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Ultimàtum comarcal a Arenys
pel cost de la brossa
P2a6

El Consell Comarcal amenaça amb deixar de fer la recollida si l’Ajuntament
arenyenc no paga 174.000 euros de sobrecost del servei d’aquest any
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Ultimàtum comarcal a Arenys per
un deute de 174.000 de la brossa
El Consell del Maresme amenaça amb deixar el servei de recollida aquest desembre
✎ Enric Sierra
enys de Mar no se'n surt amb la
gestió de la recollida de la
brossa. Ara fa un any, l'empresa Recolte que tenia adjudicada la realització d'aquest servei
va decidir unilateralment marxar d'Arenys i va obligar
l'Ajuntament a contractar a
correcuita l'empresa Resmar
que depèn del Consell
Comarcal del Maresme (CCM).
Aquesta transició d'una empresa a una altra no va ser senzilla.
D'entrada, els empleats de
Recolte van passar a dependre
de Resmar i es van haver de
respectar les seves condicions
de sou i laborals. A més,
Recolte es va quedar amb
camions que l'Ajuntament
d'Arenys de Mar havia pagat i
que el consistori arenyenc
reclama per la via judicial.
El CCM va assumir el servei,
però des del primer moment
van advertir que el cost que

Càlcul del Consell Comarcal del Maresme del servei a Arenys i el diferencial econòmic

suposava per a l'empresa
Resmar era superior al que
l'Ajuntament d'Arenys pagava
per Recolte. Aquest escreix es
devia al fet que els empleats de
Recolte cobraven un 25% més
de sou i que el servei de recollida que Arenys demanava a
Resmar era més exigent del
que inicialment s'havia detallat. I aquí van començar les
discussions entre el Consell
Comarcal i l'Ajuntament arenyenc.

Al mes d'abril d’aquest any, el
CCM ja va enviar una carta a
l'alcaldessa d'Arenys, Annabel
Moreno, en la qual indicaven
tots els serveis fora de conveni
que Resmar feia a la població
arenyenca i la diferència de
sous. La carta demanava aleshores a Arenys de Mar el pagament de 110.000 euros extres
per cobrir aquest diferencial.
Després de diverses reunions
entre tècnics municipals i del
CCM, no es van posar d'acord

essencialment perquè des
d'Arenys es considerava que
Resmar no feia bé la seva feina
i la seva reclamació no tenia
base.
L’estira-i-arronsa va continuar
als despatxos i no va transcendir. Un cop arribat l'estiu, es va
aplicar el reforç d'aquesta temporada alta, però s'ha prolongat més enllà del 30 de setembre i es manté en l’actualitat.
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Guerra institucional pels residus
✎ E. S.
SEGUEIX DE LA PLANA 2
Davant de la negativa d'Arenys
d'assumir el pagament del
major cost que defensa el CCM,
el president de l'ens comarcal,
Damià del Clot, ha enviat una
carta a l'alcaldessa Moreno en
la que dona un ultimàtum: si
Arenys de no paga a principi
d'aquest mes de desembre els
174.600 euros de diferencial
que hi ha entre el cost inicial
del servei i el real, el CCM
retornarà la delegació del servei de recollida a l'Ajuntament
arenyenc i, per tant, deixarà de
treballar a la nostra població.
L'alcaldessa Moreno rebutja
l'amenaça i diu que el CCM no
pot retirar-se d'un servei essencial com la recollida d'escombraries i, també, continua
negant el deute que reclama
l'ens comarcal. Es dona la circumstància que el president
comarcal i l'alcaldessa són del
mateix partit (ERC).
Mentrestant, Moreno ha
donat instruccions per a que
s'acceleri el plec de condicions
del nou contracte de recollida
de la brossa per adjudicar dins
el 2020 a una nova empresa
aquest servei. La pregunta és si
què passarà amb el deute que
reclama el CCM i si aquest farà

Brossa després d’eliminar els contenidors de l’estació

efectiva la seva amenaça.
Una història de pressa
L'arrel d'aquest conflicte es
troba en la urgència que va
tenir Arenys de Mar fa un any
quan Recolte va abandonar el
servei. El CCM se’n va fer
càrrec i va creure el que
l'Ajuntament li va dir sobre el
funcionament
del
servei.
Segons un informe de l'ens
comarcal: El conveni firmat el
27 de novembre de 2018, in
extremis, “anava acompanyat
d'un pla de treball, basat en la
informació
aportada
per
l'Ajuntament i que des del
Consell Comarcal no es va

poder contrastar per la urgència en l'inici de la prestació del
servei”.
El document al qual ha tingut
accés l'AGENDA indica que “la
realitat és que aquest pla de treball ha estat insuficient des
dels seus inicis per donar un
bon servei al municipi”. I detalla: “Per garantir la correcta
prestació del servei, Resmar ha
hagut d'incrementar les seves
actuacions, fet que comporta
un increment de la despesa que
no ha estat suportada per
l'Ajuntament”. La carta que ha
enviat el CCM a l'alcaldessa
recorda que hi ha hagut diverses reunions on s'ha exposat

aquest problema i assenyala
què s'hauria d'incorporar en el
contracte per adequar-se a la
feina que fan. Aquests afegits
són “l'extensió a tot l'any de la
recollida prevista per a la temporada alta, la recollida de la
brossa a les guinguetes de les
platges que no estava contemplada, la durada del servei
superior a la prevista i la dedicació de l'encarregat”.
També es demana l'eliminació
de les zones d'emergència com
la que s'ha tret a l'estació de
tren perquè generen molta
feina i que la resta de zones de
contenidors es tanquin i es controlin, si cal amb multes, per
evitar un mal ús. En aquest sentit, es posa com a exemple
Canet de Mar on s'apliquen
aquests controls i s'ha reduït
entre 350.000 i 400.000 euros el
cost anual del servei que també
realitza Resmar.
La carta del president comarcal acaba amb l'ultimàtum: “En
cas que considereu inviable
aquestes propostes, us comuniquem que proposarem al plenari comarcal que aprovi el retorn
de la competència que ens heu
delegat, per tal que gestioneu
des del vostre Ajuntament el
servei, doncs és insostenible el
servei que estem prestant
actualment”.
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L’acord firmat per la millora dels
contenidors queda en paper mullat
Hi havia un compromís per posar càmeres i un sistema de targetes a la zona de l’estació
El 6 de novembre de l’any passat, el govern de l’Ajuntament
d’Arenys de Mar, representat
aleshores per ERC i PSC, i l’oposició de Junts per Arenys,
van firmar un document
segons el qual JxA permetia la
cessió del servei de recollida
d’escombraries a l’empresa del
Consell Comarcal del Maresme
a canvi que el govern es comprometés a crear zones d’emergència de contenidors tancades, vigilades amb càmeres i
accessibles amb targetes dels
usuaris, que a la vegada possibilités atorgar descomptes als
ciutadans que complissin amb
la selectiva.
Aquest acord el van firmar els
dos regidors del govern Laia
Martin (ERC) i Ramon Vinyes
(PSC) i Estanis Fors (JxA). El
document detallava que les
zones de contenidors d’emergència tindrien tancament de

XAVI SALBANYÀ

✎ E. Sierra

La zona d’emergència de l’estació abans i després d’haver-la eliminat

fusta i que s’habilitarien dues
“una d’elles a l’estació de
RENFE i l’altra a decidir”.
També es garantia que l’actuació es faria dins aquest any
2019 amb una dotació econòmica prevista al pressupost.
Aquest pacte firmat ha quedat
en paper mullat, segons va
denunciar Estanis Fors i va
confirmar la mateixa Laia
Martin en el darrer ple municipal de novembre. Martin es va
disculpar per l’incompliment i

el va atribuir al fet que no hi va
haver temps abans de les eleccions municipals i després, la
configuració del govern ha
estat una altra. A banda, la
zona d’emergència de l’estació
ha estat eliminada per la degradació en què s’havia convertit
aquell indret per culpa d’un ús
incívic abusiu.
Fors va lamentar que els
acords firmats s’incomplissin
perquè “generen desconfiança
de cara futurs pactes, perquè

no te’n pots fiar”. Per la seva
banda, la nova regidora de
Serveis, Ona Curto, va assenyalar que ara ja no queden zones
d’emergència per llençar la
brossa i que, per tant, l’acord
signat no és necessari. En
canvi, Laia Martin va recordar
que les zones de contenidors
que queden a la vila “són de
facto zones d’emergència”. Tot
i això, govern i oposició s’han
emplaçat a consensuar el nou
model de recollida.
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Arenys de Munt es planteja multar
als veïns que no reciclin bé
S’ha detectat que els dissabtes, dia de recollida del rebuig, la gent ho llença tot barrejat
✎ Pau Massip
L’Ajuntament d’Arenys de
Munt s’ha proposat arribar al
60% de les escombraries reciclades aquest 2020 per tal d’avançar-se a les exigències marcades per la Unió Europea de
cara als pròxims anys, que exigiran augmentar cada vegada
més les deixalles que es recuperen per tenir un nou ús.
Segons dades del consistori,
aquesta tardor la recollida
selectiva s’ha situat en un 45%,
una xifra baixa tot i la millora
del 8% aconseguida des de
principis d’any. Des del govern
no estan satisfets amb aquestes dades i es prendran mesures per incrementar la quantitat d’escombraries que se
separen correctament i s’acaben reciclant.
Per començar, des de la regidoria de Medi Ambient es
faran campanyes informatives
que se centraran especialment
en els comerços i les indústries del poble, grans generadors d’escombraries, que han

