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El jurista, historiador i degà
dels arxivers catalans és
nomenat Arxiver Emèrit i Fill
Predilecte de la vila d'Arenys
de Mar

El jurista, historiador i degà dels arxivers
catalans, l'arenyenc Josep Maria Pons
i Guri, que va morir el passat 23 de
desembre de 2005, ha estat nomenat
Arxiver Emèrit i Fill Predilecte d'Arenys
de Mar, en un Ple extraordinari que va
tenir lloc el 17 de juny a la Sala Josep
Maria Arnau del Centre Cultural Calisay
–o del Molí de Dalt, com Pons i Guri
anomenava aquest espai. Fundador de
l'Arxiu Històric Fidel Fita d'Arenys de
Mar, el dirigia des de 1934 i, tot i la seva
avançada edat, fins a l'últim moment hi
va continuar anant a treballar cada dia.

L’alcalde, Miquel Rubirola, va obrir la
sessió, destacant la brillant aportació
de tota una vida de treball de l'il·lustre
jurista i historiador arenyenc. Tot seguit,
el Ple va aprovar el nomenament
d'Arxiver Emèrit i Fill Predilecte a Pons
i Guri i va prendre la paraula Joan
Domènech i Moner, que va glossar la
figura de Josep Maria Pons i Guri. Joan
Domènech és mestre i llicenciat en
filosofia i lletres (història), s’ha dedicat
a investigar i a difondre la història de la
seva vila natal, Lloret de Mar, i de la
comarca, la Selva –a la qual Pons i Guri,
amb arguments geogràfics, històrics i
culturals feia pertànyer Arenys de Mar–,
i a la cultura popular, en especial el món
de la sardana; és autor d‘una quinzena
de llibres. Amic personal de Josep M.
Pons i Guri, va ser dels primers a assistir
i formar-se en paleografia als cursets
que l’historiador arenyenc impartia a
l’arxiu.

Abans d’acomiadar l’acte, l’alcalde va
fer lliurament als familiars de Pons i Guri
d’un  pergamí commemoratiu i es va
projectar un audiovisual que reprodueix
una conversa que Ariadna Ibern Caballé
va mantenir el novembre de 2001 amb
Josep M. Pons i Guri. En finalitzar l'acte,
tots els assistents van ser obsequiats

amb un llibre que l'Ajuntament ha editat
en record de Pons i Guri i també amb
un punt de llibre commemoratiu que
reprodueix un dibuix creat especialment
per a l'ocasió per l'artista local Enric
Maass.

En record de Josep M. Pons i
Guri

El llibre conté, a més del text introductori
de l'alcalde, l'entrevista que li va fer
Albert Manent cap a l'any 1995, inèdita
fins al passat mes de maig en què va
sortir publicada a la revista Serra d'Or.
Segueix un estudi publicat amb
anterioritat per Pons i Guri, revisat poc
abans de morir per incloure'l al IV volum
del seu Recull d'estudis d'història jurídica
catalana, en curs d'edició, precedit d'una
presentació de l'arxiver municipal, Hug
Palou, per contextualitzar-lo. Tracta de
la presa d'una embarcació pirata davant
d'Arenys de Mar l'any 1624, en què van
participar gent de la vila i de la població
veïna de Canet de Mar. Tanca la
publicació un retall biogràfic de Pons i
Guri, amb especial atenció als honors
i distincions que va rebre en vida, i un
recull de fotografies.

A més, l'Ajuntament va adquirir 150
exemplars de la revista Salobre, que
edita el Centre d'Estudis Josep Baralt
i que ha dedicat el darrer número a
Pons i Guri, i també es va repartir entre
el públic.

Arenys de Mar
homenatja
Pons i Guri
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Hi passaran quatre bandes
que ja han participat, amb èxit
de públic, en el festival i el
tancarà la Big Band Jazz
Maresme

El Festival de Jazz d’Arenys de Mar compleix
quinze anys aquest estiu i, per celebrar-ho,
les nits del divendres del 21 de juliol al 28
d’agost, el pati del Calisay serà escenari de
sis concerts ben especials. Per a aquest quinzè
aniversari s’ha apostat per convidar quatre
formacions catalanes que ja han passat pel
festival i que han tingut molt bona acollida.
Són: La Vella Dixieland –que ens va visitar
els anys 1999, 2001, 2002, 2003 i 2004–,
Llibert Fortuny Quintet –any 2002–, Tandoori
Lenoir –any 2003– i Lluís Coloma Septet –any
2005–. També tindrem ocasió d’escoltar el
grup The Marvellous Gospel Singers i, per
tancar l’edició, hi actuarà una jove formació
de la nostra comarca, la Big Band Jazz
Maresme. El balanç d’aquests quinze anys
és molt positiu. El Festival de Jazz d’Arenys
de Mar ha anat posicionant-se dins el
panorama del jazz català, sempre amb el
mateix objectiu: mostrar principalment el jazz
que es fa al nostre país.

Les propostes
Tandoori LeNoir és la reunió de músics
procedents de diferents formacions, totes
capdavanteres en el blues, rythm’n blues, el
jazz i el swing a Barcelona. L’objectiu: divertir
divertint-se en una banda a cavall de tots
aquests estils i amb personalitat pròpia. Va
néixer el Nadal de 1995, amb la voluntat
d’endinsar-se en les arrels de la música negra
americana. Tandoori LeNoir ofereix una
particular barreja d’estils, que es fonen a
l’escenari i asseguren un espectacle calent i
d’alta qualitat musical.

