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L'alcalde d'Arenys de Mar, Miquel
Rubirola, i el secretari general
d'Infraestructures i Material de la
Seguretat del Ministeri de l'Interior,
Gonzalo Jarcus Couselo, van signar
el 28 de juliol, a Madrid, la compra de
l'antiga caserna de la Guàrdia Civil.
L'edifici ja és municipal. Arenys de
Mar pagarà 593.000 euros per l'antiga
caserna, situada en primera línia de
mar, davant del port. De moment, ja
s'ha abonat la meitat de l'import i l'altre
50% es pagarà en un termini de dos
anys. Miquel Rubirola s'ha mostrat
molt satisfet amb la signatura ja que
es tracta de l ’adquisició d’un
equipament estratègic des del punt
de vista de la planificació urbanística.

A partir d'ara, el govern municipal vol
consensuar entre tots els grups polítics
el futur ús de l'immoble. De moment,
hi ha diverses opcions sobre la taula:
des d'ús hoteler, fins a centre cívic i
també alberg o pisos per a joves. Cal
recordar que els pròxims pagaments
es faran el juny del 2007 i el juny del
2008, segons la previsió del govern
municipal. La decisió d'adquirir l'antiga
caserna es va tirar endavant la tardor
de l'any passat, en constatar-se que
l’immoble podria ser subhastat i es
podria perdre aquest espai per al
municipi.

L’antiga
caserna de la
Guàrdia Civil ja
és de la vila

Nou curs
escolar amb
novetats

El nou curs escolar ha començat a
Arenys de Mar amb novetats. Les més
importants són la reforma en
profunditat de l’edifici del carrer d’Anna
Maria Ravell del CEIP Joan Maragall
i l’aplicació de la sisena hora lectiva
a les escoles públiques, per igualar
l’horari amb els centres privats i
concertats. Pel que fa a les obres en
l'edifici d'Anna Maria Ravell han
consistit en el reforç estructural de
l’immoble, la renovació de la xarxa
elèctrica, una nova instal·lació de la
calefacció, substitució dels sanitaris,
reparació de sostres i paviments, i la
pintura de l'edifici. Les obres, a càrrec
del departament d'Educació de la
Generalitat, han durat dos mesos i
mig, aprofitant les vacances d'estiu.
També en l'edifici d'Anna M. Ravell,
el consistori ha renovat els tancaments
de finestres i portes en fusteria
d'alumini.

En el CEIP Sinera s'han fet també
actuacions de millora. S'han habilitat
nous espais per fer els desdoblaments
d'alumnes; s'han fet feines de
manteniment de pintura, fusteria i
lampisteria; s'ha habilitat un lavabo
com a aula per a material; s'han fet
treballs de jardineria i s'ha renovat el
sorral de l'escola bressol. D'altra
banda, durant l’estiu s'ha estat
treballant en la instal·lació de la
nova escola bressol municipal, a la
Raureta. La previsió és que les
classes comencin a l'octubre. El nou
equipament tindrà capacitat per a 60
nens i nenes. Per fer-ho possible,
l'Ajuntament ha ampliat el contracte
amb la Fundació Pere Tarrés,
adjudicatària del servei actual a l’edifici
Cassà.
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Les claus es van lliurar el 27
de juliol i es va posar punt
final a un llarg procés per fer
realitat la primera promoció
de pisos socials de lloguer de
la vila

El conseller de Medi Ambient i Habitatge,
Francesc Baltasar; l'alcalde d'Arenys de
Mar, Miquel Rubirola; Miquel Bonilla,
conseller delegat d'ADIGSA i Estanis Fors,
regidor de Benestar i Família d'Arenys de
Mar, van lliurar el 27 de juliol les claus
dels habitatges socials del Pla dels Frares
als adjudicataris. Amb aquest acte, que
va omplir la Sala Josep Maria Arnau del
Calisay, es va tancar un llarg procés que
va començar fa anys amb la cessió de la
finca per part de la comunitat caputxina
de la vila. Les autoritats van visitar, tot
seguit, l'edifici i van poder accedir a alguns
dels habitatges. L'acte de lliurament de
les claus va ser un dia de felicitat per als

Els pisos del Pla dels Frares ja
tenen llogaters

adjudicataris, que han pogut accedir als
seus nous pisos de lloguer molt
assequible. Durant l’estiu, els veïns s’han
anat traslladant als nous habitatges.

Les obres de l'edifici, que van començar
al juny del 2004, es van adjudicar a ACS,
Proyectos Obras y Construcciones SA
per un import de 4.592.538,30 euros,
seguint el projecte redactat per l'empresa
AdM, Moragas-Compta Arquitectes. És
un únic edifici amb quatre escales amb
accessos independents. Totes les
habitacions tenen vistes a l'exterior i els
banys, les cuines i els safareigs es ventilen
i s'il·luminen a través de patis interiors.

En el projecte, es diferencien quatre nuclis.
Dos són per a habitatges de lloguer per
a famílies i els altres dos, amb pisos més
reduïts, per a joves. En el primer cas, hi
ha els pisos més grans, amb tres
dormitoris, i a la planta baixa, un local
comercial. En el segon cas, hi ha sis
habitatges d'un i dos dormitoris per replà
i també s'hi han inclòs tres habitatges
adaptats.

