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2013, any de
xifres rodones

Si en el número anterior de l’ATR vaig dedicar aquest mateix espai a
parlar del 2013 com a Any Espriu, amb motiu del centenari del
naixement de Salvador Espriu i de la seva indubtable vinculació per-
sonal i emocional amb la nostra vila, en aquesta ocasió és de justícia
fer menció a altres efemèrides que també es commemoren enguany.

És el cas del 150è aniversari de la Societat Co-
ral L’Esperança, fundada l’any 1863 per
l’arenyenc Martí Pons i Llobet, i que durant tots
aquests anys s’ha mantingut activa. No
sorprendrà ningú, per tant, saber que l’honor de
fer el pregó de Festa Major anirà a càrrec
d’aquesta entitat tan arrelada a la nostra vila.

No menys important és la data del 13 de març
de 1983, molt més recent, però igualment des-
tacada per ser el dia en què el Museu d’Arenys de Mar va obrir les
portes al públic per primera vegada. Des de llavors, aquest espai ha
anat creixent amb la donació i l’adquisició de peces de punta que
l’han convertit en un museu de referència a Europa.

I tampoc hem d’oblidar-nos del l’AEiG Flos i Calcat, que aquest abril
celebra el seu 60 aniversari. Sis dècades en què moltes generacions
d’arenyencs i arenyenques han passat pel cau aprenent valors i
civisme, sempre des del vessant del lleure. A tots tres, moltes felicitats!

D’altra banda, recentment m’he pogut reunir amb el nou conseller de
Territori, Santi Vila, a qui he pogut fer saber en persona totes aquelles
inversions en qüestió d’infraestructures que requereix la nostra vila,
algunes de les quals pendents d’execució per part de la Generalitat,
com són la variant de Valldegata, el projecte de la platja del Cavaió, o
el manteniment de la llera de les rieres per part de l’ACA. Vull donar a
entendre, d’aquesta manera, que el govern que encapçalo no deixa
de treballar ni un sol dia per millorar Arenys de Mar.

Estanis Fors i Garcia
Alcalde d’Arenys de Mar
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El conseller
de Territori
s’ha mostrat
receptiu
amb les
necessitats
d’Arenys
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Dediquem la
portada d’aquest
número al camp de
futbol municipal,
que en els propers
mesos veurà
renovada la seva
graderia

L’alcalde va lliurar al conseller Vila documentació sobre les infraestructures
d’Arenys



4

Després de diverses negociacions amb la Mesa de
Concertació de la Xarxa de Municipis de la Diputació
de Barcelona, el govern d’Arenys de Mar ha aconseguit
una subvenció d’un milió d’euros per fer les noves
graderies del camp de futbol municipal Bernat Coll, que
van quedar malmeses arran d’un temporal de pluja al

novembre del 2011.
Els estudis tècnics posteriors a
l’ensorrament parcial van deter-
minar que si bé no hi havia perill
per a les persones usuàries del
camp de futbol, sí que calia fer
una reforma total de la zona de
graderies. També, per a més
seguretat, la zona afectada va

quedar parcialment tancada al públic.
Els Serveis Tècnics van redactar a principis del 2012
un projecte bàsic que determina les línies mestres dels
treballs a realitzar, que passen per consolidar el mur de
la graderia i construir set llotges que donaran cabuda
aproximadament a 600 persones, mentre que a un nivell
inferior es construiran sis vestidors, una infermeria, un
magatzem, lavabos públics i també hi haurà un accés a
les graderies des del Fondo de les Creus.
Pel que fa al preu del projecte de remodelació de la
graderia, aquest tenia un cost inicial d’1,8 milions d’euros,
però la subvenció atorgada fa que el govern l’hagi revisat
a la baixa, deixant-lo en 1,3 milions d’euros, per tal
d’adequar-lo a les possibilitats de l’Ajuntament.
En aquest sentit, el consistori ja ha rebut l’acord de
concessió d’una subvenció inicial de 750 mil euros,
mentre que els altres 250 mil euros es concediran cap

Arenys rebrà un milió d’euros per
a la graderia del camp de futbol
La Diputació de Barcelona ha confirmat la concessió de la subvenció a l’Ajuntament i ara el govern
encarregarà la redacció del projecte executiu.

ATR_SERVEIS TERRITORIALS

L’Ajuntament
ha revisat el
projecte a la

baixa per reduir
en 500 mil euros

el cost inicial a mitjan any, un cop la Diputació hagi efectuat la liquidació
del 2012. L’Ajuntament aportarà els 300 mil euros
restants, tal com ja preveu l’apartat d’inversions del
Pressupost General del 2013.
Aquesta reducció del cost del projecte suposa deses-
timar la construcció d’un mur de contenció extra que
havia de servir com a possible base d’una futura ampliació
de la zona esportiva, mentre que també es posa en dubte
la construcció d’una gran pèrgola de plaques solars que
abastaria d’aigua calenta els vestidors, alhora que crearia
una gran zona coberta sobre la graderia. En aquest cas,
es deixarà l’estructura enllestida per a la instal·lació en
un futur.
El proper pas per executar aquesta inversió passa per
la convocatòria d’un concurs per adjudicar la redacció
del projecte executiu i l’elaboració del plec de clàusules
per a la licitació dels treballs. El govern preveu que
aquests tràmits estaran enllestits després de l’estiu i que
les obres podran començar el 2014.
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 El govern té
l’autorització

de Carreteres
per millorar

l’espai

L’Ajuntament ordenarà
l’aparcament de la Musclera
Davant la saturació i col·lapse de vehicles que cada estiu estacionen a l’aparcament de la platja de la Musclera,

coincidint amb la temporada de platges, els Serveis Tècnics municipals han elaborat un projecte
d’adequació i integració paisatgística de la zona que permetrà ordenar i regular l’estacionament
de vehicles, garantir-ne la circulació fluïda, a més de reservar un espai per a motos i bicicletes,
instal·lar la senyalització normativa pertinent, limitar el pas de persones a través de la via del
tren, sanejar tota la zona, i integrar paisatgísticament el conjunt de l’espai.
L’actuació, que executarà la Brigada en les properes setmanes, preveu la creació de dues
zones de vegetació i l’habilitació de 48 places d’aparcament per a cotxes, 32 per a motocicletes
i 10 per a bicis.

