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Temporal
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Un home mor arrossegat
per la riera a Arenys
de Munt i el Bareu torna
a ensenyar les dents P 2 i 3
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Efectes de la llevantada

La Riera es cobra una altra vida
✎ Redacció
La Riera d’Arenys ha tornat a
ser mortal. El passat 16 d’octubre, un home de 75 anys veí
d’Arenys de Munt va morir en
ser arrossegat per la força de
l’aigua quan intentava creuar la
riera per anar a treure el cotxe
que el tenia aparcat a la llera.
L’home feia poc que vivia a
Arenys de Munt i cap a les dues
de la matinada va veure que el
seu cotxe corria perill per la
rierada i va intentar creuar la
riera, però va relliscar i l’aigua
se’l va endur. Hores més tard,
el seu cadàver va ser trobat a la
platja
de
Caldetes.
L’Ajuntament d’Arenys de
Munt va decretar dos dies de
dol i va recordar que, tot i que
la riera està canalitzada, a la
zona on es va produir la tragèdia encara està sense urbanitzar i, per això, el tram és de
sorra.
El fort temporal de llevant va
afectar de valent tot el
Maresme on es van veure baixar cotxes com feia temps que
no passava. A Arenys de Mar,
el rial del Bareu va tornar a
mostrar la seva cara més peri-

La víctima segons abans de ser arrossegat a Arenys de Munt

Efectes sobre els cotxes als rials del Bareu i sa Clavella

llosa i allà van baixar dos vehicles. Aquest rial fa 27 anys que
espera veure complerta la promesa dels governs català i

municipals de canalització. En
aquest sentit, el delegat de la
Generalitat a Barcelona, Juli
Fernàndez, es va comprometre

durant la visita que va fer per
veure els efectes dels aiguats a
treballar per buscar solucions
als problemes de les rieres del
Maresme i també al desviament del clavegueram, dos projectes que depenen de
l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA), una entitat que s’ha
oblidat d’Arenys de Mar des de
fa vint anys.
La força de l’aigua va inundar
nombrosos baixos i garatges,
les tapes de les clavegueres
van desaparèixer, van haver-hi
nombrosos talls de llum i el
mobiliari urbà va quedar molt
malmès, així com instal·lacions
públiques van quedar anegades. Molts comerços del rial
del Bareu van patir inundacions, així com cases particulars de tota la vila.
L’alcaldessa Annabel Moreno
va parlar amb el vicepresident
de la Generalitat, Pere
Aragonès, per demanar-li ajudes econòmiques per recuperar els danys soferts. La consellera de Salut, Alba Vergés,
també va visitar Arenys de Mar
per comprovar la situació.

CONTINUA A LA PLANA 3

Novembre 2019

3

Efectes de la llevantada

El Bareu refarà un mur
mentre segueix esperant
✎ Bernat Salbanyà
El ple del 17 d’octubre va aprovar per unanimitat el projecte
de reconstrucció del mur que
serpara el rial de Pau Costa del
carrer de Mn. Josep Palomer,
ensorrat a causa dels aiguats de
la nit del 9 al 10 de setembre.
D’aleshores ençà el trànsit ha
estat tallat en una direcció. La
redacció del projecte de
reconstrucció s’ha retardat
degut a què es tracta d’un mur
de contenció. Els tècnis municipals han qualificat l’obra amb
caràcter d’urgència i no d’emergència, la qual cosa també ha
allargat els tràmits, tot i que
aquests també seran reduits. El
cost de l’obra serà de 43.000
euros més IVA. Aquesta obra,
que es pagarà amb part del
365.000 euros reservats pel projecte integral del Bareu, no
inclou l’asfaltat de la zona, que
ara comporta un perill per als
conductors de motos i bicicletes. De moment, s’intentarà
adequar-ho amb la Brigada
municipal.
El projecte integral, que com-

prèn el tram del rial des de la NII fins al parc Fèlix Cucurull,
encara no està aprovat. En
aquest sentit, l’alcaldessa i regidora d’Urbanisme, Annabel
Moreno, va admetre durant el
ple que aquest projecte és
necessari executar-lo aquest
mandat, tot i que va reconèixer
la disparitat d’opinions entre els
partits polítics i els veïns sobre
quina ha de ser l’actuació que
s’hi ha de fer. La qüestió a tenir
en compte és que l'Ajuntament
no pot considerar el rial del
Bareu -o qualsevol altre rial,
com ara el de Sa Clavella, o el
de les Canalies- com un carrer
més de la vila. És competència
exclusiva de l’ACA, ja que ella
és qui té la plena responsabilitat
hidràulica, com fou palès en cas
de la canalització de la Riera.
L'Ajuntament pot pagar-ho tot
si l'ACA no ho vol fer o no té
diners: pot pagar el redactat del
projecte i, fins i tot, pot pagar
tota l'obra, però no pot fer el
projecte hidràulic pel seu
compte. A més, en cas de fer-ho
sense permís de l'ACA, de
manera il·legal, hauria d'assu-

Reparar el mur esllavissat del Bareu val 43.000 euros

La plaça on hi havia l’antiga caserna s’haurà de delimitar

mir greus i qüantioses responsabilitats penals i econòmiques
en cas de sinistres.
D’altra banda, un cop acabat
l’enderroc de la caserna de la
Guàrdia Civil, s’ha restablert el
trànsit en els dos sentits al capdavall del rial de Pau Costa.
L’enderroc ha permès eixam-

plar la calçada i les voreres.
També s’ha arranjat la paret
mitjera de la caserna amb la
finca de can Catarineu. La zona
està destinada a aparcament tot
i que caldrà, primer delimitar-ne
el perímetre amb una tanca per
evitar ensurts degut al desnivell
de la banda de mar.
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El rial del Sapí porta dos
mesos sense llum al carrer
XAVI SALBANYÀ

Van robar els cables de coure perquè el sistema d’alarma no funciona
✎ Fede Cedó
El llampants rètols grocs
situats estratègicament als
accessos del poble on es llegeix “Cablejat protegit a tot el
municipi” “Sistema electrònic
d’alarma” són un frau. En realitat, ha quedat demostrat a la
zona de l’Institut Els Tres
Turons, que el cablejat s’ha
pogut robar, desenes de
metres a tota la pujada i cap
alarma s’ha activat.
L’Ajuntament està intentant
aclarir què ha passat amb
aquesta alarma que no ha funcionat i buscant fons per reparar l’enllumenat de la zona, ja
que la reparació no baixarà
dels vuit mil euros. Per la seva
part, l’empresa Boquet, concessionària de l’enllumenat
públic es limita a respondre
que com a mantenidors del
contracte son executors del
contracte, sense que en cap
moment es facin responsables
del sistema d’alarma.
Segons els veïns, és la segona
vegada que roben el cablejat,
pel que els responsables muni-

