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L’Ajuntament posa en marxa
un projecte de renovació
dels quadres elèctrics i de
l'enllumenat públic de set
zones de la vila

El projecte de renovació de quadres
elèctrics i enllumenat públic començarà
canviant la cara de la instal·lació
elèctrica i la lluminària d’un tram de la
riera del Pare Fita, del carrer de Pompeu
Fabra i de la zona del Fondo de les
Creus. L'estat precari que presenten
diversos quadres d'enllumenat públic
de la vila fa del tot necessari portar a
terme aquesta actuació de renovació.
La prioritat és que la instal·lació elèctrica
urbana reuneixi les condicions i
garanties mínimes exigides per a la
protecció i seguretat de les persones i
béns.

L'actuació suposa una renovació del
quadre elèctric, del circuit i també de la
lluminària de set zones de la vila. Els
treballs es faran en dues fases. La
primera, que s'ha licitat a l'empresa
Bonal, afecta els següents punts:

Riera del Pare Fita, entre els carrers
Hospital i Montserrat

Zona del Fondo de les Creus, rial del
Sapí i rial de Sa Clavella

Carrer Pompeu Fabra, entre els 
carrers Vallgorguina i Malgrat

Més endavant, es portarà a terme la
renovació de l'enllumenat públic a quatre
zones més, incloses en la segona fase
del projecte, que són els carrers de
l’entorn del parc de Lourdes, del Pla
dels Frares i de la pujada del Paraiso,
del Cementiri i de Sant Elm i de l'escola
Joan Maragall.

El projecte de renovació de l'enllumenat
persegueix quatre objectius bàsics:
mantenir el màxim possible les
condicions naturals de les hores
nocturnes, en benefici de la fauna, la
flora i els ecosistemes en general;
utilització de lluminàries i làmpades de
major eficiència energètica, que
produeixin un estalvi energètic sense
reduir la seguretat; evitar la intrusió
lumínica en l'entorn domèstic i, en tot
cas, minimitzar-ne les molèsties i els
perjudicis; i, finalment, impedir els
efectes de la contaminació lumínica en
la visió del cel.

La tercera platja
tindrà enllumenat
públic provisional
L’Ajuntament d’Arenys de Mar ha resolt,
si més no de manera provisional, la
manca de llum que patien els veïns de
la platja del Cavaió. Amb el vistiplau de
la demarcació de Costes de l’Estat
-l’alcalde, atenent la petició dels veïns, va
demanar permís a l’enginyer en cap en
una carta enviada el febrer de 2005-,
el consistori ha instal·lat 24 fanals al
llarg de la tercera platja, formats per
suports verticals de fusta i lluminàries
de 150 W. Els treballs van a càrrec de
l'empresa SECE. Aquesta actuació és
provisional, si més no, fins que es
desencalli el projecte de passeig marítim
entre Arenys i Canet. El cost del projecte
d’enllumenat és de 36.506,75 euros.

Una voluntat decidida de
renovació de l’enllumenat públic



3
pàg.

e n  p r o j e c t e

L’Ajuntament d’Arenys de
Mar reprèn el projecte de
supressió de barreres
arquitectòniques en nou
encreuaments de carrers
que conflueixen a la Riera

La Regidoria d'Urbanisme i Serveis
Tècnics va reprendre el 8 de febrer
el projecte de supressió de barreres
a r q u i t e c t ò n i q u e s  e n  e l s
encreuaments de diferents carrers
amb la riera Bisbe Pol i Pare Fita,
seguint el model que l'any passat
es va portar a terme a Bisbe Català
i a Andreu Guri. Les obres, a càrrec
de l'empresa de Sant Celoni
Formsace,  van començar a principis
de febrer als carrers Margarides i
Josep Anselm Clavé, Ample. A mitjan
mes, les obres van continuar als
carrers Pare Pruna, Santa Maria i
Hospital. Durant aquest mes de
març, la previsió de la Regidoria
d’Urbanisme i Serveis Tècnics és
treballar també en la supressió de
barreres arquitectòniques als carrers
de l’Olivar, de l’Església (a tocar del
Calisay), Josep Maria Miquel i
Vergés i Sant Roc. Inicialment també
estava previst actuar al carrer de
Santa Clara però probablement
s’esperarà que es construeixi el
pàrquing a les feixes del Xifré, que
ara està en procés de licitació.

Les obres consisteixen en la
construcció de passos elevats per
a vianants a les confluències dels
carrers amb la Riera. En primer lloc,
es fan les tasques de demolició i el
moviment de terres i, tot seguit, es
treballa en les feines de sanejament
i canalització. La darrera fase de
l ’actuació és pavimentar la
plataforma del pas de vianants i les
rampes d'accés dels vehicles.
Aquest projecte inclou un estudi de
seguretat. El tractament superficial
es farà a base de formigó amb
planxa d'impressió model pissarra

de color vermellós. L'objectiu de
l'actuació és facilitar el passeig, de
dalt a la baix de la Riera, de les
persones amb mobilitat reduïda,
ja que l'encreuament quedarà
anivellat amb les voreres de la Riera.