La Vella Dixieland és un cas inèdit dins del
panorama musical d'aquest país. Fundat l'any
1980, el grup va iniciar-se com una reunió
d'amics per tocar la música que més els
agradava: el jazz clàssic. Des d'aleshores
l’orquestra ha viscut una progressió constant:
es va professionalitzar l'any 1981, ha
enregistrat set discos, ha realitzat més de
1.800 actuacions, ha participat en els millors
festivals de jazz del món i ha col·laborat amb
nombrosos grups de tot el país.

Lluís Coloma és un dels pianistes més actius
i reconeguts de l'escena estatal en el camp

del blues i del boogie woogie. Des dels seus
inicis Coloma ha anat creant un toc personal
en la interpretació d'aquests estils, recreant
composicions pròpies. La seva excepcional
mà esquerra i el seu virtuosisme creatiu i
interpretatiu fan que Coloma es guanyi a cada
actuació l'admiració tant del públic com de la
crítica especialitzada.

El grup The Marvellous Gospel Singers neix
a Bèlgica l'any 1992 quan s'uneixen cinc joves
cantants africans dotats d'una sòlida formació
en l'escola de Black Gospel, negro espirituals
i de la immensa cultura africana. Posteriorment
s'incorporen dos nous membres a la formació.
L'estil del grup es defineix per una barreja de
melodies tradicionals africanes, negro
espirituals i gospel. Un so homogeni i unes
harmonies molt treballades atorguen una gran
força al grup, que contagien al públic gràcies
al seu fervor en la interpretació. D'altra banda,
un gran sentit del ritme i una brillant presència
en escena els ha convertit en un dels grups
més prestigiosos de Bèlgica.

Llibert Fortuny Elèctric Quartet va néixer
el juliol de 2003 amb la inquietud de
desenvolupar i jugar amb les possibilitats dels
efectes sonors i els seus colors. El repertori
del grup es basa majoritàriament en temes
originals en els quals intenten jugar amb la
variació rítmica i la improvisació tot partint de
nous sons. El grup ha participat als Festivals
de Jazz de Terrassa, Barcelona i Figueres.

La Big Band Jazz Maresme neix el juliol del
2005 amb el suport de la Casa de la Música
Popular, dins d’un programa de suport per a
la creació de formacions nombroses. La banda
aglutina diferents generacions de músics de
tot el Maresme. Milles Collins i altres grans
del jazz sonen durant els seus concerts en
una barreja homogènia d’estils i instruments
amb una sonoritat tan madura que sobta, tot
d’un plegat, que es tracti d’una banda tan
jove.

La fitxa

Les nits dels divendres, a les 11
Al pati del Calisay.

21 de juliol: Tandoori Lenoir
28 de juliol: La Vella Dixieland
4 d’agost: Lluís Coloma Septet
11 d’agost: The Marvellous Gospel Singers
18 d’agost: Llibert Fortuny Elèctric Quintet
25 d’agost: Big Band Maresme

Preu: 7 euros
Nota: Entrades a la venda a taquilla una hora
abans de l'inici de cada concert

El festival de
Jazz d’Arenys
de Mar celebra
el 15è aniversari
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El conveni entre Creu Roja i
l’Ajuntament garantirà que
aquest estiu les platges
d’Arenys tornin a gaudir del
servei  de socorr isme i
salvament

El servei de socorrisme i salvament a les
platges d’Arenys de Mar, que com sempre
gestionarà Creu Roja Maresme Centre, es
posarà en marxa l’1 de juliol i fins a mitjan
setembre. L’horari de cobertura serà de les
10 del matí a les 6 de la tarda, de dilluns a
diumenge. El personal de Creu Roja serà
present a les tres platges de la vila: Musclera,
Picòrdia i Cavaió. Aquests tres equips
comptaran amb el suport d’una central de
coordinació. El conveni entre l’Ajuntament
i Creu Roja es va aprovar en el Ple municipal
del mes de maig. Com a últim tràmit, l'alcalde
d'Arenys de Mar, Miquel Rubirola, i un
representant de l'Assemblea Comarcal de
la Creu Roja a Maresme Centre, Andreu
Riba, van rubricar l’acord el 5 de juny.

Navegant sense fils, a la Riera

Platges vigilades

s e g u r e t a t  c i u t a d a n a

A la platja de la Musclera, el dispositiu de
vigilància estarà format per una torre
d’intervenció immediata. En aquest punt del
litoral, el personal constarà d’un socorrista
aquàtic i un socorrista bàsic. A la platja de
la Picòrdia, hi treballaran un socorrista
aquàtic i dos socorristes bàsics. En aquest
cas, es comptarà amb una torre d’observació
i un lloc de socors. Finalment, a la platja del
Cavaió o Tercera Platja el dispositiu de
vigilància constarà d’una torre d’intervenció
immediata nova, un lloc de socors i una
cadira d’intervenció immediata. També hi
treballaran tres socorristes: un d’aquàtic i
dos de bàsics.

En tots tres casos, el dispositiu tindrà el
suport en tot moment d’un vehicle 4x4, una
embarcació de salvament i una ambulància
no assistencial. Per a aquests serveis, que
s’oferiran des de la central de coordinació,
hi haurà un conductor d’ambulància, un
patró, un socorrista aquàtic i un socorrista
bàsic.

