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e q u i p a m e n t s

Arenys de Mar s’abocarà
aquest 2007 a la celebració del
50è aniversari de la Biblioteca
P.Fidel Fita

En l’actualitat, la majoria de pobles disposen
d’un servei de biblioteca, ja sigui amb un
equipament públic o gràcies al bibliobús,
però fa cinquanta anys, la situació era ben
diferent. Tot i les dificultats inicials, Arenys
de Mar es pot enorgullir de dir que fa mig
segle que té biblioteca. La Biblioteca P. Fidel
Fita va fer les primeres passes a la planta
baixa de l’actual Ajuntament i aquest any,
onze anys després del seu trasllat a la seu
de can Juncosa i a punt per a l’ampliació de
les instal·lacions, celebrarà el 50è aniversari
amb un programa d’actes extens i pensat
per a tots els públics, que durarà fins a final
d’any.
Les dates centrals de la celebració es
viuran els dies 2 i 3 de juny, quan es
commemoraran els cinquanta anys de la
inauguració de la primera biblioteca. El tret
de sortida serà un espectacle al carrer, que
s’ha encarregat a l’escenògraf arenyenc
Lluís Danés. La nit del dissabte s’organitzarà
un sopar commemoratiu al Calisay.
L’endemà, el 3 de juny, es farà l’acte
institucional del mig segle de vida. Per
recordar aquestes cinc dècades de feina i
esforç, s’està preparant una minuciosa
exposició, que s’acompanyarà d’un catàleg,
el comissari de la qual és l’historiador Joan
Miquel Llodrà. La mostra la podrem veure
cap a l’octubre.

L’aniversari l’anuncien ja dues grans
banderoles a can Juncosa i a l’Ajuntament,
que reprodueixen el logotip creat
expressament per a l’ocasió, i la primera
iniciativa consistirà en l’edició de cinc punts
de llibre commemoratius, que plegats formen
una bonica il·lustració, obra de l’arenyenc
Ricard Ferran. Cada mes es podrà recollir
un dels punts de llibre. Un dels actes inicials
serà la inauguració de la nova sala d’actes,
que la Biblioteca guanya al número 3 del
carrer Bonaire, a les instal·lacions del Casal
Parroquial. L’estrena del nou espai està
prevista per al 22 d’abril, per les festes de
Sant Jordi, i inclourà la presentació d’un
divertit llibre de contes dedicat a la vila,
que edita la Regidoria d’Ensenyament.

Altres iniciatives destacades d’aquest
programa d’actes són la convocatòria d’un
viatge a l’Alguer i l’edició d’un DVD. El viatge

La Biblioteca compleix
les noces d’or

es va posar a la venda al febrer a Sakkara
Viatges i, de moment, ja s’han omplert les
50 primeres places disponibles; la sortida
es farà de l’11 al 14 d’octubre. L’audiovisual
farà un repàs d’aquesta història de 50 anys
de biblioteca. La feina s’ha encarregat a
l’arenyenc Eloi Tomàs, que ja va realitzar el
treball dedicat a la memòria de Lluís Ferran
de Pol. Per fer saber a tothom que aquest
any és l’any de la Biblioteca, la institució
serà l’encarregada de fer el brindis de Sant
Zenon i en la copa commemorativa hi
apareixerà el seu logotip.

En aquest macroaniversari, hi està treballant
intensament la Biblioteca P. Fidel Fita i les
Regidories de Cultura i Comunicació de
l’Ajuntament d’Arenys de Mar, i de moment,
ja s’ha confirmat una subvenció de 9.000
euros d’Acesa. Serà un aniversari molt
participatiu: us fem cinc cèntims de les
propostes, mes a mes, tot i que poden haver-
hi variacions.

LES PROPOSTES
Març
Sortida al carrer del primer punt de llibre
Abril
Sortida al carrer del segon punt de llibre
Inauguració de la nova sala d’actes
Maig
Tercer punt de llibre
Taula rodona: tres generacions d’usuaris
Sis hores de contes
Itinerari literari per Arenys
Juny
Quart punt de llibre
Sopar i acte institucional: 50 anys de la
Biblioteca
Espectacle de Lluís Danés
Juliol
5è punt de llibre i estoig per guardar-los
Pregó de Sant Zenon i copa commemorativa
Setembre
Taula rodona d’entitats arenyenques
Gimcana infantil
Octubre
Conferència a l ’Aula Universitària
Viatge a l’Alguer
Inauguració de l’exposició del cinquantenari
Novembre
Taules rodones amb arenyencs il·lustres
Desembre
Cloenda i presentació del DVD

50 anys d’història
Situada a l’edifici de can Juncosa, per trobar
els orígens del servei cal remuntar-se fins
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a l’any 1955. L’aleshores bibliotecària
d'Arenys de Munt, Carmina Illa, es desplaçava
amb els llibres dos cops per setmana fins a
la vila. L'any 1957, davant l'excel·lent acollida
experimentada, es va inaugurar l'equipament,
que es va ubicar a l'edifici de l'Ajuntament i
que va compartir veïnatge amb el Museu i
l'Arxiu. La primera directora del centre va ser
Margarida Tura. L’ampliació de l’espai, la
informatització i la incorporació d’audiovisuals
comporten el trasllat a l’edifici de can Juncosa
el novembre de 1996. La Biblioteca ha
mantingut sempre el seu nom originari: Pare
Fidel Fita (1836-1917), que fou un jesuïta
arenyenc historiador i estudiós. Des de l’any
1973, la persona que està al capdavant de
l’equip de professionals de la Biblioteca és
Mercè Cussó.

