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Benvolguts convilatans,

Hi ha un conjunt d'obres públiques que seran realitat en el decurs dels mesos
vinents i us demano que tots plegats tinguem ànim per copsar-ne i valorar-
ne l'aspecte positiu, alhora que n'haurem de patir els inconvenients i les
molèsties mentre durin.

A la riera del Bisbe Pol i del Pare Fita d'Arenys hi ha actuacions que
posen al mateix nivell les dues voreres dels carrers perpendiculars, tot
donant prioritat als vianants i eliminant les barreres arquitectòniques.

S'iniciarà el primer tram de renovació de la xarxa de clavegueram del carrer
de Platja Cassà fins al carrer d'en Riera, amb la renovació, també, de les
voreres i l'enllumenat. Hi haurà una actuació molt important de renovació de
l'enllumenat públic a la riera del Pare Fita, entre els carrers Hospital i Montserrat,
a la zona del Fondo de les Creus, rial del Sapí i rial de Sa Clavella, al carrer
Pompeu Fabra entre els carrers Vallgorguina i Malgrat i més endavant a
l'entorn del parc de Lourdes, Pla dels Frares, entorn del cementiri i Sant Elm
i a l'entorn de l'escola Joan Maragall. Hi haurà la construcció del nou
aparcament subterrani per a un mínim de 400 places als jardins de l'edifici
Xifré. Es començarà una significativa ampliació de la Biblioteca, que ens
permetrà tenir una nova sala d'actes i exposicions, i es podran remodelar,
així, els espais actuals. S'enderrocarà la casa de can Ramon de les aigües
per bastir-hi un nou edifici amb les recursos de l'Escola Taller. La Generalitat
de Catalunya farà obres significatives al col·legi Maragall. Són moltes les
mancances que a nivell d'infraestructures i serveis tenim a la vila, però les
actuacions que us he esmentat són un indicador de la voluntat decidida del
consistori municipal per anar avançant en la línia de renovació i millores
perquè en puguem gaudir tots plegats.

Amb el convenciment que el nostre sentit comunitari, sense cofoisme, prevaldrà
respecte als inconvenients, us saludo cordialment i agraeixo el vostre esforç.

Miquel Rubirola i Torrent
Alcalde d'Arenys de Mar

Obres per
millorar la vila
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La Biblioteca P. Fidel Fita
guanyarà una nova sala
d’actes, més àmplia, en un
local annex del Casal
Parroquial i reestructurarà
els actuals espais

L’Ajuntament d’Arenys de Mar ha activat
el projecte d’ampliació de la Biblioteca
P. Fidel Fita, que estava pendent del
trasllat del Centre Obert Tallaferro. És
precisament a les sales que ocupava
el Centre al Casal Parroquial, al carrer
de Bonaire número 3 –la Biblioteca està
en el número 2–, on s’ubicarà el nou
espai annex de l’equipament municipal.
S’hi accedirà pel mateix carrer de
Bonaire, on antigament hi havia hagut
l’Escola de Música. L’Ajuntament lloga
el local i l’actuació permetrà traslladar-
hi la sala d'actes i d'exposicions i
estrenar un nou magatzem. L’inici
d’obres d’adequació del nou espai està
previst per al mes de maig.

La nova sala d'actes serà el doble de
gran que l'actual. Tindrà capacitat per
a 126 cadires. La idea, però, és que
serà una sala polivalent: per celebrar-
hi activitats, conferències o exposicions.
La incorporació d'aquest espai ajudarà
també a millorar l'organització a la seu
central de can Juncosa, que ha quedat
petita. Un dels espais lliures s'aprofitarà
per situar-hi la nova sala de noves
tecnologies, un dels serveis amb més
demanda. La directora de la Biblioteca,
Mercè Cussó, explica que aquesta obra
d’aplicació permetrà que els usuaris no
només es puguin connectar a Internet,
com fins ara, sinó que, en el mateix
ordinador, puguin tenir serveis
d’ofimàtica i utilitzar, per exemple, un
editor de textos.

Una altra de les novetats serà la creació
d'un espai únic per al servei de préstec,
que se centralitzarà a la planta baixa,
on ara hi ha l’entrada a la sala d’actes,
i que estrenarà la instal·lació d'un nou
sistema de seguretat, un detector
antifurts. Altres millores seran la
remodelació de les llibreries a la primera
planta i la dotació d’una àrea de descans
per al personal de la Biblioteca.

L’ampliació de
la Biblioteca, a
punt

El pressupost de l’ampliació de la
Biblioteca és d’uns 173.000 euros. En
el moment de tancar aquesta edició, el
consistori estava tramitant l’adjudicació
de la primera fase de l’actuació,
consistent en les obres d’adequació del
local. L’import de licitació d’aquesta fase
és de 72.144,87 euros, una part dels
quals es finançarà amb una subvenció
del Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC)
de la Generalitat de 43.286,92 euros.
La segona fase de l’actuació consistirà
a dotar de mobiliari els nous espais i es
preveu que pugi uns 100.000 euros.