L’Ajuntament i Arenys.org
impulsen la implantació
d’una xarxa d’Internet sense
fils a la Riera i al Passeig
Xifré

El projecte Sense Fils a la Riera és una
iniciativa de la Regidoria de Noves
Tecnologies i Promoció Econòmica, amb
Benet Maimí al capdavant, que ha
desenvolupat l’entitat local Arenys.org.
Ajuntament i entitat acaben de signar
un conveni per promoure les tecnologies
de la informació i la comunicació (TIC)

entre els vilatans. Aquesta iniciativa
permetrà que, amb un ordinador portàtil
o una pda, qualsevol persona pugui
accedir a Internet, sense necessitat de
connexió física, des de les terrasses de
la Riera durant les 24 hores del dia per
una durada d’una hora de connexió. Els
espais de cobertura se senyalitzaran
amb uns cartells: la Riera, la zona de
la plaça de l’Ajuntament, el passeig Xifré
i la plaça dels Països Catalans, que
donarà cobertura a tot el front litoral. Es
podrà accedir a la consulta de llocs web
i al correu electrònic. Els usuaris podran
trucar a un número de telèfon per rebre
assistència tècnica. El projecte serà
efectiu fins el 31 de desembre de 2006.
El conveni de col·laboració signat entre
l’Ajuntament i Arenys.org estableix
també que conjuntament fomentaran
l’ús i el coneixement de les TIC per part
de la població. En aquest sentit, els dies
1 i 2 de juliol, el Calisay serà escenari
de FesTIC: la festa dels arenyautes,
una fira al carrer dedicada a popularitzar
les noves tecnologies.
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El sorteig es va fer el 2 de
juny i la previsió és que les
claus es lliurin a mitjan juliol

La Generalitat va sortejar el 2 de juny
a la Sala Josep M. Arnau del Centre
Cultural Calisay d'Arenys de Mar els 58
habitatges de lloguer de la promoció
Pla dels Frares, que han estat construïts
per l’Institut Català del Sòl (Incasòl) i
seran administrats per l’empresa Adigsa,
adscrita al Departament de Medi
Ambienti i Habitatge. D’aquests pisos
sortejats, 25 són per a joves i 33 per a
famílies. En total, hi va haver 42
sol·licituds per als pisos per a joves –13
de les quals es van haver d’excloure–
i 76 sol·licituds per als pisos per a
famílies –5 es van excloure. Cal
assenyalar que hi ha 7 pisos més
reservats per cobrir necessitats socials
de l’Ajuntament i tres del Departament
de Benestar i Família –un dels quals és
per a joves. En total, la promoció té 68
pisos.

Dels habitatges, 12 disposen de tres
dormitoris, 30 en tenen dos i 26, un.
Tres dels habitatges estan adaptats
per a persones amb discapacitat.
La promoció inclou 82 places
d’aparcament, (68 vinculades als
habitatges), 26 trasters vinculats i dos
locals comercials. La promoció d’Arenys
s’ha construït en una finca d’uns 3.350
m2, situada dalt d’un turó, que va ser
cedida per la comunitat dels frares
caputxins d’Arenys de Mar.

L’edifici ha estat projectat per l’arquitecte

Antoni Moragas, té forma de L, amb un
espai interior lliure i verd, i aplica criteris
de sostenibilitat, ja que les sales i els
dormitoris de tots els pisos són exteriors
i cap d’aquests espais està orientat al
nord, mentre que les cuines, els
safareigs i els banys donen als patis
interiors, també amb llum natural. L’obra
que ha fet l’Incasòl inclou la construcció
d’un vial a l’extrem oest del solar i el
tancament de la finca dels frares
caputxins.

El regidor de Benestar i Família d'Arenys
de Mar, Estanis Fors, que també va ser
present en el sorteig, va assistir uns
dies després a la visita als habitatges,
en què els futurs llogaters van poder
trepitjar el que serà el seu nou pis. Si
no hi ha cap problema, les claus es
lliuraran a mitjan juliol.

Aquest estiu, biblioplaça i biblioplatja

La Regidoria de Cultura i la Biblioteca P. Fidel
Fita tenen una sorpresa reservada per a
aquest estiu. A més del servei de biblioplatja,
la novetat d’aquest 2006 és que durant el
mes d’agost es posarà en marxa una
biblioplaça. Més endavant ja us en
concretarem ubicació i horaris. De moment,
està assegurat que s’oferirà el servei de
lectura amb llibres de literatura d'evasió tant
per a adults com per a infants i la premsa
del dia. A més, hi haurà una activitat de cuina

d'estiu a càrrec de Mercè Mora. Quant a la
biblioplatja, obrirà les portes del 14 de juliol
al 31 d'agost de dimarts a dissabte de 10.00
a 13.30 i de 17.30 a 20.00 h. És un servei
de lectura a la platja amb llibres d'evasió tant
per a adults com per infants, revistes i la
premsa del dia. Cada dijous hi haurà l'hora
del conte i un taller per a infants; cada
dimecres narració de contes per a adults a
les 10 de la nit; també hi haurà dues
passejades amb golondrina tot narrant contes
i cuina d'estiu per a adults i per a infants.
Gràcies a la col·laboració amb arenys.org

Els pisos socials del Pla dels
Frares ja tenen llogaters

ha es ta t  not íc ia



6
pàg.

ha es ta t  not íc ia

els usuaris podran accedir a Internet sense
fils. La biblioplatja també serà un punt
d'informació turístic d'Arenys de Mar. Com
cada any s'editarà una postal amb totes les
activitats detallades, enguany ha estat Carme
Riera l'artista que ha il·lustrat la postal.