cipals ja haurien d’haver conegut que els lladres hi podien
tornar, sabent que l’alarma no
s’activa.
Cinc setmanes s’ha trigat a
saber que l’alarma que hauria
de protegir el cablejat no funciona, sense que de moment se
n’hagin derivat responsabilitats. De moment, els veïns del
rial del Sepí i els entorns, estan
farts que des del 20 de setembre, en que van tenir una reunió amb l’alcaldessa Annabel
Moreno i la regidora de
Serveis, Ona Curto, ningú més
hagi fet res. “La regidora es va

comprometre a passar i no ho
va fer” diu un dels veïns que va
queixar-se al programa El
Dominical de Ràdio Arenys.
Si en el moment de tancar
aquesta edició de L’Agenda no
s’ha fet una actuació d’urgència, el Rial del Sepí, la baixada
de l’Institut, la zona del Maricel
i la Raureta, estan a les fosques. “Ara, amb el canvi horari,
serà fosc ben aviat” i això pot
suposar un problema de seguretat pels alumnes de l’Institut.
A més, els residents en aquella zona se senten desprotegits
i diuen que els robatoris són
constants i que ja han assaltat
totes les cases. El manteniment dels entorns també deixa
molt que desitjar. Les canyes
ocupen el pas del rial i tres
quartes parts dels pins estan
morts. Altres estan tallats,
però sense recollir, el que
suposa un combustible fòssil
perillós. Als voltants de les
vivendes i els vials estan bruts
-correspon a l’Ajuntament- i fa,
diuen “més de dos anys que
presentem instàncies, però
ningú ens ha fet cas”.

Conviure
amb el risc
✎ Bernat Salbanyà
Les darreres rierades han
posat de manifest que la
nostra manera de viure i
relacionar-nos amb les rieres i els rials ha canviat.
D’ençà del cobriment de la
Riera, la nostra relació amb
el perill d’inundació no és el
mateix. Per exemple, ja no
sona la sirena del mercat, ni
els avisos de la policia amb
el famós “treguin els cotxes
de la Riera” són tan freqüents. Fins i tot, hem arribat al punt d'haver de veure
gravacions antigues per tal
de recordar les rierades. En
els darrers anys, hem cregut
que l'amenaça periòdica de
les pluges torrencials havia
quasi desaparegut i sembla
que ningú espera les alertes
de tempesta ni el perill de
perdre el cotxe en una rierada. El nombre de vehicles
afectats durant la tempesta
de la matinada del 23 d’octubre, n’és una clara mostra.
Però les rierades hi són, el
risc hi és. Amb el desenvolupament urbanístic previst i
l’arribada de nous habitants,
la qüestió és obligada: oblidarem col·lectivament de
conviure amb el risc que ens
amenaça?
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✎ Redacció
El 14 d’octubre al matí es va
conèixer la sentència del
Tribunal Suprem als polítics
catalans encausats per haver
convocat el referèndum d’autodeterminació de l’1 d’octubre del
2017. Les condemnes sumades
pugen a 100 anys de presó majoritàriament per sedició i malversació.
Molts arenyencs van voler mostrar el seu rebuig a aquesta decisió judicial i van sortir al carrer a
manifestar-se en diferents punts,
com ara davant dels jutjats
d’Arenys, a la plaça de
l’Ajuntament i tallant la carretera N-II. La trobada a la plaça de
la Vila va servir per escoltar el
Cant dels Ocells, com s’ha vingut fent des de fa més de 700
dies per demanar la llibertat dels
polítics presos. Però la concentració després de conèixer la
sentència va comptar, per primera vegada, amb la intervenció

d’una patrulla dels Mossos
d’Esquadra que van requerir els
permisos per celebrar l’acte.
Després d’uns minuts de desconcert, es va saber que el responsable de la patrulla era un
agent nou que desconeixia
aquesta activitat.
Dijous 17 d’octubre, Arenys de
Mar va rebre els milers de persones que participaven en una de
les Marxes per la Llibertat que
van sortir de diversos punts de
Catalunya per confluir a
Barcelona en una gran manifestació que va aplegar més de mig
milió de persones, segons la
Guàrdia Urbana.
Els participants d’aquesta
marxa van fer parada a Arenys
per dinar i van dormir a Premià
abans de continuar camí cap a
Barcelona el divendres 18 d’octubre, dia en què també hi havia
convocada una vaga general a
Catalunya en rebuig a la sentència.

XAVI SALBANYÀ

Arenys reacciona
al carrer contra la
sentència del TS

Tall de la N-II la nit de saber-se la sentència

Manifestants davant els jutjats d’Arenys
XAVI SALBANYÀ

Una de les Marxes per la Llibertat al pas per Arenys

XAVI SALBANYÀ

JUANCHI PEGORARO
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Els Mossos van requerir el permís per fer el Cant dels Ocells
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Mobilització contra l’assetjament
masclista a una jove a l’estació
XAVI SALBANYÀ

La denúncia pública de la família va propiciar un allau de crítiques i un ràpid operatiu policial
✎ Fede Cedó
“És normal que hagi d’anar a
buscar la meva filla a l’estació
cada dia perquè hi ha un noi que
no la deixa de molestar?” escrivia el passat 6 d’octubre una
mare arenyenca al grup de
Facebook
Arenys
Cívic.
Aquesta crida a les xarxes
socials va desencadenar un
allau de suports i a punt va estar
de provocar una mobilització
veïnal per baixar a l’estació a
donar suport a la noia que patia
els assetjaments masclistes i a
enfrontar-se amb els agressors.
Per això la policia local va activar un operatiu que, si bé va calmar momentàniament els
ànims, no va obviar les crítiques
per la impunitat amb la què
actuen alguns grups de joves.
La mare de la noia va sortir al
pas dels comentaris que sorgeixen cada vegada que es parla
d’aquest col·lectiu d’adolescents
advertint “que no es parli de
racisme perquè jo sóc d’origen
àrab, parlem d’un greu problema de seguretat”.

Els joves s’esperen a les nois a l’estació de tren

Molts pares van a
buscar les seves filles
a l’estació perquè són
assatjades per grups
d’adolescents
Primer van ser dos individus
després l’assetjament va quedar
en exclusiva per un d’ells.
“L’intentava fer petons, li dema-

na l’Instagram i el número de
telèfon i que marxés amb ell,
que no li faltaria de res” tot mentre li barrava el pas. Una situació que han reconegut patir
altres usuàries dels trens que
són assetjades fins i tot dins els
vagons. Per això molts pares
van a l’estació a buscar les seves
filles, per por.
Cada vegada que aquest noi
veia la jove se li tirava al damunt