A causa de les restriccions de trànsit
i d’accés dels vehicles als pàrquings
dels carrers afectats, la Policia Local
ha establert accessos alternatius en
el cas que sigui possible. En aquests
casos, els usuaris dels pàrquings
privats podran accedir-hi en contra
direcció amb molta precaució i tenint
en compte la senyalització existent
a la zona. En els carrers en què, per
les seves característiques, no hi hagi
cap alternativa de trànsit, els usuaris
dels pàrquings privats obtindran
permisos temporals per estacionar
a les zones blaves que controla
l'Ajuntament d'Arenys de Mar.

Menys barreres arquitectòniques
a la Riera
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La Generalitat té obert
el concurs per adjudicar
unes obres de reforç
estructural de l’edifici d’Anna
Maria Ravell, valorades en
561.414,78 euros

Arenys de Mar té sobre la taula
importants reptes per millorar la qualitat
de l’educació pública a la vila: la reforma
i l'ampliació del CEIP Joan Maragall; el
projecte de construcció de la nova
escola del Bareu Paraiso i l'ampliació
de l'escola bressol municipal. El més
imminent serà la rehabilitació del col·legi
Maragall. El Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya ha obert
un concurs públic per contractar les
obres de reforç estructural que necessita
l’edifici del carrer d’Anna Maria Ravell.
El pressupost total de l’actuació és
de 561.414,78 euros. Generalitat,
Ajuntament i direcció del centre i de
l’associació de pares i mares d’alumnes
(AMPA) ja estan treballant per preparar
les obres.

Paral·lelament, el Departament s'ha
compromès a executar unes obres de
millora, durant aquest estiu, a l'edifici
del rial de Sa Clavella. Hi aportarà
60.000 euros per al programa RAM
(reforma, ampliació i millora) que fa uns
mesos va sol·licitar el consistori. Aquests
diners s'afegiran als 54.000 euros que
l'Ajuntament va reservar en el
pressupost municipal del 2006. Aquesta
inversió es destinarà a fer obres de
millora al gimnàs i als lavabos, entre
altres aspectes. A més, el Departament
s'ha compromès a continuar invertint a
l'escola durant dos o tres anys més fins
que es resolguin totes les deficiències
actuals. Algunes de les reformes
necessàries són: subst i tució i
condicionament de la canalització
d'aigua; rehabilitació de l'edifici del
gimnàs i revisió de les instal·lacions
elèctriques i d'emergència, per garantir-
ne la seguretat.

Una altra bona notícia per a l'escola
Joan Maragall és que l'ampliació amb
l'espai que antigament ocupava el parc
de Bombers per convertir-lo en aula de
psicomotricitat és una mica més a prop.
L'empresa redactora del projecte,
Summa, va presentar al febrer l'estudi
tècnic davant l’alcalde d’Arenys de Mar,
Miquel Rubirola, la directora del CEIP
Joan Maragall, Magda Román, i
representants de l'AMPA. La previsió
és que les obres es puguin executar
aquest 2006.

Prioritari és també que el calendari per
a la construcció de la nova escola
d'educació infantil i primària, que s'ha
d'ubicar al Bareu-Paraiso, no s’aturi ni
un minut, perquè l’edifici Cassà, on
actualment està ubicat el CEIP Sinera,
presenta algunes deficiències ja que és
un immoble antic. L'avantprojecte es
va presentar a Arenys de Mar el passat
mes de novembre i la previsió és que
el projecte executiu estigui llest al març
i que, tot seguit, un cop aprovat, es
pugui obrir el procés de licitació.

Finalment, el Departament d’Educació
ha donat el vistiplau a la proposta del
govern municipal d'estudiar la possibilitat
de construir una nova escola bressol,
atenent que s'ha d'ampliar en 60 places,
als patis de l'edifici Cassà (que és on
es troba actualment). El govern vol
consensuar abans la idea amb els grups
municipals de l'oposició. L'equipament
comptar ia amb una subvenció
d'Educació de 5.000 euros per plaça o
bé amb una inversió del 95% de l'obra.
Totes aquestes qüestions es van tractar
en la reunió que la regidora
d'Ensenyament, Joana Asensio, i
l'alcalde d'Arenys de Mar, Miquel
Rubirola, van mantenir a principis de
febrer amb el director territorial
d'Educació de la Generalitat de
Catalunya, Jaume Pallerols.

Fil a l’agulla a
importants
inversions per
al CEIP Joan
Maragall
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Al nou espai, ubicat al carrer
de Can Nadal, es traslladarà
ben aviat l’Àrea de Serveis
Socials de Base, que fins
ara era al Xifré

El nou equipament disposa de dues
plantes i té un total de 600 metres
quadrats. Situat al carrer de Can Nadal,
aquest espai municipal acollirà ben aviat
els despatxos dels Serveis Socials de
Base, entre altres serveis adreçats a
les persones. Un dels més destacats
és el Centre Obert Tallaferro, que fins
ara ocupava dues aules del Casal
Parroquial (al rial de Sa Clavella) i que
amb el trasllat deixa via lliure a
l’ampliació de la Biblioteca, que s’ha de
fer en aquest mateix espai. D’altra
banda, hi haurà un despatx reservat per
al departament de Justícia –tal com ho
havia sol·licitat la Generalitat–, un altre
per a l’Escola municipal d’Adults, un
tercer espai per a Protecció Civil i també
un despatx per a l’Agrupació de Defensa
Forestal (ADF). Els usos del mòdul de
Can Nadal van ser objecte de debat en
la primera reunió de l’equip de treball
municipal d’equipaments públics, que
es va constituir el 28 d’abril de 2005.