Entre altres aspectes, el projecte
executiu d’adequació del local, redactat
pels Serveis Tècnics municipals l’agost
del 2004, preveu la instal·lació de la
xarxa elèctrica, la climatització, la
megafonia, la protecció contra incendis,
el clavegueram i la xarxa d’aigua en el
nou espai, que tindrà una superfície
total de 216 m2.
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L’acció unitària de govern i
oposic ió arrenca una
proposta més favorable de
la Generalitat per a les obres
hidràuliques pendents a la
vila

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA)
ha fet una nova oferta per a la
canalització del rial del Bareu-Pau
Costa. En la nova proposta, es
compromet a assumir el 75% del cost
de l’obra, quan fins ara demanava a
l’Ajuntament d’Arenys de Mar que les
obres es paguessin a mitges. El cost
d'execució del projecte puja a
1.560.737,08 euros i, per tant, el
consistori n’hauria d’assumir un 25%,
que equival a 390.184,27 euros (uns
65 milions de les antigues pessetes).
Una  de les condicions que posa l’ACA,
però, és que l'Ajuntament haurà de ser
el promotor i, per tant, qui contracti i
executi les obres. Aquest acord, molt
més positiu per a Arenys de Mar, tot i
que la reivindicació era que l’ACA
assumís el 100% de l’obra, va arribar a
principi de març, fruit de la pressió que
govern i oposició van realitzar plegats
en la reunió conjunta mantinguda el 16
de febrer a Barcelona.

Altres condicions són que l'ACA
aportaria el 75% restant del cost total
de la canalització durant el 2007 i que
un cop finalitzada l'obra l'Ajuntament es
faria càrrec del manteniment, la
v ig i lànc ia ,  la  conservac ió ,  e l
funcionament i la reposició de les obres
i instal·lacions; l'ACA mantindria les
competències de control i administració
del domini públic hidràulic. Així mateix,
l'ACA proposa en el seu esborrany de
conveni que les altres actuacions que
li corresponen fer a Arenys de Mar (la
canalització del primer tram del rial de
Sa Clavella) es posposin en un calendari
per determinar d’acord amb de les
disponibilitats pressupostàries de
l'ACA i de l'Ajuntament, i sempre amb
posterioritat a la canalització del carrer
de l'Església per part de l'Ajuntament.

Només rebre el conveni, a més de
comunicar-ho a tots els grups
municipals,  l’alcalde d’Arenys de Mar,

L’ACA pagarà el 75% de la
canalització el rial del Bareu

Miquel Rubirola, va convocar una reunió
per exposar el contingut de la proposta
als representants de l'Associació de
Veïns del Nucli Antic (AVANA). A la
trobada, hi van assistir el regidor
d'Urbanisme, Agustí Massuet, i regidors
dels grups municipals del PSC, ERC i
ICV.

Així mateix, l'ACA ha proposat a
l'Ajuntament que en aquest mateix
conveni s'estableixi que l'ACA inverteixi
142.916,46 euros –una part dels quals
en obres que ja s'han executat– en
millores a la Riera d'Arenys de Mar i
que l'Ajuntament es faci càrrec del
manteniment, la neteja i el funcionament
de tota la Riera.

Aposta per can Zariquey

Els Ajuntaments d’Arenys de Munt,
d’Arenys de Mar i de Sant Iscle
recorreran la decisió de la Direcció
General de l’Esport de no incloure el
projecte de la futura zona esportiva
mancomunada de can Zariquey en el
Pla Director d’Instal·lacions Esportives
de Catalunya (PIEC). Després d’una
reunió amb el director general Rafael
Niubó, on també va assistir el president
del Consell Comarcal, Pere Almera, les
perspectives són bones i més ara que
Caldes d’Estrac també s’ha mostrat
interessat a formar part del projecte.
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Protegir, ajudar i auxiliar els
vilatans, controlar el trànsit
i fer complir la normativa,
aquests són tres dels
objectius del cos municipal

La Policia Local d’Arenys de Mar té vocació
d’ajudar els vilatans i així ho demostra la
memòria d’activitats del 2005. Durant l’any
passat, la comissaria del carrer d’Auterive
va registrar 12.916 trucades telefòniques de
persones que sol·licitaven algun tipus
d’atenció: demandes de serveis, queixes...
El 54,7% de les trucades (7.069) van ser
demandes d’informació de qüestions no
policials. D’altra banda, els agents van
realitzar 751 auxilis a conductors, a persones
malaltes, a persones embriagades i a altres
cossos de seguretat, entre altres.

