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L’estat del Bernat Coll encén l’esport

Polèmica al futbol per les lesions
provocades per no regar la gespa
xXAVI SALBANYÀ

La regidora menysté els jugadors lesionats que s’han queixat i dubta de la veracitat dels fets
✎ Fede Cedó
Els usuaris del camp de futbol
estan enfrontats amb la regidora
d’Esports, Mònica Danés (ERC)
per la negativa d’aquesta a permetre el reg continuat de la
gespa artificial. La reivindicació
dels futbolistes ve avalada per
una sèrie de lesions propiciades
per la sequedat de l’herba, com
demostren diversos fisioterapeutes i fins i tot els fabricants
de gespa artificial.
La polèmica va esclatar quan
dos jugadors d’Arenys, amb
greus lesions de lligaments
creuats, van fer una crida públicament per a que es regués el
camp cada vegada que fes falta
per evitar aquesta mena de
lesions, donat que el govern
municipal no els fa el cas que es
mereix el problema.
La resposta de la regidora
d’Esports, Mònica Danès, va
encendre més els ànims dels
usuaris del camp de futbol i de

L’exregidor d’Esports
desmenteix a Mònica
Danés: “no hi ha un gran
cost d’aigua, només
paguem l’impost”
les famílies que veuen com els
jugadors es lesionen a causa de
la sequedat de la gespa. Danés
va ironitzar perquè els dos nois
que van denunciar els fets, tot i
estar lesionats “van sortir caminant bé” dels estudis de la ràdio

on havien anat a explicar el seu
cas, afegint que “no sé si la lesió
és tant greu com la de lligaments
creuats” quan els dos jugadors
no podran tornar a jugar aquesta
temporada. La reacció de la
màxima responsable d’Esports,
segons els usuaris evidència una
manca total d’humanitat cap els
problemes que pateixen els jugadors de futbol a Arenys de Mar.
La regidora insisteix que l’encarregat de regar és el conserge
que només treballa els caps de

setmana i que a criteri seu determina si la gespa necessita o no
ser regada. Afegia però que “no
es pot malbaratar l’aigua cada
vegada que ells ho creguin
necessari” referint-se als clubs
de futbol. Pel que fa al malbaratament, Jordi Muñiz (PSC), exregidor d’esports, assegurava que
no és tal ja que “no hi ha un cost
d’aigua ja que l’Ajuntament
només paga l’impost, per tant no
és un tema econòmic”.
Muñiz va explicar que l’anterior
legislatura, s’havia arribat a una
acord amb els clubs perquè, un
responsable de cada entitat, disposés de la clau on hi ha el
mecanisme automàtic de rec.
“Simplement prement un botó
els aspersors comencen a regar,
no hi ha cap complexitat tècnica”. Ara, els clubs no tenen la
clau i estan a expenses de la
bona voluntat del conserge, que
determini si la gespa està, o no,
prou humida.
CONTINUA A LA PLANA 3
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L’estat del Bernat Coll encén l’esport

Els pares del futbol envien una
instància demanant regar la gespa
Àrbitres, fisioterapeutes i fabricants de gespa contradiuen la opinió de la regidora Danés
xXAVI SALBANYÀ

SEGUEIX DE LA PLANA 2

✎ F. C.
Mentre la polèmica seguia per
la poca predisposició de la
regidora d’Esports, Mònica
Danès, a resoldre els problemes de les entitats esportives,
s’han anat produint lesions a
causa del mal estat de l’herba
del camp de futbol. Fins i tot,
un àrbitre que xiulava un partit
al Bernat Coll, va fer constar a
l’acta el mal estat del terreny
de joc. Aquesta acta arbitral
l’han adjuntat a una instància
que els pares del club Sinera
United han enviat a la regidoria
d’Esports reclamant canviar el
sistema d’organitzar el rec al
camp de futbol.
“La gespa artificial no cal
regar-la” deia al programa El
Dominical de Ràdio Arenys la
regidora Danés. “Hem parlat
amb l’empresa i tenim informes” tot i que reconeixia que la

sequedat pot provocar problemes “de cremades, però no
lesions”.
Les paraules de la regidora
encara van caldejar més els
ànims. Així, diversos experts
del món de l’esport s’han posicionat públicament contra la
falta de rec de la gespa i desmentint els arguments del
govern municipal. El primer va
ser l’exregidor d’Esports la
passada legislatura, Jordi