La consellera de Sanitat de la Generalitat
de Catalunya, Marina Geli, va constatar
en una visita al Centre d’Atenció Primària
(CAP) d'Arenys de Mar, el passat 31
d’agost, que el centre ha quedat petit i
que cal estudiar-ne una ampliació. Geli
va manifestar que caldrà analitzar la
viabilitat d'una ampliació de l'edifici actual
o bé la construcció d'un centre nou. La
consellera va visitar el centre per analitzar-
ne el funcionament i comprovar que les
obres de condicionament (pintura i canvi
de bancs) que s'hi han dut a terme durant
aquest any han millorat les instal·lacions.
Segons va informar el director del CAP,
Ricard Peiró, la població de la vila que
durant el 2005 va utilitzar els serveis del

La Generalitat estudiarà l’ampliació
del CAP d’Arenys

centre sanitari d'Arenys de Mar va ser del
75%, una xifra superior a la mitjana
catalana. En aquests moments, el CAP
d'Arenys de Mar, que va ser construït l'any
1992 i que està situat al carrer d'Auterive,
té 11 metges de família i 3 pediatres.
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Arenys de Mar
estrena un drac

15è festival de Jazz d’Arenys de Mar, que
durant aquests anys ha aconseguit fer-se
un lloc entre els amants del jazz del nostre
país. L’afluència de públic s’ha reduït
respecte a altres edicions, motivat en part
per la inestabilitat climatològica en tres
dels sis concerts programats. Cal destacar
l’alta qualitat de les 6 bandes participants.
El concert més aplaudit pel públic va ser
el de Lluís Coloma, que ens va mostrar
en tot moment el seu virtuosisme al piano
fent sonar notes de blues i boogie-woogie.
Llibert Fortuny Quintet va posar-hi la
pinzellada del jazz modern, Tandoori
Lenoir la força que pot adquirir el blues
i el swing dalt l’escenari, La Vella Dixieland
va aportar l’experiència tot acompanyant
el magistral trompetista Leroy Jones i la
Big Band Jazz Maresme va fer-nos
entendre que a partir d’ara, tot i la seva
recent creació, s’ha de tenir en compte
dins el panorama artístic del jazz
català.

Les tardes infantils
a Lurdes, un nou
èxit
Ja fa quinze anys que els diumenges
d’agost és un fet la participació de les
famílies arenyenques en les activitats
infantils al parc de Lurdes. Qui no ha
participat d’algun dels seus espectacles
de pallassos, mags, músics, titellaires,
equilibristes! Per celebrar-ho, aquest estiu
s’han ofert sis espectacles ben diferents
que van omplir, com és habitual, tota
l’esplanada de davant de la gruta. Unes
2.500 persones han gaudit dels
espectacles d’enguany.

El consistori municipal té des del 14
d’agost un nou membre de la família
gegantera. Es tracta d’un drac que la
família Regàs i Pons ha regalat a la vila
d’Arenys de Mar en record de la botiga
de joguines que fins fa uns mesos
regentava a la riera del Bisbe Pol. El drac
va aparèixer en el darrer tram de la
cercavila nocturna de la festa major de
Sant Roc. La bestiola va sortir de l’antic
edifici de can Regàs enmig de diables i
fum de colors, després d’hores de rugir
dins el seu cau. El drac és obra de l'artista
arenyenc Mario Fernández i de la seva
empresa Tematic World, ubicada a Arenys
de Munt. És el mateix artista que, per
Nadal de 1988, va crear el Tió d'Arenys
de Mar. El drac fa cinc metres d'amplada
i tres d'alçada, i porta una microcàmera
incorporada per permetre'n la conducció.
Fet de porexpan i recobert de pasta de
paper, és lleuger i molt estable. El drac
sortirà per les festes locals de Sant Zenon
i Sant Roc, i també per Sant Jordi. Ara,
la Regidoria de Cultura ha organitzat un
concurs per triar-li un nom. Per votar,
acosta’t al Calisay o visita el web
municipal: www.arenysdemar.cat.
L’estrena del drac ha estat la novetat
d’aquest Sant Roc 2006, en què no han
faltat, és clar, les cites més tradicionals,
començant per la cercavila dels macips i
les macipes pels carrers d’Arenys ruixant
amb l’aigua de colònia de les almorratxes,
la dansa d’Arenys i altres cites festives i
lúdiques: un petit castell de focs, ball
popular amb La Salseta del Poble Sec,
etc.

15 anys de festival
de Jazz
Uns 2.200 espectadors han gaudit del
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En marxa les obres
d’ampliació de la
Biblioteca
La Biblioteca P. Fidel Fita
estrenarà d’aquí a uns quants
mesos la nova sala d’actes,
en un local adjacent del carrer
Bonaire 3

Les obres d’ampliació de la Biblioteca P.
Fidel Fita es van posar en marxa el 5 de
setembre. Després d’anys de negociacions
per aconseguir ampliar l’equipament, que
ha quedat petit, el projecte pren cos
finalment. En el nou espai, situat en el
número 3 del carrer Bonaire, davant de
l’edifici central de can Juncosa, s’hi ubicarà
una nova i molt més àmplia sala d’actes.
També hi haurà un espai per a magatzem,
i uns lavabos. El local on s’amplia la
Biblioteca forma part de les instal·lacions
del Casal Parroquial i és on fins fa uns
mesos estava situat el Centre Obert
Tallaferro, que ha estat traslladat als mòduls
de can Nadal.

Les obres van a càrrec de Construccions
Vila Recasens i tenen un pressupost de
101.950 euros. La previsió és que l’actuació
s’enllesteixi en el termini de 4 mesos. El
projecte consisteix en l’adequació d’aquest
espai seguint el projecte executiu redactat
pels serveis tècnics municipals. La nova
sala d'actes serà el doble de gran que
l'actual. La incorporació d'aquest espai
ajudarà també a millorar l'organització a la
seu de Can Juncosa, que ha quedat petita.
Un dels espais lliures s'aprofitarà per encabir
la nova sala de noves tecnologies, un dels
serveis amb més demanda. Una altra de
les novetats serà la creació d'un espai únic
per al servei de préstec, que se centralitzarà
a la planta baixa. Altres millores seran la
remodelació de les llibreries i la instal·lació
d'un nou sistema de seguretat.