A més de l’assistència, la seguretat
ciutadana és l’altra de les prioritats del cos.
Durant el 2005 van practicar 12 detencions,
72 identificacions i 13 denúncies per
infraccions a la Llei de seguretat ciutadana
i 95 intervencions per alteracions de l’ordre
públic. A més, es van instruir 51 atestats.
Un altre dels serveis habituals és la
comprovació d’alarmes: se’n van fer 226
actuacions.

Com a Policia administrativa, el cos de
seguretat municipal també s’encarrega de
controlar la normativa d’obres: tramitar els
tancaments de carrers i l’ocupació de la via
pública (durant el 2005, hi va haver 791
casos) i denunciar-ne els incompliments de
la normativa (ja sigui per manca
d’autorització del tancament, en 37 ocasions
durant el 2005, o per manca de llicència
d’ocupació, 30). A tota aquesta feina s’hi ha
d’afegir la tasca administrativa de redacció
d’informes, cartes i escrits: durant el 2005,
se’n van trametre 5.200.

Pel que fa a denúncies, durant el 2005 se’n
van interposar 322, sense comptar les de
trànsit, per infringir la normativa vigent en
tinença d’animals (30), l’Ordenança de policia
i bon govern (221), la legislació del mercat
setmanal (24), la seguretat ciutadana (13)
o la llei d’establiments comercials (13), entre
altres.

La Policia Local
fa balanç de la
feina feta al
2005 El trànsit

Quant a accidents de trànsit, la Policia va
actuar en 243 casos, 12 més que durant el
2004, i va haver d’instruir 35 atestats. Cal
destacar que durant l’any passat, el cos
municipal va fer 3 controls de velocitat, pels
quals van passar 2.275 vehicles i 62 en van
resultar denunciats per excedir notablement
la velocitat permesa. També van realitzar 5
controls d’alcoholèmia, amb 151 vehicles
controlats i 2 infraccions.

L’any es va saldar, d’altra banda, amb 6.737
denúncies per infraccions a l’Ordenança
municipal de circulació. El mes amb més
multes va ser el juliol, amb 1.299 casos,
seguit del mes d’agost, amb 965. En
comparació amb l’exercici anterior, el nombre
d’infraccions de trànsit denunciades va
créixer en un 9,5%. En canvi, hi va haver
un 17,4% menys de serveis de retirada de
grua: el 2005 la grua es va endur 123
vehicles, i durant el 2004, 149.

Una altra tasca d’atenció diària és la
vigilància dels centres escolars i aquestes
són les dades. En matèria de vigilància viària
i protecció a les entrades i sortides dels
centres de primària es van fer 806 serveis,
i per a secundària, 143. S’hi ha d’afegir 79
serveis més de vigilància de seguretat
ciutadana als afores dels centre d’educació
de primària i de secundària durant i després
de l’horari escolar.

Molta cura dels animals i el Medi Ambient

Durant el 2005, la Policia va intervenir en
255 casos amb relació a animals; ja fos per
infraccions a l’Ordenança d’animals de
companyia (27), per molèsties ocasionades
per gossos (59), per retirada de gossos de
la via pública (64) o desaparicions (48) i
també per auxili a animals a la via pública
(40), retirades d’animals morts de la via (7)
i denúncia per mossegades de gossos (3),
entre altres.

La Policia també col·labora amb el Medi
Ambient. Una bona contribució és la retirada
dels vehicles abandonats: durant el 2005
es va aconseguir treure 158 vehicles, 42
més que durant el 2004. Una altra va ser la
realització de 19 controls de sorolls, amb
104 vehicles controlats i 22 denúncies per
incompliment de la normativa. També es va
actuar davant 14 denúncies per excés de
sorolls en habitatges i 9 en locals de lleure.
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Pere Cast i l lo  i  Jú l ia
Casanovas obtenen el
p r imer  p remi  en  les
categories de 4rt de primària
i de 5è i 6è de primària,
respectivament

La 16a Mostra de Contes Curts ja té
guanyadors. Els premis es van lliurar el
passat dissabte 4 de març, a la
Biblioteca d'Arenys de Mar, en un acte
presidit per l'alcalde, Miquel Rubirola, i
que va comptar amb la participació
d'Albert Estengre, que va explicar les
narracions guanyadores. El jurat del
concurs ha estat format per Teresa
Bertran, Francesc Castell, Enric Maass,
Josep Mayolas, Bernat Oliver, Marçal
Oliver i Jordi Pons, que es va reunir el
23 de febrer de 2006. Entre els petits,
sobretot alumnes de 5è i 6è de primària,
la participació ha estat molt alta. En
canvi, al primer cicle d'ESO no hi ha
hagut cap participant i en la categoria
de 15 a 18 anys s'hi ha presentat només
un treball. Pere Castillo és el guanyador
en la categoria de 4rt de primària i Júlia
Casanovas ha obtingut el primer premi
en el grup de 5è i 6è de primària.