La Brigada es prepara per
al trasllat a la nova nau

La Brigada Municipal està ultimant els treballs per
traslladar-se a la nova nau del polígon industrial de
Valldegata. Actualment s’estan realitzant les obres
d’adequació dels despatxos i vestuaris del personal i

es preveu que estigui operativa
d’aquí a poques setmanes. El
trasllat a la nova nau significarà
un estalvi de 2.100 euros
mensuals en comparació de les
actuals instal·lacions. La nova nau
disposa d’una superfície de 550
metres quadrats, als quals cal
afegir un entresolat de 100
metres quadrats per a vestidors

i oficines, i un petit aparcament subterrani.

L’Ajuntament repetirà el
concurs de la selectiva

L’Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de
Catalunya (OARRC) ha emès resolució segons la qual
s’ha de procedir a dur a terme de nou la licitació del
contracte de gestió del servei públic municipal de
recollida selectiva dels residus del municipi,
argumentant que en els subcriteris que constaven en
els plecs de prescripcions tècniques no hi figuraven les
puntuacions.
Malgrat que el govern municipal
no comparteix la decisió perquè
les bases es van aprovar per Ple
i en cap moment no es van pre-
sentar al·legacions als criteris de
puntuació, ha desestimat la
possibilitat de recórrer la
resolució pels anys que podria
trigar a resoldre’s, amb la
consegüent pèrdua de qualitat
en el servei de la recollida de la
brossa en comparació amb les
millores que recull el nou
contracte de gestió. És per això
que ja ha iniciat les accions
necessàries per repetir la licitació, i ha pres les mesures
oportunes per garantir la prestació del servei de recollida
de la brossa amb tota normalitat abans no es formalitzi
el nou contracte.

Les noves
instal·lacions

estaran
operatives  el

proper mes
de maig

L’Ajuntament
garantirà el

servei de
recollida de la

brossa a
tota la vila
mentre  es

tramita la
 nova

licitació

ATR_SERVEIS TERRITORIALS
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El Ple aprova el Pla especial del Port d’Arenys

El Pla especial ordena els usos i serveis per zones i s’ha redactat pensant
en la integració del port a la vila, millorant l’accés
al port i la mobilitat, tant rodada com de vianants
i d’aparcament, alhora que garanteix el respecte
per l’entorn i el medi ambient.
Pel que fa a l’apartat d’ordenació, el Pla espe-
cial agrupa al màxim les activitats homogènies,
reordena la dàrsena pesquera i millora la seva
funcionalitat, amplia les instal·lacions portuàries
esportives, consolida la tradicional indústria
naval arenyenca, i millora la relació port i ciutat
amb la continuïtat del passeig de ponent a
llevant i activitats terciàries. Altres aspectes

que preveu el Pla especial del Port són millores per al sector pesquer, com ara un nou moll
i edifici de serveis; l’ordenació del miralll d’aigua amb la creació de nous amarraments i la
consolidació de la indústria naval.

 El text
desenvolupa el
sistema general
portuari per
garantir el
funcionament
eficaç, el
desenvolupament
futur i una millor
mobilitat

Campanya de millora
dels carrers de la vila

Les primeres actuacions d’asfaltatge es faran els
propers dies als carrers d’en Draper i de l’Olivar i al rial
de Sa Clavella
El carrer d’en Draper és una via molt transitada que
connecta l’N-II amb l’autopista, travessant el polígon in-
dustrial longitudinalment. A causa del gran trànsit i de
les arrels dels pins que hi ha a les illetes, l’estat de l’asfalt
està força malmès en alguns punts.
Pel que fa a l’actuació en els carrers del nucli antic
d’Arenys de Mar, s’està duent a terme un procés de
millora del paviment. Ja fa un parell d’anys que es van
reurbanitzar els carrers de l’Església, de la Torre, Bisbe
Pascual, Bisbe Mateu, Sant Josep i Andreu Guri, entre
altres. En aquests casos es va optar per eliminar les
voreres i fer vials de prioritat invertida, però en el cas
del carrer de l’Olivar i del rial de Sa Clavella es renovarà
l’asfalt malmès conservant les voreres, atès el trànsit
permanent de vehicles. L’àmbit d’actuació del carrer de
l’Olivar estarà comprès entre el carrer de les Margarides
i el carrer Avicultura, mentre que en el cas del rial de Sa
Clavella s’asfaltarà el tram entre els carrers J. Baralt i
Anna M. Ravell, fins a l’aparcament en bateria de l’escola
Joan Maragall.
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Les platges, a punt per als banyistes

Nova recuperació
ambiental a les platges

Alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è de l’escola Sinera i de 5è del
Joan Maragall van participar els dies 12 i 13 de març en
una nova campanya de recuperació ambiental i paisat-
gística a les platges de la Picòrdia i del Cavaió. Es tracta
d’una acció coordinada per la Regidoria de Medi Am-
bient que té el doble objectiu de recuperar espècies
vegetals pròpies del litoral maresmenc mitjançant una
activitat pedagògica amb els escolars de la vila. Les
accions de recuperació ambiental es porten a terme
des de l’any 2009 a Arenys de Mar i els seus resultats
ja són ben visibles a les platges del Cavaió i de la Picòr-
dia, on s’ha anat creant tota una sèrie d’espais verds.

Des de fa alguns dies, les platges d’Arenys ja disposen
de passeres de fusta, papereres a la sorra i dutxes en
funcionament, serveis que s’afegeixen al llaurat i
adequació de la sorra que ja es va fer dies enrere per
deixar les platges de la vila a punt per als primers usuaris
durant Setmana Santa. Per això, del 23 de març a l’1
d’abril, l’Ajuntament va oferir els servei de neteja de les
platges amb la mateixa freqüència que en plena tem-
porada estival, neteja manual diària a totes les platges i
neteja mecànica de manera alterna.