Megalectors arenyencs

La Biblioteca P. Fidel Fita va lliurar el 8 de
juny els premis del Megatermòmetre de
Lectura 2006, en un acte que va comptar
amb la participació del regidor de Cultura,
Estanis Fors. Va ser una jornada festiva que
va començar amb la interpretació de Contes
la mar de salats, a càrrec de Jep Gasulla.
Amb aquesta hora del conte especial es va
posar punt final a una de les activitats de
més èxit de la biblioteca. Amb el lliurament
dels premis dels megalectors, a més, es vol
motivar els nens i nenes en la lectura. Els
guanyadors han estat: nens i nenes fins a 6
anys: Duna Vilanova Albert (lectura) i Jordi
Soh Soler (dibuix); nens i nenes de 7 a 10
anys: Lia Abraham de la Fuente (lectura) i
Mariam el Sadr (dibuix); i nens i nenes d'11
a 13 anys: Sergi Navarro Romero (lectura)
i  Èlia Portus Torrents (dibuix).

L’Instituto Cervantes recorda Espriu

La biblioteca del nou centre de l'Instituto
Cervantes a Palerm (Sicília) porta el nom de
Salvador Espriu. Aquest nou Centre el van
inaugurar el 5 de juny els prínceps d’Astúries.
La biblioteca del Centre està presidida per
una fotografia i un text de l’escriptor. D’entre
les activitats programades per a l’ocasió, en
destaca la taula rodona, L’obra de Salvador
Espriu, en què van participar dos membres
del Patronat del Centre de Documentació i
Estudi  Salvador Espr iu (CDESE),
especialistes en aquest escriptor: Sebastià
Bonet i Rosa Delor. En el lloc web del nou
centre a Palerm hi trobem que Salvador
Espriu és l’autor del mes i hi ha publicada
una aproximació biobibliogràfica. L’edifici on
s’ubica aquesta nova seu de l’Instituto
Cervantes a la capital de l’illa de Sicília és
l’església de Santa Eulàlia dels Catalans (s.
XVII), que va ser construïda pels catalans
quan Sicília formava part de la Corona
d’Aragó. També és curiosa la connexió que
podem establir entre Palerm i Salvador Espriu.
Aquesta ciutat va ser una de les visitades
pels integrants del mític creuer universitari
per la Mediterrània de l’any 1933, una

experiència plena de vivències i emocions
que va marcar un abans i un després en tota
una generació d’estudiants. Salvador Espriu
va ser un dels integrants d’aquesta expedició
i l’experiència viscuda traspua en gran part
en la seva obra.

La marca Calisay feta art

Durant tot el mes de juny, la Sala
d’Exposicions del Calisay ha acollit una
mostra ben original. Una proposta d'alumnes
de segon de batxillerat artístic de l'Escola
Pia Santa Anna, que experimenten amb la
imatge de l'ampolla del licor Calisay. S’hi
podien trobar des de quadres de gran format
juntament amb el vídeo de la confecció de
l’obra, feta en un dels casos a la platja, i
també propostes de creacions de disseny
gràfic, jugant amb la forma de l’ampolla i el
nom de la marca. Aquesta ha estat la primera
vegada que la sala d’exposicions del Centre
Cultural Calisay s’obre a una proposta de
treballs de curs d’un centre d’ensenyament.

6 en Grup, 30 anys després

El Teatre Principal d’Arenys de Mar es va
omplir a vessar el 10 de juny en el concert
de  debut de 6 en Grup. Es tracta d’un grup
d’amics, Josep Lluís Català, Albert Recolons,
Vicenç Berenguer, Leandre Sangerman, Toni
Sellés i Ramón Puigvert, que fa més de 30
anys van formar part de grups com Los
Diamantes, Los Misteriosos, Los Sombras,
Paradiso, Los Leopardos o The Munster’s i
que ara s’han volgut retrobar per tornar a
pujar als escenaris. Al Principal, es van poder
sentir temes tan coneguts com: Ma vie, Rock
de la cárcel, Sapore di sale, Estremécete,
Alguien cantó, Angel, Supreme, Feel... La
presentació del concert va anar a càrrec de
l’actriu arenyenca Gemma Sangerman.
L’actuació va fer reviure cançons dels anys
seixanta i setanta, que van fer ballar un públic
emocionat.

Presentació del llibre del Calvari
Els veïns de l’edifici del Mont Calvari conviden
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a la presentació del llibre Història i llegendes
del Mont Calvari d'Arenys de Mar, dedicat a
la història d’aquest singular immoble del port
d’Arenys. El llibre es presentarà la nit del 9
de juliol, diada de Sant Zenon, després dels
focs artificials, cap a les 23.30 hores, als
jardins del Calvari. Es tracta d’un acurat estudi
sobre els orígens i l’evolució de l’edifici, que
ha elaborat l’arenyenca Tiona Solé. Per a la
seva publicació, els veïns han comptat amb
una subvenció d’Acesa i amb el suport de
l’Ajuntament d’Arenys de Mar.

Propostes creatives per a aquest estiu

L’Espai Jove del Calisay té dues propostes
ben atractives per a aquest estiu adreçades
als joves de 10 a 14 anys. Es tracta de dos
tallers que desenvoluparan la creativitat dels
nois i noies: el primer està dedicat al teatre
i es farà els dilluns i dimecres; el segon és
d’expressió plàstica, i s’impartirà els dimarts
i dijous. Els tallers s’han programat per a les
tardes dels mesos de juliol i agost, de 16.00
a 19.00 hores. Aquests són els preus: 35
euros al mes per a una activitat (2 dies a la
setmana) i 60 euros al mes per a les dues
activitats (4 dies a la setmana). L’activitat
està organitzada per Homo Teatris i la
Regidoria de Joventut de l’Ajuntament
d’Arenys de Mar. Hi col·labora l’Oficina del
Pla Jove de la Diputació de Barcelona.