El pas previ al trasllat de tots aquests
serveis ha estat l’adequació dels mòduls,
una feina que ha estat supervisada per

la Regidoria d’Urbanisme i Serveis
Tècnics de l’Ajuntament. El mòdul es
trobava fora de servei des de feia temps
i per aquest motiu s’han hagut de fer
tot un seguit d’actuacions: revisió de les
xarxes d’instal·lacions d’aigua i llum;
reforma dels lavabos per poder ubicar-
hi un servei adaptat a discapacitats;
nova distribució interior d’acord amb les
necessitats dels serveis que han
d’ocupar-lo; instal·lació d’un ascensor
per complir la normativa de supressió
de barreres arquitectòniques; revisió de
totes les finestres; instal·lació de la xarxa
informàtica; col·locació de la línia
telefònica per a l’ascensor; revisió de
les cortines; revisió de la instal·lació de
condicionament d’aire i adquisició
de cinc aparells nous; i, finalment,
pintura interior i exterior del mòdul, feina
que ha anat a càrrec de la brigada
municipal.

Una pinzellada històrica

El conseller de Justícia de la Generalitat
de Catalunya, Josep M. Vallès, i l'alcalde
d'Arenys de Mar, Miquel Rubirola, van
signar el febrer de 2005 el conveni de
cessió d'ús dels mòduls prefabricats del
carrer de Can Nadal. Amb la signatura
del conveni, aquests mòduls, que es
van desocupar al setembre de 2004 i
en compliment de l'acord a què van
arribar la Conselleria i l'Ajuntament al
novembre de 2003, van passar a ser
espais municipals. Segons es fixa en el
conveni, els mòduls han de destinar-se
a serveis socials en general i, en
especial, els relacionats amb l'àmbit de
l'assistència a exinterns en procés de
reinserció, com també als seus familiars.
La cessió d'ús té una durada de 20
anys, prorrogables. Els terrenys on
s'ubiquen els mòduls són de propietat
municipal. Va ser l'any 1983 quan
l'Ajuntament d'Arenys de Mar va
autoritzar a la Generalitat que els hi
instal·lés. Durant uns anys i fins a la
recent ampliació de l'edifici dels jutjats
d'Arenys, els mòduls van acollir els
jutjats de primera instància i instrucció
número 4, 5 i 6.

Els antics mòduls dels jutjats, a
punt d’estrenar-se com a
equipament municipal
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Un web, una exposició i
un cicle de conferències
permeten redescobrir qui va
ser l’escriptor i ideòleg polític
arenyenc i quina va ser la
seva lluita

L’homenatge a l’escriptor, historiador,
periodista i ideòleg polític arenyenc Fèlix
Cucurull (Arenys de Mar, 1919-1996)
ha començat amb molta empenta i amb
la constatació que la seva lluita per
investigar i divulgar el fet nacional català
està de plena actualitat en un moment
en què Catalunya debat un nou Estatut.

L’estrena del web www.felixcucurull.org,
coincidint amb la presentació a la Sala
Josep Maria Arnau del Calisay dels
actes d’homenatge el dia del desè
aniversari de la seva mort, el 4 de febrer;
la reedició del llibre d’articles periodístics
Llibertat per la democràcia i la
inauguració a la Biblioteca P. Fidel Fita
de l’exposició Fèlix Cucurull, deu anys
en el record, que fa un recorregut per
la seva vida i la seva obra, han estat,
fins ara, tres dels moments més
destacats d’aquest reconeixement
organitzat per l’Ajuntament d’Arenys de
Mar, la Biblioteca i la família Cucurull.
El web posa a l’abast de tot el món
l’obra de Cucurull –de moment, ja es
poden consultar quatre dels seus llibres,
entre els quals Panoràmica del
nacionalisme català, integrat per sis
volums. Una prova de la vigència del
seu pensament es troba rellegint
Llibertat per la democràcia, que ja es
pot adquirir a les llibreries de la vila.
L’exposició, comissariada per Imma

Albó, ajudarà a recordar o a redescobrir
l’arenyenc.

L’homenatge inclou també una
interessant programació de conferències
i taules rodones (vegeu programa
d’actes), que es va posar en marxa el
17 de febrer amb la intervenció de
Jaume Sobrequés, historiador i director
del Museu d’Història de Catalunya i Toni
Strubell, professor de filosofia anglesa
a la Universitat de Deusto. Durant
aquests mesos i fins a l’abril, hi haurà
ocasió de conèixer no sols el vessant
polític i d’historiador de Fèlix Cucurull,
sinó que també es parlarà de la seva
faceta com a poeta, escriptor i assagista.
El 7 d’abril es presentarà, d’altra banda,
el llibre Allò que no diuen els llibres, un
treball realitzat fa deu anys per dues
alumnes de l’IES Els Tres Turons. Cal
destacar també la participació de l’Aula
d’Extensió Universitària que, el 4 de
febrer, va oferir un concert de música
clàssica amb l’Orquestra de Cambra de
Vic, que es va incloure en els actes de
record a Cucurull. Com a cloenda de
l’homenatge, el 28 d’abril, visitarà Arenys
de Mar el diputat i líder d’ERC Josep-
Lluís Carod-Rovira.

