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Defuncions sentides
La vila d'Arenys de Mar ha perdut tres vilatans la vida dels quals
restarà sempre present en el nostre record. En aquest número
d’A Tocar Ratlla fem una breu glossa d'aquestes persones
entranyables

La nostra vila, el millor que tenim, ha estat conformada per homes com el senyor
Josep Montmany i Vidal, un home de gran visió cultural. Amb la seva mort la
nostra vida col·lectiva ha perdut una persona entranyable que ens va ensenyar
a estimar la nostra vila, Arenys de Mar, i el nostre país, Catalunya. I a més ens
va ensenyar que és possible ser bo, generós, amable, educat i culte sense
estridències ni egoisme.

En reconeixement a la seva trajectòria d'arenyenc culte i il·lustrat, l'Ajuntament
prepara el nomenament de Fill Predilecte de la Vila en el termini més breu
possible, atenent la iniciativa de la mateixa societat civil. Nosaltres, els membres
de la corporació municipal, ens sentim honorats de poder reconèixer aquests
mèrits innegables al senyor Montmany, en un nomenament que ens plaurà molt
lliurar a la seva vídua, Maria Dolors Malagelada, i als seus fills i familiars.

El senyor J.M. Pons i Guri ens va ensenyar al llarg de molts anys que la història
és un component imprescindible per donar a les persones una percepció precisa
de pertinença a una col·lectivitat, a una comunitat, a un poble, a una vila com
és Arenys de Mar. No hi ha dubte que sense les moltes publicacions del senyor
Pons i Guri la nostra capacitat d'entendre les coses del nostre poble, hauria sigut
molt inferior a la que avui tenim.

El culte que Arenys tributa a sant Zenon, patró de la vila; la Festa de Sant Roc
i el seu vot de vila; la creació de l'Estudi de Pilots i la Reial Escola Nàutica
d'Arenys de Mar; el Retaule Major de l'església de Santa Maria d'Arenys de Mar;
el Museu de la Punta de la vila, etc., tots aquests referents històrics que el senyor
Pons i Guri ens ha fet a l'abast, ens han permès recordar la nostra identitat com
a poble i anotar les nostres particularitats com un tret essencial de la nostra
manera de viure. Quan l'any 1999 vàrem tenir la fortuna de celebrar el 400
aniversari de la constitució de la nostra municipalitat, en el pròleg del llibre que
va escriure el senyor Pons i Guri, ja vàrem destacar que el entusiasme era
proverbial i que la seva contribució a la vida política, cívica i cultural de la
nostra vila constituïa un referent de primer ordre per a tots nosaltres.

La fundació del nostre Arxiu Històric Municipal Fidel Fita, l'any 1934, del qual el
senyor Pons i Guri ha estat el director des d'aquella data, ha constituït un fet
decisiu per aportar-nos els signes d'identitat, els elements que ens defineixen
com a poble. Descansi en pau l'avi Pons, un arenyenc irrepetible. Amb molt de
goig lliurarem als seus fills i familiars el títol d’Arxiver Emèrit i Fill Predilecte de
la vila d’Arenys de Mar.

Finalment, vàrem acomiadar Francisco Javier Díez, bomber voluntari d'Arenys
de Mar durant més de 20 anys. En Javi, un bomber excepcional, fou un home
generós disposat sempre a ajudar els altres i a protegir les vides de les persones
i els béns materials arriscant la pròpia vida. En Javi, a més, era amic dels seus
amics i estimava Arenys de Mar amb autèntica passió. Descansi en pau.