Muñiz, qui va assegurar que “si
la gespa provoca cremades és
símptoma de què està seca i
això provoca lesions”. A més
va demanar a Danés que no
“exerceixi de metgessa i no
valori les lesions esportives”.
Agustí Reverter, un dels fisioterapeutes arenyencs, molt
vinculat al món de l’esport, on
fins fa poc encara feia de massatgista, va detallar “si la gespa
no es rega, els tacs de les botes

queden clavats i els jugadors es
poden trencar els lligaments,
fer-se esquinços en els lligaments laterals i creuats, i als
turmells” lesions que els poden
tenir anys retirats dels terrenys
de joc. El mateix va declarar al
programa d’esports de Radio
Arenys el doctor Francesc
Moragas, cap de la Mutualitat
de Futbolistes i traumatòleg de
la Clínica Sagrada Família.
Per la seva part, Quim
Marimón, responsable de l’empresa Multigreen, experts en
gespa esportiva, va dir que “no
regar la gespa és fer-ne un mal
manteniment” ja que provoca
lesions. Assegura que el camp
“s’ha de regar a l’inici del partit
i a la mitja part”. A banda, cada
sis mesos s’ha de fer el manteniment de la base de cautxú.
Tothom diu que Arenys “té les
millors instal·lacions de futbol
de la comarca” però que haurien de tenir el millor manteniment.
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✎ Enric Sierra / Mar Sánchez
Sorpresa de darrera hora. El
rebut de l’Impost de Bens
Immobles (IBI) i del clavegueram que paguen els arenyencs i
arenyenques s’apujarà un 3%
aquest any 2020. Tot i que el
govern municipal havia anunciat que no hi hauria augment
d’impostos, finalment aquestes
dues taxes tindran un puja.
Això
s’explica
perquè
l’Ajuntament d’Arenys de Mar
va demanar aquest estiu al
govern central que incorporès
el municipi en la llista de poblacions on s’havia de fer una revisió a l’alça del valor cadastral. I
el Boletín Oficial del Estado
(BOE) va publicar el dia 28 de
desembre la llista dels 1.092
municipis on es farà aquesta
actualització que, a la pràctica
comportarà l’increment de l’IBI,
antiga contribució urbana, i la
taxa de clavegueram que va lligada al valor cadastral.
En altres ocasions, quan es
produia una revisió estatal del
cadastre, l’Ajuntament aprovava una reducció de l’IBI a les
ordenances fiscals equivalent a

la puja i així, l’impost no pujava.
Ara no s’ha fet i la puja és efectiva des de l’1 de gener. De fet,
el pressupost aprovat el dia 27
de desembre al ple de
l’Ajuntament ja preveu un augment en la recaptació de l’IBI
d’un 2,8% passant dels 6.145.000
euros pressupostats el 2019 als
6.321.500 euros d’aquest 2020.
D’altra banda, la previsió dels
ingressos cara al 2020 augmenta uns 498.000 euros respecte al
del 2019. D’aquesta manera el
pressupost de l’Ajuntament
d’Arenys arriba als 18 milions
d’euros. L’increment d’ingressos es deu a la incorporació de
l’escola bressol Maricel (amb
les aportacions de les famílies) i
també l’augment del que s’ha
ingressat d’impostos indirectes,
els patrimonials (concessions
de guinguetes) o la recollida i
transport d’envasos lleguers.
Amb aquests números, s’ha
aprovat un pressupost de despeses on l’aposta és l’àmbit educatiu i social. Això es veu reflectit en l’increment al Centre
Obert Tallaferro, el projecte
Radars, la vela escolar, les subvencions en aliments frescos i
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L’Ajuntament apuja el rebut de
l’IBI i del clavegueram aquest any

L’escola bressol Maricel

els 350.000 euros pel Maricel.
La resta es mantenen més o
menys igual, excepte Hisenda i
Urbanisme que baixen perquè
no s’hi inclou la redacció del
projecte de les Clarisses.
Serà un pressupost marcat per
l’augment de la despesa de personal (616.900 euros en total)
per la pujada del complement a
treballadors, la seguretat social
de la policia local, l’augment del
2,5% obligatori, així com les
substitucions de serveis municipals i geriàtric, l’ampliació a
jornada completa d’un conductor de la brigada, i es treurà a
concurs la plaça de cap de
premsa.