7

ATR_SERVEIS PERSONALS

30 anys del Museu d’Arenys

La història del Museu Marès comença un 13 de març
d’ara fa 30 anys, quan Frederic Marès i Deulevol i els
principals representants polítics de la nostra vila i el
nostre país inauguraven el Museu en un antic hospital
del segle XVII que es trobava al carrer de l’Església, 43.
Però aquesta història havia començat anys abans, quan
Frederic Marès, escultor i col·leccionista, va fer proposta
a l’Ajuntament d’Arenys de Mar d’exhibir la seva
col·lecció de puntes i diversos treballs d’agulla que havia
anat col·leccionat des de 1914.
Amb aquestes paraules, Marès deixava ben clar per què
triava Arenys de Mar per acollir la seva col·lecció: «Vull
que quedi ben clar que si, per la meva part, com a crea-
dor del Museu, vaig suggerir-ne la ubicació a la vila
d’Arenys de Mar, no fou pas res arbitrari, sinó ben
conscient, per estimar i entendre que a dita vila, d’una
manera singular, hom li deu la divulgació, el coneixement
i la valoració de la punta al coixí.»
Des dels inicis del Museu, Jordi Palomer, al capdavant
com a director, i Lola Simarro, com la seva col·laboradora,
van aconseguir que el Museu s’hagi convertit, avui, en
un referent en la recuperació i conservació d’un
patrimoni que tant ens caracteritza com a població i com
a país.
Al Museu s’han anat incorporant col·leccions importants
com el Fons Castells d’Arenys de Mar (un conjunt de
projectes, fotografies, peces i patrons d’una de les ca-
ses de punta artesana més important del primer quart
del segle XX), la col·lecció Balmes-Viñas amb peces de
la Casa Hijos R. Vives de Barcelona, o la col·lecció Car-
men Tórtola Valencia, propietat del Col·legi de l’Art Major
de la Seda.
Recentment el Museu ha incorporat el conjunt de pe-
ces de punta de la col·lecció Francesca Bonnemaison
i la cessió de les estovalles, l’alba i el roquet per a la
Capella de Sant Jordi del Palau de la Generalitat,
realitzades per la Casa Castells entre els anys 1927-

1929. El Museu és, a més, un espai actiu amb la
celebració d’exposicions com la que podeu visitar en
l’actualitat (Colors del Mediterrani), l’organització de
diverses activitats (tallers, concerts, conferències, cur-
sos de ret fi...), i la relació amb altres museus i entitats
d’arreu d’Europa dedicades a la promoció i difusió de
l’art de la punta artesana.

El 13 de març de 1983, un antic hospital del segle XVII, situat al carrer de l’Església
núm. 43, obria les seves portes reconvertit en el Museu Marès de la Punta.

La Sala 4 del Museu en una imatge de 1983 i una altra del 2013



8

ATR_SERVEIS PERSONALS

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Arenys celebra el Dia
Internacional de les Dones

Enguany, amb motiu del 8 de març, la Regidoria d’Igualtat
ha fixat la mirada en el talent de les dones com a eina
de transformació social i personal. Sota el lema de
Sumant talent, s’han organitzat dues exposicions amb
el suport de l’Oficina de Polítiques d’Igualtat Dona-
Home de la Diputació de Barcelona.
La primera d’elles Dones, vot i participació, es va poder
visitar al Mercat Municipal, mentre que  Les dones i els
premis Nobel es va exposar al vestíbul de l’Institut Els
Tres Turons.  Paral·lelament, l’Associació de Dones per
a la Igualtat va organitzar una sèrie d’actes per promoure
la igualtat de condicions per a les dones en l’àmbit la-
boral, familiar, públic i social, com ara un cinefòrum,
tertúlia de novel·la i el Sopar de la Igualat, en el transcurs
del qual es va nomenar Dolors Paronella com a Dona
Treballadora del 2012 en reconeixement de la seva tas-
ca realitzada i per ser una de les impulsores de l’Aula
d’Extensió Universitària a Arenys de Mar. També el Ple
municipal es va sumar a aquestes reivindicacions amb
l’adhesió al manifest del Dia de la Dona.
A més, l’exposició Del bombatxo al xandall, organitzada
l’any 2009 per l’Associació de Dones per la Igualtat i
l’Ajuntament d’Arenys de Mar, i que reflexiona sobre el
paper de les dones en el món de l’esport des de l’època
del franquisme fins a l’actualitat, s’ha exposat durant
aquest mes de març a la Biblioteca Pompeu Fabra de
Mataró a petició del seu Ajuntament amb motiu del Dia
Internacional de les Dones.

 L’aniversari es
celebrarà amb
un extens
programa
d’actes durant
tot l’any

150 anys de la Societat
Coral L’Esperança

Els inicis de l’entitat degana d’Arenys de Mar es
remunten a l’any 1863, quan l’arenyenc Martí Pons i
Llobet va convèncer un grup d’homes per formar el pri-
mer grup coral de la vila sota el nom de Societat Coral
L’Esperança. Després de 150 anys, l’entitat ha deixat
una important empremta en la vida cultural d’Arenys i
ho celebrarà durant tot l’any amb un extens programa
d’activitats, que inclou una exposició, conferències i di-
versos concerts, a més d’una trobada claveriana en la
qual s’inaugurarà una placa commemorativa al carrer
Josep Anselm Clavé amb l’acompanyament d’altres
corals centenàries, i d’una edició especial de la
representació nadalenca dels Pastorets.
L’acte inaugural es farà el
proper 13 d’abril amb un
concert de cant coral que
reunirà els cors l’Aixa,
Adàmaris i Tiamat i les corals
Els Boixets i l’Esperança. Pel
que fa a l’acte de cloenda,
s’ha programat una jornada
especial per al 14 de desem-
bre en la qual es presenta-
ran el llibre i el documental
commemoratius del 150 aniversari de la fundació de
l’entitat, així com el calendari de la Societat Coral
l’Esperança per al 2014.  Des de l’Ajuntament es vol
felicitar a l’entitat per aquesta efemèride tan especial.