Miquel Rubirola i Torrent
Alcalde d’Arenys de Mar
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En record de Fèlix Cucurull

L’Ajuntament d’Arenys de Mar
encapçala un homenatge a
l’escriptor i ideòleg polític
arenyenc coincidint amb el desè
aniversari de la seva mort

Fèlix Cucurull, 10 anys en el record.
Aquest és el títol dels actes d’homenatge
que l’Ajuntament d’Arenys de Mar i la
Biblioteca P. Fidel Fita presentaran el
pròxim 4 de febrer, dia en què es
complirà el desè aniversari de la mort
de l’escriptor i fill il·lustre d’Arenys de
Mar. El consistori, que ha comptat amb
la col·laboració de la família  Cucurull,
ha preparat una exposició que proposa
un viatge a la vida i l’obra de Cucurull,
tertúlies de novel·les i taules rodones,
com també tres conferències-col·loquis
que comptaran amb la participació
d’amics personals de Cucurull de
rellevància en l'àmbit de la política i la
cultura que encara estan actius. A més,
s’editaran dues publicacions per
mantenir viu el seu record.
L’objectiu és difondre la seva obra literària
i el seu ideari polític. Els actes d’homenatge
a Fèlix Cucurull s’allargaran fins al mes
d’abril amb diferents propostes que ajudaran
els participants a aprofundir en els diferents
vessants que van donar notorietat a
l’arenyenc: com a historiador, ideòleg polític
i difusor del fet nacional català, poeta,
novel·lista i assagista.

La biblioteca de Fèlix Cucurull, i el seu arxiu
documental van ser donats per la seva
esposa, M. Teresa Coll, a la Biblioteca
P. Fidel Fita d’Arenys de Mar i, per tant, són
de domini públic. Amb motiu d'aquest desè
aniversar i  s 'obr i rà un l loc web:
http://www.felixcucurull.org, on es mostrarà
la seva correspondència i la seva obra.

FÈLIX CUCURULL I TEY
(Arenys de Mar 1919-1996)
Escriptor i polític català
La seva obra literària, sempre escrita en
català i traduïda a deu idiomes –en especial
al portuguès–, abasta 23 llibres de novel·la,
poesia i assaig, i nombrosos treballs
periodístics. Cal destacar Vida terrena entre
els llibres de poesia, i les novel·les L’últim
combat, El silenci i la por i El desert.

La seva obra d’assaig i d’investigació, lúcida
i continguda, versa sobre temes polítics i
socials: Dos pobles ibèrics, sobre les
relacions entre Catalunya i Portugal; Orígens
i evolució del federalisme català; Consciència
nacional i alliberament; Catalunya nació
sotmesa. La seva obra més important és
Panoràmica del nacionalisme català –en sis
volums–, editada a París, on es presenta
una impressionant recopilació documental
de l’activitat política a Catalunya des del
segle XIV fins al 1936, que evidencia la
voluntat nacional del poble català a través
de la història.

Cucurull va ser molt actiu políticament.
Durant la clandestinitat, va militar al Front
Nacional de Catalunya (FNC); al Partit
Socialista d’Alliberament Nacional (PSAN);
va ser cofundador de l’Assemblea de
Catalunya i del Partit dels Socialistes de
Catalunya; i també membre actiu del Consell
Nacional Català. En restablir-se la
democràcia, va presidir l’Institut de Projecció
Exterior de la Cultura Catalana i va ser
membre de Crida a la Solidaritat.



L’últim adéu a l’avi Pons

d'arxius de Manresa. Va investigar en
els principals arxius de Catalunya,
com també en d'altres de l'Estat
espanyol. Des de l'any 1934 tenia al
seu càrrec la direcció de l'Arxiu Històric
Fidel Fita d'Arenys de Mar; això li va
permetre conèixer i impulsar els
estudis històrics a la comarca i altres
localitats del que fou el vescomtat de
Cabrera.

La seva bibliografia és molt abundant
en l'estudi de la història de les
institucions de la Catalunya medieval,
tant en llibres com en treballs de
recerca, publicats en diverses revistes
científiques. També va publicar molt
en matèria de metodologia històrica
i paleografia. Va fer fins a l'últim
moment de la seva vida nombroses
conferències, ponències i màsters en
diverses universitats catalanes.
Menció especial requereix l’obra Quan
nasqué, s’emancipà i s’organitzà una
vila. Arenys de Mar 1574-1720. Entre
les últimes obres editades de Pons i
Guri, cal destacar l'estudi sobre els
orígens de la batllia de Sant Martí
d'Arenys, l’any 2005. Darrerament va
deixar enllestit el quart volum del seu
Recull d'estudis d'Història Jurídica
Catalana.
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Fundador de l'Arxiu Històric
Fidel Fita d'Arenys de Mar i
especialitzat en dret català,
deixa una extensíssima i
valuosa obra publicada