i l’intentava petonejar. Això, va
provocar un gran neguit en l’adolescent que va haver d’explicar el cas als seus pares, que des
de llavors sempre l’han d’acompanyar a l’estació.
Els veïns que van seguir el fil
del cas, molts d’ells usuaris de
Renfe van corroborar que
aquests grups de joves, a banda
de no pagar el bitllet, dins els
trens també provoquen situacions violentes. Són grups que
venen de Mataró a mitja tarda i
tenen atemorits al personal de
seguretat que vigila les màquines cancel·ladores.
El cap de la Policia Local,
Sebastià Gòrriz, que va assabentar-se dels fets a través del grup
de Facebook, va ordenar un
operatiu amb policies d’uniforme i de paisà. Quan van localitzar el grup de joves, els van retenir al semàfor de l’estació i els
van identificar, advertint-los del
que els passaria si mantenien
aquesta actitud. Al mateix
temps, des de l’Ajuntament van
contactar amb el centre on resideixen perquè hi posin remei.
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El concurs que ha obert
l’Ajuntament d’Arenys de Mar
per redactar el projecte de
reforma de l’antic convent de
les clarisses perquè aculli la
futura biblioteca ha rebut una
vintena d’arquitectes participants. Aquests tècnics aspiren
a obtenir els 200.000 euros que
l’Ajuntament ha reservat per a
la redacció del projecte, mentre que s’ha obert el debat
sobre com es pagarà l’obra un
cop es quantifiqui el seu cost.
Fins ara, les aproximacions
econòmiques que s’han fet
oscil·len entre els quatre i els

sis milions d’euros. ha rebut.
No obstant això, l’Ajuntament
ha demanat en el concurs que
les obres no superin els quatre
milions. L’alcaldessa d’Arenys
de Mar, Annabel Moreno, va
respondre a preguntes del PSC
en el darrer ple, que el govern
s’ha fixat com a prioritat
aquest obra perquè es pugui
executar en aquest mandat. En
canvi, no va aclarir com es
pagarà el cost d’aquesta reforma i va obrir la porta a l’endeutament de l’Ajuntament en cas
que no arribin les subvencions
de les administracions supra-

XAVI SALBANYÀ

Vint arquitectes opten
a fer el projecte
de la nova biblioteca
Portes obertes a les clarisses de l’any passat

municipals, com ara la
Diputació, la Generalitat o el
Govern central. Aquest endeutament suposaria un fre a la
resta d’inversions al poble.
Els regidors del PSC van mostrar-se preocupats pel fet que
l’Ajuntament es gasti ara els
diners en la redacció del projecte i que aquest treball quedi
en un calaix fins que es trobi el
finançament per executar-lo.

La Sagrada
Família local
✎ Maiol Sanaüja
La construcció de les piràmides d'Egipte és per molts
el gran misteri de l'arquitectura de la humanitat. En
canvi, la futura biblioteca
d'Arenys de Mar va camí de
semblar el conte sense
final. Els uns i els altres
s'enfaden molt fort perquè
consideren que cal fer-ho
així i aixà. Malgrat els rius
de tinta per tal obra faraònica, cap formació política
exposa realment què se'n
farà d'aquest equipament
públic.
Em fascina l'èmfasi per
custodiar llibres i revistes i
la nul·la visió per projectar
la Cultura i els notables
arenyots de la vila. Però la
prioritat és qui tallarà la
cinta: presidir la inauguració és l'eròtica superba del
polític. No en va, la
Batllessa diu que "vull que
sigui una realitat durant
aquest mandat". Per això
tant Moreno com Fors
deuen pensar en la intimitat, atès com es dilata tot,
qui passarà a la història
arenyenca com l'artífex de
la Sagrada Família local.
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La majoria de taxes i preus públics
no es modificaran l’any vinent
XAVI SALBANYÀ

S’incrementen les bonificacions a l’IBI per a les famílies nombroses i les plusvàlues
✎ Mar Sánchez
L’Ajuntament congelarà la
majoria d’impostos i taxes per
l’any que ve, seguint la tònica
dels últims anys en què s’ha
mirat d’evitar augmentar la
pressió fiscal als arenyencs.
Això descarta alguns rumors,
com els que apuntaven que hi
hauria un increment en la taxa
d’escombraries que finalment
es mantindrà igual.
La novetat del pròxim 2020 és
la introducció d’algunes bonificacions en dos impostos. Un
d’ells és l’IBI, ja que fins ara les
famílies nombroses que tinguessin un habitatge amb un
valor cadastral inferior a
75.000 euros gaudien d’una
bonificació del 25%. El valor
de l’habitatge pujarà ara a
90.000 euros perquè més famílies s’hi puguin acollir. A més,
aquelles famílies nombroses
amb algun membre amb una
discapacitat superior al 33%
tindran la bonificació de l’IBI
al 40%. La regidora d’Hisenda,
Laia Martín, afegeix que no

Govern i oposició s’han reunit per treballar les ordenances

s’han pogut incloure les bonificacions per famílies monoparentals. I l’altra novetat és referent a la plusvàlua. Fins ara,
quan es produïa un canvi de la
titularitat d’un habitatge per
una mort cap a un famíliar en
primer grau la bonificació era
del 50% i ara s’apuja fins al
60%.
Pel que fa a preus públics,
també hi ha alguna modificació, referent al geriàtric muni-

cipal on s’equiparen els preus
de les places privades amb els
de les públiques. D’aquesta
manera, tant unes com altres
pagaran en funció del grau de
dependència de la persona que
hi resideix.
També es contemplen dues
taxes que no es s’han pogut
portar a aprovació ara, però sí
que ho faran més endavant. Es
tracta de la taxa d’ús de la sala
d’actes de la biblioteca i la

compra de comandaments
pels carrers amb pilones.
Aquesta vegada també es
volia que aquells habitatges
que es posin en lloguer amb un
‘preu social’ tinguin dret a una
bonificació de fins al 95% de
l’IBI, però no ha estat possible.
Martín explica que aquesta és
una novetat que els municipis
encara no saben com aplicar.
De moment, hi ha converses
amb la Diputació i l’Agència
Catalana de l’Habitatge per
aplicar aquesta bonificació en
un futur.
Finalment, la taxa de residus
no es tocarà, tot i que el
govern municipal s’ho havia
arribat a plantejar. Martín afirma que el que es recapta no
cobreix el servei i que, per
tant, el més lògic és pujar-la,
però s’ha descartat davant el
mal funcionament. Martín diu
que el què primer s’ha de fer és
optimitzar el servei i si d’aquí
un temps millora i segueix
sense cobrir despeses, llavors
es posarà la pujada de la taxa
sobre la taula.
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Una dotzena d’ocupes malviuen
en un vaixell de pesca embargat

Com tenim
la Riera
✎ Jaume Barangé

F.C.

El Família Rivas és un pesquer de cercle dels més potents i moderns
✎ Fede Cedó
Era un dels vaixells més potents
de la flota arenyenca de pesca
del cercle i ara és aixopluc d’ocupes. El Familia Rivas està
amarrat al moll de la llotja i no
es pot tocar perquè sobre ell hi
pesa una ordre judicial d’embargament per valor de 600.000
euros, pel deute al Institut
Català de Finances (ICF), un
organisme que ha decidit tirar
pel dret després de concedir-los
diverses pròrrogues.
En l’actualitat els ocupants
han desvalisat tots els aparells
electrònics que feien d’aquesta
embarcació una de les més
modernes i preparades del litoral, tal com expliquen alguns
mariners.
Botat el 2008, amb una eslora
de 25 metres, el buc de fibra de
vidre havia arribat a carregar
fins a 2.500 caixes de peix de 10
quilos cada una i seguir navegant a bon ritme gràcies als dos
motors de 800 cavalls que encara té intactes “perquè això no es
pot robar” apunten alguns pescadors del moll.

