-
ciència, de conviure amb la crisi i de cercar brots 
d’esperança i d’alleugerir una mica la dificultat dels 
temps que corren. 

Bon estiu a tothom!

Felicitats, Cesc!

Estiu sense treva!

Amb independència del legítim debat sobre la re-
presentativitat d’una samarreta o una altra, el grup 
municipal d’ Esquerra, des d’aquest espai, vol reco-
nèixer i felicitar en Cesc Fàbregas per aquesta fita 
assolida en el darrer mundial de futbol. 
La consecució d’un campionat del món no és mai un 
repte fàcil. No ho és en esports individuals i tampoc en 
esports d’equip. És des d’aquesta evident dificultat que 
cal posar en valor el que ha aconseguit en Cesc, 
per a qui aquest mundial no ha estat, sens dubte, gens 
fàcil, però a qui ningú li podrà prendre el protagonisme 
en la que fou la jugada decisiva.
El d’Arenys de Mar, com sovint s’hi refereixen els 
mitjans de comunicació, encapçala un grup d’espor-
tistes arenyencs que estan destacant en les seves 
diferents disciplines. La visibilitat d’en Cesc als mitjans 
de comunicació és molt superior al dels altres arenyencs 
pel fet que el futbol gaudeix d’una atenció molt supe-
rior. En tot cas, és una molt bona notícia que Arenys 
de Mar aparegui com a bressol de tots aquests es-
portistes que ho estan fent bé en un món cada vegada 
més exigent, des del punt de vista esportiu (i dels altres 
punts de vista, també).  
També un reconeixement a la família d’en Cesc, per 
la part que els toca (que és molta). Són ells els qui ens 
trobem per la Riera i, per tant, en absència d’en Cesc, 
són ells la seva cara visible aquí a la vila. Tan de bo això 
pugui canviar i el veiem més sovint. I posats a desitjar, 
per què no pensar que en Cesc pugui reeditar aquest 
campionat del món vestint la nostra samarreta.
Bones vacances ! 

Un estiu per no 
oblidar...

Estiu 2010 a Arenys de 
Mar = Caos

Gràcies al govern municipal d’Arenys de Mar, pre-
sidit per el Sr. Ramon Vinyes, els arenyencs estem 
patint el pitjor estiu de la nostra vida.
Pateixen els vilatans per anar amunt i avall de la nos-
tra estimada i preuada Riera. 

Pateixen els qui ens visiten, que tanta falta ens fan, 
i més en els temps que corren, que no saben com 
entrar, ni sortir i el que és més greu, on deixar el 
cotxe.

Patim tots plegats per anar a la platja o per prendre 
un refresc a l’ombra dels plataners (la majoria es mo-
riran darrera aquesta obra), a la fresca de la Riera. 

Hem viscut una festa major que recordarem per ser 
de llarg la menys lluïda dels darrers anys.

El nostre teixit econòmic i comercial pateix com mai, 
fins el punt que veurem passat l’estiu qui aguanta i 
qui no. 

Tot plegat, per què?  

Per arribar a les properes eleccions amb una foto a 
la revista municipal inaugurant una obra, malgrat hagi 
deixat tot un seguit de despropòsits darrere seu.

Ho dèiem i ho seguim defensant, no era el moment 
de fer-ho, però un cop ho van tenir decidit, el més 
correcte era començar passat l’estiu i ens hauríem 
estalviat tot aquest seguit de disbarats, alguns més 
irreversibles que d’altres.

Si els gestors públics penséssim més amb la gent que 
amb nosaltres mateixos tot aniria millor.