El jurista, historiador i degà dels
arxivers catalans, l'arenyenc Josep
Maria Pons i Guri, va morir el 23 de
desembre a l'edat de 96 anys. L’avi
Pons, com se’l coneixia a la vila,
estava ingressat a l'Hospital de Calella.
El comiat religiós a Pons i Guri es va
celebrar l’endemà en una església
parroquial plena a vessar, sense
funerals oficials ni capella ardent, tal
com ell havia volgut. Josep M. Pons
i Guri va néixer el 16 de juny de 1909
a Arenys de Mar. Llicenciat en Dret i
Història, Josep Maria Pons i Guri ha
estat un dels grans especialistes del
país en història del Dret Català i, tot
i la seva avançada edat, fins a l'últim
moment ha continuat anant a treballar
cada dia a l’Arxiu Històric Fidel Fita.

L'Ajuntament d'Arenys de Mar està
tramitant aquests dies el nomenament
de Pons i Guri com a Arxiver Emèrit
i Fill Predilecte de la Vila. Entre els
nombrosos reconeixements que ha
rebut durant la seva vida, en destaca
la Medalla d'Honor del Col·legi
d'Advocats de Barcelona, la de la
Universitat Pompeu Fabra, la Creu de
Sant Jordi de la Generalitat de
Catalunya i la Medalla President
Macià. Pons i Guri era acadèmic
corresponent de les acadèmies de
Bones Lletres de Barcelona i de Belles
Arts de Sant Jordi. Recentment, el 15
de març de 2005, Pons i Guri va rebre
la Medalla President Macià, que atorga
la Generalitat de Catalunya, en
reconeixement a la seva trajectòria
laboral.

Josep M. Pons i Guri es va formar a
les facultats de Filosofia i Lletres i de
Dret de la Universitat de Barcelona.
Acabats els seus estudis universitaris
l'any 31, es va dedicar a l'exercici
professional del Dret i es va
especialitzar en Història del Dret. L'any
37 va estar al capdavant del dipòsit



Mor l'arenyenc Josep Montmany

La mort, víctima d’un tràgic accident de
trànsit, del bomber voluntari del parc
d'Arenys de Mar Francisco Javier Díez
i Sol, de 41 anys d'edat, va consternar
el cos de Bombers el passat 17 de
desembre. En Javi, com el coneixia
tothom, es trobava per motius laborals
a Cancún (Mèxic) i va ser allà on va
perdre la vida. Feia més de vint anys
que formava part del cos de bombers
local, i havia estat un dels fundadors
l'any 1985 de la nova etapa del servei
contra incendis a Arenys de Mar després
de més de quaranta anys sense
bombers a la nostra població. Va dirigir
el parc d'Arenys de Mar del 15 de gener
de 1990 al 18 de febrer de 1991, i
actualment era el sotscap de parc. Tot
i que havia nascut a Burgos, vivia a
Arenys de Mar des de petit. Casat, deixa
dona i una filla de deu anys, com també
la seva mare, vídua, de qui era fill únic.

continuava sent membre, el Centre
d'Estudis Josep Baralt i l'Associació
d'Amics de la Puntaire.

Més recentment, Josep Montmany va
encapçalar l'homenatge a Joaquim
Ruyra i també va treballar per
recuperar l'obra de l'escriptor arenyenc
exiliat a Mèxic Josep M. Miquel i
Vergés. Altres mèrits de Josep
Montmany han estat la iniciativa de
crear una comissió amb l'objectiu de
recuperar l'Aplec del Remei. Per tots
aquests fets, l'Ajuntament estudia
nomenar Josep Montmany Fill
Predilecte de la Vila.