El vaixell okupat al port d’Arenys

Abandonat i ple d’ocupes i
indigents “fins i tot petits traficants de droga” fan notar els
passejants, provoca molts problemes al port. La Confraria de
Pescadors demana als responsables directes que hi posin
solució. Els responsables han
informat al Departament de
Ports, com a gestors de les instal·lacions portuàries on es
troba l’embarcació en una
“situació atípica” apunten. Des
de la Confraria entenen que qui
hauria d’actuar hauria de ser el
propi armador, l’entitat que executa l’embargament, el jutjat i
els Mossos d’Esquadra.

Tant Ports com la Confraria
admeten que tenen un problema, ja que tampoc poden
moure el vaixell fins a un lloc
on no molesti tant. Ho diuen els
pescadors del moll, que saben
el perillós que és cuinar amb
foc dins els vaixell. Si a més, hi
fumen el perill en un vaixell tot
de fibra de vidre altament inflamable és molt gran. “Serà una
tragèdia si hi ha un incendi”
adverteixen.
Per la seva part, Ports de la
Generalitat, admet que el conflicte comporta una gran complexitat jurídica i assegura estar
buscant una solució.

La mobilitat viària en el seu
conjunt global de circulació
és preocupant. Son uns
quants centenars de vehicles
de tot tipus que hi circulen
diàriament i que degut a la
seva actual configuració,
estigui saturada i col·lapsada, en conseqüència és a
pol·lució i contaminació,
factors preocupants per
aquelles persones que fan
vida. Una mesura per pal·liar
en part aquest volum de
trànsit, ens el podríem estalviar si estigués feta la connexió amb Valldegata i que els
panells de senyalització viària fossin els encertats, no
com els actuals que des de la
N-II ens envien el trànsit per
la Riera. És necessari un
plantejament de com ha de
ser la mobilitat viària a dia
d’avui i prendre les mesures
i decisions més adients i
valentes per tenir una Riera
–NO carretera-, més sostenible, amable, tranquil·la i en
conseqüència menys contaminant. La Riera-Rambla
hauria de ser un atractiu per
nosaltres i els forasters, ferla més per vianants i que la
poguéssim veure amb uns
altres ulls.
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Queixes pel volum de trànsit que
hi ha al carrer Professor Castelló
XAVI SALBANYÀ

El nou Pla de Mobilitat o el camí que s’obrirà a la Presentació podrien solucionar-ho
✎ Mar Sánchez
La
baixada
del
carrer
Professor Castelló s’ha convertit en un carrer molt transitat des que hi ha l’escola bressol d’Els Colors, l’escola
Sinera i els nous pisos, igual
que passa també amb la pujada
del carrer de l’Olivar. Ara per
ara, no hi ha una solució. Hi ha
un semàfor que regula una circulació de cotxes que venen
tant del carrer com els que
pugen i baixen de la riera.
Aquest semàfor dura poc
temps i genera llargues cues.
Molts conductors s’han queixat reïteradament, però el
govern municipal diu que treure aquest semàfor seria molt
perillós, ja que al trànsit rodat
també s’hi ha d’afegit que hi
passen molts vianants.
“És una solució molt difícil”,
va
afirmar
l’alcaldessa,
Annabel Moreno, en el darrer
ple. Segons Moreno, aquest és
un tema que ja s’ha mirat de
resoldre amb la Policia Local,
però ha estat impossible. Tot i

El carrer pateix cues sovint

això, l’alcaldessa diu que els
problemes de circulació en
aquest carrer són ‘puntuals’, ja
que bàsicament es donen en el
moment en el que hi ha l’entrada i la sortida de les escoles
del Bareu.
Annabel Moreno afegeix,
però, que podria haver-hi una
solució cara un futur. I és que

l’escola La Presentació cedeix
uns terrenys per fer uns habitatges a la zona de darrere el
Pla dels Frares que implicarà
la creació d’un vial que ha d’anar des de l’escola bressol
d’Els Colors fins a l’entrada
del centre educatiu concertat,
en concret al carrer Pompeu
Fabra. En aquests moments, ja
hi hauria entrada la llicència
d’obres.
Junts per Arenys (JxA) reconeix que la solució no és fàcil
també, però insisteix en què
cal trobar trobar una manera
de posar fi als problemes amb
el trànsit en aquest carrer. En
aquest sentit, critiquen que el
govern s’escudi dient que els
problemes que hi ha al
Professor Castelló són puntuals, sobretot perquè es tracta
d’un camí de pas de persones i
vehicles que ve d’una zona en
ple creixement com és el
Bareu. Alhora, donat que és un
camí escolar, creuen que
s’hauria de debatre una solució a aquest problema també
amb les AMPE’s.

Una altra possible solució al
volum de trànsit podria arribar
amb el nou Pla de Mobilitat de
la vila, que ha de fer una diagnosi per introduir millores en
carrers com el Professor
Castelló. De fet, des del govern
municipal s’ha insistit a l’empresa que l’està elaborant perquè estudiï especialment la
zona del Bareu, davant les
queixes i la preocupació que
genera la circulació a la zona.
La redacció d’aquest pla es va
engegar en el mandat passat i
la fa una empresa de la
Diputació de Barcelona. En el
moment de tancar l’edició d’aquesta revista faltava poc perquè l’empresa presentés el
resultat de l’estudi fet a
l’Ajuntament.
Per fer aquest Pla de
Mobilitat s’han posat punts de
control per conèixer la freqüència de pas en indrets
determinats d’Arenys de Mar i
també la carretera. La idea és
tenir informació per plantejar
solucions a llarg termini per
millorar la mobilitat a la vila.
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La Policia Local disposarà d’un
nou dipòsit pels cotxes abandonats
✎ Mar Sánchez
L’Ajuntament ha començat a
habilitar una parcel·la a la
zona de Valldegata-Ponent, a
prop de la nau de la Brigada
Municipal, que serviarà com
espai on poder deixar els vehicles abandonats a la via pública a Arenys de Mar. Ho va
anunciar l’alcaldessa, Annabel
Moreno, en el darrer ple d’octubre després que des de l’oposició es posés sobre la taula el
problema expressat per part
de la mateixa Policia Local
sobre la manca d’espais on
poder deixar els cotxes abandonats, alguns dels quals porten més de mig any al carrer o,
fins i tot, en algun cas més
d’un any.
El cap del cos de seguretat,
Sebastià Górriz, va manifestar
la seva queixa perquè que no
tenen espai prou ampli per deixar els vehicles abandonats
que hi ha a la vila. Górriz va dir
que no era la primera vegada
que havien fet evident aquest
problema al govern municipal,

però fins ara no s’ha fet mai
res. Des de la polica es reclama tenir un indret més gran i
amb garanties de seguretat per
a tots aquests automòbils, ja
que quan es troba un vehicle
abandonat, la Policia hi posa
un adhesiu identificatiu per a
portar-lo al dipòsit i que no
destorbi. De fet, pels carrers
de la nostra vila es poden
observar que hi ha diversos
vehicles amb aquest adhesiu.
Des de la Policial Local defensen que aconseguir un solar on
dipositar els vehicles és una de
les prioritats que tenen, ja que
a causa d'aquesta situació la
població té la sensació que la
policia no actua en el poble.
El problema principal és que
les places reservades al pàrquing del Xifré, el lloc designat
per a deixar els cotxes que es
retiren, no són suficients. Fins
que no treuen un grup de vehicles, no en poden posar més i
per aquest motiu reclamen a
l'Ajuntament un lloc on poderlos emmagatzemar. Des de la
Policia Local expliquen que