La Biblioteca sempre ha tingut vocació de
servei. És un centre local d'informació i
també un dels principals equipaments

culturals de la vila. La Biblioteca ofereix tota
mena de serveis: préstec de llibres, revistes
i audiovisuals; consulta a la sala de tot els
documents; connexió en xarxa; connexió a
Internet des dels ordinadors del centre o
amb un portàtil o una pda, aprofitant el
servei sense fils; organització d’activitats:
exposicions, visites comentades, cursos de
formació d’usuaris, hora del conte, tertúlies
literàries, conferències, presentacions de
llibres, audicions… Entre el fons de la
Biblioteca, cal destacar el llegat d’autors
arenyencs, com ara Fèlix Cucurull o Ferran
de Pol, que tantes estones van passar en
les seves instal·lacions.

Com contactar-hi
Directora: Mercè Cussó i Cervera
c/ Bonaire, 2
Tel. 93 792 32 53 - Fax. 93 792 28 56
E-mail: b.arenysma.pff@diba.cat
Web: www.arenysdemar.cat/biblioteca

Inauguració de la Biblioteca, el 3 de juny de
1957. Josep M. Pons i Guri, a la imatge, era
l’alcalde.

Lectura a càrrec de Salvador Espriu del seu
Llibre de Sinera, el maig de 1965.

Ampliació de les instal·lacions de la
Biblioteca, a l’edifici de l’Ajuntament, en el
25è aniversari del centre.

Tancament de la seu de l’Ajuntament, el 18
de maig de 1996, amb un espectacle de
Lluís Danés.

Inauguració de can Juncosa, el 17 de
novembre de 1996. Entre les autoritats, hi
ha l’alcalde Miquel Rubirola i la directora
Mercè Cussó.

Pastís del primer aniversari de can Juncosa.
Cussó amb l’aleshores regidora de Cultura,
Joana Asensio.

e q u i p a m e n t s
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L’objectiu durant tot aquest
temps ha estat fer més fàcil
l'accés dels joves als estudis,
l'habitatge i la salut

El Servei d'Informació Juvenil (SIJ)
d’Arenys de Mar compleix, aquest 2007,
15 anys. El personal del SIJ ofereix
informació, assessorament i orientació
en qüestions d’interès juvenil. A més,
s’hi organitzen tota mena d’activitats:
xerrades, tallers, cursets… Aquest 2007,
les Regidories de Joventut i de
C o m u n i c a c i ó  c o m m e m o r a r a n
l’aniversari. Pròximament, es presentarà
un tríptic commemoratiu i els usuaris
seran obsequiats amb un imant amb
els telèfons d’interès de la vila i dels
serveis d’urgències.

La Regidoria de Joventut va inaugurar
el Servei l’any 1992 i, després de
recórrer diferents ubicacions, actualment
ocupa la planta baixa del Calisay. Des
de l'estiu del 2005, a més, els joves
disposen d'un nou espai: l'Espai Jove,
una sala que ha estat reformada
íntegrament perquè els nois i noies es
trobin i organitzin activitats. A més,
setmanalment un informador acosta tots

El Servei d’Informació
Juvenil compleix 15 anys

aquests serveis a l’Institut Els Tres
Turons.

Per celebrar aquests anys junts, el SIJ
vol recordar tots els serveis que ofereix
i convida els joves a gaudir-ne. En
aquest espai municipal hi trobem
informació sobre l’agenda d’Arenys de
Mar, de la comarca i del país; sobre
formació, premis i concursos, beques i
ajuts, participació, voluntariat, directori
d’entitats i de recursos, viatgeteca… El
SIJ també disposa d’un racó internet,
per connectar-t’hi gratuïtament, i que
aviat s’incrementarà amb una nova sala
d’ordinadors a l’Espai Jove. A més, al
SIJ hi ha un plafó d’anuncis que permet
l’intercanvi d’informació, recursos i
serveis: classes, música, lloguer
d’habitacions o pis, compartir cotxe,
intercanvis d’idiomes, etc.

Per contactar-hi

Servei d’Informació Juvenil
Riera Pare Fita, 31. Edifici Calisay
Tel. 93 795 77 50
www.arenysdemar.cat/sij

Horari: de dilluns a divendres de 9.30
a 14.00 h i de dilluns a dijous de 17.00
a 20.00 h.

El Centre Cultural Calisay és un dels
motors de la vida social i cultural
d'Arenys de Mar. Així ho confirmen les
dades de la memòria del 2006 que ha
elaborat la Regidoria de Cultura. Durant
l'any passat, al Calisay, s'hi van celebrar
960 activitats, 75 més que durant l'any
anterior, i hi van passar 152.413
assistents. El Calisay manté la xifra de
més de 150.000 usuaris per any que ja

va assolir l'any 2005, quan es van
registrar 156.778 participants en les
activitats que s'hi organitzen. A aquesta
xifra, cal afegir les persones que
s'acosten al centre per fer diferents
gestions. Pel que fa a les sales comunes
on es desenvolupen la major part de
les activitats, en destaca l'ús creixent
de la Sala Josep Maria Arnau,
reformada recentment; tot i que la Sala
Polivalent continua sent, amb 22.656
usuaris, l'espai més sol·licitat. El Centre
Cultural Calisay disposa de sales per a
la celebració d'activitats i també hi ha
ubicats diferents serveis municipals,
com ara Ràdio Arenys o l'Escola de
Música, i diferents regidories. Us
recordem que la petició de les sales
comunes es pot fer tot omplint un
formulari a través del web municipal
arenysdemar.cat/formularis.