Les inversions del 2020 seran
limitades tot i que la regidora
d’Hisenda, Laia Martín, creu
que podran disposar dels diners
del romanent per inversions
sostenibles a partir de la primavera, al voltant d’1.200.000
euros que serviran per fer la tercera fase del Teatre Principal.
També s’invertirà en la compra
d’ordinadors, els pressupostos
participatius (mobiliaria urbà i
arreglar rial de la Serp) i inversions pendents del 2019, com la
tercera pista esportiva.
Martín destaca suggeriments
de l’oposició, com les inversions en parcs i jardins per part
del PSC o la urbanització del
carrer Sant Gabriel de JxA que
no s’han inclòs. El PSC critica
que s’hagi aprovat el pressupost
sense tenir abans un Pla
d’Actuació Municipal. Jordi
Muñiz diu que cal apostar per
un pla estratègic de futur per a
la vila en àrees com Promoció
Econòmica. I des de JxA critiquen el “mínim” contacte que
han tingut i la baixada d’inversions reals. Estanis Fors diu
que el pressupost és poc
“engrescador”.
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El manteniment de la nova biblioteca
tindrà un cost mensual de 2.600 euros
✎ Enric Sierra
La futura biblioteca a l’antic
convent de les clarisses
d’Arenys de Mar ja té el projecte dissenyat. Després del concurs d’idees al qual s’hi van presentar 22 propostes, el jurat ha
seleccionat el projecte batejat
amb
l’estrany
nom
de
Sessiralcsel. És obra dels arquitectes Mamen Domingo i
Ernest Ferré conjuntament
amb l’estudi d’arquitectura h30.
Domingo i Ferré treballen des
de l’any 1992 en el seu estudi
de Barcelona i han realitzat
projectes
d’equipaments
públics com ara camps de futbol, escoles bressol o tanatoris
arreu de Catalunya.
La proposta guanyadora planteja una reforma del convent
conservant la façana i l’estructura principal, però obrint els
jardins i els accessos tant des
del carrer Santa Clara com des
del carrer Autorive. D’aquesta
manera, els usuaris podran
accedir també des del CAP mitjançant unes escales i unes
rampes. L’edifici incorporarà
una teulada fotovoltaica i
també es planteja un sistema

Dues recreacions de com quedarà la nova biblioteca segons el projecte guanyador

geotèrmic de captació d’escalfor del terra, com té la sala polivalent del Calisay. També s’ha
estudiat com aprofitar l’efecte
del vent per ventilar i refrigerar
l’edifici. Segons el projecte,
amb aquests sistemes es cobrirà la major part de la demanda
d’energia de l’edifici. La façana
que donarà als jardins anirà
coberta de plantes caduques
perquè a l’estiu facin ombra i
l’hivern deixin passar el sol.
A la parcel·la del costat del
convent s’habilitarà una plaça
tova amb jocs infantils, aigua,
ombra i grades amb l’objectiu
de ser un lloc d’acollida d’activitats. L’Ajuntament preveu
enderrocar les tàpies per facili-

tar l’accés. Igualment, es planteja també tirar a terra les
tàpies que envolten el parc de
l’asil Torrent perquè des de la
Riera es pugui veure el nou
parc de les clarisses. Tot plegat
culminaria amb la peatonalització del carrer Santa Clara,
segons que ha anunciat l’alcaldessa Annabel Moreno.
El projecte guanyador proposa treballar amb estructures
prefabricades per reduir el
temps de construcció i de
materials que durin, siguin
fàcilment netejables i requereixin poc manteniment. En
aquest sentit, el càlcul del cost
de manteniment que han realitzat els autors del projecte puja

a 32.047 euros l’any, 2.670
euros mensuals. Respecte al
pressupost de l’obra per fer la
nova biblioteca, la proposta
guanyadora s’ha ajustat als 4
milions
d’euros
que
l’Ajuntament havia posat com a
condició.
L’alcaldessa Moreno s’ha fixat
l’objectiu de finalitzar l’obra
dins d’aquest mandat municipal. Això vol dir que s’acabaria
abans de maig del 2023. Una
altra cosa és d’on sortiran els
quatre milions d’euros. El
govern local buscarà subvencions de la Diputació i la
Generalitat, però no descarta
recórrer a l’endeutament per
assumir el cost.
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La pugna entre Arenys i el Consell
Comarcal per la brossa s’enroca
XAVI SALBANYÀ