L’entorn del
cementiri
Pel que fa a l’entorn del cementiri, les obres
van a bon ritme i la previsió és que estaran

a punt per a la diada de Tots Sants, l’1 de
novembre. En aquest cas, les obres
consisteixen en la urbanització de la pujada
de can Quintana i en l’adequació de l’espai
d’accés al tanatori municipal. Fins ara, estava
desordenat i es feia servir com a
aparcament. Un cop s’enllesteixi l’actuació,
es convertirà en una plaça enjardinada, amb
bancs i ben il·luminada.

L’enllumenat públic
Paral·lelament, la Regidoria d’Urbanisme
està treballant en la renovació de
l’enllumenat públic de diferents punts de la
vila. El 4 de setembre es van posar en marxa
les obres en un tram de la riera del Pare
Fita. Concretament, es renovaran els
quadres elèctrics i els fanals –que seran
com els de la part alta de la Riera- del tram
de Riera que va del carrer Arxipreste Rigau
al carrer Montserrat. Les obres van a càrrec
de l'empresa Bonal. Aquesta actuació
s'inclou en un important projecte de
renovació de la xarxa que es va posar en
marxa a l'abril a l'entorn del col·legi de la
Presentació i, al maig, a l'entorn de la zona
esportiva del Fondo de les Creus. A mitjan
setembre, va començar també, a càrrec de
l 'empresa SECE, la renovació de
l’enllumenat a la part alta del carrer Doedes.
Els carrers afectats són: Puig i Pidemunt,
plaça de Josep Pinart, Doedes (entre
passeig de Ronda i carrer Montal),
Barcelona, Montal, plaça de la Mare Paula
de Montal i carreró de davant de la plaça
de la Mare Paula. Es tracta d'una actuació
molt necessària, ja que la xarxa en aquesta
zona estava força malmesa i provocava
avaries i molèsties als veïns. Finalment,
durant l’octubre  s’adjudicarà la segona fase
de la renovació de l'enllumenat públic al Pla
dels Frares. L'actuació té un pressupost de
licitació de 142.953,92 euros i la durada del
contracte serà de dos mesos.
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Comiat als mossens de la vila
La vila d’Arenys de Mar va retre el passat 2
de setembre un emotiu comiat als quatre
capellans que fins ara han estat al capdavant
de la parròquia: el rector, mossèn Martí Amagat;
el vicari, mossèn Josep Martín; i els mossens
Josep Maria Nicolau i Jaume Fàbregas.
Mossèn Martí ha estat durant 32 anys rector
de la vila i els arenyencs es van aplegar
multitudinàriament en l’homenatge per donar-
los les gràcies a tots. Durant la celebració
religiosa, diferents col·lectius de la vila, entre

La Regidoria de Medi Ambient
explica la necessitat de reduir
els residus que generem

La campanya Arenys de Mar redueix
residus s’ha concretat al carrer durant tot
el mes de setembre. Abans de l’estiu la
Regidor ia de Medi Ambient de
l’Ajuntament d’Arenys de Mar ja va fer
arribar aquest missatge a les escoles i als
comerços i  ara s’ha treballat per fer difusió
dels objectius de la campanya entre els
vilatans. Es tracta que tots plegats ens
conscienciem que encara hi ha una acció
més important que el reciclatge i que
consisteix a no generar tants residus. És
per això que cal la implicació no només
dels consumidors sinó també dels
botiguers. Els consells són tan senzills
com ara aconseguir que anem a comprar
amb el cabàs o que no adquirim productes
amb excessius embalatges. La campanya
compta amb una subvenció del Centre
Català de Reciclatge de la Generalitat i
es fa amb col·laboració de l’Escola de
Natura del Corredor.

La problemàtica dels residus, que any
rere any augmenta, ens afecta a tots.
Encara avui en dia, bona part de la brossa
que generem va a parar a la planta de
tractament de Mataró i a l’abocador de
Santa Maria de Palautordera, amb els
conseqüents impactes ambientals i amb
la despesa econòmica que suposa.

Per frenar aquesta dinàmica, a més de
continuar apostant per reciclar el paper i
el cartró, els envasos i el vidre, en
col·laboració amb el Consell Comarcal,
la Regidoria de Medi Ambient de
l’Ajuntament ha volgut donar unes pautes

senzilles d’hàbits per reduir els residus
que generem. Per difondre-les, s’ha enviat
informació casa per casa i s’hi ha implicat
bona part dels comerços, bars i restaurants
locals. Els establiments participants, a
més de lluir l’adhesiu de la campanya,
han anat repartint entre els seus clients
unes bosses de tela, que haurien de
substituir les de plàstic, tan difícils de
reciclar. Una altra acció, a més de la
jornada de presentació de la campanya,
ha estat l’organització de tallers divulgatius
a la plaça de l’Església per aprendre a
comprar i a fer joguines amb material
utilitzat.

CONSELLS

     1. Dueu el cabàs o el carretó i la
 coixinera del pa quan aneu a comprar:
estalviareu un munt de bosses de plàstic!

     2. Valoreu la qualitat i el preu d’un
producte, en comprar-lo: però penseu
també en l’envàs i en el residu en què es
convertirà!