El Calisay va acollir 960 activitats
el 2006
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p r o m o c i ó  e c o n ò m i c a

La Regidoria de Promoció
Econòmica d’Arenys de Mar
fa balanç i afronta els reptes
pendents en el seu desè
aniversari

La reforma del mercat municipal i l'obertura
d'establiments hotelers a la vila són dues
de les fites més importants d’aquesta nova
etapa de la Regidoria de Promoció
Econòmica, que acaba de complir deu anys.
Per commemorar l’aniversari, el consistori
ha editat una memòria en què fa balanç i
on apunta els projectes de futur. La memòria
la van presentar l’alcalde Miquel Rubirola i
el regidor Benet Maimí el 5 de febrer
coincidint amb la posada en marxa del nou
Consell de Promoció Econòmica. El Consell
està integrat per l'alcalde, el regidor de l'àrea,
representants dels grups polítics municipals
i dels següents sectors: restaurants,
bars/cafeteries, Unió de Botiguers (UBICA),

mercat municipal, pesca, indústria, serveis
turístics, lleure, allotjaments i mercat de
marxants del dissabte.

En la memòria es recull, any rere any, des
de 1996 al 2006, la tasca portada a terme
per la Regidoria. Es tracta d'una publicació
de 42 pàgines que combina text i fotografies,
bona part de les quals han estat cedides
per l'Agrupació Fotogràfica d'Arenys (AFA).
L'inici de les obres de canalització de la
Riera, l'any 1996; la inauguració de la zona
comercial i de lleure de l'antiga Muvisa, el
1997; o ja més endavant, l'any 2003, la
posada en marxa de l'Escola Taller Josep
Lluís Sert, són només tres dels exemples
d'aquesta feina feta que, com destaca el
regidor de Promoció Econòmica, il·lustren
també l'evolució de la vila.

Hi ha també un apartat amb dades
estadístiques relatives a població, ocupació
i sectors d'activitats, entre altres; es parla
en profunditat de les tasques que
desenvolupa actualment el servei i s'apunten
els reptes de futur. Dues de les principals
fites per a Arenys de Mar en aquest àmbit
són la reforma del mercat municipal i
l'obertura d'establiments hotelers a la vila.
El pla de dinamització turístic, la nova
senyalització comercial i el projecte de fer
de la Riera d'Arenys de Mar un centre
comercial a cel obert són alguns altres dels
projectes pendents.

L'Ajuntament d'Arenys de Mar i les
comunitats de veïns del barri de Sant Elm
continuen treballant braç a braç per
aconseguir més suport supramunicipal per
a la rehabilitació d'aquest singular veïnat,
on fa dècades es van establir les residències
dels pescadors i que està situat a tocar del
cementiri de Sinera. L'objectiu ara és
aconseguir que Sant Elm pugui rebre els
ajuts de l'anomenada llei de barris, que
s'afegirien a les subvencions que ja s'han
demanat. El govern municipal ha contractat
un equip d'especialistes per accelerar
l'obtenció d'ajuts per a la rehabilitació de
Sant Elm. A hores d'ara, s'ha signat un
conveni amb la Generalitat, a través del qual

10 anys dinamitzant la vila

Sant Elm aspirarà als ajuts de la
llei de barris

el govern català es compromet a col·laborar
en la reforma del barri arenyenc de
pescadors, i s'han tramitat totes les
convocatòries de subvencions possibles per
afrontar les següents qüestions: façanes;
instal·lacions i serveis; cobertes i millora
d'accessibilitat. La llei de barris preveu les
següents actuacions: millora dels espais
públics i espais verds, i dels elements
col·lectius dels edificis; equipaments per a
ús col·lectiu; incorporació de les noves
tecnologies de la informació per als edificis;
foment sostenible del desenvolupament urbà
a nivell d'enllumenat de baix consum;
programes socials i supressió de barreres
arquitectòniques.

u r b a n i s m e
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f e m  m e d i  a m b i e n t

La Regidoria de Medi
Ambient tira endavant una
actuació de neteja i
recuperació ambiental
d’aquesta zona verda de
7.500 m2

El primer pas per recuperar la zona verda
de l’Hort del Bisbe, situada just davant de
la nova placeta del tanatori municipal, és
el desbrossament selectiu manual de
l’espai i el sanejament dels arbres. El projecte
s’ha encarregat a l’empresa L’Alzinar.
Aquesta primera fase consisteix, doncs, en
la retirada de determinades espècies
herbàcies. Fa anys que no s’hi actuava, en
aquesta zona verda, i hi havien proliferat
les males herbes. La neteja s’està fent
manualment per conservar el màxim
d’espècies arbustives i també d’espècies
herbàcies d’interès. Aquesta zona de can
Quintana té 7.500 m2 d’espai verd i hi
predominen els pins i els arbustos
–esparregueres, aladerns, romaní...–tan
típics de la zona mediterrània. També hi
destaquen els garrofers i les alzines, que
precisament ara s’han de podar.
La segona fase s’activarà a partir d’aquest
mes de març i consistirà en la plantació
d’arbres i arbustos típics de la zona: alzines,
aladerns, magraners, xiprers, estepa, bruc,
romaní, espígol… Per fer aquesta feina, es
demanarà la col·laboració ciutadana. La
Regidoria de Medi Ambient organitzarà una
sessió matinal de plantada d’arbres i
arbustos el dia 11 de març, a les 11 hores.

També se sembraran espècies herbàcies

Recuperem l’Hort del Bisbe
com el llistó, típiques de la zona, perquè
s’expandeixin pels marges del camí.
Respecte a aquest punt, una altra de les
novetats és que s’obriran nous camins,
perquè ara només n’hi ha un, i s’afavorirà
que la gent hi vagi a passejar i a gaudir de
la natura. Una condició indispensable, però,
serà que entre tots tinguem cura de l’espai.
Amb la neteja que s’està duent a terme està
sortint brossa acumulada entre els matolls.
Combatre aquest abocament incontrolat de
deixalles és precisament un dels objectius
de l’actuació de recuperació de la zona. Per
col·laborar amb els propietaris de gossos
que els hi porten a passejar, s’hi col·locaran
bosses per a les defecacions.