El PSC demana una auditoria externa per aclarir qui té raó sobre el cost del servei
✎ Enric Sierra
El conflicte polític i administratiu entre l’Ajuntament
d’Arenys de Mar i el Consell
Comarcal del Maresme (CCM)
pel cost del servei de recollida
d’escombraries està enrocat.
Així ho va definir la portaveu
del CCM i alcaldessa de
Cabrils, Maite Viñals (ERC).
L’AGENDA va destapar el mes
passat que el president del
CCM havia enviat per carta un
ultimàtum
a
l’alcaldessa
d’Arenys de Mar en la què amenaçava a retornar la delegació
del servei si l’Ajuntament no
assumia el sobrecost de
174.000 euros que l’ens comarcal entén que val la recollida de
la brossa a Arenys. En aquest
sentit, el CCM ha aclarit que
fins al mes de novembre
l’Ajuntament d’Arenys deuria
86.000 euros per la feina feta
de més sobre el contracte establert fa un any quan es va encarregar el servei a l’empresa
Resmar, vinculada al CCM.
La reacció de l’alcaldessa va

ser contundent i va afirmar que
Arenys no deu cap diner al
CCM i que aquesta administració no ha demostrat en cap
moment el suposat sobrecost.
Malgrat això, l’Ajuntament ja
ha introduït alguns canvis en la
recollida del cartró comercial
que era un dels punts que,
segons el CCM, encaria el servei. Des del mes passat, el cartró comercial només es recull
els dimecres i divendres a partir de les 10 del matí, i els
dilluns només es retira el cartró no comercial. Arenys
també respon a la crítica del
CCM de que no actua contra
l’incivisme amb la brossa afir-

mant que s’ha triplicat el nombre de multes respecte a fa mig
any i que ara en posen 60.
Malgrat això, l’alcaldessa va
encarregar a la secretària
municipal un informe sobre el
vincle econòmic amb el CCM i
també si aquest ens podia
abandonar el servei. Aquest
informe
indica
que
l’Ajuntament ha complert amb
el pagament de les factures
pactades en el seu dia i que el
CCM està obligat a realitzar el
servei de recollida fins que no
hi ha hagi una alternativa.
Per si de cas, l’Ajuntament ja
ha estudiat un pla de contingència en el cas que el CCM

marxi i que es va preparar quan
el mes passat els empleats de
Resmar amençaven amb una
vaga per Nadal. Finalment, es
va pactar amb els treballadors
una nova manera de comptabilitzar la jornada laboral i es va
aturar la vaga.
La regidora de Medi Ambient,
Ona Curto, s’ha erigit com la
mediadora en el conflicte que
enfronta al president del CCM i
l’alcaldessa, tots dos del
mateix partit. Curto ha demanat a Resmar que elabori una
justificació del suposat sobrecost i l’Ajuntament ho estudiarà per veure si tenen raó o no.
Per això s’han emplaçat a
aquest mes de gener per intentar arribar a un acord al qual
estan condemnats perquè la
nova contracta de la recollida
de la brossa que prepara
l’Ajuntament no estarà a punt
fins a finals d’any.
Mentrestant, el PSC ha qualificat de “espectacle lamentable”
la situació i demana una auditoria externa que aclareixi qui
té raó.
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L’ACA assegura que pagarà la gran
canalització del Rial del Bareu
Primer farà el projecte i després preveu una despesa de 4-5 milions per fer la canalització
✎ Fede Cedó
L’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA) ha anunciat per sorpresa que es farà càrrec de redactar el projecte i de fer les obres
de canalització gran del Rial
del Bareu. L’obra es preveu que
tingui un cost d’entre quatre i
cinc milions que assumirà íntegrament l’entitat de la
Generalitat. Així li va comunicar el director de l’ACA, Lluís
Ridao a l’alcaldessa, Annabel
Moreno.
Tal com va explicar l’ACA, es
tracta d’un projecte, el del
Bareu, que com el del Torrent
dels Vinyals a Cabrera de Mar,
s’han inclòs en el Pla de Gestió
pel Risc d’Inundacions de
Catalunya pel 2021, la data en
la que es preveu que es puguin
iniciar les obres.
Ridao va reconèixer la complexitat del projecte que ja
havia estat aturat fa 10 anys
per por a l’afectació que l’obra
podria tenir sobre les cases del
rial. Ara, el projecte es refarà i
analitzarà qualsevol tipus d’in-