de millorar la separació que
fan de les deixalles per tal de
reaprofitar la màxima quantitat possible d’escombraries
que generen. Però més enllà
d’aquesta mesura, un dels
principals problemes que hi ha
actualment amb el sistema de
recollida porta a porta és que,
els dissabtes, quan en principi
només s’ha de tirar el rebuig,
molts veïns aprofiten per tirar
escombraries que es poden
reciclar, tot barrejat en una
sola bossa. Fins ara, els
escombriaires recollien aquesta
brossa,
però
ara
l’Ajuntament es planteja no
fer-ho, ja que no es tracta de
rebuig, material que no es pot
aprofitar i que s’ha de portar a
la incineradora, cosa que
suposa una despesa de més de
240.000 euros per a les arques
municipals. A més, seguint les
directrius europees per reciclar més, cada vegada serà
més car cremar les escombraries a la incineradora o portarles als abocadors. Per això, l’àrea de Medi Ambient ha posat

en marxa una campanya per
conscienciar als arenyencs
que cal separar correctament
les escombraries i que s’ha de
respectar el que toca treure
cada dia, sense tirar-ho tot
barrejat els dissabtes. A més,
el responsable de l’àrea, Jordi
Maimí, va explicar que començaran a obrir bosses i a analitzar-ne el contingut per multar
aquells arenyencs i arenyenques que no reciclin les seves
deixalles.

Si Arenys de Munt vol
emprendre totes aquestes
mesures per incrementar la
quantitat d’escombraries que
recicla el municipi, a Arenys
de Mar les xifres són força
millors i, el 2018, es van reciclar més de la meitat de les
deixalles que va generar el
poble. Segons les dades publicades
recentment
per
l’Agència de Residus de
Catalunya, a Arenys de Mar,
l’any passat es van reciclar el
51,01% d’escombraries que es
van generar. Això significa que
es van reaprofitar 265,82 quilos de deixalles per veí.
Aquestes xifres situen la vila
marinera en la quarta posició
entre els municipis catalans
d’entre 15.000 i 60.000 habitants que més reciclen, només
per darrere de Sant Just
Desvern, Caldes de Montbui i
Martorell, assolint d’aquesta
manera l’objectiu de la Unió
Europea, que diu que, el 2020,
cada poble ha de reciclar, com
a mínim, el 50% de les escombraries que genera.
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La riera d’Arenys de Mar registra
el pas d’uns 11.000 cotxes al dia
XAVI SALBANYÀ

Un estudi determina que la riera i el Bareu són els punts més problemàtics de trànsit
✎ Mar Sánchez
La riera és el punt de la vila
que registra més problemes de
trànsit. Així ho determina l’estudi que ha elaborat una consultora finançat per la
Diputació de Barcelona sobre
la mobilitat a Arenys de Mar i
que
han
presentat
a
l’Ajuntament. En concret, una
mitjana d’11.000 vehicles diaris hi passen en hora punta,
sobretot per davant del tram
central de la plaça de
l’Església. L’estudi va començar a elaborar-se el mandat
passat i ha tingut diverses
fases, entre les quals s’ha
posat unes bandes de control
del pas de vehicles a diferents
punts de la vila.
La regidora de Mobilitat, Laia
Martín, destaca que aquesta
diagnosi corrobora la sensació
que ja es té en aquests tant a la
riera com en altres punts del
poble. “Tot això que ja sabíem,
el que fem ara es quantificarho i saber de quina magnitud
estem parlant. A més, també

Fa setmanes que 11.000 cotxes diaris pateixen aquest sot

ens ha servit per saber si ens
visita molta gent de fora, així
com cap a on es mou la gent,
quin tipus de trajecte fa”,
comenta Martín. Totes aquestes dades han de servir, segons
diu, per saber on s’ha d’actuar.
De fet, totes les dades recopilades serviran com a base per
fer propostes.
A més de la riera, l’altre punt
problemàtic que confirma l’estudi el trobem al rial de Bareu.

En l’anàlisi de circulació d’aquest rial també s’ha inclòs la
baixada del carrer Professor
Castelló, el carrer Olivar i el
rial de les Canalies. Aquesta és
de les zones més problemàtiques pel que fa volum de trànsit, i a més l’anàlisi que s’ha fet
va coincidir amb els dies en
què el rial del Bareu era d’un
sol sentit per l’esllavissada del
mur, motiu pel qual les dades
de pas de cotxes en aquesta

zona són altes. I és que l’estudi
posa en evidència que molts
dels vehicles acaben passant
pel Professor Castelló a través
del Pla dels Frares. L’estudi
confirma per tant, l’ús de la
part alta del rial del Bareu com
a sortida baixant pel Professor
Castelló, que registra un pas
de 800 cotxes al dia.
Al marge del moviment dels
cotxes per la vila, la diagnosi
que s’ha fet també ha estudiat
els desplaçaments a peu, en
bicicleta i patinet per Arenys
de Mar. De moment, però, les
dades no han transcendit
públicament. Laia Martín ha
explicat que cal un estudi de
totes les dades que recull la
diagnosi feta i convocar posteriorment una taula de treball
que serveixi per fer una pluja
d’idees per aportar solucions a
llarg termini. En aquesta mesa
també participarien els integrants de la consultora que ha
fet l’estudi que recolliran les
aportacions i acabaran d’elaborar un pla de mobilitat per la
vila.
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Les futures rotondes sota
l’autopista ja tenen projecte
✎ Mar Sánchez
La Generalitat posarà a licitació la redacció del projecte per
la construcció de les dues
rotondes sota l’autopista entre
els dos Arenys. Una rotonda
anirà abans del pont, just sortint de la nostra vila cap amunt,
i l’altra a l’alçada de l’entrada
de Can Jalpí.
Aquestes rotondes volen
resoldre els problemes de trànsit en aquest punt on s’han produït accidents e cotxe, alguns
d’ells, amb víctimes mortals.
Les rotondes complicaran les
maniobres per aquells vehicles
que venen de la C32 i agafen a
la sortida d’Arenys per no
haver de pagar un euro més en
el peatge. A més, s’evitaran els
creuaments i les zones amb
mala visibilitat, i millorarà
especialment l’accés a la urbanització Aiguaviva que ara
molts cotxes fan servir com a
zona de canvi de sentit per tornar a agafar l’autopista.
Assumint aquest projecte, es
comença a mirar de trobar una
solució a una de las reivindicacions dels dos Arenys que ignorava el Departament de

Plànol de la ubicació de les dues rotondes

Trànsit, ja que no ho considerava un punt negre viari.
L’alcaldessa Annabel Moreno
diu que és una bona notícia que
es posi fil a l’agulla a aquest
projecte que reivindiquen des
de fa temps. I és que, amb
aquestes rotondes, també es
pot aportar una solució pels
accessos i pel pas de cotxes i
camions que venen del polígon
industrial de Valldegata i volen
anar direcció Girona per l’autopista.
Els Ajuntaments dels dos
Arenys fa temps que estan preocupats per l’augment d’accidents que es registren al nus
viari de sota la C32. De fet, l’informe del qual disposen és que
en els darrers 5 anys s’han

comptabilitzat fins a 32 accidents amb víctimes en aquesta
zona. En aquestes xifres, no
s’hi compten les topades que
s’han resolt entre els particulars sense la intervenció de la
policia. La primera trobada
dels dos Ajuntaments amb
representants del Departament
de Territori per parlar d’aquest
projecte es va celebrar el mes
de juny de l’any passat. En tot
cas, Annabel Moreno remarca
que es tracta d’un projecte a
llarg termini. I és que, una
vegada aprovat i fetes totes les
passes pertinents, caldrà mirar
si pot entrar dins els pressupostos de la Generalitat. Tot i
això, destaca la importància de
trobar una solució a la zona.

Com tenim
la Riera (3)
✎ Jaume Barangé
Què s’ha de fer amb les
terrasses de bars o restaurants que tot i tenir la deguda
llicència per ocupació de via
publica, en fan un ús d’espai
més ampli (en alguns casos
abusius) i limiten encara mes
el pas de vianants, com és el
cas sobretot dels usos de les
terrasses al Passeig Xifré, que
és un autèntic “campi qui
pugui” i la majoria de parades
del mercat setmanal, que tot
hi tenint marcat els límits, fan
un pas endavant. Els tècnics
es van equivocar quan es va
acordar per normativa la distància lliure entre façanes i
terrasses, perquè les voreres
són de prioritat per als vianants i no s’hauria d’haver
decidit per criteris recaptatoris. Les voreres s’omplen, a
més de vianants, de vehicles
de discapacitats, bicicletes i
patinets, en què aquests dos
darrers, cal una regulació
expressa. Un dia prendrem
mal i llavors tot seran lamentacions. No és estar en contra
de les terrasses, sinó de què
la normativa és abusiva en
perjudici dels vianants i de la
irresponsabilitat de qui les
administra amb el seu abús
tan descarat i incontrolat.
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Les places no subvencionades
del geriàtric s’apugen un 17%
✎ Enric Sierra
El que s’havia presentat com unes ordenances
fiscals continuistes i congelades, ha acabat
destapant un dels augments de preu públic
més grans dels últims temps. El ple de
l’Ajuntament d’Arenys de Mar va aprovar inicialment el mes d’octubre una puja del 17% del
preu de les quatre places no subvencionades
que hi ha al geriàtric municipal. Ara passaran
de pagar 1.595 euros a 1.869 en els casos de
grau II i III de dependència, que són els més
habituals.
Aquestes places s’utilitzen com a solució
d’urgència per a famílies que necessiten
ingressar sobtadament un familiar mentre tramiten els ajuts a la Generalitat. Aquesta tramitació pot durar mesos i fins i tot, més d’un any.
Per aquest motiu, les famílies han de pagar al
geriàtric públic una tarifa equivalent a les residències privades durant el temps que la
Generalitat triga a atorgar els ajuts a què
tenen dret.
La pujada de preu ha provocat la protesta
dels usuaris i també dels grups de l’oposició
que han demanat una revisió de la decisió del
govern municipal. Una de les usuàries i JxA
han presentat al·legacions a l’aprovació municipal i ara haurà de ser el govern tripartit qui
haurà de decidir si manté aquest increment de
preu o bé opta per un augment progressiu
com demanen els usuaris.
La polèmica ha posat de manifest que el
govern té la intenció d’impulsar una tarifació