     3. Dueu l’entrepà en carmanyola o
embolicat en paper de forn o cuina. Eviteu
les làmines de plàstic o alumini.

     4. Eviteu fer servir els productes d’un
sol ús: gots, coberts, plats, instruments
diversos…

La barreja de residus comporta molts
problemes. La separació és una bona
solució. La prevenció n’és la millor!

ells el consistori d'Arenys de Mar, van obsequiar
els homenatjats amb alguns presents. El fins
ara rector, mossèn Martí Amagat, va adreçar-

Reduir residus,
el primer pas

h a  e s t a t  n o t í c i a
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se als assistents, agraint el suport i va
assegurar que, tot i que marxa a viure a
Banyoles, la seva vila natal, mantindrà el
contacte amb Arenys de Mar. El nou rector de
la vila és mossèn Joan Pujol, que també és el
responsable de la parròquia de Sant Martí
d'Arenys de Munt.

Històries del carrer de la Torre
Els veïns del carrer de la Torre han fet realitat
el projecte de recollir en un llibre la història
d’aquest racó de la vila d’Arenys de Mar. El
treball porta per títol Carrer de la Torre. Històries
novel·lades d’un tros d’Arenys i l’autora és
l’arenyenca Marta del Castillo. El llibre és fruït
de més de dos anys de feina durant els quals
han estat imprescindibles les xerrades amb
els veïns ja que els records, com explica
l’autora al pròleg, han estat la principal font
d’informació. Com indica el subtítol, el llibre
es confecciona amb històries col·lectives i
personals, festes i tradicions, de la gent del
carrer. Cal destacar que el pròleg, molt emotiu,
de la periodista Assumpció Maresma, està
dedicat a Núria Nogueras, veïna del carrer i
periodista, que va morir el setembre de 2000.
Nogueras havia començat a escriure aquest
llibre amb la història del carrer de la Torre, que
finalment ha vist la llum aquest 2006, però no
el va poder acabar. En homenatge i record,
s’hi ha inclòs el text que va començar a
redactar. La recopilació d’històries novel·lades
comença amb un relat de la festa de Sant
Jaume, la festa grossa del carrer, i és, sobretot,
un retrat dels veïns i les veïnes del carrer i de
personatges que hi havien viscut.

Dos mestres artesans arenyencs
Dos arenyencs, la puntaire Núria Marot i
l'ebenista Jordi Beltran, han estat guardonats
amb el diploma de Mestre Artesà que atorga
Artesania Catalunya. El conseller d‘Economia
i Finances, Antoni Castells, va ser l'encarregat
de lliurar els diplomes, que s’han donat a un
total de 28 artesans catalans, en un acte que
va tenir lloc al Palau de Pedralbes, de
Barcelona, i que va comptar amb la presència
del regidor de Cultura, Estanis Fors.
L'arenyenca Núria Marot té una experiència
de 14 anys en l’ofici de puntaire com a
professional i abans com a aficionada. És
professora del Taller Sinera al Museu Marès
de Puntes. Igualment ha impartit cursos de
ret fi arreu de l’Estat. És autora del llibre Ret-
fi català. Ha participat en multitud de trobades
de puntaires. Ha fet una extensa tasca de

difusió i promoció de l’ofici, i en concret, del
ret fi català o punta d'Arenys. Jordi Beltran i
Torres té una experiència de 50 anys en l'ofici
de fuster. Nascut a Barcelona el 1928, està
jubilat i resideix a Arenys de Mar des de fa
cinc anys. En el seu taller, que estava ubicat
al barri d'Horta de Barcelona, han après l’ofici
gran quantitat de persones. Ha rebut el Diploma
Noces d’Or a la Professió de l’Associació de
Mestres Industrials. Entre les seves obres cal
destacar la reconstrucció de la Cripta i quatre
confessionaris de la Sagrada Família. Ha
realitzat diferents exposicions. El diploma de
mestre artesà s'atorga a les persones que han
destacat d'una manera excepcional en l'exercici
de la seva professió.

La Diada Nacional
Una vintena d’entitats culturals, cíviques,
esportives i polítiques, com també el consistori
d’Arenys de Mar, van participar l’11 de
Setembre en la tradicional ofrena floral de la
Diada de Catalunya, que va reunir unes 250
persones al parc dels Països Catalans. L’acte
va acabar amb el discurs de l’alcalde, Miquel
Rubirola, acompanyat dels portaveus dels
grups municipals, i amb el cant de l’himne
d’Els Segadors. Va ser el moment central de
la celebració a Arenys de Mar amb motiu de
la Diada, que també va comptar amb la
presentació del llibre Identitats. Convivència
o conflicte? de Quim Gibert, Salvador Cardús,
Ferran Sáez, Lluís Garcia i Sevilla, Rafael
Castelló, Gemma Sanginés i Ferran Sanuy, i
amb doble concert de sardanes. Per la seva
banda, la Fundació Anna Sáez va oferir
diumenge 10, més de dos-cents quilos de
musclos cuinats, en una musclada popular
que va aplegar més de 300 persones.

L’Arenys de Contes repeteix èxit
El tercer festival de narració oral d’estiu Arenys
de Contes ha repetit l’èxit de les anteriors
edicions, aquest estiu. Del 22 de juliol al 2 de
setembre, van ser vuit sessions de contes amb
una mitjana de 80 assistents per sessió. El
festival està coordinat per l’arenyenc Albert
Estengre i va comptar amb la participació
d’artistes vinguts de molts punts de Catalunya,
d’Alacant i també de l’estranger. Pablo Albo
va ser l'encarregat d'explicar l'últim conte en
una sessió especial de cloenda, el 2 de
setembre, al pati del Calisay. La major part de
les actuacions van tenir lloc a la biblioplatja.