PREMIATS

Grup de 4t de Primària
96 treballs presentats

1r premi. El nas d'en Nicolau, de Pere
Castillo Japon

2n premi. Què sóc jo?, de Mariam El
sadr

3r. premi. Com pot ser de gran un
problema, de Mar Tàpias i Tarré

Accèssit. Joan petitet, de Martí
Montmany i Majó

Accèssit. Les aventures del bosc,
d'Albert Gómez i Zarzuela

Accèssit. El pescador petit, de Daniel
Belda de Vial

Grup de 5è i 6è de Primària
147 treballs presentats

1r premi: El conill i l'esquirol, de Júlia
Casanovas i Rossell

2n premi. La fulla, de Judit Lucas i Vilar

3r premi. El nen que vola, d'Àngela
Burcet i Marín

Accèssit. Vuit nens i un incordi, de Pol
Peitx i Costa

Accèssit. Aliança, de Fran García i
Sarmiento

1r cicle d'ESO
No s'hi ha presentat cap treball.

15 a 18 anys
1 treball presentat

Desert

Sant Jordi a Arenys de Mar
La vila ja té a punt la celebració de la
diada de Sant Jordi. Els actes
començaran  dissabte 22 d’abril amb
un ball infantil a la plaça de l’Església
a càrrec d’Antoni Vives i la banda dels
nassos. L’endemà, el 23 d’abril, es
podran visitar les parades de llibres i
roses, a la placeta i durant tot el dia, i
assistir a diferents propostes culturals:
a les 11 del matí, s’oferiran jocs
tradicionals amb Giramón, Tradijocs; a
les 18:30 hores, el Grup de Teatre Pacau
representarà al Casal de Joventut
Seràfica El drac, Sant Jordi i la princesa
Salvadora, organitzat pel Cau Sant
Francesc, per 4 euros; i a les 19.30
hores la Cobla Mediterrània interpretarà
una audició de sardanes.

Els guanyadors de la 16a Mostra
de Contes Curts Il·lustrats
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La festa al Calisay per als infants de les
escoles bressol de la vila, les rues pels
carrers d’Arenys dels centres escolars
públics, el CEIP Joan Maragall i el CEIP
Sinera; la cercavila infantil i el ball a la
plaça de l'Església, amb la participació
de l’Agrupament Flos i Calcat, el Cau
Sant Francesc i el Centre Obert
Tallaferro; i la festa de disfresses al
pavelló municipal –entre el 24 i el 26 de
febrer– van obrir les festes de Carnaval
a Arenys, on un any més les disfresses
s’han repartit el protagonisme amb els
àpats populars al carrer. El primer va
ser la botifarrada de divendres 25 al
vespre, gràcies a la feina de
l'Agrupament Escolta Flos i Calcat, que
un any més també ha procurat vianda
amb les aportacions de botiguers i veïns
i ha vigilat l’olla de la tradicional
escudella de recapte. El Carnaval es
va tancar amb la sardinada popular,
organitzada per la Fundació Anna Sáez.
Aquí teniu algunes imatges de la festa.

Disfresses i
àpats populars
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L’Ajuntament d’Arenys de
Mar prepara una campanya
per conscienciar la
ciutadania de la necessitat
de reduir el volum
d’escombraries

Les dades parlen per si mateixes: cada
ciutadà d’Arenys de Mar produeix 1,75
quilos de brossa per dia. L’aposta pel
reciclatge és molt encertada, però tenint
en compte que un 21% de les
escombraries que generem són envasos
encara hi ha un pas previ a reciclar:
disminuir l’ús d’envasos i embalatges.

L’objectiu és incidir en una reducció real
dels residus municipals i aconseguir
promoure una demanda de productes
més sostenible, un canvi d’hàbits en el
consum que sigui més respectuós amb
el medi ambient i més solidari. Aquest
canvi d’hàbits pot ser tan simple com
ara anar a comprar amb el cistell o amb
la bossa de pa i conèixer quins
productes no generen residus, entre
d’altres.

En aquest sentit, la Regidoria de Medi
Ambient posarà en marxa a partir del
mes de maig una campanya de
conscienciació ciutadana de reducció
de residus perquè cal aconseguir que
els vilatans s’hi impliquin. La campanya
està adreçada als vilatans, als
comerços, als centres educatius, a les
associacions i a les dependències
municipals; i compta amb una subvenció
del 50% de l’Agència Catalana
de Residus de Catalunya (ARC).

El primer pas,
reduir els
residus

Quines accions es faran?