Dos cotxes arrossegats al Bareu l’octubre passat

L’Ajuntament vol ser
prudent perquè l’ACA
ha deixat penjat moltes
projectes i promeses
a Arenys de Mar
cidència. Per tot això, des de
l’ACA ja han demanat a
l’Ajuntament d’Arenys de Mar
que procedeixin a iniciar la tramitació per endegar la redac-

ció del projecte durant el proper 2020, preveient que les
obres podrien iniciar el 2021.
Tot i així, Ridao també es va
mostrar sorprès perquè a la
part alta del rial s’està impulsant un Pla Parcial amb la
construcció de nous edificis,
un fet que s’haurà de tenir en
compte en la nova redacció del
projecte de canalització.
Lluny
de
l’eufòria,

l’Ajuntament ha assumit amb
prudència l’anunci que l’ACA
va confirmar a L’Agenda. Són
conscients que aquesta agència
del Govern ha deixat molts
projectes
incomplerts
a
Arenys, entre ells els primers
projectes del rial del Bareu.
La predisposició de l’ACA a
intervenir en les conces urbanes on hi ha risc d’inundacions,
a Arenys de Mar ha vingut precedida, com no podia ser d’altre manera, d’un creuament
d’acusacions entre l’alcaldessa, Annabel Moreno i el cap de
l’oposició, Estanis Fors, de
Junts per Arenys. Aquest, va
anunciar que hi havia una subvenció que limitava l’aportació
a 800.000 euros per infraestructures als trams urbans, una
subvenció que s’esqueia perfectament pel Rial del Bareu.
L’alcaldessa, no només va
negar que hi hagués aquesta
subvenció, que després va confirmar el propi Lluís Ridao,
sinó que va acusar Fors de
mentir i generar falses expectatives.
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El servei municipal d’enterraments
està encallat des de fa 2 anys i mig
✎ Bernat Salbanyà
La remunicipalització del servei d’enterraments, prevista
pel 2018, està aturada i el contracte amb la funerària Cabré
Junqueras per aquest servei
està caducat. El procés iniciat
el mandat anterior, a petició de
la CUP, perquè la brigada municipal recuperés la prestació del
servei d’enterraments i els
usuaris haguéssin de pagar
menys, porta 2 anys i mig a l’espera de fer-se realitat. Els
grups municipals ho van deicidir el 12 de juny del 2017, amb
la previsió que la brigada se’n
faria càrrec a partir del 2018.

Simultàniament es va prorrogar el contracte -del 2013- amb
la funerària perquè acabés de
prestar el servei durant aquell
any 2017.

Dos anys i mig després la
situació segueix encallada. La
comissió dels diferents grups
municipals que ha de pilotar
aquest canvi no és reuneix des
del març del 2019, dos mesos
abans de les eleccions. Després
d’aquestes, la comissió no s’ha
reunit més, tot i que la gestió
del cementiri ara depèn de la
pròpia CUP. El partit, abans a
l’oposició, ja va denunciar a
principis del 2017 un alentiment dels treballs, que van propiciar un acord per a la remunicipalització de tots els partits al
cap de pocs mesos. A més, el
mateix partit va preguntar al
ple en dues ocasions pel compliment de l’acord de la comissió. Cal recordar també que
aquesta remunicipalització va
ser un dels punts de l’acord
entre la CUP i el govern anterior per a l’aprovació dels pressupostos del 2018.
Tanmateix, els cursos de formació pel personal de la brigada que volgués fer d’enterramorts no s’han dut a terme i,
fins ara, només s’ha subsituït
l’encarregat del cementiri per la
jubilació de l’anterior. La inten-