Una habitació del geriàtric

social al geriàtric municipal, similar a la què
s’aplica a l’escola bressol. Això vol dir que es
fixarien unes tarifes màximes i els usuaris
pagarien en funció de la seva renda familiar.
Però si volen fer això, per què han fet aquesta
puja ara i no han esperat a la tarifació social?
El regidor de Serveis Socials, Josep Antoni
López, reconeix que es podria haver esperat i
que no hi havia cap pressa, però que aquest
nou model de tarifa s’aplicarà com a d’hora,
l’any vinent.
López defensa la pujada explicant que aquestes tarifes no augmentaven des del 2013,
moment en què l’Ajuntament les va baixar per
fer-les més barates que les residències privades i així garantir que totes les places s’omplien. L’augment va rebre els vots a favor del
govern (ERC, CUP i AEC) i del PSC. Els regidors socialistes, però, han reconsiderat la
seva posició i ara són partidaris d’aturar l’increment i apostar per una pujada progressiva.

Cartes
PROFESSOR CASTELLÓ
Com a veí d’aquest carrer voldria afegir altres conseqüències i, no poc
rellevants, de l’intens trànsit de vehicles que passa per aquest carrer:
-Perill físic per als vianants, sobretot
les persones grans i nens, doncs és un
carrer molt estret i voreres altes, irregulars i estretes.
-Contaminació acústica pel soroll
dels cotxes i motos i quan passen per
sobre de les reixes de aigues pluvials
i les tapes metàl·liques dels diferents
serveis, que no estan prou ajustades.
Penso que l’excés de transit es podria
pal·liar si es redistribuís part del trànsit procedent del Pla dels Frares i
zona Bareu a l’Avda. Pau Costa (Rial
del Bareu) i sortís a la Riera pel c./
Bisbe Català (c/. de la Parera), que
actualment està alliberat de trànsit
rodat (excepte veïns i serveis). J.C.
DESCANSA EN PAU, COMPANY
Aquest novembre ens ha deixat en
Marcel Aguilar. Des de Col·lectiu
Reset volem expressar el nostre dol:
“Ens vas guiar, educar i inculcar uns
valors que seran eterns. Ens vas dedicar tota l'energia que et quedava i,
fins l'últim moment vas estar al peu
del canó. Amb exempleritat però
amb fermesa. Amb responsabilitat
però amb tocs de bogeria. Amb
paciència però amb diligència.
Exemple. Referent. Humà.". Gràcies
Marcel, company. Col·lectiu Reset.
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La urbanització del rial de Canalies
es preveu que s’iniciï l’any 2023
XAVI SALBANYÀ

L’Ajuntament va presentar als veïns un avantprojecte per arranjar el malmès vial
✎ Mar Sánchez
Els veïns de Canalies feia
temps que demanaven una trobada amb responsables municipals per parlar de la situació
del rial que s’havia agreujat
més després del temporal de
vent de que va bufar l’11 de
setembre amb la caiguda d’un
eucaliptus que va esclafar un
cotxe i va provocar també problemes d’enllumenat. La zona
no està recepcionada, només
hi hauria la part del via que sí
que és de l’Ajuntament. El
Consistori va convocar els
veïns per parlar sobre com
afrontar la situació del rial el
passat novembre.
Una de les veïnes, Cristina
Serrano, va explicar al programa El Dominical de Ràdio
Arenys que estaven satisfets
de veure com ara hi ha voluntat per trobar una solució pel
rial. En aquesta trobada es va
exposar un avantprojecte
urbanístic, des de l’Avinguda
rial de les Canalies, la pujada
de Montmar, la pujada del

El rial va quedar molt danyat amb el temporal de la Diada

Portinyol, i un tram de l’N-II. A
la reunió, però, els veïns van
fer alguns suggeriments que es
podrien incorporar, com per
exemple que les voreres siguin
més amples. El projecte el
pagaran els habitants de la
zona al 100%. Serrano va
assenyalar que els veïns estan
amb un sistema de cooperació,
de manera que l’Ajuntament
tirarà endavant el projecte del
qual es faran càrrec els prop

de 300 propietaris que hi ha a
la zona.
El cost de l’avantprojecte
pujaria entorn els 1,3 milions
d’euros inicial que, segurament, acabarà sent més car.
Una vegada es tanqui caldrà
fer el projecte d’urbanització,
el de reparcel·lació (on se
sabrà l’import per a cada veí),
es posa a licitació i s’executa.
Cristina Serrano va explicar
que l’Ajuntament avançaria els

diners. De moment, no se sap
com ho hauran de fer els veïns
per pagar, tot i que es diu que
podria ser a terminis. Serrano
va comentar que cada un d’ells
podria arribar a pagar uns
5.000 euros, tot i que hi haurà
casos en què no farà falta, ja
que el constructor d’alguns
dels habitatges de la zona va
deixar un aval. En principi, els
veïns compten que tot pugui
estar llest per iniciar les obres
el 2023, tot i que els veïns van
demanar a l’Ajuntament que es
pogués avançar tot quan més
aviat millor.
A més de Canalies, una altra
de les zones d’Arenys on els
veïns reclamen una una actuació és el rial del Sepí. Entre
altres coses, els van robar els
cables de l’enllumenat públic,
hi ha manca de manteniment i
pins tallats. La regidora de
Serveis, Ona Curto, i responsables de la brigada van anar a
veure l’estat del rial. De
moment, han recuperat la llum
al carrer però encara falten
més feines.
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Veïns de Canalies viuen atemorits
per grups d’okupes des de fa 7 anys
XAVI SALBANYÀ

El propietari de les vivendes està en fallida i les cases són un perill perquè hi fan foc a dins
✎ Fede Cedó
“Si surts al carrer i els mires, t’insulten i t’amenacen”. Aquesta és
només una ínfima part del calvari que viuen 30 famílies de
l’Avinguda de Canalies des que
fa set anys grups d’okupes van
accedir per la força a unes vivendes desocupades. Des de llavors
“estem en un perill constant”
sense que ningú hi actuï
L’Ajuntament diu que és una propietat privada, però els veïns
recorden que també és un “tema
de seguretat ciutadana, incivisme i insalubritat”.
Són nombrosos okupes de
diverses nacionalitats, que han
accedit als números 45, 47, 49 i
51. Els de l’est són els més perillosos perquè són violents i protagonitzen baralles i ningú sap
ben bé a què es dediquen. “A l’estiu s’hi poden arribar a reunir
unes 50 persones”. En un altre
casa coincideixen magribins i
subsaharians i les baralles són
constants, fins i tot han arribat a
haver punyalades. Altres són
petits traficants que també tre-

Les quatre cases okupades al rial de Canalies

Els veïns estan obligats a
conviure amb grups de
delinqüents que els
amenacen i
l’Ajuntament no hi pot
fer res
ballen demanant amoïna i tots
disposen de diners i vehicles. I a
la darrera casa hi ha un grup de
toxicòmans.