Senyalització de les plantes
Una altra de les actuacions consistirà en la
col·locació de mobiliari urbà (bancs,
papereres…) i l’habilitació d’una zona de
descans a l’entrada dels jardins. Per donar
a conèixer totes les espècies herbàcies de
l’espai verd, s’hi instal·larà senyalització. A
l’entrada, hi haurà un plafó gran parlant del
conjunt de la zona, i al llarg del recorregut
trobarem rètols més petits, amb les plantes
més representatives, que apareixeran
dibuixades.

Com a complement i per tal de potenciar
l’interès ecològic de l’Hort del Bisbe, es
posaran caixes niu a la pineda per a ocells
insectívors petits, com les mallerengues.
Per fer aquests nius, cap a la primavera
s’organitzarà un taller popular obert a tothom
i en especial als més petits.

I recorda!

Plantada popular d’arbres i arbustos
A l’Hort del Bisbe
11 de març
11.00 hores

Una guia d’arbrat singular

Una vintena de persones es van donar cita
el 6 de febrer a la Sala Noble del Calisay
per conèixer quin és l'estat de salut dels
plàtans de la Riera d'Arenys de Mar. La
Regidoria de Medi Ambient va organitzar
una xerrada, a càrrec de l'especialista que
acaba d'elaborar un estudi sobre això. La
xerrada va ser força participativa i va acabar
amb una proposta. La regidora de Medi
Ambient, Joana Asensio, vol tirar endavant
un projecte d'edició d'una guia que doni a
conèixer tant els plàtans com altres arbres
singulars del municipi. La guia inclouria
itineraris per visitar aquest patrimoni natural.
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c u l t u r a

L’Esther de Salvador Espriu, al TNC

La sortida cap a Barcelona per veure Primera
història d'Esther de Salvador Espriu al Teatre
Nacional de Catalunya (TNC), diumenge 4 de
febrer, va ser tot un èxit. Organitzada pel Teatre
Principal i el Centre de Documentació i Estudi
Salvador Espriu, va aconseguir mobilitzar 151
arenyencs, que van anar fins a Barcelona en
autocars. Tot i la dificultat que normalment comporta
un text d'Espriu, els assistents van gaudir de la
proposta teatral i de la magnífica posada en escena.

El web municipal té més visitants
El web municipal arenysdemar.cat va rebre 166.733
visites durant el 2006. L'increment respecte als
dos últims anys és força destacat: durant el 2005
hi va haver 101.489 visites i durant el 2004, es van
registrar 114.130 visitants. Percentualment, el web
va créixer un 39,1% respecte a l'any anterior quant
a nombre de visites. El mes amb més visitants va
ser el novembre, amb 15.854 visites. Una de les
novetats d'aquest 2006 ha estat la incorporació

del .cat. L'objectiu del web és informar diàriament
de l'activitat municipal i facilitar alguns tràmits amb
l'Ajuntament, com ara reservar espais municipals.
Durant l'any 2006, 191 internautes van realitzar
tràmits per sol·licitar sales del Calisay. A través
del web es van generar 460 notícies i 143 anuncis,
entre altres documents informatius. En el 2006, es
van introduir 583 actes d'agenda, es va potenciar
l’ús de dues eines: els formularis i les enquestes,
i es van començar a publicar les actes dels plens
municipals i de les juntes de govern.

El planter dels crítics teatrals

Eduard Cuspineda ha estat el guanyador del 10è
Concurs de Crítica Teatral Francesc Aymerich. El
segon premi se l'ha endut un treball compartit per
Isabel González i Sònia de Luis. Tots tres són
alumnes del Col·legi de la Presentació. Els premis
es van lliurar el 8 de febrer a l'Ajuntament.
Satisfacció per la qualitat dels treballs premiats,
felicitacions als joves guardonats i agraïment, un
cop més, a la família Aymerich, per fer possible
any rere any el Concurs de Crítica Teatral.  L'acte

l ’ a c t u a l i t a t ,  e n  f o r m a t  b r e u

El cantautor Lluís Llach i l'arenyenc Lluís Danés
van aconseguir una emotiva ovació en la
preestrena de la película Llach, la revolta
permanent, que va omplir el Gran Teatre del Liceu
de Barcelona el 12 de febrer. El punt de partida
de la pel·lícula, que significa l’estrena com a
director de Danés, és la biografia de Llach. De
fet, però les seves cançons i la seva trajectòria,
sempre compromesa, són l’excusa per denunciar
uns fets que per a Llach van ser autèntic

La revolta de Danés i Llach,
emociona el Liceu

“terrorisme d’Estat”. Es tracta dels fets del 3 de
març de 1976 a Vitòria-Gazteiz, en què cinc obrers
van ser assassinats pel foc policial i cent persones
van resultar ferides, en una reunió per reclamar
millores laborals. Els fets van colpir el cantautor
de Verges i aquella mateixa nit va compondre
Campanades a morts. El cantautor va reclamar
als polítics, davant un Liceu emocionat, que es
demani perdó. La història fa un viatge en el temps,
cap al passat, i en l’espai: Llach condueix cap a
Vitòria, on el 3 de març de l’any passat en van
recordar les víctimes amb un homenatge, 30 anys
després. Les cançons de Llach són el fil conductor
d’aquesta revolta permanent que ha estat la seva
vida. La pel·lícula es va poder veure l'any passat
al Festival de cine de Sant Sebastià i també a
Arenys de Mar en el marc del FUM (Festival
d'Universos Musicals). Ara esperen fins al 9 de
març per estrenar-la als cines perquè no es trepitgi
amb l'estrena del llargmetratge dedicat a Salvador
Puig Antich.
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de lliurament del guardó va ser presidit per la
regidora d'Ensenyament, Joana Asensio, l'alcalde
d'Arenys de Mar, Miquel Rubirola, i el senyor Joan
Aymerich, que manté el concurs en record de
Francesc Aymerich, escenògraf durant tants anys
del teatre del Seràfics. Aquests dies, hi ha
convocada una nova edició del Concurs de Crítica
Teatral Francesc Aymerich, coincidint amb l’inici
del 35è Concurs de Teatre Amateur Vila d'Arenys,
que va començar el 28 de gener.