Passió per la fotografia

Després de sis lliuraments, cinc de lliures i
un d'obligatori –que ha estat dedicat a
fotografiar rellotges–, Raül Drechsel es va
proclamar guanyador a principi de juny de la
III Lliga Social de Fotografia de l'Agrupació
Fotogràfica d'Arenys (AFA) amb una ajustada
diferència respecte el segon classificat, Ivan
Llensa. Les fotografies de l'últim lliurament
estaran exposades a la Plaça del Mercat
municipal fins a Sant Zenon.

Llum a la tercera platja

Després de setmanes esperant els
co r responen ts  pe rm isos  d ’a l t r es
administracions públiques, finalment els llums
de la Tercera Platja es van encendre a finals

de maig. L'Ajuntament d'Arenys de Mar va
posar en marxa l'actuació per dotar
d'enllumenat públic la platja del Cavaió,
popularment coneguda com la Tercera Platja,
tal com reclamaven els veïns de la zona el
3 de febrer. En total, es van col·locar 24
fanals, formats per suports verticals de fusta
i lluminàries de 150 W. Els treballs van anar
a càrrec de l'empresa SECE.

Fil a l’agulla a les obres del pàrquing
del Xifré

L'alcalde d'Arenys de Mar, Miquel Rubirola,
i el director d'Obres de l'empresa COMSA,
Felipe Costa, van signar el 2 de juny el
contracte per a la construcció de l'aparcament
subterrani a les feixes de l'edifici Xifré de la
vila. El contracte també inclou la gestió del
pàrquing i l'explotació de la zona blava del
municipi, que a partir del mes de juliol ja anirà
a càrrec de l’empresa. El termini d'execució
de les obres serà de dotze mesos a partir de
l'inici de l'actuació, que l'empresa adjudicatària
preveu que sigui el pròxim mes de setembre.
Aquest termini inclou la urbanització de la
part superior de l'aparcament, on hi ha els
jardins. El pressupost d'execució és d'uns 8
milions d'euros. L'aparcament subterrani del
Xifré tindrà 455 places, de les quals 233
seran de rotació. Seran 55 places més del
que s’havia previst inicialment. Aquesta és
una de les millores de la proposta presentada
per l’empresa COMSA, guanyadora del
concurs d’adjudicació de les obres de
construcció i gestió del pàrquing del Xifré.
La mesa de contractació ho va determinar el
passat 3 d'abril després d'estudiar els
informes econòmics i tècnics elaborats amb
relació a les ofertes presentades. El Ple
municipal del 26 d'abril va ratificar la
contractació.

Festa a la residència geriàtrica

La Residència Geriàtrica Municipal va
organitzar el 27 de maig la jornada anual de
portes obertes. Com cada any, l'objectiu
d'aquesta diada ha estat que es retrobin
residents, familiars, col·laboradors, amics i
personal de la Residència. La diada va
començar a les onze del matí amb la
participació d’Albert Estengre i les seves
rondalles i històries. Tot seguit, els assistents
van poder visitar les instal·lacions i comprovar
les reformes que s'hi han fet. La festa va
continuar a la tarda, amb un espectacle
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musical en playback del grup L'Alegria dels
Avis, del Casal d'Avis Pla d'en Boet de Mataró,
i amb un piscolabis.

Xavier Lloret il·lustra les festes majors

Xavier Lloret, arenyenc, és l'autor de les dues
imatges que il·lustraran les festes de Sant
Zenon i de Sant Roc 2006. Dos treballs
seus han estat guanyadors del Concurs de
cartells de Sant Zenon i Sant Roc 2006 i
encapçalaran els programes de les dues
festes majors, respectivament. El concurs el
convoca la Regidoria de Cultura i el premi
és de 600 euros  per a cada cartell guanyador.
El cartell guanyador per a la festa major de
Sant Zenon és una proposta simpàtica,
adreçada a tots els públics. Reprodueix un
dibuix on un operari, dalt d'una escala, col·loca
l’última de les lletres lluminoses de “Sant
Zenon 2006. Patró d'Arenys de Mar”, mentre
uns veïns s'ho miren. Quant a Sant Roc, el
cartell guanyador reprodueix una almorratxa,
convertida en el pot d'una colònia, i aposta
per uns colors molt vius i cridaners, que
conviden a la festa. En total, s'hi van presentar
8 propostes per al cartell de Sant Zenon i 7
per al cartell de Sant Roc. Aquesta és la
primera vegada que un mateix dissenyador
guanya tots dos cartells en una mateixa
edició.

Fumigació d’insectes

La Regidoria de Medi Ambient va haver
d’encarregar a principi de juny a una empresa
especialitzada una actuació de fumigació per
eliminar uns petits insectes, de l'ordre dels
hemípters, apareguts en diferents punts de
la banda de ponent de la vila, a la part alta
del rial de Sa Clavella. Per a la campanya,
es va comptar amb el suport d'un tècnic
especialitzat en insectes del departament de
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat.
Els punts on es van detectar aquests insectes
van ser el rial de Sa Clavella, des de la zona
de Maricel fins a l'autopista, el carrer
Valldemaig, punts del parc de Lourdes i el
carrer Doedes. Tot i que aquests insectes no
provoquen molèsties a les persones, la seva
presència havia comportat un cert neguit
entre els afectats.

Swing a Arenys

Arenys de Mar, que després de quinze anys
s'ha consolidat com a escenari jazzístic, va
fer els dies 9, 10 i 11 de juny una aposta pel
swing. La vila va ser escenari del I Festival
Beach & Swing d'Arenys de Mar. Durant tres
dies, s'hi van donar cita professors i alumnes
vinguts de diferents punts del planeta: un
centenar de parelles de ball i quatre
professors, entre ells, el nord-americà Sky i
la sueca Frida, que gaudeixen de prestigi
internacional en aquesta especialitat. Les
classes es van fer a l'Ateneu Arenyenc i
també hi va haver balls oberts al públic. El I
Festival de swing d’Arenys de Mar, impulsat
per l’arenyenc Pep Barrachina, es va
organitzar amb el suport del festival de
Barcelona Barswingona, que se celebra des
de fa deu anys impulsat per l'escola de ball
Balliball.