Des de que van okupar les
cases, els robatoris als veïns
sovintegen, els vehicles reben
danys, consumeixen alcohol i
fan les seves necessitats al
carrer, llencen brossa a les
cases veïnes i això fa que la zona
s’ompli “de rates i serps”.
Per si no fos suficient, els del
número 51, tenen una vintena de
conills que fins fa poc tenien en
llibertat, però va ser motiu d’una

baralla amb els magribins perquè “els gossos perillosos que
també van sense lligar, se’ls
menjaven”. La degradació a la
zona és tant evident que fins i tot
“les cases han perdut valor” i
ningú s’atreveix a vendre.
Però tot i el neguit encara els
queda espai per l’ironia: “estem a
Sodoma i Gomorra” i és que s’hi
viuen escenes esperpèntiques
com “practicar sexe als terrats a
la vista de tothom” o denunciant
a crits agressions sexuals entre
ells. Fins i tot han estat a punt de
calar foc “perquè han fabricat
una llar de foc foradant una
paret” que dóna al carrer.
Ja no punxen la llum perquè la
companyia els va tallar la connexió. L’aigua l’agafen de fonts o
salten als patis veïns per robarne. Tot això ho sap l’Ajuntament
però els diu que no pot fer res en
una propietat privada, però que
ha augmentat el patrullatge. La
Generalitat els diu que és competència municipal i el propietari, un constructor arenyenc, va
fer fallida i no en vol saber res.
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L’ACA diu ara que al Bareu cal una
canalització gran que val 4 ó 5 milions
XAVI SALBANYÀ

Els veïns també reclamen una solució definitiva i mentrestant que hi hagi manteniment
✎ Bernat Salbanyà
Les
conseqüències
dels
aiguats de setembre i octubre
han esperonat els veïns del rial
de Pau Costa a l’hora de revindicar millores en l’urbanisme i
els serveis municipals que els
pertoquen. La gestió municipal
de la prevenció dels aigüats, la
neteja viària o el cas del mur
ensorrat han derivat en un
malestar general que ja s’ha
traduït en una llista concreta
de demandes a l’Ajuntament.
El passat 19 de novembre es
van reunir els veïns i
l’Ajuntament per abordar
aquestes demandes. En aquesta reunió, el govern va assumir
que hi ha temes pendents de
neteja i manteniment del rial, i
que miraran de prioritzar-los.
Els veïns demanen millorar la
gestió de les escombraries i
que l'Ajuntament faci les inversions necessàries abans no es
trobi solució tècnica definitiva
per al rial. A més, també demananen un pla de prevenció de
rierades que ha d’incloure la
retirada de sorres i canyes a la

La reparació del mur esfondrat al setembre va per llarg

part de dalt del rial, davant de
l’Escola Sinera, i la gestió de
l’aparcament de cotxes en dies
de risc de tempestes. A banda
d’això, els veïns també
inclouen en les seves peticions
el manteniment del clavegueram o la millora de l’enllumenat i la instal·lació d’una passera pels dies de pluja.
Ara bé, el que tant veïnat com
l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA) es posen d’acord és en
trobar una solució definitiva

per a la canalització del rial.
L’Ajuntament ja ha contactat
amb l’ACA perquè plantegi
com s’ha d’abordar el tema,
però encara espera resposta.
Per ara, l’ACA es compromet a
fer un estudi d'inundabilitat
per valorar riscos i solucions
en les properes setmanes. Cal
recordar que des del 2007
s’han encarregat 4 projectes,
però han quedat tots desestimats. L’Ajuntament calcula
que les obres de canalització

poden costar entre 4 i 5
milions d’euros, lluny dels
365.000 euros que aquest té
reservats per una actuació
superficial. En aquest sentit,
l’ACA ja ha anunciat que el que
cal és una canalització d’envergadura i és aquesta empresa
pública qui té l’última paraula
en les actuacions que s’hagin
de fer al rial.
Pendents del mur
La reconstrucció del mur que
serpara el rial de Pau Costa del
carrer de Mn. Josep Palomer
encara va per llarg. La redacció del projecte de reconstrucció es va retardar perquè els
tècnis municipals van qualificar l’obra amb caràcter d’urgència i no d’emergència.
D’aleshores ençà, el trànsit ha
estat tallat en una direcció.
El cost de l’obra serà de
43.000 euros més IVA, que es
pagaran amb els 365.000 euros
reservats pel projecte integral
del Bareu. Els veïns també
demanen retirar les tanques de
formigó per tal que no entri
aigua a les cases.
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Moreno retindrà Policia i Urbanisme
i només delegarà Recursos Humans
La remodelació del govern anunciada per l’alcaldessa es quedarà en un únic canvi
✎ Enric Sierra
La nova legislatura municipal
va propiciar novetats en la
composició del govern local.
Per una banda, els tres partits
(ERC, CUP i AEC) que governen ho fan amb majoria absoluta, a diferència dels darrers
mandats. En segon lloc, hi ha
hagut una important renovació
en la composició del govern
perquè sis dels nou regidors
són nous i això va comportar
que
l’alcaldessa
Annabel
Moreno assumís dues àrees
més de les què tenia, concretament es va quedar Policia Local
i Recursos Humans.
Moreno va explicar que havia
pres aquesta decisió per donar
temps als nous regidors a que
s’adaptessin a la vida política
municipal i va anunciar que, a
final d’aquest any, faria una
nova remodelació del govern
per delegar algunes competències que s’havia quedat.
Precisament, aquesta acumulació d’àrees de l’alcaldessa li va
comportar crítiques dels dos

partits de l’oposició (JxA i
PSC), sobretot perquè ara el
govern compta amb més mans
que l’anterior legislatura.
Ja som a finals d’any i l’alcaldessa ha decidit que l’anunciada remodelació del govern
sigui petita i només afectarà
una de les àrees que ostenta.
Moreno delegarà Recursos
Humans a la regidora de la CUP
Marta Prades que, a banda
d’Educació, porta un àmbit de
nova creació que s’anomena
Organització Administrativa i
que lliga amb la futura competència que li traspassarà l’alcaldessa. Per tant, Annabel

Moreno mantindrà les carteres
de Policia i Urbanisme, a banda
de l’alcaldia. En els primers
dies del mandat es va rumorejar que l’àrea de Policia passaria a mans de la regidora d’ERC
Mònica Danés que porta
Esports i Gent Gran.
L’àrea de la Policia és important i necessita certa veterania
política per governar-la, especialment pels conflictes laborals que ha viscut en el passat.
Aquesta seria la raó que hauria
fet decidir a l’alcaldessa a mantenir aquest àmbit de govern i
no cedir-lo a cap dels regidors
novells. La minicrisi de govern
deixarà el camp lliure a l’aprovació del Pla d’Acció Municipal
(PAM) per al mandat, un pla
que els partits del govern estarien ultimant.
D’altra banda, la mà estesa als
grups de l’oposició que el tripartit municipal havia promès a
l’inici de la legislatura perquè
col·laboressin en accions del
govern
s’ha
refredat.
L’alcaldessa Moreno va lamentar el veto que la CUP havia

posat al PSC perquè repetissin
com a membres del govern i,
per això, ha temptejat un dels
regidors socialistes, Víctor
Camon, perquè assumís el projecte d’impuls de la zona industrial de Valldegata. La CUP no
hi veu inconvenient a aquesta
col·laboració, però al PSC s’ha
obert un debat intern sobre la
conveniència de treballar per
un govern que els va expulsar.
Camon ha manifestat la seva
voluntat de treballar però
abans demana que Moreno es
comprometi a dotar el projecte
de pressupost i que hi hagi
voluntat política de tirar-lo
endavant per evitar que l’encàrrec sigui només un gest de
cara a la galeria.
On sembla que no hi ha gaire
intenció de cedir projectes
municipals és a Junts per
Arenys, el veritable competidor
polític i electoral d’ERC.
Malgrat això, la relació entre
republicans i JxA s’ha suavitzat
en aquest inici del mandat i és
menys aspre que l’anterior
legislatura.
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Arenys de Mar demana 107.000
euros pels desperfectes dels aiguats
XAVI SALBANYÀ

L’Ajuntament reclama els ajuts a la Generalitat i al Fons de Contingència de la Diputació
✎ Fede Cedó
L’Ajuntament ha quantificat en
107.673 euros els desperfectes
produïts pels aiguats del 22 i 23
d’octubre. Aquesta xifra només
fa referència al mobiliari urbà i
les destrosses en carrers. La
xifra, si es comptabilitzen els
danys particulars, que s’han
negociat amb les companyies
asseguradores, s’hauria triplicat.
L’informe tècnic ha tingut en
compte les dades meteorològiques que demostren que el dia
22 van caure una pluja torrencial de 4 mm en un minut i una
màxima de 193 mm/hora amb
ràfegues de vent de 77,4 km/h.
L’endemà, més del mateix, pluja
torrencial de 4,6 mm en un
minut i una intensitat de precipitació de rècord 288 mm/h
amb un vent de 72,4 km/h.
Els principals desperfectes es
van produir a la N-II i als rials
Pau Costa i Sa Clavella, que van
arrossegar fins a sis cotxes, produint un embús de riuada que
va inundar la carretera. A l’altra

Les penyes esllavissades i el parquet del pavelló bufat

Només el parquet
deteriorat del pavelló
poliesportiu ja té un cost
de 73.000 euros que no
se sap qui pagarà
banda, els embornals eren insuficients i la riera es desbordava
provocant greus inundacions
en pàrquings de Platja Cassà i
del carrer Doedes. A la carretera s’hi van acumular dos pams

de fang i es fan produir diversos
episodis de cases inundades i
violentades per esllavissades,
com la del carrer Capellans on
l’allau va entrar pel pati del
darrere i va sortir per la porta
principal. També per esllavissada es va desallotjar una família
al carrer Anselm Clavé.
El pavelló també va patir
danys al parquet, que estan
valorats en 70.000 euros. Ara
caldrà veure qui ho paga, ja que

l’assegurança només n’assumeix una petita part. “Mirem si
ho ha d’arreglar la UFEC” va dir
l’alcaldessa.
Altres desperfectes es van
detectar a la teulada del
Geriàtric municipal i al col•legi
Joan Maragall on s’hi van produir diverses filtracions. També
va patir desperfectes l’enllumenat a la Riera, Pau Costa i Hort
del Bisbe.
El ferm d’asfalt dels carrers
també es va veure molt malmès
per la violència de les avingudes torrencials. Així, s’ha de
reparar l’aslfalt a la zona dels
Cinc Cantons, al Rial de Sa
Clavella; a la rotonda de
l’Olivar, on encara hi ha un
esvoranc al ferm. A Arquitecte
Gaudí i al Bareu. També van
patir desperfectes els carrers
amb nova pavimentació, com
Sant Joan i Margarides.
La riuada també es va endur 500
bujols de recollida selectiva
amb xip, 60 dels més grans per
les comunitats i tres de 240
litres, tots valorats en 5.000
euros.
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Els Arenyencs de l’Any suspenen
el control de les obres públiques
Aproven l’oferta cultural, esportiva i d’oci, els serveis socials, de salut i de la gent gran
✎ Enric Sierra
Els homes i dones que durant
els anys han estat escollits per
votació popular com a
Arenyencs de l’Any es van
constituir fa tres anys en un
consell, a proposta de
l’Associació
d’Informadors
d’Arenys (l’AIA) que és l’entitat
que edita l’AGENDA i que organitza l’elecció de l’arenyenc de
l’any. Aquest consell es va reunir aquest novembre i, animats
per l’AIA, van respondre a una
enquesta sobre temes relacionats amb Arenys i després van
mantenir un animat debat
sobre els resultats que havia
donat el sondeig.
Sense haver tingut oportunitat
de posar-se d’acord prèviament
amb les respostes, els membres
del consell d’Arenyencs de
l’Any va arribar a conclusions
molt semblants. La primera
pregunta era oberta i es demanava quins són els cinc princi-