La democràcia exigeix el respecte escrupolós de l’Estat 
de Dret i de la Constitució. Totes les controvèrsies polí-
tiques han de respectar les regles del joc democràtic ja 
que són la garantia de les nostres llibertats. Fora del marc 
constitucional no ha hi cap alternativa democràtica. 
En aquest procés, no hi ha vencedors ni vençuts, només 
guanya la democràcia i l’Estat de Dret, que són valors de 
tots els demòcrates.
El Tribunal Constitucional ha emès el seu judici sobre 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Tots els demòcra-
tes, amb independència de les postures defensades fins 
avui sobre la matèria objecte d’aquesta resolució, tenen 
el deure i la responsabilitat ètica i politica de reconèi-
xer que no hi ha legitimitat democràtica al marge de la 
Constitució i que, aquesta, determina que és el Tribunal 
Constitucional qui interpreta les lleis, inclosa una llei tant 
important com l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
El Tribunal Constitucional garanteix les llibertats dels ca-
talans i un Estatut plenament constitucional.
Per tot això:
1. Davant de la greu situació econòmica que pateix el 
país, fem un crida a la responsabilitat de tots els par-
tits i institucions públiques, per concentrar els esforços 
a donar resposta a una crisi econòmica que ha deixat 
sense feina centenars de milers de catalans. Ara no és 
el moment de generar enfrontaments institucionals sinó 
d’abocar-nos a què Catalunya torni a ser una economia 
generadora d’ocupació.
2. Reclamem el desenvolupament lleial de l’Estatut, 
ara plenament constitucional,  per part dels governs es-
panyol i català, i el compliment de la sentència per part 
de tots.
3. Encoratgem a tots els partits democràtics, tant a 
Catalunya com al conjunt d’Espanya, a donar per tancat 
el debat sobre la constitucionalitat de l’Estatut i a cen-
trar-nos en els problemes reals dels ciutadans com són 
la creació de llocs de treball, la seguretat, la immigració, 
l’educació, la sanitat, el manteniment de les pensions...

La resposta del poble de Catalunya a la sen-
tència del Tribunal Constitucional ha estat 
contundent. El poble de Catalunya, com tot 
altre, té plantejaments polítics i culturals plu-
rals, així com diferents interessos de classe. 
Però ha confluït en una manifestació immensa  
mostrant la seva indignació contra l’agressió 
que el Tribunal Constitucional ens ha infligit i 
el  seu rebuig a les provocacions del naciona-
lisme espanyol. Han respost, de manera uni-
da, ciutadans i ciutadanes de posicions plurals: 
autonomistes, sobiranistes, independentistes, 
federalistes i, en general, una multitud de per-
sones unides per la reivindicació de respecte a 
la voluntat expressada de manera democràtica 
i pacífica.

Per tot això és imprescindible l’acord amb els 
socialistes de tot l’Estat, per donar cabuda a 
les aspiracions que el poble de Catalunya va 
votar en referèndum i que van estar recolza-
des en tot moment per la manifestació convo-
cada, on va assistir la representació del conjunt 
del poble de Catalunya. Per tant el govern de 
l’Estat ha de ser sensible a l’acord amb el go-
vern de Catalunya, per respectar d’una vegada 
per totes la democràcia a aquest país.

L’estiu ja ha arribat i, amb ell, les vacances; tradi-
cionalment s’han considerat aquestes com un perí-
ode de descans, de no treball i lleure. D’una banda 
la situació econòmica fa molt difícil per a moltes 
famílies poder gaudir-ne, unes perquè ja en tenen 
“d’obligades” la resta de l’any (atur), altres perquè 
no arriben els diners per a tot, especialment amb 
la pressió impositiva que patim a Catalunya per no 
parlar de l’aturada en sec del finançament per part 
de bancs i caixes.
Amb independència dels condicionaments econò-
mics, a l’estiu encara hi ha feina per fer, hi ha un 
munt d’obres obertes a Arenys, un comerç que 
lluita per sobreviure muntant carrilets, campanyes 
per animar el consum, esgargamellant-se per fer-se 
escoltar pel Govern Municipal i que faci tornar el 
mercat setmanal damunt les voreres, estirant-lo fins 
al carrer d’Avall; ja que amb la concentració actual 
la rotonda de l’Olivar en avall ha esdevingut una au-
tèntica “zona freda” on els dissabtes al matí no hi ha 
vida (comercial). 

L’estiu és també un període de reflexió i d’incubació 
dels projectes que s’han d’iniciar al setembre, amb 
unes eleccions al Parlament que seran històriques, ja 
que els grups que es presenten no poden ignorar el 
clam del poble visualitzat en la manifestació del 10 
de juliol; a Catalunya no existeix “desafecció” quan 
es tracta del nostre futur. 

Descansem i carreguem les “piles” tant com podem, 
a la tornada ens faran falta totes les energies. 

Bon estiu.