L’obra i el pensament de Fèlix
Cucurull, més vigent que mai
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La ruta natural guanya en el festival
de cinema de Sundance

El curtmetratge La ruta natural, d’Àlex Pastor
i editat per l'arenyenc Eloi Tomàs, va guanyar
el 29 de gener el premi al millor curtmetratge
internacional al Festival de Cinema de
Sundance, un certamen impulsat fa 25 anys
per l’actor i director Robert Redford i que
està considerat el festival de cinema
independent més important del món. La ruta
natural va ser rodat parcialment al cementiri
de Sinera. És el primer curtmetratge de tot
l’Estat espanyol premiat en aquest festival.
Eloi Tomàs treballa ara en el muntatge d’un
nou curtmetratge, Peace Moker. La ruta
natural, que explica el cicle vital a la inversa
d’un personatge des de la mort fins al seu
naixement, culmina amb aquest guardó una
llarga llista de reconeixements tant en l’àmbit
nacional com internacional. Fins al moment,
ja suma 83 premis.

L’AFA obre la temporada anual
d’exposicions del Calisay

El Centre Cultural Calisay va obrir el 3 de
febrer la temporada d'exposicions del 2006
amb el recull de fotografies de Joan Marlet,
del grup Foto Film Calella, Simplement
Fotografia. En la mostra, organitzada per
l'Agrupació Fotogràfica d'Arenys (AFA) i la
Regidoria de Cultura, es van poder
contemplar 27 obres realitzades entre el
1960 i el 2005. De temàtica diversa, el
denominador comú era el tractament
informàtic donat a les instantànies. La
programació del 2006 de la Sala
d’Exposicions del Calisay es farà possible
gràcies a la feina realitzada per un grup de
tres persones relacionades amb el món de
l’art local –Carme Riera, Massimo Cova i
Pere Planells–, l’AFA, el Museu d’Arenys i
la Regidoria de Cultura. Els objectius de les
propostes per a aquest 2006 són divulgar
el món de la fotografia, mostrar l’activitat
artística local, recuperar la memòria històrica
de la vila i introduir els infants i els joves en
el món de l’art.

Les imatges de Sant Zenon i
Sant Roc

L’Ajuntament d’Arenys de Mar ha convocat
un concurs per triar les imatges gràfiques
que identificaran les festes majors de Sant
Zenon i Sant Roc 2006. Les imatges
guanyadores serviran per anunciar i difondre
els dos esdeveniment dins i fora de l’àmbit
local. El tema és la mateixa vila i els treballs
hauran de fer referència a qualsevol fet
característic, tret identificador tradicional,
social, econòmic, cultural, històric, etc.,
sempre sota el prisma lúdic i festiu inherent
a les mateixes festes. El concurs és obert
a tothom i està dotat amb un premi de 600
euros per a la imatge de Sant Zenon i un
premi de 600 euros per a la de Sant Roc.
Els treballs s’han de lliurar a la Regidoria
de Cultura, riera del Pare Fita, 31 (Edifici
Calisay) fins a les 14.00 hores del 19 de
maig. La decisió del jurat es farà pública el
3 de juny. Podeu consultar les bases a:
www.arenysdemar.org

2n Concurs de Fotografia Vila
d'Arenys de Mar 2006

Amb l’objectiu de potenciar la fotografia
entre els nostres vilatans i fer que la nostra
població serveixi de font d'inspiració dels
fotògrafs participants en el certamen,
l'Agrupació Fotogràfica d'Arenys de Mar i la
Regidoria de Cultura de l'Ajuntament
d'Arenys de Mar convoquen el 2n Concurs
Biennal de Fotografia Vila d'Arenys de Mar
2006. El tema serà únic: Arenys de Mar, i el
concurs és obert a tothom. Les obres s’han
de lliurar fins al 12 de setembre de 2006 a
la Regidoria de Cultura, a  l’Edifici Calisay.
El veredicte es farà públic el 20 de setembre
i el lliurament de trofeus tindrà lloc a la
Sala d'Exposicions de l'Edifici Calisay
el 6 d'octubre. Hi ha tres premis: dotats
amb 300 euros, 200 euros i 150 euros,
respectivament, i un trofeu. Les obres
seleccionades en el concurs s’exhibiran a
la Sala d'Exposicions del Calisay del 6 al
29 d'octubre de 2006.

Cursos per a joves

La Regidoria de Joventut de l'Ajuntament
d'Arenys de Mar té en marxa la programació
dels cursos per als mesos de febrer a maig
de 2006. Hi ha set propostes diferents i les
dues primeres, el taller de Carnestoltes i els
de monitors de menjadors escolars, han
obert la programació del 2006. Les següents
propostes són: Taller de simplicitat radical,
10 de març, 20 euros; Curs d'iniciació
monitors/es, 18 i 19 de març, 90 euros;
Jornada de tècniques, 1 d'abril, 15 euros;
Curs de monitors/es, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 22, 23, 29 i 30 d'abril, 168 euros;
Curs de directors/es, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 22, 23, 29, 30 d'abril, 6 i 7 de maig,
250 euros. La majoria de cursos es faran a



8
pàg.

h a  e s t a t  n o t í c i a

l'Espai Jove, excepte el Curs d'iniciació de
monitors/es, que serà a una casa de
colònies, i el de directors. Les persones que
estiguin interessades a inscriure's en un
d'aquests cursos s'han d'adreçar al SIJ, a
l'Edifici Calisay: riera del Pare Fita, 31, o
trucar al 93 795 77 50 per a més informació.