Enquesta sobre els hàbits de compra
 de la ciutadania

Enquesta sobre els productes de 
venda i els hàbits dels comerços

Visita als comerços per proposar la
seva adhesió al compromís de 
reducció

Activitats i tallers escolars

Tramesa als ciutadans del material 
de la campanya: carta, decàleg llistat,
d’establiments que hi col·laboren

Xerrades sobre reducció de residus
adreçades als ciutadans

Roda de premsa sobre la campanya
i el seu desenvolupament

Seguiment en el web municipal

Tallers de promoció del compostatge
domèstic

Enquesta posterior per avaluar 
l’efecte de la campanya sobre els 
hàbits de la ciutadania

Proposta de continuïtat

Algunes propostes concretes consistiran
a promoure entre els comerciants locals
i els consumidors que suprimeixin o
redueixin l’oferta gratuïta de bosses de
plàstic i les substitueixin per bosses de
paper i que limitin les safates de
porexpan o de plàstic.

La primera acció de la campanya ha
estat la informació i la sensibilització del
personal municipal, ja que com a
administració pública haurà de donar
exemple. La campanya de reducció de
residus es portarà a terme amb el suport
de l’Escola de Natura del Corredor,
espec ia l i t zada  en  p rogrames
d’especialització d’aquest tipus. Aquest
serà el primer pas abans de la posada
en marxa properament de la nova
recollida d’escombraries a la vila, que
inclourà la fracció orgànica i de la qual
us informarem ben aviat.

8%
12% 38%

21%
21%

Orgànica Envasos Paper

Vidre Altres
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Josep Montmany, Fill Predilecte

El pròxim dissabte 8 d’abril, a les 12 del migdia
l’Ajuntament d’Arenys de Mar celebrarà un ple
extraordinari per nomenar Fill Predilecte de la
vila el senyor Josep Montmany i Vidal. Montmany
(Arenys de Mar, 1918-2005) va impulsar
nombroses iniciatives socials i culturals. Va
presidir el Patronat d'Habitatges Santa Maria i
va impulsar publicacions i entitats tan destacades
com Arenys Vida Parroquial, el Centre de
Documentació i Estudi Salvador Espriu –que va
ajudar a crear i del qual continuava sent membre–,
el Centre d'Estudis Josep Baralt i l'Associació
d'Amics de la Puntaire. El Ple municipal del 28
de desembre de 2005 va aprovar iniciar
l'expedient per nomenar fills predilectes d'Arenys
de Mar els senyors Jordi Palomer i Pons, Joaquim
Mollfulleda i Borrell, Josep Maria Pons i Guri i
Josep Montmany i Vidal. El nomenament de
Josep Montmany és, doncs, el primer dels quatre
que es faran durant aquest 2006. Amb motiu del
nomenament, l’Ajuntament reeditarà el llibre A
tocar ratlla, editat l’any 1999, que conté articles
de Montmany publicats a Vida Parroquial. La
reedició conté 21 nous articles d’anys posteriors.

Antoni Sintas, arenyenc de l’any

Antoni Sintas Gonzàlez, el meteoròleg local
d'Arenys de Mar, ha estat escollit Arenyenc de
l'any 2005 en reconeixement als 30 anys com a
observador meteorològic local i reconegut per
les principals entitats oficials de meteorologia del
país. Durant tots aquests anys, Sintas ha recollit,
dia rere dia, les dades meteorològiques d'Arenys,
i ha col·laborat amb Ràdio Arenys, Policia Local,
Bombers i Protecció Civil amb les seves
prediccions. L'elecció, que organitza l’Associació
d’Informadors d'Arenys (l'AIA), s’ha fet mitjançat
una consulta a 50 arenyencs, 25 homes i 25
dones. Sintas relleva María Sánchez Carrillo,
que va ser proclamada Arenyenca de l'any 2004.
Fins ara els arenyencs de l'any han sigut: Belisari
González (2000), Rosa Nicolau (2001), Carles
Pérez (2002), Joan Dulsat (2003) i Maria Sánchez
Carrillo (2004).

El Calisay dobla en dos anys el nombre
d’usuaris

La Regidoria de Cultura ha elaborat un informe
sobre l'ús durant l'any 2005 dels equipaments
culturals de la vila i el balanç és molt positiu. El
Centre Cultural Calisay (riera Pare Fita, 31)

guanya usuaris any rere any. Les xifres ho
demostren. Durant l'any passat, hi van passar
156.778 persones, 18.642 més que durant el
2004 i gairebé el doble que durant el 2003.
Proporcionalment, també ha crescut notablement
el nombre d'activitats: l'any passat es van
organitzar 885 actes, 219 més que el 2004 i 639
més que durant el 2003. Quant a la Sala Lloveras
(Sant Antoni, s/n), que té com a objectiu mostrar
l'obra d'artistes no professionals, durant el 2005
han crescut lleugerament el nombre de visitants,
de 3.459 a 3.645 respecte el 2004.