Lluís Llach omple can Jalpí
L’actuació de Lluís Llach va omplir el castell
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de can Jalpí en el concert organitzat el passat
de setembre pels ajuntaments d’Arenys de
Mar  i d’Arenys de Munt. El concert va crear
molta expectació; de fet, les entrades es van
esgotar en pocs dies, i la Regidoria de Cultura
d’Arenys de Mar va posar a disposició dels
assistents un carrilet per pujar, de franc, fins
el castell. Van ser més de dues hores de
concert amb cançons d’ara i també de clàssics
del cantautor de Verges. El concert de Lluís
Llach va ser la segona proposta, després de
l’actuació del grup Remor de Mar, del 2n Cicle
de Música Mediterrània dels dos Arenys.

Gravats al Calisay
La sala d'exposicions del Centre Cultural
Calisay d'Arenys de Mar va començar el curs
amb la mostra Gravats de Murtra Edicions, a
càrrec de Jordi Rosés i Pilar Lloret, que es va
poder visitar durant el mes de setembre. Murtra
Edicions es va fundar l’any 1992 a Arenys
de Munt amb la participació de Jordi Rosés
com a director i tècnic i Pilar Lloret, arenyenca,
en la direcció artística i com a mestra
estampadora. Durant la seva trajectòria, han
tingut ocasió de treballar amb artistes de
reconegut prestigi com Rafael Alberti o Antoni
Tàpies. La seva activitat se centra en l’edició
d’obra gràfica original, pròpia o per encàrrec,
i estan especialitzats en el gravat calcogràfic.
Actualment, imparteixen cursos de gravat al
Patronat de Cultura de Mataró.

El primer any de la biblioplaça, un èxit,
afegit a la biblioplatja
La iniciativa d’obrir una biblioplaça a la plaça
Mare Paula Montal ha estat tot un èxit. Durant
els 25 dies d’obertura, durant el mes d’agost,
hi van passar 706 visitants, s’hi van deixar 66
documents en préstec i 82 persones van
participar en la demostració de cuina que s’hi
va oferir. Les dades de participació també han
estat molt bones pel que fa a la biblioplatja,
instal·lada com cada estiu a la plaça de les
Palmeres. Dels 35 dies que va obrir, hi van
passar 949 visitants, es van deixar en préstec
84 documents i les 23 activitats organitzades
van aplegar un total de 1.148 persones. Cal
assenyalar que 92 persones van gaudir, a
més, de l’accés gratuït a Internet, gràcies a la
xarxa sense fils que aquest estiu ha impulsat
l’Ajuntament d’Arenys de Mar i Arenys.org a
tota la Riera i al passeig de mar.

Octubre de bolets
A partir del 2 d’octubre, tornarà el curs de
micologia a la vila, que aquest 2006 fa quinze
anys. Les classes es faran tots els dilluns, fins
al 20 de novembre, a la sala de vídeos del
CEIP Joan Maragall, de les 20.30 a les 22.00
hores, i aniran a càrrec del micòleg Belisari
González. A més del curset de bolets, amb
l'arribada de la tardor, Arenys de Mar també
serà escenari de la 14a Exposició Micològica,
que aquest any portarà per títol Els bolets de
la comarca. El 27 d'octubre es farà la recollida
de bolets i el muntatge, i l'exposició al públic,
a la Sala Polivalent del Calisay, està prevista

per als dies 28 i 29 d'octubre, de 10.00 a 14.00
i de 17.00 a 20.00 hores. L'exposició es
complementarà amb la conferència Noves
tècniques per al tractament i la conservació
dels bolets deshidratats. La xerrada tindrà lloc
a la Sala Noble del Calisay, dissabte 28
d’octubre, a les 7 de la tarda. Les activitats les
organitza la Regidoria de Medi Ambient i
Ensenyament, amb la col·laboració de
l'Associació Micològica del Maresme.

Les noves pistes de petanca i el nou
jardí del Geriàtric
El Club Petanca Sinera està d’estrena. El
passat dissabte 2 de setembre van fer la l’última
tirada a les pistes del Xifré i, tot seguit, van
estrenar les noves pistes del parc Antoni
Torrent. Són cinc noves pistes i també s’hi ha
instal·lat un mòdul amb lavabos, magatzems
i despatx. En la tirada, hi van participar 36
tripletes de diferents clubs de petanca de la
comarca. A la foto, la regidora Joana Asensio,
que va donar els premis, amb els guanyadors.
La Residència Geriàtrica municipal també va
organitzar una festa per acomiadar-se del jardí
que fins ara tenien a les feixes del Xifré i que
s’havien de deixar lliures perquè ja hi ha en
marxa les obres de l’aparcament subterrani.
La Residència disposarà ara d’un nou jardí a
la part posterior del centre.

Torneig de Magic a Arenys
El 1r Torneig de Magic va aplegar  diumenge
23 de juliol 18 participants d'Arenys de Mar,
Arenys de Munt, Mataró, Premià i Sant Celoni.
El torneig es va fer a l'Espai Jove, del Centre
Cultural Calisay. El primer premi va ser per a
Marc Ariño d'Arenys de Mar; el segon classificat
va ser Manuel Pérez de Mataró, i en tercer
lloc va quedar Joan Rubies d'Arenys de Mar.
L'activitat va estar organitzada per la Regidoria
de Joventut i Chapas'06, amb la col·laboració
de l'Oficina del Pla Jove de la Diputació de
Barcelona. El Magic és un joc de cartes on
cada participant té una baralla i es van fent
rondes on es van eliminant personatges. Cada
joc representa la batalla entre dos poderosos
mags.
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Onze anys de Milla Urbana
Un total de 40 atletes entre grans i petits,
federats i no federats van participar el passat
diumenge 16 de juliol en l'11a Milla Urbana
d'Arenys de Mar, que es va fer en el Moll Nou
del Port Pesquer. Els atletes van haver de
recórrer 1.600 metres, pel que fa a les
categories d'infantil a veterans, i 600 metres,
en el cas de benjamins i alevins. En la darrera
prova, l'obert masculí, cal destacar la victòria
de l'arenyenc de la Penya Apa Anem-hi
Redouan El Ghali. A tots els atletes participants
se'ls va obsequiar amb una samarreta de
l'OAM d'Esports.