Sol·licitud de bandera blava per a la
platja de la Picòrdia

La Regidoria d’Obres i Serveis Municipals
de l’Ajuntament d’Arenys de Mar ha sol·licitat
el reconeixement de bandera blava per a la
platja de la Picòrdia, la primera platja. De la
gestió d’aquests reconeixements se
n’encarrega una entitat europea sense ànim
de lucre no governamental, ADEAC. Per
sol·licitar una bandera blava, el sol·licitant
ha de garantir unes determinades condicions
i polítiques sanitàries, ambientals i de
seguretat a la platja. La regidora Rosa
Zaragoza destaca que aquesta sol·licitud
suposa una feina prèvia important de
preparació de la platja, que ja va començar
l’estiu passat, amb la inversió realitzada per
dotar la primera línia de mar de més mobiliari
urbà, noves dutxes i passeres. Per a aquest
any 2006, la Regidoria d’Obres i Serveis
disposa de 29.500 euros en el pressupost
municipal per continuar aquesta tasca
de millora dels serveis de les platges
arenyenques i, a més, s’ha demanat una
subvenció a la Diputació per continuar
treballant perquè la primera platja rebi el
distintiu de la bandera blava. Entre altres
qüestions, es preveu millorar les condicions
de les guinguetes, dotar la platja de lavabos
homologats sanitàriament i instal·lar rètols.

Prevenció d’incendis forestals

Una dotació del Parc de Bombers Voluntaris
d'Arenys de Mar, amb el suport del GRAF
(Grup de recolzament d'incendis forestals)
de la Generalitat de Catalunya i la
col·laboració de la Brigada Municipal d'Obres
i Serveis i de la Regidoria de Medi Ambient,
treballa en la preparació d’una campanya
de prevenció d’incendis forestals que inclou
tres operacions de crema controlada en tres
finques municipals del terme d'Arenys de
Mar. Es tracta d’una acció preventiva per
evitar que el foc es propagui en cas d'un

incendi forestal i afecta les següents finques:
una parcel·la situada al polígon industrial
de Valldegata Draper, a tocar de Drassanes
Dalmau; una d’ubicada al rial de les Canalies;
la tercera és a tocar del cementiri de Sinera.
Aquestes actuacions, a més, serviran per
netejar els terrenys i garantir la regeneració
de l’arbrat, segons els tècnics.

Joves crítics literaris de teatre

Lyudmyla Moskalenko va recollir el 2 de
febrer el primer i únic premi de la novena
edició del Concurs de crítica teatral Francesc
Aymerich. El concurs anima els jovent a fer
de crítics d’una obra de teatre amateur, tot
assistint a les representacions que es fan
cada any al Teatre del Seràfics en el marc
del concurs de teatre amateur Premi Vila
d'Arenys. Moskalenko és una jove d'origen
ucraïnès que va estudiar a l'institut Els Tres
Turons d'Arenys de Mar i que ara estudia
Arquitectura. La jove ja va guanyar l'edició
anterior d’aquest mateix concurs. L'acte de
lliurament del guardó va ser presidit per la
regidora d'Ensenyament, Joana Asensio,
l'alcalde d'Arenys de Mar, Miquel Rubirola,
i Joan Aymerich, que des de fa deu anys
patrocina aquest concurs. L'alcalde va agrair
l'esforç i la dedicació de la família Aymerich
en record de Francesc Aymerich, escenògraf
de prestigi a Arenys i a la comarca. El
concurs està adreçat a tots els joves que
hagin fet o estiguin fent el segon cicle de
secundària obligatòria. Just aquests dies,
hi ha convocada una nova edició del Concurs
de crítica teatral Francesc Aymerich,
coincidint amb l’inici del 34è Concurs de
teatre amateur Vila d'Arenys, que va
començar a finals de gener. Els estudiants
que s'animin a participar-hi només hauran
d'abonar la quantitat d’1 euro per assistir a
les representacions.

Agustí Massuet, nou regidor
d’Urbanisme

Agustí Massuet, que ocupa l’acta que va
deixar Manuel Calvo en el grup municipal
de CiU, és el nou regidor d’Urbanisme i
Serveis Tècnics des del 25 de gener. La
incorporació del nou regidor ha suposat un
petit retoc en el cartipàs. L’alcalde, Miquel
Rubirola, que durant l’últim any havia assumit
Urbanisme, agafa ara Hisenda i Serveis
Generals, les carteres que fins ara tenia
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delegades Calvo. Per la seva banda, Benet
Maimí és el nou regidor de Noves
Tecnologies.

Últims cursos de Noves Tecnologies

A mitjan febrer, es van posar en marxa els
últims cursos d’Internet i Ofimàtica en
programari lliure organitzats aquest hivern
per les Regidories de Comunicació i Noves
Tecnologies. Des que a l’octubre es va posar
en marxa la campanya No et quedis al marge
de les Noves Tecnologies, per l’aula
d’informàtica del CEIP Sinera, hi ha passat
prop d’una vuitantena d’alumnes. En total,
s’han impartit vuit cursos, amb deu places
per curs. D’una banda, s’ha pogut aprendre
a navegar per internet i a fer servir el correu
electrònic i, de l’altra, a  fer anar els
programes d’edició de textos, de full de
càlcul i de fotografia, entre d’altres, del
sistema de programari lliure Linux. A més,
una vintena de persones van aprendre a
instal·lar-se a l’ordinador de casa el sistema
operatiu Linux. Els cursos han estat del tot
gratuïts per als alumnes gràcies a la
subvenció de la Diputació de Barcelona. La
Regidoria de Comunicació ha tornat a
sol·licitar un ajut per programar aquest 2006
una segona edició del cicle de cursets.