Tragèdia al cos de bombers d’Arenys de Mar
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Va impulsar nombroses
iniciatives socials i culturals,
mèrits pels quals serà
nomenat  Fill Predilecte de
la Vila

L'arenyenc Josep Montmany i Vidal
va morir el 20 de desembre a l'edat
de 87 anys a l'Hospital de Mataró.
Montmany va néixer a Arenys de Mar
el 20 de setembre de 1918. El funeral
en record de la seva ànima, celebrat
l’endemà, va fer petita l'església
parroquial de Santa Maria d'Arenys
de Mar.

Entre altres mèrits, Montmany serà
recordat pels arenyencs per la feina
desenvolupada com a president del
Patronat d'Habitatges Santa Maria.
Montmany va exercir durant tota la
seva vida una intensa dedicació a la
vida social i cultural d'Arenys de Mar
i va formar part  i va ser impulsor
d’entitats tan destacades com Arenys
Vida Parroquial, el Centre de
Documentació i Estudi Salvador
Espriu, que va ajudar a crear i del qual
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Del Tió als Reis Mags

Nit de Naps i Cols 2006 agredolça
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Molts joves celebren de manera
festiva la tradició de la nit de Reis
però uns aldarulls desllueixen la
festa
Al llarg de la nit de Naps i Cols 2006, molts joves
de la vila van mostrar una esplèndida capacitat
per celebrar festivament una tradició arenyenca
que cal mantenir. Noies i nois es van aplegar en
colles per penjar a les llars arenyenques naps i
cols, acompanyats d’escrits amb poemes d'amor,
ironies, crítiques o burles. La majoria de nois i
noies han demostrat que la festa és viva i pot
fer-se amb harmonia i bona convivència.

Malauradament, una minoria va causar danys
als béns públics i privats i va fer bretolades: es
van trencar vidres en fanals, establiments
comercials, vehicles, una escola pública i la seu
de la Policia Local; es van desplaçar vehicles,
contenidors, tanques d'obra i extintors al mig de

Les festes de Nadal a Arenys de Mar van
combinar aquest 2005 les propostes més
tradicionals amb algunes novetats. Des de
la visita dels més menuts al Calisay per
despertar el Tió, que dies després va cagar
regals per a tots els nens i nenes, passant
per les propostes de tallers de la Biblioteca
P. Fidel Fita i pels concerts nadalencs dels
cors i corals i de l’Escola de Música. La
cagada del Tió, a més, es va acompanyar
com ja és tradició dels actes en suport a la

Marató de TV3. Entre les novetats, aquest
Nadal es va poder veure al Calisay una
mostra de diorames d'artistes locals i, a l’Asil
Torrent, les monges van obrir les portes del
seu monumental pessebre. A més, els
arenyencs van donar la benvinguda al 2006
amb una festa de Cap d’Any organitzada
per la comissió de l’Any del Picarol i van
anar a rebre els Reis Mags d’Orient, amb
els fanalets, al port d’Arenys.

carrers i carreteres, amb greu risc per a les
persones; es van fer pintades en 23 parets,
algunes irreparables ja que es tracta d'obra vista;
hi va haver enfrontaments entre joves amb
llançament d'ous, tomàquets, llimones, taronges
i naps a grups de persones i vehicles; es van
trencar teules a la sagristia de l'església de Santa
Maria d'Arenys de Mar i es va malmetre el rellotge
de l'església en penjar una pancarta al campanar.
El govern municipal ha identificat 53 persones
causants d'aquests desperfectes que seran
sancionades administrativament amb multes
econòmiques segons la normativa vigent.

La nit va acabar amb la detenció de tres joves
de la vila per part dels Mossos d'Esquadra i el
cas és ara a mans dels Tribunals de Justícia,
que han d’esclarir els fets. El govern municipal
defensa aferrissadament la independència del
poder judicial i lamenta la politització d'uns fets
que no fan altra cosa que malmetre la imatge
cívica d'Arenys de Mar.



Un pàrquing de 400 places a les
feixes del Xifré

El pàrquing del complex esportiu del
Fondo de les Creus d'Arenys de Mar
es va obrir a primers de desembre al
públic. Els usuaris gaudeixen d'un espai
totalment ordenat i urbanitzat i dotat

concessionari. En tot cas, es fixa que
tindrà un mínim de 233 places de rotació
i de 167 places més en règim de
subrogació concessional del dret d'ús
en exclusiva per a un període de
40 anys. El preu serà, segons la previsió
actual, de 18.911euros per plaça, IVA
inclòs.