Esport per començar el curs
El complex esportiu municipal del Fondo de
les Creus d'Arenys de Mar comença el curs
2006-2007 amb una promoció del 50% de
descompte en la matriculació. La campanya
pretén augmentar les inscripcions per al nou
curs i serà vàlida fins al 14 d'octubre. A més
del descompte, els nous socis rebran un
reconeixement mèdic i una bossa d'esport.
Per la seva banda, la Regidoria d’Esports té
a punt la programació de les activitats del
gimnàs municipal per a gent gran i adults per
al pròxim curs escolar. Per a més informació,
cal adreçar-se a la Regidoria, al camp municipal
de futbol Bernat Coll o trucar al 93 792 12 72.

L’Escola d’Adults ja està en marxa
L'Escola d'Adults està en marxa des del 21 de
setembre. L’aula manté la mateixa oferta de
cursets que fins ara i les classes es continuaran
fent a les aules del CEIP Joan Maragall.
Aquesta és l'oferta lectiva: alfabetització;
formació instrumental nivells I i II; certificat de
formació instrumental; català inicial; acolliment
lingüístic; castellà per a nouvinguts; preparació
de proves d'accés a cicles formatius de grau
mitjà i preparació per a la prova específica del
Graduat en Educació Secundària. L'Aula de
Formació d'Adults és un servei de la Regidoria
d'Ensenyament de l'Ajuntament d'Arenys de
Mar, amb la col·laboració de la Diputació de
Barcelona i la Generalitat de Catalunya. A més
de l’oferta de l’Aula, a partir de l’octubre
també es posaran en funcionament els
cursos de català del Consorci per a la
Normalització Lingüística. Es faran els següents
nivells: Ii (intermedi, nivell elemental de català
escrit) i b3 (bàsic, per a no catalanoparlants).

El Calamarenys, al llarg de tot el mes
d’octubre
Les Jornades Gastronòmiques del
Calamarenys arribaran aquest mes d’octubre
amb una novetat destacada. Per a aquesta
onzena edició, la Regidoria de Promoció
Econòmica i l’Associació de Restauradors
d’Arenys de Mar, els organitzadors de les
Jornades, han decidit ampliar-les a tot el mes
d’octubre. Fins ara, els menús especialitzats
en calamar se servien en els restaurants
participants en les jornades durant la segona
quinzena del mes. Ara, els comensals tindran
quatre setmanes per degustar els plats de la

cuina del calamar d’Arenys en un o més de la
vintena de restaurants que s’han afegit al
Calamarenys 2006. A més de restaurants
d’Arenys de Mar, hi participen establiments de
Caldes d’Estrac, Arenys de Munt, Sant Andreu
de Llavaneres i Sant Vicenç de Montalt. El tret
de sortida d’aquestes 11s Jornades
Gastronòmiques del Calamarenys es farà el
5 d’octubre i per compartir-ho amb tothom es
faran dues activitats populars al Centre Cultural
Calisay. Divendres 6 d’octubre hi haurà el
tradicional tast popular, que aquest 2006
proposa una fideuada, i diumenge 8 d’octubre,
es podrà participar en el concurs de plats
cuinats amb calamar per a no professionals.
Els plats s’hauran de lliurar a la Sala Polivalent
de 18.00 a 19.30 hores.

Busques feina?
Si busques feina i vius a Arenys de Mar, la
Regidoria de Promoció Econòmica d’Arenys
de Mar ofereix el Servei d’Intermediació
Laboral. Les persones que estiguin
interessades a buscar ofertes de treball s'han
de posar en contacte amb el Servei de
Promoció Econòmica, situat a la riera del Pare
Fita 31, 2n pis (Edifici Calisay), entre 9.00 i
13.00 hores, de dilluns a divendres, i demanar
per la tècnica d'intermediació laboral. El telèfon
de contacte és el 93 792 26 01. A més, a través
del web municipal, es poden trobar
actualitzades setmanalment les ofertes
laborals. Cal que cliqueu damunt del banner
de Buscar feina.

Passió per les plaques de cava
Els amants de les plaques de cava es van
trobar el passat 3 de setembre de 2006 al
Calisay en la 1a Trobada d'Intercanvi de
Plaques de Cava amb placa commemorativa.
La trobada va ser organitzada per la Regidoria
de Promoció Econòmica i per l'Associació
d'Amics del Col·leccionisme d'Arenys de Mar.
Durant tot el dia, l’afluència de públic va
ser alta i els assistents van tenir ocasió de
veure gran varietat de plaques i d’adquirir una
ampolla de cava amb la placa commemorativa.
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 Treballem per tornar Arenys al mapa