Defensor del ciutadà

L’Ajuntament d’Arenys de Mar ha fet un
pas important per dotar la vila de defensor
del ciutadà. En el Ple municipal del 24 de
maig es va aprovar crear com a òrgan
complementari de l'organització municipal
aquesta la figura i va rebre el vistiplau inicial
el reglament que en regularà el funcionament.
El següent pas serà consensuar entre totes
les forces polítiques el nom del candidat a
assumir aquesta responsabilitat. El defensor
del ciutadà serà l’encarregat de vetllar, amb
independència i objectivitat, pels drets i les
llibertats dels vilatans d’Arenys de Mar en la
seva relació amb el consistori. El defensor
podrà intervenir tant per iniciativa pròpia com
quan sigui requerit en els consells consultius
i de participació locals.

Xerrada d'educació ambiental

Xerrada sobre La brutícia al mar i la
seva problemàtica
A càrrec de Roger Solanas, educador
ambiental de l'Agència Catalana de
l'Aigua (ACA)
Data: Divendres 14 de juliol de 2006
Hora: 19.30 h
Lloc: Biblioplatja, plaça de les Palmeres
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Arenys s’afegeix a les diades
mundials per conscienciar el
planeta de la necessitat de
tenir cura del Medi Ambient
i la Biodiversitat

Des de la Regidoria de Medi Ambient,
aquestes darreres setmanes, s’ha volgut
fer difusió de la celebració a escala
planetària del Dia Mundial del Medi
Ambient i també del dedicat a preservar
la Biodiversitat. Cal ser conscient de la
importància de cuidar la Terra, sobretot
pensant en les generacions futures.

El Dia Mundial del Medi Ambient es
commemora cada any el 5 de juny, des
que les Nacions Unides van proclamar-
lo l’any 1972 a Estocolm, en la primera
gran trobada internacional en la qual es
van abordar els problemes ambientals
del planeta Terra. La celebració del Dia
Mundial del Medi Ambient pretén
sensibilitzar tothom de la importància
de protegir i conservar el medi ambient,
fent especial èmfasi en la necessitat
urgent d’afrontar la degradació
ambiental que patim tant a nivell global
com a nivell local.

El medi ambient desenvolupa unes
funcions essencials. Ens ofereix un
espai per viure i per desenvolupar les
nostres activitats; ens abasteix de
recursos naturals de tot tipus (aigua,
energia, materials, aliments) i acull i
assimila, en part, les nostres deixalles
(residus sòlids, aigües residuals,
emissions atmosfèriques). Malgrat
aquesta importància, des de fa anys
s’estan agreujant i incrementant les
agressions ambientals de tot tipus, que
posen en greu perill els fràgils equilibris
que permeten la vida a la Terra.
Pertorbacions com l’efecte hivernacle,
el forat de la capa d’ozó, la pluja àcida,
la desert i tzació, la pèrdua de
biodiversitat o la contaminació dels mars
i  oceans són fenòmens que,
malauradament, estem potenciant amb
la manera de viure i d’explotar els
recursos naturals que hem adoptat una
bona part de la població mundial.

Davant d’això, cal que comencem a
posar-hi remei, és a dir, a frenar el
consum sovint irracional dels recursos

Per un món més
conscient

naturals, a reduir la generació de
deixalles, a preservar els sistemes
naturals del planeta, a canviar d’actitud,
en definitiva, abans que no sigui massa
tard.

I jo, què hi puc fer?

Separar les deixalles
Portar a la deixalleria els residus més
voluminosos
Reduir el consum d’aigua a casa
Reduir el consum energètic per 
il·luminar, per escalfar/refredar 
l’ambient o per fer funcionar els 
electrodomèstics
Reduir l’ús del cotxe i emprar més el
transport públic, anar més a peu o 
fer servir també la bicicleta
Conservar els espais forestals, els 
rials i el medi litoral del nostre municipi
i d’arreu

En defensa de la biodiversitat

El 22 de maig va ser el torn del Dia
Internacional de la Biodiversitat, que va
ser proclamat per les Nacions Unides
l’any 1994. L’objectiu és augmentar el
coneixement de la població sobre la
importància de la diversitat biològica
arreu del planeta, per tal d’assegurar-
ne la conservació i d’aturar el procés
d’extinció de les espècies que estem
experimentant i, en conseqüència, la
pèrdua de biodiversitat.

I jo, què hi puc fer a la vila?