L’empresa que guanyi el concurs tindrà
dotze mesos per executar les obres, a
partir de la data de replanteig, i quatre
mesos més per a l’enjardinament
superficial. Cal destacar que en el
concurs es puntuarà la qualitat en què
quedaran els jardins després de les
obres del pàrquing; el fet que es contracti
gent del municipi sense feina i
l’experiència de l’empresa.

El nou pàrquing del Fondo de les Creus

d'un bon sistema d'il· luminació.
L'aparcament disposa de 75 places per
a vehicles, quatre de les quals són per
a persones amb minusvalideses, i de
40 places per a motos i ciclomotors. Tot
i que inicialment el projecte s'havia de
fer en dues fases –primer, ordenar
l'espai, enjardinar i il·luminar; i més
endavant, pavimentar–, s'ha optat per
completar ara l'obra. Així doncs,
l'aparcament s'ha urbanitzat amb
formigó gris, pel que fa als accessos, i
s'ha triat un paviment de color verd per
als espais de les places d'estacionament
de vehicles. Aquest tipus de paviment
evita que els vehicles rellisquin
encas de pluja i ajuda a integrar
l'aparcament en l'entorn. També
hi contr ibueix l ’enjardinament.
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Obert el procés d’adjudicació
del projecte, que inclou la
construcció de l’aparcament
i la gestió de l’espai i de la
zona blava

L'Ajuntament d'Arenys de Mar té obert
el procés per licitar la construcció i la
gestió d’un aparcament subterrani a les
feixes de l’edifici Xifré, de propietat
municipal. L’aparcament tindrà 400
places i el concessionari també
s'encarregarà de l'explotació de la zona
blava de la vila. El pressupost de licitació
és de 6.503.598 euros. Com a pas previ,
l’Ajuntament va encarregar la realització
d'un estudi geotècnic per analitzar la
geologia i la tipologia del terreny. L'estudi
servirà com a base per a l'elaboració
del projecte.

Places de rotació i de concessió

La construcció d’un pàrquing al Xifré és
una vella aspiració arenyenca. El
Ple municipal del passat 23 de
novembre va aprovar-ne l'expedient
de contractació. La redacció del
projecte executiu anirà a càrrec del



El pressupost per al 2006 destina
1.393.000 euros a inversions
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El condicionament de
l ’entorn del cementir i ,
l’ampliació de la Biblioteca i
la remodelació de can
Ramon de les Aigües,
a lgunes  de  les  més
destacades

El Ple municipal del 28 de desembre
va aprovar el pressupost de
l’Ajuntament d’Arenys de Mar per al
2006, que puja a 13.502.535,21 euros
i que inclou les aportacions als cinc
organismes autònoms locals. Els
comptes van rebre els vots a favor
dels dos grups del govern, CiU i PP,
les abstencions del PSC i ERC i el
vot en contra del regidor no adscrit,
Lluís Blanchar. El regidor d’ICV no va
assistir al Ple per malaltia però s’hi va
posicionar en contra a través d’un
escrit llegit per l’alcalde, Miquel
Rubirola.

Durant el 2006, l'Ajuntament destinarà
1.393.071,92 euros a inversions i
subvencions de capital. Entre les
principals actuacions, s'invertiran
diners en la urbanització de l'entorn
del cementiri de Sinera, en la reforma
i substitució de la xarxa del
clavegueram i de l'enllumenat públic,
en l'ampliació de la Biblioteca P. Fidel
Fita i en el manteniment d'edificis
d'ensenyament. També en destaquen
els 3.000 euros inclosos per crear
l’Oficina del Defensor del Ciutadà; els
160.000 euros per al condicionament
de la casa de can Ramon de les
Aigües; els 59.300 euros per a
l’alineament del carrer de Jaume
Borrell; i els 80.000 euros per al
condicionament d’altres carrers, entre
altres.