Art jove, al Calisay

Art Jove. Quatre artistes arenyencs. Aquesta és
la proposta que durant el mes de març s’ha pogut
visitar a la sala d'exposicions del Centre Cultural
Calisay de la mà de Ricard Ferran, Anna
Maresma, Betlem Planells i Marçal Oliver.
L’exposició, que es presentava amb un original
dibuix de Massimo Cova, es va inaugurar el 3
de març amb la intervenció de l’alcalde, Miquel
Rubirola, i el pintor Pere Planells, coordinador
de la mostra. La mostra ha anat acompanyada
d'una interessant i original proposta: un sopar-
tertúlia amb els quatre artistes locals. La intenció
és organitzar-ne d’altres durant l’any, dedicats a
les diferents propostes de la sala d’exposicions.

Emili Teixidor visita Arenys

L’escriptor Emili Teixidor va oferir el passat 24
de febrer una xerrada a la Biblioteca P. Fidel Fita
d’Arenys de Mar, en què va parlar del fet de llegir
i de com pot influir en una societat que es llegeixi
o no. Una interessant reflexió programada dins
l’Any del Llibre i la Lectura, que durant el 2005
va portar a Arenys, amb el suport de la Diputació,
cinc altres escriptors. Teixidor és autor de Pa
negre i El llibre de les mosques, entre d’altres,
i és conegut també per la seva producció en
literatura juvenil i per les seves intervencions en
els principals mitjans de comunicació del país,
tant diaris i televisió com ràdio.

Cloenda de l’homenatge a Cucurull

Durant aquest mes d’abril, es clouran els actes
en record de l’historiador, escriptor i ideòleg polític
Fèlix Cucurull, desaparegut ara fa deu anys. El
dia 7, a la Biblioteca, es presenta la publicació
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Allò que no diuen els llibres, basat en un treball
elaborat l’any 1996 per dues estudiants de l’Institut
Els Tres Turons i que aprofundeix en la descoberta
de Cucurull a través d’entrevistes a gent de la
vila que el va conèixer i estimar. L’últim acte
tindrà lloc el 28 d’abril, i comptarà amb la
participació de Josep-Lluís Carod-Rovira, diputat
del Parlament de Catalunya per ERC, i la
intervenció d'António de Macedo, cineasta,
escriptor i filòsof, des de Lisboa.

Bilbeny publica Cristòfor Colom. Príncep de
Catalunya

L'arenyenc Jordi Bilbeny ja té al carrer el llibre
Cristòfor Colom. Príncep de Catalunya, que ha
editat Proa i que es va presentar al març al Museu
d’Història de Catalunya. En aquest treball, Bilbeny
prossegueix a demostrar després d'anys d'estudi
i d'investigació la catalanitat del descobridor
d'Amèrica. L'arenyenc afirma que Cristòfor Colom
era un personatge de la noblesa barcelonina
vinculat a la casa reial catalana. Qui era Cristòfor
Colom? Què en sabem, de la seva vida i dels
seus orígens? Són dues de les preguntes inicials.

Atles d’ocells del Maresme

El biòleg i ornitòleg arenyenc Enric Badosa és
un dels coordinadors i editors, juntament amb
Héctor Andino, Oriol Clarabuch i Carles Llebaria,
del llibre Atles dels ocells nidificants del Maresme,
que es va presentar el 9 de març a la Sala de
conferències de Caixa Laietana a Mataró, amb
la presència del conseller de Medi Ambient i
Habitatge, Salvador Milà. Es tracta d’un estudi
exhaustiu de les espècies nidificants, fruit de set
anys d’estudi i feina i que actualitza la informació
de què es disposava fins ara, ja que des de 1983
no es publicava cap treball sobre l'avifauna de
la comarca del Maresme. La conclusió és que
durant aquests darrers anys ha augmentat el
nombre i distribució d'espècies forestals, de
rapinyaires, d'aus aquàtiques i d'espècies
urbanes. Per contra, s'ha reduït la distribució de
les espècies lligades als conreus. En l'elaboració
d'aquest treball han participat al voltant d'una
quarantena d'ornitòlegs que voluntàriament han
recorregut la comarca fins a l'últim racó per tal
d'esbrinar les espècies que hi són presents durant
l'època de cria

Suport d’Acesa al Calvari

L'Ajuntament d'Arenys de Mar i Autopistas
Concesionaria Española SA, Acesa, van signar
el 10 de febrer un conveni de col·laboració per
editar el llibre d'història de l'edifici del Mont Calvari.
Amb aquest conveni, es va oficialitzar el patrocini
per part d'Acesa de la publicació amb una
aportació de 6.000 euros. Aquest projecte està

impulsat pels veïns del Mont Calvari i hi està
treballant Tiona Soler. La iniciativa d'escriure un
llibre per recollir la història d'aquest singular edifici
del port d'Arenys de Mar neix amb una iniciativa
dels veïns de l'immoble el mes d'octubre de 2004
i la previsió és que surti a la llum aquesta
primavera.