Curs de monitors
La Regidoria de Joventut organitza un curs de
monitors, que es farà els dies 31 de març; 2, 3, 4,
5, 14, 15, 21, 22, 28 i 29 d'abril i 5 de maig. Per
inscriure-s’hi, cal adreçar-se al Servei d'Informació
Juvenil del Calisay. L'edat mínima per participar-
hi és de 18 anys. El preu és de 100 euros per a
alumnes de la vila i de 183 euros per a alumnes
d'altres poblacions.

Bon teatre als Seràfics
El Concurs de Teatre Vila d'Arenys de Mar té en
marxa la 35a edició del certamen; es va inaugurar
el 28 de gener i fins al 25 de març ofereix bon
teatre tots els diumenges al Seràfics, a les 18.15
hores. El concurs arenyenc aplega cada any vuit
elencs teatrals arribats des de diferents punts de
la geografia catalana. Paraules encadenades, de
Jordi Galceran; Un marit ideal, d´Oscar Wilde, i
Després de la pluja, de Sergi Belbel són les
pròximes propostes escèniques, per a aquest mes
de març.

La plaça Josep Pinart es renova per
als menuts

La Brigada municipal d'Obres i Serveis va enllestir
a mitjan febrer la reforma de la plaça Josep Pinart,
situada al carrer Doedes, cantonada amb el carrer
de Puig i Pidemunt. La placeta està pensada
perquè hi juguin els més petits, i s’afegeix al projecte
de recuperació d'espais verds públics. La primera
feina ha estat el desmuntatge de l'estructura
antiga de la plaça i l'anivellament del terreny. Entre
els treballs inicials, també s'han hagut de connectar
al clavegueram públic els desguassos de les
terrasses de les finques veïnes i de la font de la
plaça, per evitar que l'aigua vessi a la placeta.  La
nova plaça presenta un mur lateral amb una
jardinera, on s'ha plantat un tipus d'arbust
anomenat eugènia. S'ha mantingut la passarel·la
central, on s'ha col·locat una nova font, però s'ha
refet amb formigó i s'ha acabat amb paviment

imprès de color vermellós. La placeta té nou
mobiliari urbà: bancs, cadires, papereres, font... i,
el més important, ha estrenat noves joguines:
motlles i un joc d'escalada; i també un nou sorral,
tancat perquè hi juguin els petits. Una altra feina
ha estat la poda de les moreres que hi havia a la
plaça i l'abocament de sauló i d'una sorra de gra
gruixut, com a acabament superficial.

Cloenda dels cursos de Noves Tecnologies
La Regidoria de Comunicació i Arenys.org
organitzen l’acte de cloenda de la segona edició
del pla de formació municipal No et quedis al marge
de les Noves Tecnologies. La sessió es farà el
pròxim dissabte 31 de març, de 18 a 20 hores, a
la sala Josep M. Arnau del Calisay, i comptarà
amb la intervenció de Vicent Partal, responsable
de Vilaweb. Hi seran presents l'alcalde d'Arenys
de Mar, Miquel Rubirola, i el regidor de Comunicació
i Noves Tecnologies, Benet Maimí, que repartiran
els diplomes d’assistència als alumnes dels últims
cursets. Podrem escoltar també el testimoni de
tres arenyencs que, per diferents motius, han
descobert i apliquen les TIC. L’acte està obert a
tothom i està adreçat especialment al centenar
d’alumnes que des del mes de novembre i fins al
març hauran participat en els cursets d'internet i
ofimàtica en programari lliure Linux ,organitzats
per l'Ajuntament, amb el suport de la Diputació de
Barcelona, i que han estat encarregats a l'entitat
arenyenca Arenys.org.

Un nou sistema d’accés públic a Internet

La Regidoria de Noves Tecnologies, en
col·laboració amb el Servei d'Informació Juvenil
(SIJ) i la Biblioteca P. Fidel Fita, va posar en marxa
a principi de febrer una prova pilot d'un nou servei
d'accés públic a internet i a programes d’ofimàtica,
controlat i gestionat amb el programa PuntXarxa.
Aquest programa permet a l'Administració registrar
els usuaris i garantir un bon ús d'accés a la xarxa,
ja que es limita l'accés a cert tipus de pàgines que
poden representar un problema sobretot de cara
als usuaris més joves. La prova pilot s’ha aplicat
amb nous ordinadors al SIJ. La meitat funciona
amb programari lliure Linux i en tots els terminals
hi ha instal·lat el paquet d'Oppen Oficce. Aquest
sistema, pròximament s'instal·larà en la nova sala
d'ordinadors que s'obrirà a l'Espai Jove i també a
la Biblioteca P. Fidel Fita. El PuntXarxa requereix
que els usuaris s'hagin de registrar, i accedir als



l ’ a c t u a l i t a t ,  e n  f o r m a t  b r e u 9
pàg.

ordinadors amb el seu propi codi. En el cas dels
menors de 14 anys, necessiten el consentiment
inicial dels pares o tutors. Els usuaris gaudiran de
15 sessions de 45 minuts cadascuna al mes, i
podran fer 15 impressions gratuïtes mensuals –no
acumulables–. En els terminals no es podrà gravar
cap document, ja que es reiniciaran cada vegada
que es tanqui l'aparell.