XAVI SALVANYÀ

El cos de seguretat fa temps que diu que l’espai al pàrquing del Xifré és massa petit

Hi ha cotxes que fa un any que estan per retirar

cada any gestionen entre 110 i
120 vehicles com a cotxe abandonat, però només tenen 10
places al pàrquing del xifré.
Aquest nou espai que necessiten, segons Sebastià Górriz, ha
de complir unes condicions
bàsiques, com per exemple
que estigui vigilat i tancat als
vianants perquè no es vegi què
hi ha dins i doni la sensació
que és un lloc per a desballestar cotxes. “Creiem que ha de
ser un lloc amb garanties i la
inversió econòmica ha de ser
l’adequada per garantir que els

cotxes estan guardats”, afirma
Górriz.
Per
la
seva
banda,
l’Alcaldessa ha explicat que el
terreny que s’està adaptant a la
zona de Valldegata-Ponent ja
s’ha aplanat i s’ha fet un tancament. Més endavant, s’haurà
d’adequar l’espai per fer un
mur perimetral i instal·lar una
càmera de vigilància. Annabel
Moreno, va reconèixer que no
pot donar dates per traslladar
els vehicles, ja que es contempla l’adequació de l’espai amb
el pressupost del 2020.
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Comencen les obres per millorar
l’accessibilitat al mercat municipal
XAVI SALBANYÀ

Els paradistes feia temps que demanaven aquesta actuació tant a dins com a l’entorn
✎ Mar Sánchez
A mitjans del passat octubre van
començar noves obres per
reformar el mercat municipal.
Les feines consisteixen en refer
la pavimentació al carrer Olivar,
entre la Riera i el carrer
Margarides, així com la renovació dels lavabos públics de l’equipament municipal, entre
altres actuacions. Les obres
duraran uns tres mesos i compten amb una subvenció de la
Diputació de Barcelona de gairebé 100 mil euros.
La idea és refer la pavimentació per eliminar les voreres i
convertir el carrer en plataforma única, tal com s’ha fet al
carrer Margarides. Una obra que
era una reivindicació per part
dels paradistes i usuaris perquè
actualment el mercat no té una
bona accessibilitat per les persones amb mobilitat reduïda.
Les obres les realitza l’empresa
VAOS, la mateixa que va fer el
carrer de la Parera, i també
inclouen la renovació dels lavabos afegint-ne un per a persones

Les obres inclouen una millora d’accés pel carrer Olivar

amb mobilitat reduïda i la pavimentació de la illa on es situen
les parades de peix fresc a la
part central de l’edifici.
Abans d’aquestes obres, s’han
fet altres actuacions com el
canvi de llums per LED de les
parades centrals i laterals. Quim
Mas, regidor de Promoció
Econòmica, ha destacat que
només s’han canviat els llums,

no la instal·lació elèctrica perquè fer això suposaria una inversió molt elevada. De fet, l’electricitat representa la despesa
més gran del mercat municipal,
per aquest motiu aprofitant que
alguns punts estaven espatllats
s’ha optat per fer el canvi a les
noves bombetes. Aquestes
obres s’han pogut realitzar amb
diners del romanent ja que es

consideren inversions sostenibles.
En general, els paradistes del
mercat valoren molt positivament les obres que s’estan duent
a terme en aquest equipament
municipal. Tot i que les obres els
afecten, consideren que les
millores que s’hi realitzen són
necessàries. De fet, consideren
que les millores al mercat i les
activitats que s’hi fan afavoreixen que molta gent s’acosti a
comprar al mercat i puguin d’aquesta manera mantenir-lo viu.
Una altra de les accions previstes és un concurs públic que iniciarà els tràmits a finals d’any
per legalitzar la situació d’alguns paradistes que han perdut
la concessió de la parada.
Segons Quim Mas, estudiaran la
possibilitat que l’antiguitat dels
paradistes sigui un dels mèrits
per guanyar el concurs.
L’objectiu principal de les millores al mercat és el de conservar
l’edifici històric, millorar les
condicions dels paradistes i
atraure més gent cap al comerç
local.
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Els usuaris de l’Estiu Genial creuen que
cal millorar l’organització i la informació
AJUNTAMENT D’ARENYS DE MAR

Per primer cop, Quiràlia ha sigut l’encarregada de dur a terme els casals d’estiu municipals
✎ Paula Pons
Aquest estiu s’ha celebrat la
12a edició de l’Estiu Genial, el
conjunt de casals municipals
que tenen lloc durant els
mesos de juliol, agost i setembre. Enguany, però, hi ha hagut
una diferència important respecte a la resta d’edicions. Fins
ara, les activitats de l’Estiu
Genial havien anat a càrrec de
l’entitat arenyenca FLOC, però
aquest 2019 Quiràlia, una
empresa de Manlleu, va guanyar la licitació del servei.
Ara, el govern ha demanat un
estudi per recollir les diferents
opinions de les famílies que
han dut els seus fills i filles al
casal d’estiu municipal. En
aquest sentit, el consistori ha
passat un qüestionari a prop de
200 pares i mares. Una enquesta que han respost 43 famílies,
que representen menys d’un
25% dels usuaris de l’Estiu
Genial 2019. Tot i la baixa participació, d’aquest estudi es
poden extreure diferents conclusions.

Més de 200 nens van passar per la 12è Estiu Genial

Un 83,7% dels enquestats creu
que la relació entre monitors i
infants ha estat bona. Mentre