El Consell de la Gent Gran es posa en marxa
El Ple del 30 de gener va nomenar els membres del Consell de la Gent Gran, un pas més imprescindible per posar en
marxa aquest òrgan consultiu creat al març del 2011. Les persones que el formen, amb el suport unànime de totes
les formacions polítiques, són: Ramon Doy, en representació de la Vocalia de Jubilats; Anna Pellicer, en representació
de L’Esplai; Maria Assumpció Dias, en representació de l’Aula d’Extensió Universitària; a més de Maria Antònia Martí,
Florià Giró i Xavier Esquerra -tots tres en nom propi-, i la regidora de
Gent Gran, Maribel Illescas.
Un cop se’ls ha comunicat oficialment el nomenament, el Consell de
la Gent Gran es reunirà per primer cop aquest mes d’abril. El Consell
de la Gent Gran té per objectius el foment  de la participació dels
ciutadans i ciutadanes un cop finalitzada la seva vida laboral activa
amb la finalitat que, per les seves tasques, experiències
desenvolupades i inquietuds, participin i tinguin veu en els temes de
rellevància municipal, a més d’assessorar l’Ajuntament d’Arenys de
Mar en aquells assumptes d’interès municipal, a curt i llarg termini, per
evitar l’exclusió del col·lectiu de la Gent Gran.
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Èxit absolut de la primera Fira
de la Cervesa d’Arenys de Mar
La celebració d’aquesta fira especialitzada en cerveses artesanes d’arreu de Catalunya va superar totes
les expectatives i va deixar petita la Sala Polivalent del C.C. Calisay.

La Sala Polivalent va registrar un ple absolut el dissabte 23 de febrer a la tarda, com es demostra
amb les més de 4.000 consumicions de cervesa que es van servir durant les dues jornades de la
fira. Una xifra més que positiva considerant que aquesta era la primera edició de la Fira de la
Cervesa que es feia a la vila.
Fins a 11 parades de cervesa artesana i sis de menjars i degustació van assistir a la cita, però
n’haurien pogut ser més si no hagués estat pel mal temps, que va fer tirar-se enrera a algun
paradista. Un dels estands que més afluència va registrar, però, va ser el de la Factoria Cervesera
d’Arenys, gràcies a la cervesa artesana La Puntaire d’Arenys, que es presentava en societat en
aquesta Fira i de la qual s’havia fet una tirada inicial de 750 ampolletes.
El tret de sortida a la primera Fira de la Cervesa d’Arenys de Mar l’havia donat l’alcalde, el divendres 22 de febrer a la
tarda, acompanyat del president de la Diputació de Barcelona, Salvador Esteve, i del regidor de Turisme, Roman
Pascual. També hi van assistir el president del Consell Comarcal del Maresme, Miquel Àngel Martínez, i altres alcal-
des, alcaldesses, regidors i regidores de la comarca i de la nostra vila.
Pel que fa als actes complementaris, divendres hi va haver una ponència sobre l’elaboració de la
cervesa a càrrec de Pablo Vijande, mentre que la tarda i nit de dissabte es va amenitzar amb els
concerts en directe de Lucia Rosso, Nòmada Trio, Estrip i Sombras. L’àlbum de fotografies de la Fira
de la Cervesa, publicat al perfil facebook de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, també va ser un èxit, amb
més de 700 visites en una sola setmana. Si voleu veure més fotografies de la Fira de la Cervesa
escanegeu aquest codi QR.

La Sala Polivalent del Calisay en va ser la ubicació.

La Puntaire
d’Arenys és
la primera
cervesa
artesana de
la nostra vila

Els expositors no van deixar de servir consumicions.

La Puntaire d’Arenys es va presentar en societat a la fira. El president de la Diputació va inaugurar-la.
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Nou servei d’assessoria
en mobilitat internacional
per a joves

Davant la creixent de-
manda de jovent que vol
viatjar a l’estranger per
ampliar estudis, millorar
el coneixement d’idio-
mes, fer intercanvis, par-
ticipar en projectes de
voluntariat internacional
o buscar feina, entre
d’altres, s’ha posat en
marxa el Servei de

Mobilitat Internacional per a
Joves, una eina d’àmbit comar-
cal que facilita que els i les joves
del Maresme puguin disposar
d’un assessorament perso-
nalitzat en tots aquests aspec-
tes.
Aquest servei d’assessorament
programa mensualment tallers i
sessions monogràfiques sobre
diferents temàtiques en matèria
de mobilitat internacional. Per a
informació més concreta,
podeu posar-vos en contacte
amb la Regidoria de Joventut.

Arenys de Mar
s’adhereix al

Servei de
Mobilitat

Internacional
per a Joves,
impulsat pel

Consell
Comarcal i la

Diputació.

El Teatre Principal
estrena sistema de venda
d’entrades telemàtic

El Teatre Principal d’Arenys ha estrenat aquest febrer
un sistema propi de venda de localitats a través
d’Internet que permet comprar entrades de manera an-
ticipada des de qualsevol lloc del món i a qualsevol hora
del dia.
Aquesta inversió realitzada per
l’Ajuntament d’Arenys de Mar
permetrà la venda d’entrades
d’altres esdeveniments
organitzats pel consistori, com
per exemple el Festival de
Jazz.

L’Ajuntament
podrà vendre
entrades per
a tot tipus
d’esdeveniments
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El govern prepara un nou
Pla local de Joventut
El Pla Local de Joventut és un document que, com a full
de ruta, marcarà quines són les polítiques de joventut
que es desenvoluparan a la vila en els pròxims quatre
anys. La Regidoria de Joventut ha iniciat un nou procés
per elaborar aquest Pla i que es vol fer amb l’opinió dels
i les joves de la vila. Per això ha obert un procés de
participació per a joves de 12 a 30 anys.