Entrebanc en l'obra de renovació del
clavegueram de Platja Cassà
L'empresa adjudicatària de l'obra de renovació del
clavegueram del carrer Platja Cassà Formsace ha
renunciat a executar l'actuació. Argumenta que
l'execució de l'obra és ara més costosa i té
complicacions, com ara que hi passa una línia
telefònica internacional a una profunditat
considerable, i que s'hauria de tallar més d’un
carril de l'N-II. El consistori està treballant per
trobar aviat una alternativa. L'objectiu del govern
municipal és que l'obra es desencalli al més aviat
possible. Aquesta actuació compta amb una
subvenció de 125.000 euros dels fons europeus
Feder i 100.000 euros de Xarxa Barcelona Municipis
de Qualitat de la Diputació.

S'amplia el període d'al·legacions per al
POUM i el Pla Especial del Port
Els grups municipals de CiU, PSC, ERC i PPC han
acordat prorrogar fins al 23 de març el període
d'al·legacions per al Pla d'Ordenació Urbanística
Municipal (POUM) i el Pla Especial del Port. Aquest
allargament de termini, amb relació al període que
legalment està establert, obeeix a la voluntat del
consistori de donar més temps als vilatans que
vulguin presentar al·legacions, propostes o
suggeriments a aquests dos plans, que són de
rellevant importància per a la vila d'Arenys de Mar.

Molta robada usada
Les xifres de balanç del 2006 demostren que el
servei de recollida de roba usada, que es va posar
en marxa al maig a Arenys de Mar per iniciativa
del govern municipal, encarregat a l’Arca del
Maresme, creix mes rere mes. Durant els vuit
mesos que fa que el servei funciona amb tres punts
de recollida, s'han reunit 10.500 quilos de roba.
L'evolució ha estat progressiva: 600 quilos al maig;
1.000 quilos al juny; 800 quilos al juliol; 1.300 quilos
a l'agost; 900 quilos al setembre; 1.700 quilos a
l'octubre; 1.800 quilos al novembre i 2.400 quilos
al desembre. Aquest servei es fa possible a través
d'un conveni entre la Regidoria de Cooperació
Internacional i l'Arca del Maresme, i els beneficis
de la venda de la roba usada que es recull es
destinen a projectes solidaris amb el Tercer Món,
segons ha destacat el regidor Zenon Tomàs. El
servei va començar amb un contenidor a tres punts
de la vila: el Fondo de les Creus; la zona comercial
de l'antiga Muvisa i l'Stella Maris, i a causa de
l’elevada demanda, s’ha doblat el nombre de
contenidors i la freqüència de la recollida.

Continua el projecte de renovació de
l’enllumenat
La Regidoria d'Urbanisme i Serveis Tècnics va
portar a finals de gener el projecte de renovació
de l'enllumenat públic al barri del Pla dels Frares.
Tal com s'ha anat fent en altres llocs de la vila –el
Fondo de les Creus, diferents punts de la Riera...–,
el projecte inclou la renovació dels fanals i dels
quadres elèctrics de la zona. Pel que fa al Pla dels
Frares, s’ha canviat el quadre elèctric que
subministra el corrent elèctric al veïnat i els fanals.
La zona afectada és el veïnat del Pla dels Frares,
incloent-t'hi les places interiors; el nou edifici de
pisos socials de l'Incasol, el carrer de l'Avicultura,
i la baixada de Professor Castelló. El cost d’aquesta
actuació és de 140.000 euros. D’altra banda, s’enfila
la recta final de la reforma de l’enllumenat a Sant
Elm. El camí de la Pietat, la plaça de Salvador
Espriu i el carrer de Vallmitjana han estrenat ja els
nous fanals.

Consolidació de la penya del Maltemps

Durant el mes de febrer, la Regidoria d'Urbanisme
ha executat dues obres de consolidació en dos
punts de la penya del Maltemps. Primer, es va
treballar en una zona al peu de l'avinguda de Pau
Costa, en unes escales de la penya del Maltemps,
on es va  consolidar el talús i el mur que dóna a
la comunitat de propietaris del carrer de Capellans.
A mitjan mes, es va prosseguir per la zona de
davant de la seu de Creu Roja, al final del carrer
Ample. En tots dos casos, l'actuació consisteix en
la neteja i la consolidació de la penya, a base d'un
gunitat de formigó.

Viatge a l’Àfrica
La sala d'exposicions del Calisay va proposar
durant tot el mes de febrer un viatge a l'Àfrica
sense sortir de la vila. La Regidoria de Cultura i
l'Agrupació Fotogràfica d'Arenys (AFA) van mostrar
les fotografies de Miguel Parreño MALI, sentiment
africà, amb instantànies colpidores.

Mostra literària local
La Mostra Literària d’Arenys de Mar prepara una
nova edició, la 26a. Els treballs per participar-hi es
poden presentar fins al 23 de març. La convocatòria
està adreçada a totes aquelles persones que visquin
o estudiïn a la nostra vila: l’objectiu és fomentar la
creació literària. Les bases es poden consultar en
el web,www.arenysdemar.cat o passant pels edificis
municipals.
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Projectes en marxa
Les regidores i els regidors de CiU i l'Alcaldia estan
treballant amb intensitat en un conjunt de projectes
d'obres públiques que desitgem veure ben aviat
convertits en realitat: la renovació de l'enllumenat
públic; la gespa del camp de futbol; els nous
vestidors del pavelló esportiu; la renovació del
clavegueram al carrer de Platja Cassà; les obres
d'ampliació de la vorera al carrer de Jaume Borrell,
davant la torre de defensa; l'acabament de la
pavimentació del carrer de Sant Antoni, al tram
baix; la canalització del carrer Bareu-Pau Costa;
la supressió de barreres arquitectòniques a la
Riera; l'ampliació de la Biblioteca al carrer de
Bonaire… són algunes de les inversions més
significatives que el consistori municipal té en
marxa.