La comunicació entre
empresa i famílies va
anar millorant durant
les setmanes de casal,
segons Puig
que la resta considera que hauria de millorar en alguns aspectes. En aquest sentit, Míriam
Puig, regidora d’Infància i
Joventut, assegura que, tot i
ser una empresa nova al capda-

vant del servei, alguns dels
monitors d’aquesta edició
havien treballat en passades
edicions de l’Estiu Genial i
això ha fet que no fossin tot
cares noves per als nens i
nenes.
Un dels aspectes que no ha
acabat d’agradar a les famílies
ha estat la comunicació amb
l’equip de monitoratge. Un
60,5% opina que la comunicació ha estat “bona” o “molt
bona”, mentre que la resta creu
que s’hauria de millorar.
Segons Puig, però, tot i que les
primeres setmanes la comuni-

cació va ser complicada,
l’Ajuntament va estar a sobre
de l’empresa i va anar millorant dia rere dia.
Per últim, quant a la planificació, organització i informació
de les activitats, un 41,9% dels
enquestats creu que s’hauria de
millorar. La regidora d’Infància
i Joventut ho atribueix, entre
altres motius, al fet que tot i no
estar dins del plec de clàusules, el consistori va demanar a
l’empresa que els casals fossin
temàtics, com s’havia fet
durant els últims anys. Tot i
que Quiràlia va acceptar dur-ho
a terme, era la primera vegada
que ho feien i, per tant, l’oferta
d’activitats no va ser tan
àmplia respecte a anys anteriors. Segons l’Ajuntament, que
en general fa una valoració
positiva de l’Estiu Genial d’enguany, aquest és un dels aspectes a millorar de cara l’any
vinent. I és que, cal recordar
que, després de guanyar el concurs públic, Quiràlia serà l’empresa encarregada de dur a
terme l’Estiu Genial 2020.
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Els veïns d’Arenys, preocupats pel
perill dels arbres malalts o morts
XAVI SALBANYÀ

L’Aplec del Remei s’ha de suspendre per la caiguda de branques grans dels eucaliptus
✎ Redacció
Els veïns d’Arenys de Mar veuen
amb preocupació el seguit d’arbres morts o malalts que hi ha a
la vila i que suposen un perill per
als vianants. L’ensurt més gran,
de moment, s’ha donat al rial de
Canalies quan el dia 11 de setembre el vent va fer caure un eucaliptus que va esclafar un cotxe
aparcat. Per sort, ningú va prendre mal. El forat que va deixar la
soca, encara és molt visible al
carrer i els veïns demanen que
es tapi per evitar que ningú caigui. Aquest arbre va trencar els
fils de l’enllumenat públic i un
tram del carrer va romandre a
les fosques durant cinc setmanes. Els veïns alerten ara dels fils
que han quedat a baixa alçada i
avisen que un camió els pot
arrossegar i provocar nous talls.
D’altra banda, l’arbre que presentava perill de caure a la Riera
d’Arenys, tocant a la sortida del
carrer Andreu Gurí va ser finalment tal·lat per l’Ajuntament. Es
dona la circumstància que
aquest arbre va ser batejat pels

Eucaliptus caiguts a la plaça del Remei i al cementir i el plataner tal∙lat a la Riera

serveis municipals amb el nom
de Santi, perquè estava davant
de la sucursal del Banc
Santander. La soca d’aquest
arbre roman a l’escocell del plataner.

Finalment, l’aplec del Remei
que s’havia de fer el 13 d’octubre
es va haver de suspendre pel
perill que hi havia de que les
branques dels eucaliptus que hi
ha a la plaça de l’ermita caigues-

sin. De fet, una branca de grans
dimensions ja va caure dies
abans.
Els
Ajuntaments
d’Arenys de Munt, Arenys de
Mar i Caldes es reuniran amb la
propietat per reprendre l’aplec.
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EL SAGRISTÀ ES JUBILA
El passat dia 29 de setembre la
comunitat cristiana d'Arenys
va voler rendir un petit homenatge a en Quico Bosch en
motiu de la seva jubilació com
a sagristà major de la parròquia de Santa Maria d'Arenys
després de 22 anys de dedicació. En l'acte hi va intervenir el
rector actual Mn. Joan Soler, el
president del consell pastoral,
Eudald Prat i el mateix Bosch.
Prat, com a acte d'agraïment
per la seva dedicació, va fer
lliurament d'un quadre del pintor arenyenc Joan Manel
Salichs on es pot veure el
mateix Quico Bosch amb el
campanar de fons.

OLIMPÍADES A L’ESCOLA LA
PRESENTACIÓ
Els dies 9, 10 i 11 d’octubre es
van celebrar les IV Olimpíades
Concepcionistes a l’escola La
Presentació d’Arenys de Mar.
Alumnes de les escoles
Concepcionistes d’arreu van
participar-hi i va conèixer i
gaudir del nostre poble. Al llarg
d’aquests tres dies es van realitzar proves de diferents
esports: des d’esports de pilota
a curses, maratons i esports
nàutics. Hi van participar gairebé cinc-cents nens de primer
i segon d’ ESO d’onze escoles
diferents. Els alumnes van gaudir molt de les activitats proposades, que no s’haurien pogut
realitzar sense la implicació i la
disposició de les diferents entitats: el Club Nàutic, la Base
Nàutica, el Club de Pàdel
d’Arenys de Munt, la UFEC, el
Club
de
Vòlei
Arenys,
l’Ajuntament que va cedir les
diferents instal.lacions esportives, les Escolàpies... Des de l’
Escola La Presentació han volgut agrair a totes aquestes entitats, a tots els pares voluntaris,
als alumnes de 1r. de BAT i a
tothom que s’hi va implicar.
ROGER POU, PREMIAT
El dramaturg arenyenc Roger
Pou ha estat premiat a Sagunt
amb el XVI Premi de Teatre
Pepe Alba per l’obra “Retòrica
de la incertesa”. Pou és direc-

FEDAMAR
CREA
UN
CAMPIONAT DE FUTBOL 7
La Fundació Fedamar dedicada a la promoció de l’esport
per a persones amb discapacitat funcional, ha creat un campionat de futbol 7 en el qual hi
participen equips d’arreu de
Catalunya. L’inici de la lliga es
va fer al camp de futbol

tor del Taller de Teatre
d’Arenys de Mar des de 2005 i
ha escrit més d’una vintena de
títols alguns dels quals han
estat guardonats. L’obra premiada a Sagunt narra la història de les darreres hores de
vida de Walter Benjamin a una
habitació de l’Hostal França de
Portbou. Pou es va mostrar
molt content per aquest premi i
afirma que darrerament se sent
més motivat escrivint obres
que dirigint-les. Una companyia de teatre de València s’ha
interessat en representar l’obra
guardonada.

FEDE CEDÓ
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ESCOLA LA PRESENTACIÓ
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d’Arenys de Mar, tot i que encara no hi ha un equip arenyenc.
Fedamar es va fundar el 2013 i
compta amb 150 usuaris que
fan activitats a Mataró,
Granollers,
Barcelona,
Badalona i Canet.
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Una nova associació de veïns
neix des de les xarxes socials
L’AVAM s’està constituint per donar veu a les problemàtiques veïnals
✎ Fede Cedó
Finalment Arenys de Mar tindrà una nova Associació de
Veïns que, com totes les anteriors han nascut per solucionar un conflicte social. En
aquest cas la Associació de
Veïns d’Arenys de Mar (AVAM)
ja s’està constituint a l’entorn
d’una junta directiva provisional, el pas previ per obrir un
procés que permetrà donar
entrada als veïns que ho desitgin.
Tot va començar en un d’aquells debats encesos que
darrerament proliferen per les
xarxes socials. En aquest cas
pel grup Arenys Cívic del
Facebook. Allí s’hi troben
molts veïns queixosos amb
l’administració local i també
que reclamen solucions a problemàtiques que, com la neteja
del poble, és comú en tots els
debats locals. També és clau
pel naixement d’una nova
associació que doni veu als
veïns, el fet que, més sovint del
que seria desitjable en una
administració local, la més