El pressupost municipal per al 2006
inclou 1.020.000 euros d'aportacions
als organismes autònoms: OAM
d'Esports, 407.650 euros; Residència
Geriàtrica Municipal, 222.000; Ràdio
Arenys, 222.500 euros; Centre
Salvador Espriu, 45.100 euros i
Museus d'Arenys, 122.750 euros.

Manuel Calvo deixa
el consistori
El regidor de CiU Manuel Calvo va
presentar la renúncia al càrrec en
l’últim Ple de l’any, un cop aprovat el
pressupost. Calvo deixa el consistori
perquè no hi pot dedicar el temps
necessari per qüestions professionals.
En el seu comiat, el fins ara portaveu
del govern va fer balanç dels seus
deu anys com a regidor: des de l’etapa
de govern als anys 95-99, passant
pels quatre anys de cap de l’oposició
i, finalment, des del juny del 2003
com a responsable d’Hisenda, Serveis
Generals i Noves Tecnologies. Agustí
Massuet serà el nou regidor de CiU
en substitució de Calvo. Zenon Tomàs
és el nou portaveu del govern
municipal.
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Nova oficina d’atenció al vilatà

L’Ajuntament d’Arenys de Mar ha obert
una nova oficina d’atenció al ciutadà.
L’equipament està situat al carrer
Doedes 23-25, i s’hi aniran ubicant
diferents serveis. En un principi, s’hi ha
ubicat personal administratiu de la
brigada municipal d’Obres i Serveis per
tal de recollir els suggeriments o
peticions dels arenyencs relatius a
aquest servei municipal. Pròximament,
a més, s’hi traslladarà la Regidoria de
Medi Ambient. El local disposa d'una
planta baixa de 97,43 metres quadrats
i un entresolat de 42,07 metres quadrats,
que estan comunicats per una escala
interior. La superfície total és, doncs,
de 139,50 metres quadrats i té un únic
accés pel carrer Doedes. L’horari
d’atenció al públic és de 9.00 a 14.00
hores.

Ordenança d’edificació

El Ple de l’Ajuntament va aprovar el 23
de novembre l’ordenança municipal
d'edificació. L'objectiu de l'ordenança
és regular aquells aspectes de
l'edificació que, sent més habituals en
el dia a dia de la gestió municipal,
representen desajustos entre el que
seria desitjable obtenir i el que s'obté
per manca de regulació expressa
en les  normat ives  ex is ten ts ,
fonamentalment les urbanístiques i
especialment les del Pla General vigent.
També vol donar resposta a la
p rob lemàt i ca  de  dens i f i cac ió
d'habitatges que s'està produint en el
sòl urbà.

Interès pel convent de les Clarisses

L’alcalde d’Arenys de Mar, Miquel
Rubirola, va manifestar al Ple del mes
de novembre que l’Ajuntament de la vila
optaria a adquirir el convent de les
Clarisses en el moment que les monges
que hi viuen actualment, que ja són
grans, marxin. L’alcalde va explicar que
la finca té un escreix edificatori d’entre
2.000 i 1.200 m2, depenent de l’ús que
s’hi volgués donar i que hauria de ser
un equipament escolar, social, religiós,
cultural, esportiu o assistencial. Pel que
fa al convent, el consistori ja ha
manifestat a la comunitat l’interès tant
per l’enclavament com perquè seria una
peça magnífica per a una futura
biblioteca.

Nova porta per al Calisay

La Regidoria de Cultura de l'Ajuntament
d'Arenys de Mar va instal·lar al
desembre una nova porta d'accés a la
Sala Polivalent del Calisay. La nova
porta és de fusta, amb un sistema
d'obertura antipànic que permet una
fàcil evacuació de la sala en cas de
necessitat i s’ha pintat amb un color
marró fosc seguint l'estil de la resta de
portes i finestres del centre cultural. La
porta que hi havia fins ara era una
persiana de ferro molt pesada, cosa
que en dificultava molt l’obertura i el
tancament. La nova porta és una millora
molt important tant per l'aspecte estètic
com per qüestions de seguretat.