Marxen les últimes monges Clarisses
d’Arenys

Les tres últimes monges que encara residien
al convent de les Clarisses d’Arenys de Mar
es van acomiadar el passat 29 de gener de
la vila. El comiat va tenir lloc a l’església
parroquial de Santa Maria i les monges van
recollir obsequis del Consell Pastoral i de
l’Ajuntament d’Arenys de Mar en agraïment
a la comunitat de monges Clarisses, en
recordatori de la seva estada a la vila de
1921 a 2006.

Llum verda a l’ampliació de Vil·la
Betània

El Ple municipal va donar llum verda el
passat 25 de gener a l'estudi de detall
impulsat per la Congregació de les Filles
del Sagrat Cor de Maria per ampliar la
residència de Vil·la Betània i millorar i
completar les seves instal· lacions.
L'ampliació es proposa per la part posterior
de l'actual edificació del carrer Sant Rafael
número 33 i permetrà doblar la capacitat

actual. D'altra banda, l'estudi de detall preveu
també la construcció de dos blocs de pisos
amb els respectius aparcaments subterranis
a l'alçada del carrer Ruyra i Oms. Així mateix,
es planteja l'obertura d'un vial i la cessió
d'un espai verd per a ús públic.

34 anys de concurs de teatre

El Grup Artístic Carles Xena va obrir el teló
a finals de gener de la 34a edició del Concurs
de teatre amateur Premi Vila d’Arenys de
Mar, que és el concurs de teatre amateur
més antic de Catalunya i d’Espanya. La
primera edició del concurs es va celebrar
entre 1967 i 1968. A la seu del Teatre de
Joventut Seràfica, al carrer Josep Baralt,
tots els diumenges a partir d’1/4 de 7 de la
tarda, fins al 26 de març, tenim ocasió de
seguir les últimes representacions incloses
en el programa. Com a cloenda,
precisament, Arenys es retrobarà amb l’obra
i l’estil de l’arenyenc Juli-Manel Pou i
Vilabella, desaparegut el març de 2001. Dalt
de l’escenari dels Seràfics, el 26 de març,
el Grup Inestable Ceretana de Puigcerdà
representarà l’obra de Pou i Vilabella
Desdoblaments.

PROGRAMACIÓ MARÇ 2006

Diumenge, 12 de març de 2006 - 6 tarda
Mama por amb Cia Teatre Po
Teatre Familiar Preu: 5 euros

Dissabte, 25 de març de 2006 - 10 nit
Absenta amb Quimet Pla
Teatre Preu: 10 euros

Diumenge, 26 de març de 2006 - 6 tarda
Tutti Clown amb Germans Brothers
Teatre familiar Preu: 5 euros

Organitza: Teatre Principal-Regidoria de
Cultura

Teatre Principal d’Arenys de Mar
C/ Església, 45-47
08350 Arenys de Mar
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No tot s’hi val

Hem rebut el resultat de la consulta del Xifré
i no podem dir res més que no dèiem al
començament. El govern no sap encara
què fer amb l’edifici (o més ben dit, dins el
mateix govern hi ha tres posicions diferents).
Aquest any es farà un treball que hauria
d’haver estat previ, com és el de l’estudi de
tots els equipaments municipals, el qual
permetrà que puguem saber a 20 anys vista
què tenim, què ens manca i com ens hem
d’organitzar. Aquest és un dels punts que
el PSC va introduir, des de l’oposició, en el
pressupost del 2006 i que esperem que
sigui ben aviat una realitat. Però no va ser
l’únic que vam aconseguir d’introduir, en
remarquem el projecte per a la urbanització
de la Riera (incloses les voreres!), els diners

Conviure

Inevitablement, és obligat parlar en aquests
moments del fets succeïts la Nit de Naps.
Però des del Partit Popular, no volem referir-
nos als fets en concret, perquè d’això ja se
n’han escrit rius de tinta, i un pronunciament
judicial, sinó des d’un vessant de futur.
Creiem que no se’n treu res d’acusar

Il·lusió i empenta en el tram final de la
legislatura

El grup municipal de Convergència i Unió
a l'Ajuntament d'Arenys de Mar té en la
recta final de la legislatura importants
projectes per a la vila amb inversions
establertes en el pressupost municipal i
d'altres que depenen de la Generalitat i de
l'Estat.

El govern municipal ha treballat amb molta
intensitat en projectes que ara la Generalitat
té el compromís de fer realitat: la canalització
dels carrers Bareu-Pau Costa i rial de Sa
Clavella (primera fase); la construcció de
la nova escola pública al Bareu-Paraiso;
l'ampliació i les reformes a l'escola Joan
Maragall; desviar la carretera que passa
per la Riera i construir la variant a la zona
Caprabo-Lidl; millorar l'enllaç amb Arenys
de Munt; desviar el clavegueram fins a la
nova depuradora d'aigües residuals  i
adjudicar els nous habitatges socials al Pla
dels Frares.