propera al ciutadà, no es faci
cas de les seves reclamacions.
Alguns
membres
de
l’Ajuntament eren els primers
que deien que aquesta mena de
reivindicacions no es podien
fer a través de les xarxes
socials, sinó contactant amb
l’administració. Ara però,
l’Associació de Veïns esdevindrà un interlocutor vàlid al que
no es podrà driblar amb les
respostes oficials. Cal esmentar que l’alcaldessa, Annabel
Moreno, al programa El
Dominical de Ràdio Arenys, en
ser requerida la seva opinió
sobre la nova AVAM, va reblar

que “em sembla molt bé, és el
que havien de fer”.
I ho han fet, arriba una nova
associació, hereva de la combativa Associació de la que
queda un petit reducte, la
Vocalia de Jubilats, que ja ha
avançat no vol integrar-se en la
nova entitat. O d’aquella associació que va nàixer amb el
conflicte del mal estat de l’aigua per protegir-se dels atacs
dels responsables municipals
de l’època.
Avancen doncs els de l’AVAM,
que es declaren “assemblearis
i participatius” mentre preparen una pàgina web i un correu
electrònic. Sempre esperant
ser ben rebuda per la gent
d’Arenys, on tota hi tindrà
cabuda.
Els estatuts de la nova entitat
van ser registrats a finals d’octubre en el quals es fixen com
a un dels objectius: “Canalitzar
les reivindicacions comunitàries dels seus associats i del
veïnat en general, defensant
l’interès comú amb tots els
estris que permeti la normativa
legal vigent”.

On aneu? Mossos
d’Esquadra
✎ Fede Cedó
Anys reclamant més presència policial pels carrers.
Temps demanant que el cos
de Mossos sigui més proper i
transparent amb els mitjans
de comunicació, i sempre és
més llunyà. Això no és cosa
del conseller, no és ell qui
dicta com han d’actuar les
patrulles locals. Un lloc on hi
tenen una caserna que ens és
llunyana i inaccessible. Tot
això és el fidel reflex del
caràcter de qui dirigeix els
Mossos a la nostra zona. Una
persona que sempre que pot
evita donar informació als
mitjans de comunicació, als
que defuig, i de portes
endins critica, però que després és capaç, sense donar la
cara, d’enviar una patrulla a
amenaçar els mateixos ciutadans als que demà trobarà
esmorzant a la fleca, per persuadir-los que no reivindiquin res multitudinari amb el
Cant dels Ocells. On aneu,
Mossos? aquesta no és la
policia que volem. Volem
agents compromesos amb la
comunitat, sensibles amb les
reivindicacions i les necessitats. Desobeïu, doncs, són
ordres malicioses. No serà el
poble qui us denunciarà.
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✎ Antoni Pardo

NOVA PUBILLA I HEREU
Dissabte 19 d’octubre es va
realitzar la festa per escollir la
nova pubilla i hereu d’Arenys
de Mar. Els triats van ser Aina
Mendiara, com a pubilla, i
Oriol de Antonio, com a hereu.
Tots dos van ser els únics aspirants. També es van triar la
pubilleta, l’hereuet i la dameta
que van recaure en Maria
Eulàlia Navarro, Daniel Planet
i Ivet Fors, respectivament.
ANNABEL MORENO DEIXA LA
JUNTA DE L’AMI
L’alcaldessa d’Arenys de Mar,
Annabel Moreno, ha deixat de
ser
vicepresidenta
de
l’Associació de Municipis per
la Independència (AMI).
Moreno
ocupava
aquest
càrrec des del març de l’any
passat fins aquest mes de
setembre. La nova junta continua sent presidida per l’alcalde del Port de la Selva, Josep
Maria Cervera, i compta entre
els seus membres amb la regidora d’ERC d’Arenys de Munt
Tònia Vila.
ELS SERÀFICS VOL SER LA
CASA DEL TEATRE
La nova junta del Casal de
Joventut Seràfica vol fer un
canvi en les activitats de l’enti-

El poder del capital
sempre guanya

tat per convertir-se en una
Casa de Teatre i centrar-se en
fer activitats d’arts escèniques
a banda de la programació teatral. El cap de setmana de Tots
Sants organitzen un túnel de la
por que valdrà 1,5 euros.
S’INICIA L’EXPULSIÓ D’OKUPES DE LA RAURETA
L’Ajuntament d’Arenys de Mar
ha iniciat els tràmits legals per
fer fora els okupes que viuen a
la finca de la Raureta i que,
segons l’entitat Junts Autisme,
s’havien instal·lat, havien fet
algunes obres amb ànim de
quedar-se. En canvi, el govern
municipal assegura que un
dels dos okupes ja ha marxat i
l’altre ho farà en breu.

L’Ajuntament calcula que en el
moment en què la finca es
cedeixi a Junts Autisme perquè l’habilitin com a centre
d’adults, els okupes ja no hi
seran.
EL RIAL DE CANALIES RECUPERA EL LLUM
Després d’un mes d’espera, els
veïns del rial de Canalies van
recuperar l’enllumenat públic
del carrer que havia quedat
malmès després del temporal
d’aigua i vent que va caure el
matí del passat 11 de setembre. El retard es va produir a
l’intercanvi de responsabilitats entre Endesa i l’empresa
que fa el manteniment per
encàrrec municipal.

El poder del capital ja sigui
de dretes o esquerres ho
controla. Poden dir “Volem
60.000 milions o ens quedarem amb els diners del
poble, de la caixa de les pensions”. Els hi donem però
volen tenir mes diners. Així
que fan que es retardi en
pagar el crèdit o hipoteca, es
queden la vivenda i fent tripijocs la tornen a vendre o
llogar assegurant-se que
l’antic propietari continuarà
pagant perquè sinó el poder
judicial farà embargar part
de la nomina o la pensió.
Però volen guanyar més i
com que avui el jovent els
agrada fer les gestions via
telemàtica, tanquen oficines
i treuren treballadors, els
rebuts estatals, municipals,
les companyies d’aigua,
llum, gas, telèfon... Fan obrir
un compte per efectuar els
cobraments, però llavors
per fer aquestes gestions
també cobren. Total que
amb pocs anys guanyen el
doble de beneficis, alguns
fan furts de pocs milions,
diuen que entren a la presó,
però mai ningú els veu i al
poc temps queden lliures i
no retornen ni un cèntim.
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Lluís Armisen guanya la Menció
Bernat Coll a la Nit de l’Esport
XAVI SALBANYÀ