L’actitud del grup municipal durant aquest
estiu ha estat activa, ara vetllar per les
obres al Joan Maragall, la defensa en la
permanència de les ambulàncies (¿com pot
ser que no interessés que Arenys fos seu
d’ambulàncies?), la reclamació per a tenir
un nou CAP o el CAP actual ampliat (i que
ha entès la consellera de Sanitat), vetllar
per la nova escola bressol… Des del grup
socialista hem impulsat i impulsarem les
millores per a la nostra vila, ja siguin tasques
de l’Ajuntament com supramunicipals, ja
que res del que passa al poble ens és

La importància de la teva participació

Hi ha qui creu que les eleccions
autonòmiques o fins i tot les generals no
són eleccions de primer grau per al ciutadà
del carrer, que les que realment importen,
les que sí que són decisòries, són les
municipals, perquè en aquestes últimes
decidim qui volem que defensi els nostres
interessos més propers. Qui pensa així,
s’equivoca. Tant o més importants són les
primeres que les últimes, perquè el contingut
i l’objectiu d’unes no té res a veure amb el
contingut i l’objectiu de les altres, en base
al principi de competència.

Que la Sanitat funcioni, que el sistema
educatiu funcioni, que certes actuacions
urbanístiques es portin a terme, que la
seguretat estigui garantida i un seguit d’etc.
no depèn de la política municipal, sinó de
l’autonòmica. Depèn de la tendència política
que dirigeix la Generalitat de Catalunya i
del programa que pretén dur a terme i dintre
d’aquest, quines són les seves prioritats. En
definitiva, depenent  de qui mani a la
Generalitat Catalunya, el país avançarà cap
a una direcció o cap a una altra.
La importància del vot de cadascun de
nosaltres en unes eleccions autonòmiques
és tan o més important que el nostre vot en
unes municipals i per això hem de fer un
exercici de comprensió de totes aquelles
ofertes polítiques que hi ha darrere un
programa electoral -sigui del color que sigui-
 i d’entre elles escollir la que més beneficiosa
creiem per a Catalunya, per a Arenys i, en
definitiva…, per a nosaltres mateixos.
Hem perdut tres anys políticament parlant,
en què Catalunya no ha avançat al ritme
que tocava perquè la prioritat ha estat el
nou Estatut. Mentrestant, s’han anat oblidant
temes importants de primer grau, com poden
ser l’habitatge social, les millores en Sanitat,
el problema greu de la immigració i
actuacions urbanístiques locals estancades
per problemes interns del tripartit. El
Parlament de Catalunya ha estat més inactiu
que mai i això repercuteix en la vida social,
econòmica i política de Catalunya. Han estat
tres anys en què sentit comú, el bon seny
característic del català no ha estat l’eix de
la política catalana, no ha estat a l’altura
de les circumstàncies i això s’ha reflectit en
tots els àmbits de la societat catalana.
És per això i per altres aspectes, que
per l’extensió de l’article, no podem
expressar: que és important la teva
participació.

Un estiu farcit d’activitats

Els mesos de juliol i agost, en ple estiu, els
arenyencs hem pogut gaudir de més de 150
actes que reflecteixen el  magnífic moment
que respiren les activitats culturals i
esportives de la nostra vila.
La major part d’aquestes activitats han estat
organitzades per les entitats i associacions
arenyenques -mostra inequívoca que la vila
és molt viva-, amb la col·laboració i el suport
de les Regidories de Cultura i Esports.
S’ha recuperat el correfoc, el tercer dia de
ball de festa major i les sardanes del mes
de setembre. La 2a Mostra de Música
Mediterrània al Castell Jalpí ha comptat en
aquesta ocasió amb el grup Remor de Mar
i especialment Lluís Llach. Durant  l’últim
any, hem tingut el plaer de gaudir
d’actuacions de primeres figures de la
música catalana: ens han visitat Marina
Rossell, Lax’n Busto, Orquestra Mitjanit…
i també hem fet costat als grups locals, com
Reig Bord.
Aquest estiu, la Biblioplatja de la Biblioteca
P. Fidel Fita ha estat més concorreguda que
mai i en l’estrena de la Biblioplaça de la
plaça Mare Paula, hi han passat més de
700 persones.
Hem gaudit d’un excel·lent festival de contes,
d’un jazz d’altíssim nivell, d’havaneres, de
xerrades i conferències, exposicions,
presentació de llibres, teatre, titelles, les
tardes infantils de Lurdes, les festes majors…
En definitiva, activitats per a tots els gustos
i edats, sempre amb una gran participació.
Continuarem treballant per tal que els nostres
convilatans puguin gaudir d’aquest ventall
tan ampli d’activitats culturals.
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Gestió, política i valors

Malgrat totes les crítiques que, al seu
moment, la promoció d’habitatge social va
rebre per part d’en Benet Maimí,  en nom
de CiU, o tots els entrebancs que va intentar
posar-hi en Miquel Rubirola per tal que no
es fes l’adjudicació, finalment el pisos de
lloguer del Pla dels Frares són una realitat.
Una realitat que demostra clarament que hi
ha formes diferents de fer política urbanística.
Si la política de CiU ha estat fer
urbanitzacions (Canyadell, Portimar II, etc.)
la d’ICV passarà a la història com la primera
que, des de l’Ajuntament, ha permès la
construcció de pisos de protecció. Som
conscients que aquesta promoció, malgrat
la seva importància, és insuficient i que cal
ampliar l’oferta de pisos de lloguer a
disposició dels nostres convilatans, i en
aquest  sentit ha treballat i continuarà
treballant el grup d’ICV. No voldríem oblidar
(i és just reconèixer-ho) el paper jugat pels
frares caputxins, l’aportació desinteressada
dels quals va permetre que aquest objectiu
es fes realitat.
En un altre ordre de coses, en el Ple del
passat mes de juliol, es va aprovar la
ubicació de la nova escola bressol provisional
als terrenys de la Raureta. Cal preguntar-
se ara el perquè de la negativa que la
mateixa proposta va tenir fa uns quatre anys
pels grups del PSC i ERC quan ICV ho va
proposar. Hem perdut un temps preciós per
donar resposta a una demanda ciutadana
important per la indefinició i falta de visió
d’aquests grups i per la comprovada
ineficàcia gestora de l’actual govern de CIU
i PP. No ens cansarem de recordar a qui
vulgui escoltar l’estalvi en temps, diners i
energies que hauria comportat l’aprovació
en el  moment adequat.
No hi ha gestió sense política ni política
sense valors. I oblidar això va en detriment
dels ciutadans.