També, el camí de vianants cap a Caldes d'Estrac
a la zona de mar; la construcció d'un espigó al final
de la Riera a la banda de ponent; la variant de la
B-511 i supressió de la carretera a la Riera; i l'enllaç
per a vianants sota el nus de l'autopista a Vallvidrera
són algunes de les obres supramunicipals
acordades que poden començar ben aviat.

Així mateix el grup municipal de CiU cerca el
consens amb els altres grups polítics per al
nomenament del Defensor del Ciutadà i l'aplicació
de la recollida selectiva de la brossa per al segon
semestre del 2007. Tot això en el marc del màxim
consens aconseguit en l'aprovació del POUM (Pla
d'Ordenació Urbanística Municipal) i del Pla
Especial del Port, que segueix un bon camí amb
la consideració de les al·legacions que tothom pot
presentar fins al 23 de març d'enguany. Ja s’han
posat en marxa, així mateix, el Pla d'Equipaments,
el Pla Urbanístic del Centre Històric i el Pla Especial
de Protecció del Patrimoni Arquitectònic.

Es l’hora de les persones, és l’hora que els
vilatans estudiem els projectes del Pla General
i del Pla del Port per fer totes les aportacions i
esmenes que calguin. El moment és ara, ja que
més tard fer canvis serà molt més complicat o
quasi impossible. Per tant invitem la ciutadania

Reflexió
A ningú no se li escapa que des de fa uns quants
mesos els polítics estem en precampanya electoral.
L'esforç dels partits per demostrar la seva vàlua i
capacitat es palpa en l'ambient. L'oposició –PSC-
ERC-ICV– critica allò que està malament (segons
el seu criteri) i remarca la importància del seu
esforç, durant tres anys, per arribar al consens
amb el govern sobre temes puntuals i amb
transcendència per al municipi, atesa la seva
situació de minoria per culpa d’un regidor trànsfuga,
el qual va sortir del govern amb acusacions
delictives contra l'alcalde, acusacions que ja hem
vist que eren infundades i fruit del desconeixement
i la ignorància en el càrrec –així ho ha demostrat
una Comissió d'Investigació que el mateix trànsfuga
i l'oposició varen demanar.

No critiquem l'oposició, tan sols és constatació de
fets. Tots plegats –oposició i govern– hem après
que és possible aconseguir, mitjançant el consens,
arribar a aprovar projectes que són positius, que
són bons per al bé comú de la Vila. Això és bo,
molt bo.
El govern  –CIU-PPC–, per la nostra banda, ens
esforcem per explicar allò que hem fet, que de
passada direm que, al nostre parer, és molt.
Llàstima que el període de govern municipal és
poc –4 anys–, perquè queden moltes coses per
fer a "la caixa de les il·lusions", tant del govern en
general com dels regidors en particular.
Els ciutadans durant aquests mesos, fins al dia de
les eleccions –27 de maig–, sentiran de tot en
tertúlies, taules rodones, premsa, web, etc. –coses
bones, menys bones, coses fins i tot insòlites,
increïbles, irrealitzables–, això és una campanya
electoral tradicional.
Però no ens enganyem, la realitat és una altra.
Des del PPC demanem al ciutadà, que faci el seu
propi balanç: com està ara la vila i com estava fa
4 anys, en quina situació està la Vila avui respecte
de fa 4 anys, quins serveis té avui que no tenia fa
4 anys, en definitiva, si hem avançat o no. Des del
PPC demanem al ciutadà que no valori tan sols
allò que els polítics prometem en 15 dies. Parlar
és gratuït, prometre és fàcil, complir allò promès,
si és d'aspiracions màximes, i sobretot si la
competència és supramunicipal, ja no ho és tant.
Demanem al ciutadà que valori la feina feta, feina
de 4 anys, no promeses de 15 dies.
Hi ha molts projectes en marxa, d'altres de
compromesos, i sobretot hi ha projectes acomplerts.
Des del PPC ens sentim orgullosos de la feina
feta. Ens ha faltat temps –i per que no dir-ho,
diners–, per fer més feina, però el que mai no ens
ha faltat ha estat la il·lusió i les ganes de treballar.
Hem fet participació ciutadana dins l'Àrea que hem
governat i ha funcionat, perquè hi creiem i tots
junts hem aconseguit el que tots volíem –millorar–,
i agraïm a les comunitats, a les persones, a les
entitats, que això hagi estat possible, perquè ha
millorat també la qualitat del nostre servei.
No sabem què ens depara el futur, si podrem
continuar fent allò que ens agrada, que ens impulsa,
que és un repte dia a dia –la nostra Vila– o no;
però en tot cas, agraïm de tot cor la col·laboració
ciutadana que, des de l'Àrea que presidim el PPC,
hem tingut durant aquests 4 anys, que ha estat
molta, fructífera i constructiva. Moltes gràcies.
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Les nostres tradicions culturals
Molt sovint hem sentit parlar del fet que la nostra
vila té una gran riquesa cultural que cal preservar
per tal que tothom pugui continuar gaudint-ne.
És un bagatge magnífic de què disposem, que
ajuda a diferenciar-nos dels pobles del voltant,
i que fa que ens sentim orgullosos de viure en
aquest poble que ha estat durant molt de temps
una referència a seguir per d’altres. Cada any,
i aquest no ha estat diferent, quan arriba el
Carnaval sentim a dir que cada cop és més
difícil engrescar els diferents grups perquè hi
participin. També hem sentit comentar fa pocs
dies les dificultats d’organitzar, a última hora,
la cavalcada dels Tres Tombs. Els que
organitzen la Cavalcada de Reis es queixen
que cada vegada els costa més trobar gent per
preparar-la. La tradicional penjada de naps de
la nit de Reis ha patit al 2006 una forta
ensopegada i ha costat molt intentar reconduir-
la, tot i que hi ha grups en desacord,  per tal
que al 2007 no es tornessin a produir els fets
de l’any anterior. Aquests exemples només son
una mostra que per vetllar per les nostres
tradicions i mantenir-les i també per continuar
sent un poble de referència cultural, cal, a més
de planificació, un fort suport als grups que
estan interessats a participar-hi, i que
l’Ajuntament els deixi llibertat de realització.
També estaria bé que d’una vegada per totes
fóssim capaços, des del nostre Ajuntament, de
crear el Consell de Cultura, i  que fos aquest
qui s’encarregués de vetllar per totes aquestes
tasques i controlar-les, de no planificar tard i
malament, i que intentés afavorir a tothom per
igual i recollir el màxim d’iniciatives possibles.