Gossos a la via pública:
no abaixem la guàrdia!
L’Ajuntament ha iniciat aquest mes de març una nova
campanya de civisme adreçada als amos de gossos
per mantenir la via pública neta d’excrements. Per això
s’han tornat a enganxar adhesius amb un objectiu de
conscienciació a les papereres de la vila i agents
uniformats i de paisà fan un seguiment més intens
perquè  es compleixi la normativa de civisme.



1 1

ATR_ANY ESPRIU

Homenatge a
Rosselló-Pòrcel,
gran amic d’Espriu

El 5 de març es va retre homenatge al poeta
Bartomeu Rosselló-Pòrcel amb un acte organitzat
per la Institució de les Lletres Catalanes, el Centre
de Documentació i Estudi Salvador Espriu i el CMU
Ramon Llull, en el qual Maria del Mar Bonet va can-
tar alguns dels seus poemes i hi va haver la
participació de Rosa Delor, especialista en Espriu.
Aquest homenatge, inclòs en els actes de l’Any
Espriu, es va fer al recinte de l’Escola Industrial, on
als anys trenta hi havia la residència d’estudiants i
on Bartomeu Rosselló-Pòrcel es va estar fins a la
seva mort. Aquest poeta va ser un gran amic de
Salvador Espriu i, de fet, també va estar enterrat al
cementiri d’Arenys de Mar durant vint anys.

L’Any Espriu es dóna
conèixer als conductors
de l’autopista
Des de fa alguns dies, tots els conductors que cir-
culen per l’autopista C-32 en direcció Barcelona
poden observar com l’Any Espriu s’anuncia en el
rètol de la sortida d’Arenys de Mar.
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El web municipal inclou
un treball de recerca
sobre l’arbrat de la vila

Sota el nom de Caminant per les ombres de Sinera.
Arbres i palmeres d’Arenys de Mar, l’alumna de l’Institut
Els Tres Turons Joana Pérez Llabot ha realitzat un extens
treball de recerca, tutoritzat per Pere Planells, que ha
finalitzat amb la creació d’una web amb fitxes detallades
sobre els arbres i les palmeres de tots els carrers
d’Arenys de Mar. Es tracta d’una bona eina d’educació
ambiental per difondre l’arbrat de la vila, motiu pel qual
es pot consultar des de l’apartat Verd urbà de la Regidoria
de Medi Ambient. L’Ajuntament agraeix la cessió
d’aquesta estudiant pel valor del treball realitzat.

Rècord de visites al
facebook de l’Ajuntament

El perfil de facebook de l’Ajuntament d’Arenys de Mar
(www.facebook.com/ajarenys), va experimentar durant
el mes de febrer un augment molt significatiu d’usuaris
i usuàries, passant d’una mitjana de 600 visites setmanals
a més de tres mil. Moltes de les noves visites s’han
interessat en els àlbums fotogràfics dels diferents
esdeveniments organitzats per l’Ajuntament, essent tot
un referent el de la Pesolada Popular, que ja han visionat
més de 1.000 persones. Aquestes dades constaten
que les xarxes socials són, cada cop més, una manera
efectiva d’arribar a la ciutadania i demostra la bona aposta
d’aquest mandat de la Regidoria de Comunicació per
obrir nous canals de comunicació amb la ciutadania
mitjançant aquests recursos digitals.

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○



1 2

L’Oficina de Turisme va
registrar més de 3.000
visites el 2012

L’Oficina de Turisme d’Arenys de Mar va tancar el 2012
amb un total de 3.188 visitants que van fer consultes
principalment sobre esdeveniments i celebracions,
establiments de pernoctació, restauració, i sobre visi-

tes recomanades a la vila.
Els mesos de juliol, agost i setembre
continuen essent els de més
afluència de visitants i es constata
que existeix una gran estacionalitat en
l’arribada de turistes. Per aquest
motiu, des de la Regidoria de Turisme
s’està apostant enguany per la
creació d’esdeveniments en
períodes de temporada baixa per
crear nous pols d’atracció de turisme
i visites que contribueixin a reduir
l’estacionalitat. Les fires temàtiques

en són una bona mostra, per la gran acollida que tenen.
D’altra banda, també s’ha detectat que al mes d’abril, i
gràcies a la 25a Diada de la Puntaire, es va assolir el
rècord de visitants en un mateix dia a l’Oficina de
Turisme, amb un total de 104 persones. Analitzat per
mesos, el gener va ser el que menys visitants van acu-
dir a l’equipament municipal (70) i l’agost el que més
(740 visites).

Els mesos
d’estiu

continuen
essent els

de més
afluència de

visitants
a la vila
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El govern impulsa noves
mesures de control de la
despesa pública

L’Ajuntament d’Arenys de Mar ha volgut fer una passa
més en les mesures de control que garanteixen la
transparència de la gestió municipal aprovant per
unanimitat al Ple del mes de març un Pla d’auditories i
de control financer per al 2013 que s’aplicarà sobre
aquelles empreses externes que presten serveis a la
vila. Fins al moment, ja es practicaven aquestes
auditories a l’EPE Ràdio Arenys, però ara s’ampliaran a
COMSA-EMTE (per gestió de l’aparcament del Xifré i
de les zones blaves de la vila), la Societat Coral
L’Esperança (concessionària del Teatre Principal) i Sorea
(pel servei d’abastament d’aigua municipal).

Trobada amb la
 vila d’Auterrive

Una delegació arenyenca visitarà el proper 20 i 21 d’abril
la vila agermanada d’Auterrive per retornar la visita que
els veïns occitans ens van fer el passat mes de
novembre amb motiu dels 30 anys d’agermanament
entre les dues viles (veure foto). Una cinquantena
d’arenyencs i arenyenques, acompanyats de l’alcalde i
alguns regidors, s’hi desplaçaran en autocar i s’allotjaran
en domicilis particulars, a més d’assistir a una recepció
oficial i a un sopar de germanor.