Resultat de la valoració del 0 al 10 del que més preocupa

pals problemes que té Arenys.
La gran majoria va respondre
que la neteja i l’estat dels
carrers, seguit a distància de
l’aparcament, la mobilitat, la
falta d’habitatge i de feina. Les
respostes van ser espontànies i
coincidents. Altres problemes
que es van destacar, tot i que
amb menys èmfasi, van ser (per

aquest ordre): “excés de funcionaris, seguretat, clavegueram, incivisme, falta de pla
estratègic, sortides d’aigua a la
Riera, el destí del Xifré, els projectes no realitzats, la desídia
de l’administració i la falta d’atractiu a empreses tecnològiques”.
També es va demanar al con-

sell que puntués del 0 al 10 un
conjunt d’àrees i serveis (vegeu
quadre adjunt). Els arenyencs
de l’any van ser coherents amb
la primera resposta i van suspendre el control de les obres
públiques, el preu de la zona
blava, l’aparcament, l’atur, la
neteja viària, el trànsit, la falta
d’habitatge i transport públic,
l’estat dels carrers, la relació
Ajuntament-veïns, la seguretat i
l’oferta comercial.
Els aspectes que van aprovar
van ser l’oferta cultural i d’oci,
l’atenció sanitària, de serveis
socials i gent gran, i les
instal·lacions esportives. El
consell va debatre també sobre
altres qüestions com l’incivisme, la recollida de la brossa, de
la què en donarem compte en la
revista de gener. En la següent
plana trobareu la resta de resultats de l’enquesta que tenen a
veure a altres temes.
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El Consell d’Arenyencs de l’Any van abordar vuit preguntes sobre qüestions d’actualitat de la vila. En primer lloc, van debatre sobre el futur model de recollida d’escombraries i la majoria considera que
s’hauria de mantenir contenidors en algunes zones, sobretot les més densificades.
En aquest sentit, van reclamar més mà
dura contra l’incivisme que s’ha descontrolat en matèria de la brossa. També consideren que els veïns que ho facin bé, haurien de ser recompensats.
Preguntats sobre la inversió pública per
convertir l’antic convent de les clarisses
en una biblioteca, el 53% respon afirmativament, però hi ha coincidència a l’hora de
demanar un estudi sobre quanta gent utilitza avui aquest equipament per valorar la
necessitat i acabar de prendre una decisió.
Consideren que si les dades avalen la
urgència d’ampliar aquest servei, ningú no
s’hi podrà oposar ni indicar que Arenys té
altres necessitats més urgents.
On hi ha una àmplia majoria és a l’hora de
manifestar que és prioritària la inversió
pública en la millora dels rials per evitar
danys pels aiguats. Així com troben que
cal fer un passeig marítim cap Caldes
d’Estrac.
D’altra banda, hi ha unanimitat sobre el
futur del mercat municipal. Tots els membres del Consell d’Arenyencs d’Any creuen
que aquest equipament no sobreviurà si es
manté com està en l’actualitat i no es
modernitza seguint el model d’altres
poblacions que han donat un nou impuls

als seus mercats públics incorporant restauració i altres serveis atractius als usuaris. Finalment, els arenyencs de l’any són
molt crítics amb la manera com s’ha gestionat l’acollida de menors no acompan-

yats a Arenys i, especialment, amb la
Generalitat que no ha dotat al poble de
recursos i amb el Govern central que no ha
resolt la seva situació legal perquè puguin
treballar quan arriben a la majoria d’edat.
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Mor una veïna d’Arenys en
caure d’un cotxe en marxa
Havia sortit d’un centre de protecció per a víctimes de violència
✎ Fede Cedó
Tràgica mort d'una jove que
residia a Arenys de Mar, que
s'havia pogut beneficiar del
programa d'atenció a les víctimes de violència de gènere. A
través d'aquest servei li havien
trobat un pis protegit a Reus,
una casa okupa compartida al
centre d'Arenys de Mar.
Divendres 15, per causes que
s'investiguen la jove viatjava
en una furgoneta per la Ronda
de l'Litoral quan, a l'altura de
Sant Adrià del Besòs, va sortir
despedida del vehicle, el conductor del qual en cap moment
es va aturar a socórrer-la.
Després de l'impacte va ser
atesa pels serveis d'emergències, que la van traslladar a
l'hospital, on va morir poques
hores després.
Els investigadors no volen
aventurar cap hipòtesi, mentre
que en el seu entorn familiar
no dubten a parlar clarament
d'un assassinat ja que revelen
que "estava amenaçada". Ningú
sap les causes que van portar a

la jove a sortir de el sistema de
protecció per tornar a Arenys,
on es relacionava amb un
delinqüent habitual. Segons
fonts policials, és un dels capitostos que fan negoci amb els
pisos-puntada als que accedeixen per la força.
Durant la investigació segons
fonts pròximes a el cas, s'ha
sabut que la víctima també
estava reñacionada amb un

L’entorn familiar de la
víctima no dubta a
assegurar que es tracta
d’un homicidi perquè la
noia estava amenaçada
altre conegut de les dependències judicials, un toxicòman i
narcotraficant que residia a
Pineda de Mar, de manera que
una de les línies d'investigació
busquen en l’entorn de el tràfic
de droga. Els dos individus, al
tancament d'aquesta edició,
han desaparegut i estan a la
recerca i captura.

Segons l'entorn de la noia, la
seva reacció a l'abandonar el
seu espai de protecció tindria a
veure amb la seva filla de tres
anys, que ja no viu a la casa
okupa i que ha passat a estar
amb una parenta a l'espera de
la decisió dels serveis d'atenció a la infància. Veïns relaten
que, dies abans de l'esdeveniment, diverses unitats dels
Mossos es van desplaçar fins a
l'habitatge ocupat per retirar la
custòdia a el pare i marit de la
víctima..
Els que estan impactats són
els treballadors dels Serveis
Socials, tal com va manifestar
l'alcaldessa en el plenari municipal i ho va ratificar el regidor
de l’àrea, ja que no encerten a
entendre per què la dona va
sortir de Reus. Una altra línia
d'investigació es refereix a el
fet que la jove, durant els
últims mesos, s'havia relacionat amb el món de la prostitució, sense que hagi transcendit
si era víctima d'alguna xarxa
organitzada.

El meu desig
pel 2020
✎ Maiol Sanaüja
Comprenc que molts convilatans celebrin el fet que
Arenys de Mar sigui reconeguda amb el distintiu de «Vila
Marinera». Sembla que t'ho
han de dir des de fora perquè
te'n consideris… Destacar les
evidències és el pa de cada
dia en aquesta societat banal
i buida que ens ha tocat de
viure. Que l'Agència Catalana
de Turisme atorgui tal guardó, per obvi (es pot obtar al
reconeixement si el municipi
o el barri té un port amb una
activitat pesquera; una fita a
l'abast de ben pocs, es veu),
doncs molt bé, sí, però a
parer meu hi ha altres prioritats. Les condecoracions autoreferencials- acostumen
a ser les cortines de fum dels
polítics: en tenen prou amb
ser premiats per no haver de
parlar quant a problemes
reals per esmenar. Per exemple, seria un goig que la vila
es posés al mapa per esdevenir la població maresmenca
que ha reduït més l'atur, que
ha retallat el màxim la càrrega impositiva, que ha proposat facilitats perquè hi creixi
la indústria, etc. Oi que sí?
Aquest seria el meu desig pel
2020.
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ERC guanya a Arenys el 10-N però
perd força en favor de JxCat i CUP
✎ Bernat Salbanyà
Esquerra Republicana de
Catalunya va guanyar les eleccions generals del passat 10 de
novembre als dos Arenys. Els
republicans han revalidat la
victòria de l’abril als dos municipis, encara que han baixat
tant en nombre de vots com en
percentatge, seguint la tendència general catalana.
A Arenys de Mar, ERC va
obtenir 2.343 vots (27,98%),
seguit de Junts per Catalunya
que va pujar fins als 1.740 vots
(20,78%), retallant la distància
amb el seu principal competidor respecte les eleccions d’a-

bril. En tercer lloc va quedar el
PSC,
amb
1.147
vots
(13,70%). Darrere hi va quedar
En Comú Podem amb 881 vots
(10,52%) seguit de la CUP que
es presentava per primera
vegada en unes eleccions generals. Els cupaires van obtenir
789 vots (9,42%). El Partit
Popular va recuperar suports
respecte l’abril, arribant als
514 vots (6,14%). Vox també va
millorar resultats en aquestes
eleccions, obtenint 360 vots
(4,30%). En canvi, Ciutadans va
patir un revés important passant dels 732 vots de l’abril a
316 vots (3,77%). Finalment, el
PACMA amb 96 vots (1,15%) i