Nou magatzem per a Esports

L'Organisme Autònom Municipal (OAM) d'Esports
va estrenar a finals de febrer un nou magatzem
al complex esportiu del Fondo de les Creus. El
magatzem, de 94,5 m2, està situat al costat de
l'entrada al complex, davant del pàrquing, i està
destinat per a l'ús tant de clubs esportius com
del mateix patronat d'Esports. Aquest nou espai
permet alliberar la pista del pavelló de patinatge
i hoquei de tot un seguit de material que fins ara
no tenia un lloc on estar emmagatzemat, com
ara cistelles de bàsquet. El magatzem té una
porta de serveis de 3,5 metres d'amplada per
permetre la càrrega i descàrrega de material.

Més participació ciutadana

L'Ajuntament d'Arenys de Mar disposa d'una
nova eina de participació ciutadana: el Consell
de Promoció Econòmica. El Reglament, aprovat
en el Ple municipal del 22 de febrer, estableix
que és un òrgan de participació, informació,
proposta, assessorament i consulta de la gestió
municipal, de caràcter consultiu, en temes
relacionats amb el desenvolupament econòmic
i l'ocupació de la vila. L'objectiu d'aquest nou
consell, que s'afegeix a l'aprovat recentment per
debatre els temes relatius a medi ambient i
urbanisme, és la millora del desenvolupament
de l'economia local. Entre altres competències,
el Consell formularà propostes i suggeriments
per millorar les condicions dels sectors econòmics
de la vila i col·laborarà amb l'Ajuntament en
l'organització d'activitats. Així mateix,
desenvoluparà eines per millorar la gestió de les
empreses del municipi, fomentarà la implicació
de tots els sectors econòmics i impulsarà el
desenvolupament dels diferents establiments
comercials del municipi. Entre els integrants del
Ple del Consell de Promoció Econòmica, hi haurà
l'alcalde o el regidor que delegui com a president,
el regidor de Promoció Econòmica, un
representant de cada grup municipal, un
de les associacions de comerciants locals, de
la de restauradors, dels bars i cafeteries, del
sector pesquer, de la indústria, de les empreses
de serveis turístics, de les empreses d'oci i
de les empreses d'allotjament del municipi.

La capella dels Dolors, sense humitats

Les obres per posar fi als greus problemes
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d'humitats que patia la capella dels Dolors de
l'església parroquial de Santa Maria d'Arenys de
Mar es van enllestir a finals de febrer. Les feines,
que van durar tres mesos, van consistir en
l'aplicació d'un singular sistema per eliminar les
humitats a través d'una xarxa elèctrica a les
parets de la capella. El corrent elèctric genera
un camp magnètic que no deixa pujar la humitat.
El rector de la parròquia, mossèn Martí Amagat,
va explicar que aquesta primera fase de les obres
ha costat 69.000 euros i que s’ha finançat amb
aportacions de la Generalitat, de l'Ajuntament,
de Caixa Laietana i de la parròquia. A partir d'ara,
el següent pas serà la pintura de la capella;
abans, s'haurà de fer un estudi que determini
l'estil i el contingut de les imatges. El rector es
va mostrar satisfet per haver fet realitat aquesta
primera fase de les obres de rehabilitació de la
capella dels Dolors.

Jardineria i mobiliari urbà a Andreu Guri

Amb la col·locació del mobiliari urbà i de la
jardinera, la brigada d'Obres i Serveis Municipals
i la Regidoria d’Urbanisme van enllestir a finals
de febrer la remodelació del carrer d'Andreu Guri.
Era l'última actuació pendent al carrer després
de les obres de canalització i d'urbanització que
es van realitzar l'any passat. D'una banda, al
capdamunt del carrer es van col·locar deu arbres
ligustrum variegata. De l'altra, es van instal·lar
tretze jardineres de diferents dimensions al llarg
del carrer. En la més gran, d'1,80 metres de
diàmetre, situada davant del carrer d’en Goday,
es va plantar una magnòlia grandiflora. Al seu
costat, n'hi ha dues d’altres: una de mitjana,
d'1,35 m, amb una palmera fènix, i una de més
petita, de 90 cm, on hi va una sica revoluta. A
més d'aquestes tres jardineres situades a la part
baixa del carrer, se’n van col·locar deu més,
també de 90 cm de diàmetre i que també llueixen
sica revoluta. Un fet inadmissible ha estat que
en un període de quinze dies ja han desaparegut
quatre d’aquestes plantes. A més de la jardineria,
s'hi ha posat ja el mobiliari urbà: papereres i
bancs per seure-hi.