ATR_ ALCALDIA
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totarenys.com, el nou
portal d’ofertes de la vila

L’Ajuntament va presentar el passat 25 de febrer aquest
nou portal web gestionat per la Ubica que adapta la

filosofia dels outlets digitals
actuals al teixit comercial de
la vila oferint un ampli ventall
d’ofertes trencadores de
curta durada i de productes
molt concrets. La pàgina
principal mostra una
selecció de les ofertes més
atractives i interessants,
però se’n poden trobar
moltes més a la resta de

seccions, dividides en productes, serveis de restauració
i turisme i oci.

Es tracta
d’un reclam

comercial
amb

descomptes
de fins al 75%

Personatges

Relleu en la direcció del CAP d’Arenys

Després de cinc anys al capdavant del centre assistencial,
la doctora Montse Tristany cedeix la direcció del CAP
d’Arenys de Mar al doctor Ricard Peiró, que ja havia ocupat
el mateix càrrec fins al 2008.
El doctor Ricard Peiró ha reprès aquest mes de març la
direcció del Centre d’Atenció Primària de la vila després

d’un interval de cinc
anys en el qual ha estat
ocupant el càrrec de
director de l’Institut
Català de la Salut a la zona del Maresme.

Mor l’artista arenyenc Enric Maass

Amb una dilatada trajectòria artística, intentant defugir sempre dels circuits
comercials, el 16 de febrer ens deixava aquest arenyenc, que va ser
exemple de compromís ètic i de lluita per la defensa dels drets culturals
com a drets fonamentals de les persones.

L’Ajuntament, en defensa
dels afectats per les
participacions preferents

El govern municipal, conscient del moment que passen
les persones afectades per les participacions
preferents, va organitzar a principis de febrer una
xerrada informativa amb advocats especialitzats en
productes bancaris per assessorar sobre com procedir
en aquests casos.
També en aquesta línia, Arenys de Mar s’ha adherit al
Consell d’Alcaldes del Consell Comarcal del Maresme
per tal que totes les persones afectades per aquest
producte financer de risc, incloses aquelles que van
bescanviar les participacions preferents per accions,
puguin optar a la via arbitral per poder recuperar els seus
diners, descartant d’aquesta manera l’opció de la via
judicial. Aquesta mateixa proposta va ser trasllada al Ple
del mes de març amb un suport unànime.
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Reconstruïm els drets socials i l’autonomia personal

Aquest febrer, ICV Arenys ha presentat una moció al Ple que dóna suport a la Iniciativa Legislativa
Popular per a la tramitació d’una llei catalana que estableixi una Renda Garantida de Ciutadania.
A Catalunya el 22% dels catalans viuen amb rendes inferiors al llindar de la pobresa i la taxa de pobresa

infantil se situa en un 28%, 232.300 llars no disposen de cap ingrés, la taxa d’atur se situa en un 23%,
i la juvenil en un 52%, i cada dia 100 persones perden la prestació d’atur i es produeixen 102 desnonaments

a Catalunya.
A Arenys, l’atur del mes de febrer ha estat del 16,4% (1.257 persones), i a la nostra vila s’han dut a terme més de 20
desnonaments.
Al darrere de la ILP, hi ha sindicats, partits i entitats sense ànim de lucre que s’han unit amb l’objectiu comú d’assegurar
que les persones i famílies que es troben en situació de pobresa rebin l’ajut mínim necessari per portar una vida digna.
ICV-EUiA no només ho comparteix, sinó que actua per aportar el màxim de suports perquè sigui admesa a tràmit,
presentant mocions com la que ha aconseguit aprovar a l’Ajuntament d’Arenys. Només el PP s’hi ha abstingut. La resta
de forces s’hi han sumat, entenent que la situació actual de moltes famílies així ho reclama.

Ple del 21 de gener de 2013: Resolució de les reclamacions presentades i aprovació definitiva del Pressupost general i la plantilla de l’Ajuntament per a l’any 2013:
12 vots a favor (CiU, PSC, PP i Bloc) i 5 en contra (ICV, ERC i CUP).
Ple del 30 de gener de 2013: Modificació dels estatuts del Consorci Costa del Maresme: 15 vots a favor (CiU, PSC, ICV, PP, Bloc), 1 abstenció (ERC) i 1 en contra
(CUP). Renovació del nomenament de Manel Pou com a Defensor del Ciutadà: Unanimitat. Prorrogació del contracte del servei de vigilància de la salut i prevenció de
riscos laborals: Unanimitat. Nomenament dels membres del Consell de la Gent Gran: Unanimitat. Aprovació de la modificació de crèdit 2/2013: 12 vots a favor (CiU,
PSC, PP i Bloc), 2 abstencions (CUP, ERC), 3 en contra (ICV).  Aprovació de les tarifes de la deixalleria municipal: 14 vots a favor (CiU, PSC, PP, CUP, ERC i Bloc) i 3 en
contra (ICV). Declaració d’especial interès i utilitat municipal de l’obra de reforma i ampliació del local de Càritas Parroquial d’Arenys de Mar situat al carrer de St.
Gabriel: Unanimitat. Declaració de nul·litat de ple dret del Decret d’Alcaldia de 10 de setembre de 2010: Unanimitat. Revisió de les tarifes de la UFEC al gimnàs
municipal pel 2013: 12 vots a favor (CiU, PSC, PP i Bloc) i 5 abstencions (ICV, CUP, ERC). Moció de suport a la declaració de sobirania del poble de Catalunya: 11 vots
a favor (CiU, ICV, CUP, ERC, Bloc), 2 en contra (PP) i 4 abstencions (PSC).
Ple del 20 de febrer de 2013: Aprovació del Conveni entre l’Ajuntament i la Creu Roja: 16 vots a favor (CiU, PSC, ICV, PP, CUP i Bloc) i 1 abstenció (ERC). Aprovació
del Pla especial del Port d’Arenys: 12 vots a favor (CiU, PSC, PP, Bloc), 4 abstencions (ICV, CUP) i 1 en contra (ERC). Aprovació del Conveni amb el Consell Comarcal
del Maresme per a la prestació del servei d’ajuda domiciliària per a persones amb dependència: 12 vots a favor (CiU, PSC, PP, Bloc), 3 abstencions (ICV) i 2 en contra
(CUP, ERC). Ratificació del Decret d’adhesió a l’agrupació de municipis titulars del servei de transport urbà AMTU i designació del representant de l’Ajuntament:
Unanimitat. Moció contra la fractura hidràulica: 14 vots a favor (CiU, PSC, ICV, CUP, ERC, Bloc) i 2 abstencions (PP). Moció a favor de la creació d’una llei per al mínim
vital de les persones: 14 vots a favor (CiU, PSC, ICV, CUP, ERC, Bloc) i 2 abstencions (PP).