Más País amb 69 vots (0,82%)
tanquen la classificació. La
resta de partits van sumar 25
vots.
A Arenys de Munt els resultats van ser força similars, en
unes eleccions celebrades en
plena Festa Major de Sant
Martí. ERC va guanyar les eleccions amb 1.773 vots (34,89%).
Això suposa un retrocés respecte a les eleccions generals
del mes d’abril, 386 vots
menys. Per darrera seu, hi va
quedar JxCat, que en aquest
cas també va guanyar vots respecte l’abril, arribant als
1.161vots (22,85%). La CUP va
quedar en tercera posició, grà-

cies als 556 vots (10,94%), i es
situa tercera força al municipi,
per davant del PSC. Els socialistes van obtenir 493 vots
(9,7%). Més avall trobem En
Comú Podem, amb 459 vots
(9,03%), seguit del PP, amb 200
vots (3,94%). La consolidació i
crescuda de l’extrema dreta a
Espanya es reflecteix també a
Arenys de Munt. Vox, que a l’abril va obtenir 96 vots a Arenys
de Munt, va rebre 161, passant
de l’1,77% de vots a l’abril al
3,17% al novembre. Per contra,
cau Ciutadans: dels 355 vots
obtinguts a l’abril (6,55%) van
passar a 143 vots aquest
novembre (2,81%).
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DINAMITZADOR PER ALS
MENORS IMMIGRANTS
Arenys de Mar comptarà amb
un dels 110 dinamitzadors que
contractarà la Generalitat a
tota Catalunya per treballar
l’emancipació juvenil, fomentar la convivència i gestionar
els conflictes que tinguin a
veure amb els menors immigrants
no
acompanyats.
Arenys té 64 d’aquests joves
allotjats al Casal de Colònies
Sant Vicenç.
APP PER INFORMAR D’INCIDÈNCIES AL CARRER
L’Ajuntament d’Arenys de Mar
vol posar en marxa una aplicació mòbil que permeti infor-




LA PUBILLA I L’HEREU D’ARENYS TENEN TÍTOL NACIONAL
L’Hereu
d’Arenys,
Borja
Galbany, i la Pubilla d’Arenys,
Estel Calvo, han estat escollits
Hereu de Catalunya i Pubilla
de
les
Comarques
Barcelonines, respectivament.
Aquesta és la primera vegada,
des de 1994, que Arenys compta amb un títol nacional en el
pubillatge. Per aquest motiu,
l’Associació de Pubillatge
d’Arenys ha proposat fer un
petit homenatge.



En breu

mar els ciutadans d’incidències a la via pública, segons va
anunciar la regidora de
Comunicació, Laia Martin, al
darrer ple. Martin responia a
una pregunta del PSC que
demanava obrir un espai de
denúncia ciutadana de manera
anònima.
PREMI DE POESIA A L’ARENYENCA ANNA MIQUEL
L’arenyenca Anna Miquel
Currius va guanyar el primer
premi de Poesia del Grup D de
la Mostra Literària del
Maresme amb l’obra ‘Càncer
en l’espai-temps i més enlllà’.
LA GENERALITAT DESCOBREIX QUE ARENYS ÉS VILA
MARINERA
L’Agència Catalana de Turisme
de la Generalitat ha atorgat a
Arenys de Mar el distintiu de
Vila Marinera. Aquesta distin-

ció la reben els municipis que
promouen esdeveniments al
voltant del mar. La regidora de
Turisme, Ona Curto, va rebre
el sorprenent distintiu de
mans de la consellera
d’Empresa, Àngels Chacon, en
un acte a Begur.
PETICIÓ D’AJUT PER ARRANJAR ELS BAIXOS DE L’ESCOLA
BRESSOL
L’Ajuntament d’Arenys de Mar
ha demanat a la Generalitat un
ajut de 250.000 euros per
arranjar els baixos de l’escola
bressol Els Colors. Aquesta
subvenció comprèn el període
entre el 2019 i el 2023. Arenys
volia també una subvenció per
canviar les finestres del Xifré
per d’altres més eficients energèticament, però els diners
que ofereix el Govern català
en aquesta línia d’ajuts és molt
petita.
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EL GRAN RECAPTE RECULL 42
BANYERES DE MENJAR
La nova edició del Gran
Recapte d’aliments que es va
fer a Arenys de Mar va recollir
42,5 banyeres, 2,5 menys que
l’any passat. No obstant, des
de Càritas es van mostrar molt
agraïts als arenyencs per les
donacions i als voluntaris per
fer possible la recollida. El
menjar recollit es quedarà a
Arenys i servirà per atendre a
les 231 famílies que ho necessiten. Aquesta xifra va en augment i suposa unes 700 persones.
LA FISCALIA DEMANA L’ARXIU DEL CAS FORS
El regidor de Junts per Arenys
(JxA) Estanis Fors ha comunicat que la fiscalia ha demanat
l’arxiu de la investigació judicial que es va obrir arran d’una
denúncia presentada per l’alcaldessa Annabel Moreno per
una presumpta irregularitat a
l’hora de sancionar una obra
il·legal a una finca del carrer
Partagàs. Segons Fors, la petició de la fiscalia comportarà
amb tota probabilitat el tancament del cas perquè no hi ha
cap altra acusació.
La investigació judicial havia
de determinar si Fors havia
afavorit al particular quan no
va firmar la proposta de sanció municipal per fer les obres
il·legals.
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“La festa de Sant Roc farà 450
anys el 2023 i la farem grossa”
✎ Paula Pons
Amb 19 anys, Emma Torrentó
assumeix el repte de ser la primera dona al capdavant d’un
patronat tan important a la vila
com el Patronat de Sant Roc.
Per què vas entrar als macips?
De petita sempre havia fet de
macipeta. Els meus cosins ja
eren macips i anava amb les
seves colles recollint els diners.
A casa hem viscut molt els
macips, venien a casa, els fèiem
l’esmorzar... Quan vaig ser més
gran vaig ser macipa.
T’esperaves que t’escollissin
com a presidenta?
Una cosa és estar dins de la
junta i l’altra és tenir aquest
càrrec. Tenia molt clar que volia
estar dins de la junta, però em
va xocar ser presidenta, però
m’hi veig i em fa molta il·lusió.
Ser presidenta amb 19 anys és
molta responsabilitat?
Fa molt de respecte. Has de fer
moltes coses, tenir en compte
molta gent... Macips, macipets,
col·laboradors, tota la gent que
està al darrere per organitzar la
festa... Però amb l’equip que
tenim i amb l’antiga junta, que
sabem que és allà per ajudar-

nos, ho podrem tirar endavant
sense cap problema.
Com afronta la nova junta el
repte de ser al capdavant del
Patronat?
Estem una mica espantats, però
bé. Ara hem començat amb la
loteria, i estem començant a
organitzar la cantada de nadales a les residències d’Arenys. A
poc a poc anem entrant en contacte amb la gent del patronat.
Els macips no només surten el
16 d’agost, durant tot l’any fan
activitats.
Per preparar aquesta festa, que
és un dia ple d’emocions, hi ha
activitats tot l’any que ens serveixen per estar junts i mantenir viva la festa.
Com veus Sant Roc?
Sant Roc ho veig més viu que
mai! El nombre de macips,
macipes, macipets i macipetes
que hi ha actualment no havia
estat mai tan alt. Cada any se
superen les inscripcions. Amb
l’ajuda de l’antiga junta esperem que l’any que ve segueixi
així.
A banda dels joves, la gent del
poble s’implica amb Sant Roc?
I tant! Sense la gent del poble
Sant Roc no seria possible.