Es repara l’ascensor de la Riera

L'ascensor del tram final de la Riera, cantonada
amb el carrer Platja Cassà, torna a estar en
funcionament. La Regidoria d'Urbanisme i Serveis
Tècnics de l'Ajuntament d'Arenys de Mar ha
encarregat les feines de reparació de l'ascensor,
que tornava a estar espatllat des de finals d'estiu.
A més de les feines de condicionament tècnic,
s'ha aprofitat l'actuació per netejar-lo. El consistori
demana que es posi fi a les destrosses que es
fan a l’ascensor, que en nombroses ocasions ha
estat objecte de vandalisme. De fet, tant a
l’ascensor com al pas subterrani contínuament
hi apareixen pintades, malgrat els esforços de

la brigada per pintar una vegada i una altra les
parets del túnel.

Serveis Socials, Sanitat i l’equip psicològic,
a Can Nadal

Des del 13 de març, per a consultes i peticions
adreçades a l’equip de Serveis Socials de
Base,Sanitat i a l’equip psicològic municipal –que
fins ara estaven a l’edifici Xifré– cal anar als
antics mòduls dels jutjats situats al carrer de Can
Nadal. També s’hi ha traslladat el Centre Obert
Tallaferro i altres entitats de la vila.

Centres escolars més ben protegits

Amb l'objectiu de millorar l'autoprotecció dels
centres escolars, les Regidories de Seguretat
Ciutadana i d'Ensenyament dels Ajuntaments
d'Arenys de Mar i d'Arenys de Munt van posar
en marxa el 22 de febrer un cicle de formació
adreçat al personal dels centres docents de les
dues viles que anirà a càrrec del Parc de Bombers
d'Arenys de Mar. D'Arenys de Mar, hi assistirà
personal del CEIP Sinera, del CEIP Joan
Maragall, del col·legi de la Presentació i de l'IES
Els Tres Turons. Les jornades teòrico-pràctiques
donen eines per conèixer i utilitzar els diferents
mitjans d'extinció existents en els centres
d'ensenyament, d'acord amb els respectius plans
d'emergències. Les classes es fan en el parc de
Bombers d'Arenys de Mar i tenen una durada
aproximada de tres hores i mitja, durant les quals
fan pràctiques de foc amb extintors del seu centre.

Arenys.org compleix deu anys

Arenys.org complirà deu anys el pròxim 19 d’abril.
Ja fa una dècada, doncs, que per primera vegada
Internet allotjava una pàgina dedicada a Arenys.
Batejada en aquell moment amb el nom de La
web d'Arenys, aquella primera experiència va
ser l’embrió de l’actual portal Arenys.org, que
conté informació sobre els dos Arenys i que allotja
les pàgines d’arenyautes, i també de l’edició local
de Vilaweb. Per commemorar l’aniversari i
reflexionar sobre el futur, l’entitat prepara un
seguit d’actes que s’allargaran durant tot un any.

PROGRAMACIÓ ABRIL 2006

Dissabte 8 d’abril de 2006 – 10 nit
El directe amb Teatre de Guerrilla
Teatre Preu: 10 euros
(espectacle inclòs a la Primavera de les Arts).

Diumenge 9 d’abril de 2006 – 6 tarda
El follet i el sabater amb Sim Salabim
Teatre Familiar Preu: 5 euros
(espectacle inclòs a la Primavera de les Arts).
Entrades anticipades al Centre Cultural Calisay
(Sala de les Bótes).
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El mes de març, a Arenys de Mar, ha sigut un mes de reflexió gràcies a la feina de
l’Associació de Dones per a la Igualtat, amb el suport del Museu d’Arenys de Mar,
la Regidoria de Participació Ciutadana i la col·laboració de dones i també homes de
la vila. S’ha reflexionat sobre el paper de la dona en la nostra societat, sobre com
s’ha avançat i sobre el camí que queda per recórrer. El punt de partida d’aquesta
reflexió ha sigut un recorregut per l’educació per a dones, des de tres generacions
enrere. Fer una visita a l’exposició muntada al Museu Marès de la Punta ha sigut
tota una descoberta, sobretot en l’apartat dedicat al franquisme en què es retrata
una dona sotmesa i abocada al paper d’esposa i mare. La mostra es pot visitar fins
al 23 d’abril. La commemoració del Dia de la Dona, el 8 d’abril, a més, va obrir un
interessant debat entre dones de diferents generacions i també va permetre visionar
l’audiovisual de les tres tertúlies que van servir com a base per a la preparació de
l’exposició. L’Associació va aprofitar la trobada per presentar el primer número
de la revista de l’entitat, Lila. També es va mostrar la publicació-guia de l’exposició
Aprenent a ser dona… a l’escola. Una hora del conte i una tertúlia literària
van tancar la celebració, que per segon any consecutiu ha estat tot un èxit.

Temps per a la reflexió sobre la dona
i l’educació