Inici del nou curs polític

Després del parèntesi estiuenc i de les
merescudes vacances que moltes famílies
han pogut gaudir, arriba el moment
d’incorporar-se a la feina, preparar el nou
curs escolar dels fills, programar les activitats
per als propers mesos i fer balanç de l’estiu.
En l’àmbit polític municipal i des d’un altre
punt de vista, també cal fer tot aquest esforç
d’anàlisi i encarar els nous reptes. La nota
d’avaluació de l’estiu  a la nostra  vila ha
estat de suspens. Ha estat un estiu marcat
per la falta de manteniment: carrers bruts,
platges brutes, obres a la via pública sense
control...
La imatge que hem donat del nostre municipi
no ha estat a l’altura que mereixem. Ni els
que hi vivim tot l’any, ni els visitants que
aprofiten l’estiu per gaudir de les nostres
platges, de l’oferta hostalera, comercial i
cultural.
És evident que cal un esforç pressupostari
tot l’any per vetllar per la netedat i el
manteniment de la nostra vila. Però, aquest
s’ha d’ampliar quan arriba el període
estiuenc, en què hi ha més activitats al carrer
i més persones. Des del govern municipal
de CiU/PP sembla que no ho tenen gaire

indiferent. Quantes vegades haurem de
sentir a dir que com que no és responsabilitat
de l’Ajuntament no ens hi dediquem?
L’explicació podria raure, trista explicació,
en el fet que si el govern no es veu capaç
de gestionar el que li és propi, com pot ficar
cullerada en el que és dels altres. Citarem
alguns exemples: la Regidoria de Serveis
ha fracassat estrepitosament i de “l’Arenys
del dia a dia” s’ha passat al “qui dia passa
any empeny” i les promeses que s’havien
fet a la ciutadania i als mateixos treballadors
s’han esfumat. Però també podem parlar de
la policia, més preocupats per tasques
d’oficina i no pel carrer, o del desencontre
cultural i amb els joves. Això són uns petits
tasts que vénen a engruixir la llista del
pessimisme que s’imposa en els ciutadans
que han vist com Arenys perdia pistonada,
presència i qualitat de vida i que té el perill
de convertir-se en una ciutat dormitori. Cal
tornar “Arenys al mapa”. Aquell Arenys,
exemplar per a altres pobles, que ens fa
sentir orgullosos i convençuts que vivim en
una vila activa i pròspera i amb una alta
qualitat de vida (social i cultural, en salut i
seguretat…).

clar, o això sembla, veient els resultats
d’aquest any.
L’inici del nou curs polític també ha de servir
per afrontar els nous reptes de futur. Aquest
curs és molt especial, és el darrer d’aquest
mandat i, la veritat, no és per “llençar coets”.
No som gaire optimistes sobre el fet que
l’actual govern faci els deures en els vuit
mesos que queden després de l’experiència
d’aquests darrers tres anys. Tan de bo ens
equivoquem, pel bé dels interessos dels
arenyencs. Arenys de Mar ja ha perdut
massa trens a l’hora de guanyar en qualitat
de vida, en projecció i en dinamització.
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informatiu municipal d’Arenys de Mar

f e m  m e d i  a m b i e n t

La població de coloms domèstics (Columba livia var. domestica) d'Arenys de Mar se
situa entre els 250 i els 300 exemplars. Aquesta és la primera de les conclusions de
l'estudi encarregat per la Regidoria de Medi Ambient a Thalassia estudis ambientals
SL. És un treball dels biòlegs Pere Alzina, arenyenc, i Eduard Durany i l'objectiu ha
estat avaluar la situació actual; fer un diagnòstic de la colònia de coloms urbans;
conèixer els llocs on nidifiquen i els motius de la seva elevada reproducció i establir
un conjunt de mesures preventives i correctores per minimitzar la problemàtica.

La diagnosi es basa en un estudi acurat de quinze edificis privats i públics de la
població. S'ha pogut comprovar que els coloms nidifiquen principalment en cinc
d'aquests punts: l'edifici Xifré, l'església parroquial, el mercat municipal, el número
38 de la riera Bisbe Pol i la Torre d'en Llobet. Els darrers anys s'ha detectat un
increment d'exemplars de coloms a Arenys de Mar, motivat per l'alimentació deliberada
i la disponibilitat àmplia de punts de cria. L'estudi conclou que la solució per reduir
la presència de coloms és rectificar els factors que causen la seva proliferació,
controlant l'excés d'aliment disponible i l'accés i abundància dels punts de nidificació.
Des del consistori, s'actuarà per resoldre les deficiències que permeten que hi hagi
nius de coloms en edificis públics. Així mateix, farà arribar consells als propietaris
dels edificis privats on també nidifiquen.

La problemàtica dels coloms

Un estudi
encarregat per la
Regidoria de
Medi Ambient
indica com evitar
que els coloms
continuïn
proliferant a la vila