Sense els col·laboradors, que
sempre hi són, el dia de Sant
Roc no aniria ni la meitat de bé.
I la gent del carrer fa molt,
també. Si no tens ningú a qui
ruixar, no tindria sentit. Per
molta gent és indispensable sortir aquell dia al carrer.
El 2015 la festa de Sant Roc va
ser nomenada Patrimoni Festiu
de Catalunya. Quin és el repte
d’aquesta nova junta?
Volem més. Ara estem pendents
de si ens donen el títol de Festa
Patrimonial d’Interès Nacional,
que també ho atorga la
Generalitat de Catalunya.
Algun repte més de la nova
junta?
El 2023, la festa de Sant Roc fa
450 anys i és una cosa que
volem fer molt gran, la farem
grossa perquè tingui molta
repercussió i que tothom ho
pugui viure com nosaltres.
Què significa ser la primera
dona al capdavant del patronat?
Imposa molt. Al final són gairebé 450 anys amb homes al capdavant. I sempre havien sortit
homes macips. Només fa 15
anys que també sortim les noies
com a macipes. Veus com a poc
a poc les dones han anat guan-

Emma Torrentó
Nova presidenta del
Patronat de Sant Roc
XAVI SALBANYÀ
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yant terreny i s’han esforçat
perquè això pogués passar. És
una responsabilitat molt gran
que faig amb molta il·lusió, i
estic molt orgullosa que gràcies
a moltes dones jo ara pugui ser
presidenta del patronat. Al
final, la societat avança i nosaltres no ens podem quedar enrere.
Sempre s’ha dit que Sant Roc
era la festa major petita. Què
provoca això dintre del patronat?
En el pot petit hi ha la bona confitura. Crec que és la festa que
més sent el poble, perquè és
nostra. Sabem el que és i ens
l’estimem molt.
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Últim any del tobogan per Nadal
✎ Mar Sánchez
Torna una de les atraccions
més esperades pels petits
durant les festes de Nadal, el
tobogan gegant. Es posarà en
marxa el dia 13 de desembre,
com és habitual a la nova part
coberta de la riera, i serà gratuït. Tot i això, des de
l’Ajuntament ja han dit que
aquest serà l’últim any en què
Arenys disposarà d’aquest
tobogan perquè es vol buscar
un altre tipus d’atracció.
Aquest any la gestió d’aquest
tobogan no la farà el Floc i
s’ha tornat a optar per fer un
concurs públic que, a l’hora de
tancar l’edició d’aquesta revista, encara no tenia adjudicatari. L’any passat la gent va llençar pel tobogan de 20 metres
més d’11.000 vegades.

Al costat del tobogan, des de
fa dies, ja hi ha en marxa les
atraccions de la Unió de
Botiguers
i
Comerciants
d’Arenys de Mar (UBICA) per
fomentar que les compres a
Arenys. Per això, el pròxim dia
15 hi haurà la festa del comerç
amb jocs gegants de fusta, una
xocolatada solidària que recollirà diners per “Junts Autisme”
i l’Associació “Aniol, sempre
amb un somriure”, a més d’una
part que serà expositor de les
botigues. Tot plegat, amenitzat
amb el trenet de l’estiu que tornarà per les festes de Nadal i
que es posarà en marxa el dia
20 fins el dia de Reis.
“És un moment de lleure però
també és un moment perquè la
gent ens conegui i sàpiga quines activitats fem a la UBICA”,

destaca Mireia Casan, dinamitzadora comercial de l’entitat. A
més, aquest any s’ha canviat el
sorteig d’una panera per xecs
regals amb diners per gastar en
comerços del poble que es sortejaran el dia 4 de gener. El primer premi dels quals seran
1.000 euros, el segon 500 euros
i el tercer premis serà una bici-

cleta que cedeix Muntbikes.
El Nadal també arriba a la
nostra vila carregat de propostes tradicionals, com la despertada i cagada del Tió el 21 i
22 de desembre al Calisay,
com sempre amb menjar que
es pugui conservar i que,
sobretot, no estigui caducat. I
també repetirà la Fira de
Nadal que hi haurà a la plaça
de l’Església el cap de setmana
del 14 i 15 de desembre, organitzada per la comissió de la
Fira del Solstici. La cinquantena de parades que hi haurà
estaran acompanyades espectacles musicals. Com ja és tradició, es repartirà caldo per
tots els assistents i també
exemplars del calendari 2020
que ha editat l’Agenda.
CONTINUA A LA PLANA 27
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Pressupost participatiu
i participació real

La placeta acollirà la benvinguda al nou any amb una festa
amenitzada amb dj’s, des de les
11 de la nit fins a les 3 de la
matinada. Qui vulgui també
podrà fer la primera banyada
de l’any a la Picòrdia, organitzada per El Moll, qui organitzen
un tarda de quintos a l’Ateneu
Arenyenc el dia de Sant Esteve
i el dia 29.
Canvis a la cavalcada
La cavalcada de Reis canvia
d’organització i enguany la dirigiran Manel Pica i Nia Raboso.
Aquest any no hi haurà campament reial i tot es centrarà la
cercavila del dia 5 de gener a la
tarda. Ses Majestats sortiran
des del Parc de Lourdes, on
seran rebuts en un acte de benvinguda i un espectacle inicial.
Posteriorment, agafaran les
carrosses que estaran esperant-los a la zona de la nova
part coberta de la riera. Pica
explica que se sortirà amb les
mateixes carrosses, però amb
una ‘rentada’ de cara. A més, el
carrilet de la UBICA també s’afegirà a la cavalcada.
Les carrosses baixaran fins a
l’Ajuntament on hi haurà un
altres espectacle per explicar
als nens i nenes el què és la clau
màgica que obre totes les cases
aquella nit. Els nens i nenes
donaran les cartes a la mateixa

✎ Carles Jaurés,
president de l’AVAM

plaça de l’Ajuntament que estarà decorada per l’ocasió. Des de
l’organització destaquen que tot
està pensat també perquè no es
faci pesada l’espera ni els petits
ni els pares i mares.
Pica i Raboso també dirigiran
Els Pastorets que es podran
veure els dies 21, 22, 26, 28 i 29
de desembre i el 4 de gener als
Seràfics. El mateix teatre
també oferirà uns ‘Gags de
Nadal’ el dia 20.
Durant aquests dies tampoc

faltaran els concerts de Nadal,
com el del Cor l’Aixa al convent dels Frares Caputxins del
dia 28 de desembre o el Poema
de Nadal que es farà a l’Ateneu
Arenyenc, recitat pel grup
Vivaveu de la mateixa entitat
amb la Coral l’Esperança el dia
22 de desembre. A més, tothom
qui vulgui també podrà anar a
la Sala d’Exposicions del
Calisay des del 20 de desembre
al 6 de gener per veure el pessebre municipal.

Aquest novembre s'ha
obert un nou procés dels
pressupostos participatius, una acció de màrqueting institucional que servirà per transmetre als
Arenyencs el missatge que
s'aposta per la participació quan només es decideix un 1% del pressupost.
Des de l'AVAM pensem
que cal anar més enllà i
passar de la pseudo participació de màrqueting a la
participació real com a
forma natural de governar.
Des de l'AVAM entre d'altres coses lluitarem per
promoure una participació ciutadana real i en
definitiva passar d'una
democràcia representativa en la que decideixen 9
regidors a una democràcia participativa en la que
els 15.533 Arenyencs decidim el nostre futur. En
definitiva el que volem és
que escoltin i dialoguin
amb els veïn@s de forma
activa, que les necessitats
dels veïns siguin les prioritats de l'acció de govern.
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Els Seràfics es reorienta
com a Casa de Teatre
L’entitat se centrarà en tallers, ràdio teatre i la programació anual
✎ Marisa Montes
El Casal de Joventut Seràfica,
que durant anys ha ofert activitats molt diverses, que anaven
des de conferències fins a
grups de ball, passant per cant
coral, excursionisme i un llarg
etcètera, ara presenta una programació exclusivament centrada en les activitats relacionades amb el teatre, que precisament són les que tenen més
demanda entre el públic arenyenc.
Com explica el president dels
Seràfics, Albert Estengre, “feia
molts anys que aquelles altres
activitats no les fèiem amb
continuïtat. En realitat vivíem
del teatre, que era la disciplina
més demandada. De tant en
venia un grup de balls de saló i
d’altres; gent de fora de la casa
que llogava un espai temporalment. Com que la gent que
som a la junta tenim la dèria
del teatre, i a més veiem que és
el que la societat demanda,
hem decidit potenciar-ho”.
Així, els Seràfics passa a afe-

gir a la seva denominació el
subnom de Casa de Teatre.
Aleshores acollirà a tothom
que tingui inquietuds per les
arts escèniques (només s’hauran de fer socis de l’entitat).
Entre les activitats especialitzades en el teatre, segueixen
tenint continuïtat els tallers,
tant
els
impulsats
per
l’Ajuntament com els que organitza l’Escola Joan Maragall.
S’hi ha afegit una activitat
nova que és la de ràdio-teatre,
en col·laboració amb Ràdio
Arenys, que ja en va estrenar
un parell d’obres i que en prepara una altra per a finals
d’any.
Hi ha projectes relacionats
amb impulsar un grup de tea-

tre de la casa per anar a concursos, així com revifar un
grup de teatre infantil, que ja
hi havia existit. Pel que fa al
bar, la junta vol reconvertir-lo
en una sala d’estar per als
socis, amb wi fi i jocs, així com
una biblioteca integrada per
títols teatrals.
Quant a la programació,
Albert Estengre va destacar
Els Pastorets per a aquest mes
de desembre i les obres del
concurs per al segon trimestre.
Es tracta d’una programació
“equilibrada”, amb ofertes per
a totes les edats, des de la
canalla fins als adults, “a més
d’altres idees que tenim per
atraure el públic adolescent”,
promet Estengre.