Protegim el patrimoni natural del 
terme
Conservem el mosaic d'ambients típic
d´Arenys
Divulguem-ne els valors.
Respectem els nius i punts de cria 
dels animals
No arrenquem ni les plantes ni les 
flors que trobem a l’entorn natural i 
rural
Tinguem cura especialment de 
l’escassa vegetació autòctona del 
litoral i dels rials
Seguim les pautes de prevenció
d’incendis forestals.
No embrutem les platges ni les zones
de bany
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Necessitem més escola bressol i més
Brigada

Les necessitats d’escola bressol augmenten
any rere any. Al febrer de l’any passat i en
resposta a una pregunta del grup socialista,
la regidora reafirmava l’existència d’aquest
problema. Hi ha més demanda que no pas
oferta. I no és un tema trivial. Afecta la feina
i la dedicació dels pares i mares i sovint la
dels avis i familiars que han de fer mans i
mànigues per poder atendre els petits. El

Un govern abocat al treball per millorar
la vila

Convergència i Unió d'Arenys de Mar
constata que hi ha una aliança indigna entre
el trànsfuga Lluís Blanchar i Iniciativa per
Catalunya Verds (IC-V). Segons IC-V, per
aconseguir el govern municipal a les
properes eleccions municipals del 2007, tot
s’hi val. Cal difamar i calumniar, que alguna
cosa negativa quedarà. Cal acusar els
membres del govern i l'alcalde de dubtosa
gestió sense aportar-ne la més mínima
prova. I quan el govern opta per posar-ho
tot sobre la taula i aclarir els fets, es demostra
que Lluís Blanchar no mereix ser regidor
d 'aques t  A jun tamen t :  t r enca  l a
confidencialitat que obliga a tots els càrrecs
electes i utilitza la seva afinitat amb IC-V
perquè  aquest partit li doni cobertura en
allò que Blanchar mai més no tindrà:
credibilitat i honorabilitat democràtica.

Per a la gent de CiU és una satisfacció
comprovar com els nostres representants
segueixen treballant intensament per millorar
Arenys de Mar enmig de difamacions i
calúmnies que en res beneficien la política
democràtica. El govern municipal segueix
treballant més il·lusionat que mai i té molts
projectes que, entre altres, es faran realitat
els propers mesos: renovació de l'enllumenat
públic de la Riera, tram del carrer de Pompeu
Fabra, zona del Fondo de les Creus;
ampliació de la Biblioteca; urbanització de
l'entorn del cementiri; millores al carrer de
Jaume Borrell; urbanització del tram final
del carrer de Sant Antoni; renovació del
clavegueram i urbanització del passeig de
Platja Cassà; millores a la Residència
Geriàtrica, pàrquing subterrani dels jardins
del Xifré; nou edifici a can Ramon de les
Aigües.

No al nou  Estatut

El diumenge 18 és un dia primordial per a
Catalunya i per als catalans. Políticament
parlant, el que es decideixi a les urnes és
el que realment vol el poble català, sigui en
majoria o en minoria. El PPC ha dit de forma
reiterada que els objectius d’aquest Estatut
no són els objectius del poble català, i això
quedarà reflectit a les urnes, segurament
amb l’abstenció. Què vol dir el poble quan,
segons sembla, l’abstenció guanyarà a la
participació? Què passa quan el suport a
una norma mater no és majoritari?

Passarà que tindrem un Estatut-norma mater

no volgut per tots, i això serà motiu de
conflicte permanent a les Corts catalanes,
la qual cosa suposa un fre a tot. Un Estatut,
igual que una Constitució, per la seva
transcendència legal, ha de ser consensuat,
no ha d’entrar amb calçador, ha de tenir el
suport de la majoria parlamentària, i sobretot,
ha de tenir el de la majoria de la ciutadania,
perquè aquesta, guanyi qui guanyi unes
eleccions, ha de prendre l’Estatut com a
propi.

Si el dia 18 la ciutadania diu SÍ a l’Estatut
amb un marge de participació important –75
o 80%–, la gent del PPC entendrem que
estem equivocats; ara bé, si guanya per un
més o menys 50% entendrem que es un
Estatut imposat amb calçador.

Catalunya no guanya amb aquest Estatut,
els catalans no guanyem amb aquest
Estatut. Creiem que no és l’Estatut que
necessita Catalunya. No és un Estatut
ambiciós, és un Estatut que va néixer per
donar expectatives a ERC i al final ERC ha
dit no, perquè les seves expectatives eren
superiors –l’autodeterminació.

Un Estatut que guanya amb el percentatge
del 80 % a les Corts Catalanes, i que va
minvant el seu tant per cent al Congrés per
arribar a un 45% al Senat –Cambra
representativa autonòmica–, no és un bon
text. I finalment, per portar-lo a les urnes, hi
ha d’intervenir CIU, amb els “retalls” del
senyor del talante Zapatero… ¿Quina mena
d’Estatut volem els catalans?

Reflexionem, volem un Estatut català amb
el nom de nació per bandera i retallat pel
Govern espanyol?

Això és el que vota el poble català: un Estatut
molt lluny de les nostres circumstàncies
actuals, fora de la llei i que no respecta
per a res els convenis internacionals?

El PPC diu NO a la imprevisió, el PPC diu
no a la vulneració de la Constitució i,
sobretot, el PPC diu NO a la manca de
serietat legal a l’hora de plasmar un desig
en un text legal tan important com és una
norma mater.
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Fins quan?