El govern de l'Estat ha de dur a terme la
construcció d'un nou espigó al final de la
Riera; fer els passos de connexió entre la
zona urbana i el mar; el camí de vianants
a Caldetes i el passeig de la Musclera.

Tots els projectes de l'Estat i la Generalitat
impulsats pel govern municipal milloraran
en profunditat la nostra qualitat de vida.

El govern municipal, alhora, té a punt
l'ampliació de la Biblioteca municipal;
l'aparcament subterrani als jardins del Xifré;
urbanitzar els carrers de l'entorn del
cementiri municipal; renovar l'enllumenat
públic a fons; l'adquisició de l'antiga caserna
de la Guàrdia Civil; renovar el clavegueram
de Platja Cassà; millores als carrers de Sant
Antoni, Turó i Jaume Borrell; entre altres
actuacions.

Des de CiU desitgem que es tingui en
compte la importància d'aquestes qüestions
i que es deixi treballar en pau el govern
municipal.

actituds, maneres i accions que ja no es
poden rectificar –si és que escau– o justificar
–si és que es creu oportú–. Voldríem dir
que l’acció és un acte subjectiu que no
sempre és ben rebut per tothom, i que
sempre ve envol tada d’elements
condicionants.

És evident que en el transcurs d’un mes i
mig el que tots els arenyencs hem pogut
concloure és que fets d’aquesta naturalesa,
en lloc d’unir forces, mitjançant el diàleg i
la comprensió mútua, per solucionar un
problema –que de vegades, diguem-ho de
passada, sí que ha estat així–, el que poden
fer és dividir la ciutadania en dos bàndols
totalment oposats.

No és bo per a la democràcia, com tampoc
no ho és per la convivència diària, viure
amb l’odi i la rancúnia. No és bo per enfortir
allò que se’n diu “l’Estat de Dret” fer judicis
paral·lels populars i no contrastats dels fets
–siguin els que siguin–, perquè actituds
d’aquesta  naturalesa  l’únic que fan és
provocar tensió  i enfrontament, la qual cosa
suposa un bloqueig ciutadà per afrontar les
accions de futur.

Algun savi va dir algun dia que “parlant la
gent s’entén”, des del Partit Popular creiem
sincerament que la via del diàleg amb vista
al futur és l’única solució a la crisi oberta a
la nostra vila.

Pensem en els arenyencs en general,
creiem en les institucions i, sobretot, creiem
en els joves perquè són el futur de la nostra
vila. Si perdem la confiança en ells i ells en
nosaltres, el futur no se’ns presenta gens
planer. Fem un esforç conjunt, tots plegats,
perquè un fet en negatiu ens serveixi a tots
de lliçó per millorar i prosperar, però fent-
ho conjuntament.
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Fronts oberts II
Els fets succeïts aquests últims dos mesos
a la nostra vila ens han de portar a una
seriosa anàlisi. Sabem que el govern
municipal del Sr. Rubirola fa aigües des de
fa temps, però no  podíem  imaginar tants
fronts oberts i per més inri que ell mateix
no accepti la seva incapacitat de governar,
gestionar l’Ajuntament i controlar i dirigir els
seus regidors. Cal que el govern de CiU i
PP i, sobretot, el seu alcalde, facin un acte
d’autocrítica i assumeixin la responsabilitat
que els pertoca en temes prou greus com
les relacions amb els joves i que entonin
d’una vegada per totes el mea culpa en la
manera de portar aquesta crisi. Rectificar
és de savis, encara que uns continuïn fent-
se els màrtirs i no reconeguin que es van
equivocar i  faltar a la veritat davant els
ciutadans. Cal que el govern analitzi
profundament què passa amb el personal
de l’Ajuntament i reorganitzi ja allò que el
govern de la passada legislatura vam deixar
endegat  per  aconseguir  un bon
funcionament. Cal que l’alcalde deixi de
mentir als veïns de  Pau Costa i reconegui
que no ha fet res per resoldre el problema
que els ve a sobre en el moment en què
s’urbanitzi el nou sector del Bareu Paraiso,
on es construirà l’escola pública i més de
400 habitatges, en comptes d’argumentar
que l’ACA és l’ única culpable de tot i que
ell ha fet el que havia de fer; així justifica
qualsevol perill d’inundacions o d’accidents
quan el rial baixi fort.

Podríem continuar parlant d’altres temes:
la consulta popular del Xifré, el fet de poder
saber en quin estat es troba la redacció del
Pla General aprovat políticament  fa més
de dos mesos, la delicada situació en què
es troba la cultura arenyenca, etc., però ja
tindrem temps de fer-ho ben aviat i és que...
els arenyencs no som ximples.

Taula per al diàleg

L' Assemblea de la Secció Local d'ERC va
aprovar el passat dimarts 7 de febrer de
2006, la proposta de l'Executiva local de
crear una taula de diàleg amb l'objectiu
de cercar una solució a l'anomenada
"crisi dels naps". Veiem amb preocupació
des d'ERC el risc que aquest afer, lluny
de resoldre's quan ha passat ja més d'un
mes, esdevingui una crisi social segurament
mai vista abans a la nostra vila.