Incivisme, un 2019
per oblidar
✎ Antoni Pardo
Les voreres i carrers estan
molt bruts. Aquest és el
comentari que fa molta gent.
Certament, nosaltres hem
de ser els responsables de
no llençar incívicament
papers, caps de cigarrets,
esputs, caques o pipí de les
mascotes... Encara són
molts els que no recullen els
excrements o tampoc llencen aigua que no soluciona
la mala olor. Els serveis de
neteja no donen l’abast i les
màquines sembla que no són
molt eficients. A la casa de
la Vila, els tècnics de totes
les àrees sembla que no
sàpiguen trobar solucions i
els polítics enrocats amb la
seva supervivència i la dels
seus partits, no tenen ni idea
de com solucionar els problemes. Clar que llavors
sempre disposen de les
paraules oportunes, ara
posàrem un tècnic que ens
farà un estudi i farem cursets de formació, i tot continuarà igual. Un 2019 per
oblidar, però confiem que
l’esperit nadalenc estigui
present, disposem d’unes
molt bones festes i un any
2020 que ens porti de nou el
seny i la rauxa, ben cívica.
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D’Arenys i dels arenyencs

La Mare de Déu Fumadora
✎ Ramon Verdaguer
Ningú ha pogut escatir quan i
com va començar la Mare de
Déu Fumadora. El dia 8 de desembre de cada any, des de molt
de temps reculat, es celebrava
la festa de la Immaculada
Concepció, i a Arenys, de tradició, aquell dia, i només aquell
dia, els nostres vailets i patuleia
tota, tenien butlla per poder
fumar. Tant com volien (i no
volien gaire, no us penseu).
En Jordi Bilbeny l’any 1987 va
fer un article sobre la festa on
incorporava la ressenya d’una
consueta i deia: “En una consueta de la Parròquia, del 8 de
desembre de 1844, que parla de
l'ermita de la Pietat, hi llegim:
"Havuy era la festa de esta hermita. Encara que la titular era
la Mare de Déu de la Pietat o
dels Dolors, y habia en lo Altar
major una imatge de la
Concepció. Si feya una especie
de aplech y acudian molta gent
de Areñs y forasteres. Era una
consuetut antiquíssima de
anari los miñonets fumant amb
una pipa y ells la denominaban
la Mare de Déu Fumadora. Per
molt que he procurat indagar,
no he pogut averiguar de hont

Un grup de fumadors novells de 1930 (a Arenys de Mar), imatge
presa, possiblement, per Joaquim Castells. Obtinguda a la web de
l’Arxiu Pare Fidel Fita. Des d’aquí agraïm la bona feina que fa al front
de l’Arxiu el bon amic Hug Palou.

dimana aquest istil”.
I els menuts honoraven la
festa construint unes pipes
maldestres i cantant pels
carrers: “Amb el cor ple d’alegria cantem l’himne triomfal;
concebuda sou, Maria, sense
pecat original”.
Aquells versos es cantaven
pels carrers entre pipada i pipada. Les pipes les construïen la
vetlla i ja amb la pipa endreçada, el dia de la Mare de Déu,
anaven a la riera, on es nodrien
de matafaluga i de pela de

cacau que els pastissers, senyors Josep Sauleda i Joaquim
Casas, els havien omplert uns
sacs a la porta dels seus establiments on podien “repostar” l’element necessari per poder
continuar pipant.
I és clar, després d’haver pipat
matafaluga i pela de cacau, qui
podia continuar fumant la resta
de l’any?. Era tot un antídot o
vacuna per no tornar a fumar
mai més. Sembla que la tradició
però, comença a l’aplec que hi
havia en aital diada a l’ermita

de la Pietat (on avui hi ha el
cementiri de Sinera) i per anar
a l’aplec s’havia de pujar per un
fondo envitricollat, on les ridoltes creixien a pleret…
I els vailets, abans d’arribar al
cim de la Pietat ja s’havien
nodrit de les ridoltes necessàries per poder pipar tot el dia (i
verdes i tot! i els que hem sigut
vailets i hem tastat la ridolta
seca, ja no ens quedaven ganes
de tornar a fumar, imagineuvos fumant ridoltes verdes!!!!...).
I sigui pel que sigui, els pares
deixaven que aquell dia, només
aquell dia i només a Arenys, els
marrecs podien fumar a pleret.
Ja podeu comprendre que
malgrat no conèixer-se l’inici
de la tradició, si que era volguda i acceptada pels arenyencs.
Però ja fa anys que tenim mala
peça al teler… La modernitat i
TV3 ho van enterrar. TV3 va
tenir la gran pensada de
començar el telenotícies de la
diada de la Immaculada
Concepció per blasmar aquesta
tradició “atàvicament dolenta”…I vàrem fer més cas a la
tele que a la tradició. I què
voleu, així ens van les coses!
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“Realfooding”
✎ Sílvia Sierra
Actualment, a causa de la
manca de temps per cuinar,
quan anem a fer la compra al
supermercat sovint ens trobem
amb un ampli ventall de productes de tot tipus bastant desitjables, amics de la improvització.
I com que ens fan estalviar
temps a la cuina moltes vegades
ens fan caure en la temptació i
salten al carro de la compra.
Aquest tipus de productes són
els anomenats aliments processats i ultraprocessats.
Quins són aquest tipus d'aliment? Els processats són tots
aquells productes que han rebut
un canvi, és a dir, que originàriament han estat transformats
amb afegits com el sucre, sal,
greixos i altres components. I el
pitjor de tot, resten molt lluny
d'aportar-nos els nutrients i vitamines necessaris que inicialment tenien.
Els ultraprocessats, directament han estat elaborats amb
ingredients industrials i que, evidentment, no tenen cap nutrient
saludable. No cal dir, que la tendència cap a un consum elevat

d'aquest tipus d'alimentació
està provocant un increment en
malalties com obesitat, diabetis,
així com altres malalties coronàries i càncer.
Contra tot aquest tipus d'alimentació neix el concepte "realfooding" basat en el consum de
producte fresc, natural o ben
processat, és a dir, que no hagi
alterat el seu orígen i ens segueixi aportant els nutrients necessaris, tornant a la cuina tradicional o als aliments bàsics o que
no hagi patit cap o una mínima
transformació.
S'ha demostrat que seguint
aquest tipus d'alimentació, que
no deixa de ser la dels nostres

orígens, el risc de malalties
abans esmenades, disminuiex
considerablement ja que és un
producte íntegre, amb tota la
seva aportació nutricional. El
promotor d'aquest concepte,
Carlos Ríos nutricionista, explica que canviant el nostre estil
alimentari i consumint un 90%
d'aliments naturals, és a dir, no
ultraprocessats i un 10% lleugerament processats, evitarem
malalties importants i augmentarem la nostra qualitat de vida.
Carlos Ríos, ens dona una eina
per poder identificar ràpidament els aliments processats i
ultraprocessats, llegint l'etiqueta i localitzant els ingredients, si

el producte conté més de 5
ingredients és un aliment ultraprocessats.
Per evitar caure en la temptació, és millor comprar al mercat
on trobarem productes frescos
i de proximitat, evitar al màxim
el supermercat a on normalment anem amb gana, presses i
sense massa planificació. I si pel
nostre ritme de vida, hem d'anar
al supermercat, intentem portar llista de la compra dels productes que realment necessitem. I, sobretot, no anar amb
gana!
Com a exemple d’aliments
ultraprocessats: llets ensucrades, refrescos, sucs, begudes
energètiques, galetes, bolleria,
cereals industrials, barretes, pa
de motllo, pa blanc, carns processades, menjars precuinats,
patates fregides, pizzes comercials, dolços i gelats, productes
dietètics. Aliments processats:
verdures en conserva, llegums,
iogurts, fruits secs, pasta.
En definitiva, si volem contribuir a tenir una alimentació
saludable, tornar a les receptes
de les nostres àvies és la millor
opció.
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Els ingredients
MARIA SIERRA

LA CUINA FÀCIL A CASA

Pastís Sacher

Preparació

✎ Estrella Morales

Separem les clares i els rovells. Muntem les clares a punt
de neu amb un pic de sal. Quan comenci a espumar
posem 100 gr de sucre fins que quedin muntades. En un
altre bol posem 280 gr de mantega, 100 gr de sucre i ho
batem. Després anirem afegint els rovells un per un. Al
microones desfem els 280 gr de xocolata negra i amb la
batedora en marxa l’afegirem ja desfeta. Després incorporem les clares a poc a poc. En un altre bol posem 220
gr de farina i 60 gr de cacao en pols. Ho barregem i ho
incorporem a l’altre bol a poc a poc. Posem farina i
barregem i així fins que s’acabi. Untem un motlle amb
mantega, posem la barreja i al forn a 170º durant 50
minuts. Un cop fet, el treiem i deixem refredar sobre la
reixeta. Després el tallem per la meitat, untem amb melmelada i posem l’altra part a sobre. I el cobrim amb
cobertura de xocolata. Bon profit!!

I més coses...
Com fer la cobertura de xocolata negra
Necessitem: 250 gr de xocolata negra, 250
gr de sucre, 30 gr de cacao en pols i 125
ml d’aigua.
Farem la cobertura al bany maria. Posem
tots els ingredients i els anirem remenant
fins que quedi la xocolata ben desfeta.
I algun consell
1) Per muntar les clares és millor fer primer 6 clares amb 50 gr de sucre i després
les altres 6 clares i les reservem juntes.
2) Millor feu servir un motlle rodó que es
pugui desemmotllar. El que jo he fet servir és de 28 cm de diàmetre.
3) La farina sempre tamisada.

12 ous
220 gr de farina
200 gr de sucre
60 gr de cacao
Melmelada d’albercoc
280 gr de xocolata negra
280 gr de mantega
250 gr de xocolata negra
30 gr de cacao
250 gr de sucre
125 ml d’aigua
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