Un alberg al Xifré

El procés de participació per decidir l’ús
de l’edifici Xifré d’Arenys de Mar es va
tancar el passat 15 de desembre amb
una última sessió presencial en què es
va concloure que ubicar’hi un alberg,
sumant-hi altres serveis, podria ser una
bona opció. Va ser la proposta més
votada, tot i que amb poca diferència
respecte a la següent de les vuit
possibilitats plantejades en el qüestionari
que els participants van poder respondre
durant el procés de consulta. Durant tot
el procés i en les diferents sessions
consultives, hi van prendre part més de
150 vilatans. L’opció de l’alberg es
combinaria amb altres serveis com ara
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Millores al port

Ports de la Generalitat ha adjudicat el
projecte d’urbanització i canalització de
serveis del vial de Ribera del Port
d’Arenys de Mar, entre la primera platja
i el Club Nàutic. Aquesta actuació
permetrà millorar la xarxa de serveis
per donar resposta a les noves
demandes dels usuaris del port i fer
més accessible el vial a totes les
persones. Les obres, adjudicades a
l'empresa Eurocatalana Obres i Serveis,
suposaran una inversió de 375.000
euros i s'executaran en un termini de 4
mesos.

un menjador popular i un centre de
formació. Pròximament, els participants
en aquest procés rebran per correu un
informe amb les conclusions de la
consulta.

Arenys recorda Espriu

El Centre de Documentació i Estudi
Salvador Espriu d'Arenys de Mar va
organitzar el 16 i 17 de desembre les
Primeres Jornades Salvador Espriu.
Les jornades es van batejar amb el títol
d’Espriu vist per... perquè l'objectiu
principal va ser investigar més a fons
la manera com alguns dels autors
contemporanis seus, escriptors i crítics
literaris alhora, van interpretar en el seu
context històric l'obra d'Espriu i el seu
paper com a intel·lectual. Entre altres,
Josep Pla o Maria Aurèlia Capmany.

Plaça de Sant Gabriel i giratori de la
Musclera

La brigada municipal d'Obres i Serveis
treballa des del mes de desembre en
la remodelació de la plaça de Sant
Gabriel d'Arenys de Mar. L'actuació
consisteix en una neteja i una
reordenació de l'espai, com també en
la substitució del mobiliari urbà i de
l'enllumenat i en un nou enjardinament
de la plaça. Abans de les festes de
Nadal, a més, la brigada va enllestir la
remodelació de la rotonda de la
Musclera.

Identitat i imatge

Dint re de la  programació de
conferències que organitza la Biblioteca
P. Fidel Fita d’Arenys de Mar, el passat
1 de desembre, la psicòloga arenyenca
Maria Monini va parlar  d’Identitat
femenina i imatge corporal. Monini va
destacar la importància que tenen els
missatges que reben dones i homes
per part dels agents socialitzadors,
especia lment  dels mi t jans de
comunicació, sobre la formació de la
imatge corporal. També va subratllar el
rol que juga la nostra percepció del cos
en el desenvolupament de la identitat,
i com el cos és utilitzat socialment com
a vehicle per reproduir les desigualtats
entre sexes. Finalment, la conferenciant
va crear un petit espai vivencial en què
els participants van poder prendre
contacte amb la seva imatge corporal
per mitjà de la visualització d'una casa.

Maria Monini és psicòloga, és italiana
i està establerta a Arenys de Mar des
de fa 14 anys, on exerceix actualment.
La xerrada va ser organitzada per la
Regidoria de Cultura i l’Associació de
Dones per la Igualtat.

Nova programació

El Teatre Principal inicia aquest febrer
la programació 2006 amb una més que
interessant cartellera d’espectacles.

    Dissabte 4 de febrer a les 21.30 h,
música amb l’Orquestra de Cambra
de Vic: W.A. Mozart, Eduard Toldrà,
Pau Casals i P.I.Tschaikowsky.
Preu 10 euros. Espectacle organitzat
amb l’Aula d’Extensió Universitària.