Gairebé 120 esportistes van resultar guardonats durant l’acte del passat octubre
✎ Marisa Montes
El passat 3 d’octubre es va celebrar la Nit de l’Esport a un
Teatre Principal que va veure
com s’omplien totes les seves
localitats. Gairebé 120 esportistes van resultar guardonats
durant l’esdeveniment, entre
els quals es va trobar Lluís
Armisen, del Club Taekwondo
Viro, que va obtenir la Menció
Especial Bernat Coll.
A més de Lluís Armisen, optaven a aquest reconeixement
Joan Tapias, del Club Rem
Arenys i Alfonso Bujan i Sílvia
Gonzàlez, del Club Vòlei Platja
Arenys. Finalment, la votació
popular va fer que el guardó fos
per a Armisen, del Club
Taekwondo Viro. De fet, aquest
club va ser un dels protagonistes de la nit, per haver aconseguit, en diferents proves i competicions, un total de 9 medalles d’or, 8 de plata i 23 de bronze.
També va pujar a l’escenari
l’Arenys de Mar Club Ciclista,
representat
per
Gustavo

Lluís Armisen, tercer per l’esquerra, amb la resta de premiats

També hi van ser
mencionats esportistes
d’equips d’altres ciutats, com Belen Belda,
Dídac Plana i Anna
Benet
Tayeda, que va ser homenatjat
durant l’acte per haver completat la famosa cursa París-Brest-

París, que és la més llarga del
món i fa un total de 1.200 quilòmetres.
De la Penya Apa-Anem-hi
també van rebre guardons
diversos components, pels seus
mèrits al Circuit de Cros del
Maresme. Entre aquests esportistes es va fer una especial
menció a Marta Mitjans, campiona de Catalunya de Cros.

L’equip mini masculí A del
Club Arenys Bàsquet va ser
premiat per assolir el campionat de la Lliga del nivell B, mentre que el Club de Pesca MarEsport ho va fer per la gran
quantitat d’integrants que han
tingut bones classificacions als
últims campionats.
Altres agrupacions que van
rebre premis van ser l’Equip
Veterà de Rem d’Arenys, masculí i femení, el Club Vòlei
Platja
Arenys
de
Mar,
l’Associació Tir amb Arc La
Conxorxa, el Club Patinatge
Artístic Arenys de Mar o el
Club Nàutic, entre d’altres.
També van ser mencionats els
esportistes que formen part d’equips d’altres ciutats, com
Belen Belda, del club Vòlei Vall
d’Hebron; Dídac Plana, del FC
Barcelona de Futbol Sala, i
Anna Benet, del Club Patí
Aldea de Tarragona. L’acte va
ser presentat per Raquel
Begines. També hi van intervenir la regidora d’Esports,
Mònica Danés, i l’alcaldessa,
Annabel Moreno.
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D’Arenys i dels arenyencs

Sermó de Mn. Martí Amagat al funeral d’Espriu
✎ Ramon Verdaguer
El 22 de febrer de 1985 a les
dues de la tarda Salvador
Espriu mor a Barcelona. Tenia
72 anys. L’enterrament i funeral
es va fer el dissabte dia 23 de
febrer a la vila de Sinera.
Enguany fa 35 anys de la seva
mort.
Mn Martí Amagat rector de la
petita pàtria de Salvador
Espriu –“Sinera”, bon amic del
poeta, adreçà als assistents al
funeral les següents paraules
curulles de sentit cristià i profunditat poètica:
Preguem - Un nou cel i una
nova terra. “Des de la meva
simpatia per aquest home que
regalimava arenyisme pels quatre costats del seu cor: Des de
la meva admiració sense reserves per aquest home de primera fila -home d’una bondat respectuosa i delicada i d’un sentit
permanent del deure; des del
meu agraïment de català per
aquest home que tant ha treballat i lluitat pel nostre país; des
de la meva fe cristiana; que em
fa veure un germà en cada
home, deixeu-me convidar-vos
a tots aquells que d’acord amb
les vostres conviccions pugueu

compartir-les, a unes pregàries
pel Salvador Espriu que ha fet
traspàs.
Reforcen la meva petició unes
paraules que ell mateix m’escrivia fa poc temps; aquestes:
“Moltes gràcies –em deiamoltes gràcies sobretot per l’inapreciable oferiment de les
seves oracions, que prou que
les necessito”.
Preguem, doncs, i fem-ho
manllevant aquella humilitat
que presidia tothora la conducta del Sr. Salvador Espriu.
Preguem des d’aquella humilitat que ens porti a reconèixer
que en realitat no saben on
comença la mort i on acaba la

vida, on comença Déu i on acabem nosaltres, on acaba la
terra i on comença el cel.
Preguem tanmateix, convençuts que la gran catedral del
silenci “la petita pàtria que
encercla el cementiri” –com
deia el poeta- ressona amb
música d’esperances i que la
promesa d’una futura i eterna
primavera davalli a les tombes.
Preguem, demanant que es
desperti a uns nous cels i una
nova terra: aquella on l’ànima
no pateix de temor, on es pot
portar sempre el cap ben dret,
on la mentida no entaca mai els
mots, on les fonts de l’amor no
es perden pels deserts del cos-

tum i la rutina i on, finalment,
hom pot estimar a cor obert i
sentir-se estimat de veritat.
Preguem, perquè hagi aconseguit el que cantava en els seus
versos de la seva “Cançó de la
mort resplendent”: “Lluny,
enllà/ de paraules amargues,/
una mort resplendent/ vaig trobar.”
Al funeral, en moments únics,
difícilment reproduïbles, i quan
l’església anava esdevenint poc
a poc, un mercat de Calaf, la
veu nítida de la Montserrat
Roig, s’aixecà i de forma potent
digué “Això és un enterrament,
no un mercat.”
Amén...
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LA CUINA FÀCIL A CASA

Els ingredients
Per a 4 persones:

Patates farcides de botifarra
I per acompanyar
Truita de pa amb tomàquet
Necessitem: ous, pa, tomàquet i pernil salat.
Agafem un parell de llesques
de pa de pagès i les suquem
amb tomàquet per les dues
bandes. Després esmicolem o
tallem a trossets petits el pa.
Batem els ous per fer la truita
i quan estiguin ben batuts afegim el pa amb tomàquet.
En una paella posem un raig
d’oli i quan estigui calent
tirem el preparat dels ous i
fem la truita. La servim al plat
i quan encara està calenta li
posem per sobre el pernil
salat.

Preparació
✎ Estrella Morales
Netegem la pela de les patates i les bullim en una
olla amb aigua i sal. Un cop estiguin fetes deixem
que es refredin en la mateixa aigua. I quan estiguin fredes les podem tallar per la meitat.
Reservem.
En una paella posem una mica d’oli i fregim les
botifarres que haurem obert. Quan estiguin daura-

des les reservem. En la mateixa paella posem la
ceba, el porro i les pastanagues tallades i quan la
ceba estigui transparent afegim les botifarres i
remenem.
Obrim la botifarra negra i també l’afegim. Quan es
desfaci, apaguem el foc. Rectifiquem de sal.
Encenem el gratinador del forn.
Buidem les patates i afegim la polpa a les botifarres. Ho barregem tot i després omplim les patates.
Preparem un allioli i cobrim les patates. Ho
posem al forn a gratinar. Bon profit!!

4 patates grans
1 ceba gran
1 porro
2 pastanagues
2 botifarres
1 botifarra negra
Allioli
Sal i pebre
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