El moment de "vendre fum"
Aquests dies la Regidoria de Promoció
Econòmica ha presentat la Memòria dels 10
anys de servei. Un document en què destaquen
el disseny, el color i les fotografies. Ah, i també
la data, que és de l' octubre de 2006. Fa 4
mesos, quan es complien els 10 anys, era massa
d'hora. Les eleccions quedaven massa lluny.
D'altra banda, si entres a valorar el contingut,
t’adones que els grans reptes d'aquest govern
municipal CiU-PP, degudament anunciats a
principis d’aquest mandat, són novament
propostes de futur. Dit d'una altra manera, quatre
anys perduts en  l’àmbit de la promoció local.

En aquest mandat no s’ha fet res per dinamitzar
el Mercat Municipal, cada vegada en una situació
més crítica i difícil si no aconsegueix donar
resposta als nous hàbits de consum i continua
ajornant la modernització.

L’objectiu de dotar-nos d’equipaments hotelers
ha quedat només en paraules i alguns papers,
però cap actuació i encara menys una realitat.

L' impuls de la Riera com a motor econòmic,
comercial i social no s’ ha plasmat en cap
actuació d’urbanització que doni prioritat als
vianants, les famílies, les activitats lúdiques i
d’esbarjo, la integració del teixit comercial a la
convivència ciutadana, entre d’altres.

El suport a les activitats culturals i esportives
com a eina de difusió i promoció econòmica no
ha estat precisament una de les prioritats del
govern. Més aviat al contrari. En aquests anys
Arenys ha perdut empenta en moltes activitats
que eren referència i punt de trobada.

La llista podria ser més llarga, però amb tant
de fum, prendrem mal. Cert que els veïns, les
entitats, els sectors implicats són prou
intel·ligents per no caure en aquest parany
i adonar-se del que hi ha en realitat.

a fer-se seu el Pla General i el Pla Especial del
Port amb les introduccions d’esmenes que
s’escaiguin. El nostre grup pensa entrar a
estudiar-les i a considerar-les per tal de millorar
aquests dos projectes tan importants per al futur
d’Arenys.

A part d’aquest aspecte, veiem com el govern
ha començat la campanya final de promoció,
fent allò que durant tant de temps tenia oblidat
i que una mica més ja no hi serien a temps (en
alguns terrenys ja no s’hi serà a temps).
Celebrem les millores per al poble, però no calia
haver esperat a pocs mesos de les eleccions
per fer-les.

També observem com ara es fan jornades sobre
l’arbrat i això està bé. El que no està bé és que
no es treballi per l’arbrat, és a dir, que en parlem
però no actuem com caldria. I hi cal molta
actuació. L’estat del parc de Lurdes és altament
lamentable, i no és l'únic exemple. Si no hi posem
remei aviat, quedarà convertit en un desert.
L’actuació en medi ambient ha estat a empentes
i rodolons a causa en gran part de la manca de
criteris i les continues mancances de personal
fix, cosa que també ha passat en d’altres àrees
com promoció econòmica, cosa que ha repercutit
negativament en el funcionament del servei.

I un últim apunt, des del PSC apostem per la
recollida selectiva tot i que amb models diferents
segons les densitats d’habitatge, amb contenidors
soterrats i porta a porta. Desconeixem en aquests
moments quin model triarà el govern, però
després de tant de retard ja no podem esperar
més. Cal que sigui, però, un model d’implantació
que representi una millora i no que sigui un
problema.
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f e s t e s

Àpats populars, recuperació de
l’arribada i el comiat del Rei Carnestoltes
i un ball de Carnaval tan reeixit com
sempre. Arenys de Mar no s’ha volgut
perdre de cap manera, malgrat que
la pluja va aigualir alguns actes,
el Carnaval 2007. La celebració,
organitzada per la Regidoria de Cultura
va començar amb la rua de les escoles
bressol i amb la salutació del Rei dels
poca-soltes, a la plaça de l’Església, i
la botifarrada, servida en vaixella

De carnaval… compostable per l’Agrupament Escolta
Flos i Calcat. Va continuar amb la rua
del dissabte de Carnaval, que va acabar
amb espectacle i xocolatada al Calisay;
i amb el ball al pavelló, organitzat per
l’Arenys Bàsquet, que va sorprendre
amb l’actuació en directe de Carmen
de Mairena. I per acabar, els altres dos
àpats populars del Carnaval arenyenc:
el més famós, l’escudella de recapte,
que durant tot el dia va anar bullint dins
l’olla, i finalment la sardinada. Bons
moments per deixar la seriositat de
banda per un dia, abans que arribi la
Quaresma…