Entenem que el distanciament entre les
dues parts enfrontades, una vegada
desaprofitades les diferents oportunitats
que han aparegut en les passades
setmanes, condueix cap a un carrer sense
sortida, i per tant cal reaccionar per evitar
mals majors al clima de convivència de la
vila.

Pensem que una taula de diàleg, amb la
figura d'un mediador al capdavant, que sigui
acceptat com a interlocutor vàlid per les

per a la inversió al Joan Maragall i la creació
de la figura del defensor del ciutadà, entre
d’altres.

Ens hem de referir també als fets del dia
de Reis a la nit, el que en diem la Nit de
Naps. Entenem que Arenys ha viscut un
moment de trencament de la vida social
com poques vegades n’hi ha hagut en els
darrers temps. I diem que no tot s’hi val
perquè ha de quedar clar que volem saber
i insistirem a descobrir tota la veritat
d’aquella nit i a exigir les responsabilitats
pertinents, però ara és el moment en què
hem de tornar a recuperar el clima social i
dir: “No tot s’hi val”. No s’hi val a emparar-
se en una tradició divertida per fer
destrosses en el mobiliari públic i en el
privat però tampoc s’hi val a respondre-hi
de qualsevol manera. Tampoc s’hi val a
polititzar el tema o, a l’inrevés, en defensa
d’unes posicions dir que el tema està
polititzat per uns altres i, per tant, no pensar
que hi poden haver altres raons. Des del
PSC demanem que es facin tots els intents
possibles per tornar a l’equilibri començant
per recuperar el diàleg entre els diferents
sectors de joves i el govern municipal. Cal
que el govern torni a recuperar la pistonada
que ha perdut. Però no només això, s’ha
de recuperar el clima social, fer de les
properes festes un motiu per gaudir i...
treballar pel pla d’equipaments, pel projecte
d’urbanització de la Riera i el defensor del
ciutadà (figura que aquests dies hi hauria
pogut tenir un paper important), millorar els
carrers, l'enllumenat, etc.

dues parts, és ara per ara la fórmula més
solvent i provada per recuperar la pau social.
I cal intentar fer-ho, amb prou antelació per
tal d'arribar al calendari de festes i activitats
locals de mitjan any amb unes mínimes
garanties que la crispació hagi desaparegut.

Des d'ERC volem i exigim un equip de
govern que estigui per la molta feina que
s'ha compromès a fer en aquest darrer any
de legislatura. També volem que la
implicació del jovent en les festes i activitats
de la vila continuï. Per tot això, demanem
als uns i als altres una actitud generosa i
positiva, i que acceptin incorporar-se a
aquesta taula de diàleg. Hi guanyarem tots.
Hi guanyarà Arenys.
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Un projecte que dóna veu a
les dones per conèixer com
ha estat l’educació femenina
des del franquisme fins a
l’actualitat

L'Associació de Dones per a la Igualtat
d'Arenys de Mar, el Museu d'Arenys de
Mar i la Regidoria de Participació
Ciutadana commemoraran al març el
Dia de la Dona Treballadora amb
propostes que tenen com a objectiu la
recuperació de la memòria històrica de
les dones en temps de la dictadura
franquista, els primers anys de la
democràcia i els nostres dies. Per fer-
ho, ha estat bàsica la col·laboració de
persones, la majoria dones, de diferents
generacions. El resultat de tot aquest
treball es podrà descobrir en una
exposició, un audiovisual i una
publicació.

El 5 de març s’inaugurarà l'exposició
Aprenent a ser dona... a l'escola, que
oferirà una panoràmica de l'evolució de
la dona en l'educació en tres períodes:
el franquisme, la transició i l'actualitat.
Aquesta exposició s’ha fet realitat
gràcies a la participació de dones que
han cedit fotografies i objectes de la
seva propietat –llibres de text, butlletes
de notes, treballs, uniformes, bates...–
i que han compartit els seus records.
L’exposició es podrà visitar fins al 16
d’abril al Museu Marès de la Punta.
Serà el primer d’un seguit d’actes de
recuperació de la memòria col·lectiva.

L’any 2005 l’Associació de Dones per
a la Igualtat d’Arenys de Mar, en
col·laboració amb la Biblioteca P. Fidel

ELS ACTES

      5 de març de 2006 -12.00 h matí
Inauguració de l’exposició:
Aprenent a ser dona... a l’escola
Museu Marès de la Punta

      8 de març de 2006 -19.00 h tarda
Dia de la dona treballadora
Presentació de l’audiovisual i la
publicació Aprenent a ser dona... a
l’escola
Sala Josep M. Arnau. Edifici Calisay

      9 de març de 2006 -18.00 h tarda
Hora del conte a càrrec de Mercè
Rigual Graupera
Biblioteca P. Fidel Fita

      13 de març de 2006 -19.00 h tarda
Tertúlia literària sobre el llibre
Historia de una maestra de Josefina
Aldecoa, tertúlia conduïda per
Lourdes Cazorla
Biblioteca P. Fidel Fita

Fita d’Arenys de Mar, el Museu d’Arenys
de Mar i la Regidoria de Participació
Ciutadana, va organitzar l’exposició
Memòria de dona, que oferia una
panoràmica de l’evolució de la dona en
diferents àmbits des del franquisme fins
a l’actualitat.

Ser dona
a l’escola