Cal una solució definitiva als vessaments de la Riera

No acabem de resoldre el tema del clavegueram que ens ve d’Arenys de Munt. Creiem que ha estat
un bon encert (i una obligació) que s’hagi produït l’ampliació de la depuradora, que ja va néixer petita.
Però amb això no hem resolt els problemes amb el clavegueram, com tots sou plenament conscients.

Cada cop que plou es reventa la canonada i arrossega brutícia per la Riera fins al mar. Això no hauria de
passar cap vegada. Però passa, i massa sovint. El nostre grup fa i farà totes les actuacions necessàries per a denunciar
aquest greu problema que patim i del qual ningú es fa responsable. Que si la gestió de la canonada no és d’Arenys de
Munt i sí del Consell Comarcal..., que si les obres són les reponsables i, per tant, ACA i Ministerio es passen la pilota,
etc. I mentrestant el tema continua sense resoldre’s. I per culpa dels que no han actuat quan tocava, a nosaltres ens ha
tocat pagar l’aigua que no hem pogut utilitzar dels nostres pous i, si no poden respondre davant els ciutadans, hauran
de respondre davant els tribunals. Acabem amb una defensa aferrissada del municipalisme. Els aires que corren són per
a anul·lar gran part de la feina que fem als ajuntaments. I aquí també lluitarem per a defensar els ajuntaments, perquè
som les administracions que gestionen més bé, amb menys recursos i que rebem sempre de primera mà als ciutadans.

Creiem de debò en els nostres Serveis Socials

En aquests temps de dificultats econòmiques per a tantes famílies, les administracions locals han
d’estar més a prop que mai de les persones. A CiU sempre hem defensat que els ajuntaments són

l’administració més propera al ciutadà i la que coneix amb més exactitud la situació personal de
cadascuna de les nostres famílies. No ens cansarem de dir que, primer de tot, són les persones, per

sobre de qualsevol altra cosa. Per això aquest any, mentre s’ha reduït el pressupost de la majoria de regidories, hem
augmentat encara més la partida del pressupost de l’Ajuntament destinada als Serveis Socials. Això demostra que
mentre alguns només pensen en guanyar les properes eleccions, a CiU allò que de debò ens preocupa és poder
garantir el benestar de les famílies arenyenques.

En aquest sentit, no hem d’oblidar que la Regidoria de Benestar i Família està formada per un gran equip de
professionals i aquest govern els recolzarà al màxim perquè fan una tasca impagable i mai prou agraïda.

ACORDS DE PLE
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Protegim els llocs de treball

Són les empreses qui generen llocs de treball. En conseqüència, si aquestes van malament augmenta l’atur, en fer-ho baixa
el consum, les empreses van malament i fan pujar més l’atur.
Les administracions públiques no tenen per finalitat generar ocupació, llevat de les necessitats del seu funcionament, però
sí que tenen l’obligació de facilitar les condicions per permetre que l’economia productiva funcioni amb fluïdesa, generi

ocupació i benestar als seus ciutadans.
També és una funció clau administrar amb intel·ligència els recursos que són de tots, esmerçar-los amb eficiència.

Els electes som els instruments per fer-ho possible i per tant, hem de protegir les nostres empreses, prioritzant aquelles que de manera
sostenible innoven, creen ocupació i enriqueixen el territori on estan, aquelles que davant l’adversitat s’esforcen amb imaginació, constància i
qualitat.
Recentment el Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement (Carec) ha detectat que hi ha comunitats autònomes «beneficiàries
de transferències per part d’altres administracions territorials» que competeixen fiscalment amb altres comunitats mitjançant reduccions de
determinats impostos per sota de la referència estatal. No només això, sinó que truquen a empreses catalanes per oferir-los aquestes rebaixes
en el seu territori, deslocalitzant empreses i llocs de treball = més atur a Catalunya = més desnonaments i més pobresa.
Ciutadans i administracions hem de prendre consciència del consum socialment responsable per evitar el deteriorament accelerat del nostre
teixit productiu i de la cohesió social. Quan fiquem un producte a la cistella o contractem un servei pensem si l’empresa que proveeix suma o resta
llocs de treball a Catalunya, no podem prescindir de cap, tots són necessaris.

El vot de la CUP al Pla Especial del Port

La CUP hem votat desfavorablement al Pla Especial del Port perquè, tot i l’oportunitat, el port
seguirà desvinculat de la vila separat per una carretera, una via, un soterrani i amb alguns accessos

tancats al poble. I perquè fer un aparcament subterrani no resol que al port, essent un dels sectors
econòmics importants de la vila, la crisi toqui fort; ni que s’ampliï l’espai per a iots privats d’oci quan l’ús

bàsic del port és el pesquer i de drassanes. I, també, perquè l’Ajuntament continuarà sense veu ni vot a l’hora
d’incidir sobre aquest espai tot i estar dins el nostre terme.
Tampoc no compartim que la millora de l’accés per llevant enllaci la N-II, per Canalies, amb un carril paral·lel a
l’autopista; o que no s’hagi fet, atesa la importància, un procés participatiu del poble d’Arenys.
Per tot plegat, i pel seu cost desorbitat, a hores d’ara aquest pla és com fer volar coloms i si s’acabés fent, el port i
els seus usos principals, la pesca i les drassanes, haurien canviat molt.