No pot ser que cada vegada que l'actual equip
de govern municipal s'enfronti a un problema
que fins ara no havia tingut en compte ens acabi
costant diners de la butxaca de tots els vilatans.
El grup d'ICV ja fa temps que vam proposar
d’ubicar la nova escola bressol a la Raureta,
només calia  definir quina havia de ser la font de
finançament i en aquells moments encara era
possible arribar a un acord amb els nous
promotors d'aquella zona i  això suposaria que
no se’n ressentirien les arques municipals. Tot
això no va semblar bé, l'aposta va ser per una
altra ubicació i, com que el moment no era el
més oportú, ningú no va fer cap més pas per
preveure el finançament d'aquest nou servei
municipal ni el calendari de la seva realització.
Quan al febrer del 2005 ICV va fer una pregunta
al Ple municipal preveient un increment en la
demanda de places de P0, P1 i P2 se’ns va
contestar que no calia patir perquè les
estadístiques deien que no calia preocupar-se
per aquesta qüestió i que érem un grup una mica
alarmista.
Ha arribat la matriculació del curs 2006/2007 i el
que ICV d'alguna manera havia intuït ha estat
una realitat: s'ha desbordat el nombre de
matriculacions a pre-escolar i això ha fet saltar
totes les alarmes del consistori. Està bé que,
diligentment, s'hi hagi donat una sortida. Ara
caldrà veure com es compleixen els terminis
previstos en les obres a realitzar. Però fins quan
haurem de patir aquesta manca de planificació
de futur per part del nostre equip de Govern?
Tan important és la feina del dia a dia que no
deixa temps per fer una mica de previsió de com
serà el nostre poble d'aquí a un temps i així poder
planificar quines seran les seves necessitats?
Quants diners haurem de pagar de més per tota
aquesta manca de planificació? Estaria bé que
d'una vegada per totes i durant aquest últim any
que queda abans d'unes noves eleccions, l'equip
de Govern actual fos capaç d’anar donant
directrius per als diferents temes pendents i que
al llarg d'aquesta legislatura no han trobat
desllorigador: el Pla General, el Pla especial del
Port, el Pla especial de Protecció del Patrimoni
Arquitectònic, el Pla especial del Nucli Antic...

Seny i responsabilitat

Acabem d’entrar de ple a l’estiu. Arriben els
dies en què es concentren les festes locals
per excel·lència. Primer Sant Zenon i després
Sant Roc. Un espetec de cultura, tradició,
alegria i convivència. És un bon moment
per estar en companyia dels més propers,
de llargues converses al voltant de la taula,
de gaudir del bon temps i sortir al carrer per
ampliar les relacions entre nosaltres. El
contacte humà es multiplica en un escenari
tan nostre, tan arenyenc, com la Riera, les
platges, el port, els nostres parcs, carrers i
places.

També és un bon moment per a la reflexió.
I adonar-nos que tenim la sort de ser una
vila rica en cultura i tradició durant tot l’any.
Tots els mesos de l’any. I això és gràcies a
la implicació d’un gran nombre d’arenyencs
i arenyenques que hi treballen cada dia des
de les diferents entitats o a títol personal,
d’una forma voluntària. Aquest és el coixí
que manté viva la nostra manera de ser, de
la qual ens sentim orgullosos. Cal estar molt
atents que això no es perdi.

Aquells que tenen responsabilitats polítiques
per mantenir viva aquesta flama no poden

més de juliol de l’any passat el Ple municipal
va signar un compromís per fer més places
d’escola bressol amb una important
subvenció de la Generalitat. Doncs bé, ara
haurem de córrer ja que les previsions s’han
complert i hi ha moltes criatures sense
possibilitat d’anar a una llar d’infants. Dit això
s’ha de mirar al futur, que passa per trobar
una solució per a després de l’estiu i per
trobar-hi una solució definitiva. De cara a la
solució provisional, el grup municipal
socialista dóna suport a la proposta de poder
tenir per al setembre una nova llar d’infants
a la Raureta. L’indret té l’inconvenient de la
llunyania del nucli antic i l’acumulació en una
mateixa zona d’una important oferta per a
infants. Tot i els desavantatges manifestats
pensem que és la millor solució per resoldre
el problema d’aquest any. Ara cal treballar
ràpid per al setembre i  planif icar
adequadament l’escola bressol definitiva,
que per nosaltres ha d’estar perfectament
emmarcada en el Pla general d’Equipaments
de la vila. Per acabar, denunciem la Regidoria
de Serveis. Ens havien promès que se
solucionaria el dia a dia i no ha estat veritat.
I no s’hi val a donar les culpes als treballadors
o als ciutadans incívics, cosa a què ens té
acostumats la regidora. En alguns llocs no
s’arriba a netejar, els contenidors estan
massa sovint desbordats, amb un espectacle
lamentable, la platja no té bandera blava
i encara ens preguntem el perquè.

caure en l’error històric i de conseqüències
nefastes d’obviar aquests col·lectius. I el
que és pitjor, no obrir les portes del diàleg
i la cooperació conjunta entre aquest teixit
associatiu i l’Ajuntament. S’ha de treballar
plegats. Són moltes les activitats que els
darrers dos anys s’han anat perdent o han
deixat de ser un referent a nivell comarcal.
Demanem seny i responsabilitat al govern
a l’hora de reconduir aquesta situació.
Esperant la guia del nostre patró en aquest
moments que la vila camina amb passa
incerta, el grup d’ERC volem aprofitar
aquestes ratlles per desitjar-vos un bona
Festa Major i un bon estiu.
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e s p o r t s

La gent gran del gimnàs municipal d'Arenys de Mar va acomiadar el 8 de juny el cicle
de passejades organitzat per l'OAM d'Esports i la Diputació de Barcelona amb un fi
de festa a Gavà, en què es van donar cita 1.400 persones dels 34 municipis
participants. D'Arenys de Mar, hi van participar 33 persones, acompanyats de 4
monitors de l'OAM d'Esports. Aquest programa ha tingut com a objectiu mostrar el
vessant de l'esport a la natura i ha consistit en cinc passejades amb guies per les
serralades més emblemàtiques de la demarcació. Les altres sortides es van fer a
la serra de Collserola el 10 de novembre, a la serra de Sant Llorenç el 16 de febrer,
a Montserrat el 30 de març i a la vall d’Olzinelles (Montnegre) el 25 de maig. La
valoració dels participants en aquest cicle de passejades és molt positiva i des de
l’OAM d’Esports s’agraeix la col·laboració i la bona disposició de la gent gran.

Fent esport a la natura