    Diumenge 5 de febrer a les 18.00 h,
teatre familiar amb Binixiflat: En Pere
beneit. Preu 5 euros.

    Diumenge 19 de febrer a les18.00 h,
espectacle familiar amb Nats Nus:
Brins. Preu 5 euros.

    Dissabte 25 de febrer a les 22.00 h,
teatre amb Pez en raya: Sólala.
Preu 10 euros.



Aprenem a fer compost casolà

Hi ha d’haver una proporció
adequada del que es
composta?

Per aconseguir un compost equilibrat
i de qualitat, convé barrejar tres parts
de restes humides (restes orgàniques
de cuina, fulles verdes, gespa acabada
de tallar, plantes de l’hort o jardí etc.)
per cada part de restes seques (fulles
seques, palla, serradures, branques
triturades, pinyes, etc.). Millor no
introduir-hi restes de peix, carn i ossos
fins que es tingui per la mà el procés
de compostatge, ja que poden fer
mala olor.

Si vols anar més ràpid

Si vols accelerar el procés pots
barrejar els materials quan hi aboquis
una quantitat significativa del mateix
material, o un cop per setmana, quan
hi aboquis petites quantitats. Convé
que es vegi tot sempre ben barrejat,
sense excés d’aigua ni extrema
sequedat.

Quan temps es triga a recollir
el compost?

Si has barrejat els materials, entre 3
i 4 mesos, sinó espera un any. Se sap
que el compost és madur perquè té
color marró fosc, fa olor de terra de
bosc i no s’hi reconeixen les restes
introduïdes. A baix tindràs l’adob llest
per utilitzar al jardí i a dalt podràs
continuar desfent-te de les restes
d’hort i jardí.

Per saber-ne més…

Xarxa d’amics del compostatge
casolà:
http://www.pangea.org/cepa/xacc/
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La Regidoria de Medi
Ambient explica aquest mes
com podem recuperar com
a adob natural les restes del
menjar

El compost és un adob natural que
s’obté de les restes de menjar i de
jardí i que s’utilitza per fertilitzar les
plantes i els jardins, per adobar els
camps de conreu, combatre la
desertificació i la recuperació d’àrees
cremades. La matèria orgànica torna
en forma d’humus a la terra, reproduint
el cicle natural de la matèria. El
compost  es fa amb plantes
especialitzades a gran escala però
també es pot fer a casa. El
compostatge es pot dur a terme de
manera senzilla en qualsevol casa
amb jardí o en centres escolars, etc.

Què es necessita per
començar?

Un compostador tancat al jardí

Una eina per remoure el compost

Unes tisores de podar per tallar les
branques petites que s’hi aboquen
com a material estructurant

Una pala per extreure el compost 
madur

Les restes de vegetals i de menjar
s’introdueixen per la part superior del
compostador, mentre que el compost
madur es treu mesos més tard per la
inferior.
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informatiu municipal d’Arenys de Mar

Llista de telèfons d’urgències i de serveis

Ajuntament 93 795 99 00

Regidoria de Cultura (Calisay) 93 792 41 88

Escola Municipal de Música 93 795 72 64

Biblioteca Popular Pare Fidel Fita 93 792 32 53

Ràdio Arenys 93 792 02 38

Policia Local (urgències 092 )   93 795 99 01

Bombers (urgències) 93 795 81 80

Mossos d’Esquadra 088

Protecció Civil 93 795 77 77

Serveis Socials 93 792 22 64

Mercat Municipal 93 792 06 93

Complex Esportiu Municipal 93 792 42 24

Residència Geriàtrica Municipal 93 792 00 98

Promoció Econòmica 93 792 26 01

Servei d’Informació Juvenil 93 795 77 50

Sorea (avaries 24 h)                          902  250 370

SECE (urgències) 902 131 326

Renfe 902 24 02 02

Taxis Renfe 93 795 79 61

CAP 93 795 80 44

Ambulàncies 061

Hospital de Calella 93 769 02 01

Hospital de Mataró 93 741 77 00

Creu Roja 93 795 76 54

Creu Roja del Mar 93 792 08 88

Parròquia 93 792 00 96