Cap a l’equador del mandat

D’aquí a poc arribarem a l’equador del mandat, als dos anys de les eleccions que es van fer al maig de 2011.
És un punt simbòlic a partir del qual les persones solem pensar que ja és més allò que hem superat que no
pas allò que ens falta per passar. El maig de 2011, més de 1.200 persones van pensar que Estanis Fors era el

millor alcalde possible i també més de 1.200 persones van pensar encara que el PSC podia ser l’alternativa al
partit amb qui ha acabat governant. Des d’aleshores, com que vivim dies de canvis, han passat moltes coses. Esquerra

Republicana va ser segona força a les eleccions al Parlament de Catalunya del passat novembre, també a Arenys de Mar, i el
PSC ha entrat en una deriva total. Val a dir que el PSC que tenim a Arenys de Mar és més el de Carme Chacón que no el de
tradició catalanista. Quant a CiU, no tenim enquestes de l’àmbit local per saber si les més de 1.200 persones que van fer
confiança a Estanis Fors n’estan contentes o se’n penedeixen, si pensen que efectivament ho està fent bé com a alcalde o més
aviat s’han apuntat a la resignació. Tot plegat fa que Arenys de Mar tingui un govern amb una salut ben precària, amb un equilibri
intern ben feble i amb una autoritat i un lideratge que són ben lluny d’allò que el poble es mereix. Ens cal assegurar la renovació
de cara al 2015. Ens cal una nova fornada de regidors i regidores sota el lideratge de qui volem que sigui la primera alcaldessa
d’Arenys de Mar, l’Annabel Moreno. Ara és el moment. Compteu amb nosaltres i posem-nos-hi.

Uns nous consells comarcals

Els actuals consells comarcals han d’esdevenir uns ens que millorin la seva gestió en la
prestació dels serveis públics. Aquesta nova organització pot prescindir de l’actual es-

tructura política, redefinint-la en una estructura pensada per a la prestació dels serveis
públics. Simplificació administrativa, racionalització de la despesa, major implicació dels ajuntaments

que reben els serveis pel que fa al disseny i la prestació dels serveis són els principis que impulsem des
del Partit Popular. És per això que des del Partit Popular proposem transformar els consells comarcals
únicament en ens de gestió dels serveis públics municipals, tot aprimant de forma substancial
l’Administració pública i generant estalvi econòmic per la supressió del 74,2% dels consellers actuals,
els vicepresidents, els grups comarcals i la subvenció per grup comarcal, els consellers amb dedicació
exclusiva i els càrrecs de confiança política.
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- Què és The Toast of the Town?
- L’Àlex és fotògraf i jo ballarina, i
ens vam adonar que un cop finalit-
zats els estudis era molt difícil ac-
cedir per primer cop al món pro-
fessional sense una experiència
prèvia. Per això ens vam dedicar a
cercar noves promeses de l’art i
donar-les a conèixer a través del
nostre blog, amb la idea que
aquests joves artistes poguessin
obtenir referències. Però a poc a
poc, hem deixat de ser únicament
promotors culturals per organitzar
projectes propis i, segons cada
necessitat,  busquem joves
col·laboradors que ens ajudin a dur-

The Toast of the Town:
«Comparteix l’art
i sent-te viu!»

ATR_ LA CONTRA

los a bon port.

- Com us và-
reu conèi-
xer?
- Va ser cursant
el segon curs
de batxillerat a
La Presentació.
Vam fer una pri-
mera col·labo-
ració en un acte
de l’escola i a
partir de llavors
vam estar en
contacte.  Però
arriba un moment en què marxo dos
anys a Anvers (Bèlgica) per perfec-
cionar la carrera de ballarina i vaig
convidar l’Àlex perquè vingués a
realitzar diverses sessions foto-
gràfiques amb grans artistes inter-
nacionals.

- I el resultat va ser positiu?
- La primera sessió va acabar pu-
blicada a Vogue Italia, o sigui que el
resultat és immillorable. I a partir de
llavors l’Àlex ha anat treballant amb
noms com Judit Mascó o Rosa Cla-
rà.

- Quin és el vostre darrer projec-
te?
Acabem de presentar el nostre
Manifest d’Art, un treball audiovisual
realitzat amb la col·laboració dels

arenyencs Gui-
llem Soler Pou
(dissenyador de
moda) i Helena
Doz (productora),
a més de Marta
Pérez (realització
audiovisual) que
recull de manera
artística el mis-
satge que volem
transmetre.

- I quin és?
Doncs que ara,
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en temps de crisi, hem de treballar
plegats. Unint esforços podem re-
duir costs i arribar a més gent. Ens
agradaria presentar el Manifest al
poble i captar l’atenció del jovent
d’Arenys.

- La traducció del vostre nom és
“La torrada de la ciutat”. Per què
aquest  nom?
- The Toast of the Town és una ex-
pressió anglesa dels anys 20 que
s’utilitzava per referir-se a la ten-
dència més nova de cada moment.
Nosaltres ens identifiquem com a
la darrera fornada que acaba de
sortir i per això ens va semblar molt
apropiada.

- I a més, heu adoptat la torrada
com a símbol propi...
- Sí, sempre en portem una amb
nosaltres! És marca de la casa el
fet de presentar cadascun dels ar-
tistes que coneixem retratant-los
amb una torrada.

- Què teniu previst a curt termi-
ni?
Ens agradaria molt poder oferir un
espectacle audiovisual de cara a
l’estiu, dins dels actes de la Festa
Major o Sant Roc. Estem molt
agraïts pel suport de l’Ajuntament i
d’algunes entitats del camp audio-
visual arenyenques.

Janna Mir i Àlex Paricio
(Arenys de Mar, 1993)

són l’alma mater
d’aquest projecte

artístic de nom curiós
que vol revolucionar

l’escena artística de la
vila unint sinergies amb

les fornades més
recents de joves

talents. Tenen només
20 anys, però desbor-
den energia i creativi-

tat. La Janna ens des-
cobreix què passa amb

aquesta «torrada»

Fotos d’Àlex Paricio publicades a Voge Italia.

Podeu conèixer més sobre aquest projecte a facebook.com/

thetoastofthetown i http://thetoastofthetown.tumblr.com/