ció és que aquest nou responsable del cementiri faci també els
enterraments, amb el suport
d’altres treballadors de la brigada que s’hi prestin voluntaris.
Fonts municipals consultades
per aquesta revista expliquen
que tot està a l’espera de comprar una grua per poder pujar
als nínxols, que preveuen que
es comprarà durant el primer
trimestre del 2020.
A nivell informatiu tampoc
s’han editat els fulletons, que la
comissió va aprovar el gener
del 2018, que havien d’advertir
als usuaris d’aquest canvi en el
servei i de l’estalvi que suposa
el canvi de prestador. En aquest
sentit, els informes d’intervenció del 2017 ja quantifiquen un
estalvi de 80 euros per a la
majoria d’enterraments.
Per últim, tampoc s’ha avançat en el control de la liquidació
del serveis d’enterraments que
la funerària fa trimestralment a
l’Ajuntament. Aquest control va
ser una demanda de la CUP
durant el ple de setembre del
2018, a la que l’anterior govern
es va mostrar obert a treballarhi.
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Recollida de firmes
contra una reixa a l’Olivar
✎ Redacció
Veïns del carrer Olivar d’Arenys
de Mar recullen firmes per
demanar a l’Ajuntament que

resolgui el problema d’accessibilitat per a les persones
amb mobilitat reduïda que ha
generat el mateix Consistori
amb les obres que, curiosament, pretenien “millorar l’accessibilitat al mercat municipal”.
El problema ha sorgit arran
de la col·locació d’una reixa
transversal al mig del carrer
per recollir l’aigua de la pluja.
Segons els veïns, s’havia
demanat que aquesta reixa no
s’instal·lés de banda a banda
de les voreres sinó al mig del
carrer. L’Ajuntament, però, va
decidir moure d’ubicació
aquesta reixa perquè no que-

dés situada davant d’una
veïna que es desplaça amb
caminador, però va acabar
posant la reixa transversal. La
qüestió és que les voreres són
molt estretes i amb prou feines passa una persona, de
forma que els veïns es veuen
obligats a baixar de la vorera
(vegeu foto). El problema és
que quan passen per sobre la
reixa que té uns forats grans,
els bastons o els caminadors
queden atrapats i cauen a
terra, com ja ha passat.
Igualment, una de les veïnes
denuncia que les fulles taponen la reixa quan plou i fa que
entri l’aigua a casa seva.
Els veïns recullen firmes perquè l’Ajuntament taponi la
part lateral de la reixa per deixar amb una superfície llissa
que eviti les caigudes i faciliti
el pas de les persones amb
dificultats de mobilitat.
L’alcaldessa
Annabel
Moreno va dir a El Dominical
de Ràdio Arenys que havien
atès les peticions dels veïns
en el seu moment recol·locant
la reixa i que ara la nova
demanda era difícil d’atendre.

Recollida de la brossa
i participació
✎ Carles Jaurés,
president de l’AVAM

Hem escoltat l’alcaldessa a
Ràdio Arenys dient moltes coses
però destaquem que amb tot el
conflicte de RESMAR el que cal
és redactar i licitar un nou contracte. Celebrem que es prioritzi
aquests tema, que preocupa als
veïns, i animem a l’Ajuntament
d’Arenys de Mar que inici un
procés de trobades amb els
barris per definir el model i el
contracte amb el consens de
tothom. Lamentem que l’alcaldessa afirmi que la resistència a
un model determinat és perquè
ningú vol canviar d’hàbits. Hi ha
qui ha canviat d’hàbits i hi ha qui
no, així que agrairem que no es
generalitzi ja que hi ha gent preocupada que vol participar en
les millores perquè vol que es
faci bé i que en cada intervenció
es senten jutjats. Des de l’AVAM
afirmem quelcom similar; hi ha
polítics que no canvien d’hàbits i
que tot i que portin la participació als programes electorals
segueixen amb la comoditat de
les democràcies NO participatives. Dels socis de govern ja
estem veient quins porten aires
nous i quins es mantenen ancorats en els seus hàbits d’ordeno i
mano i els incomoda la participació ciutadana.
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“És difícil trobar nous venedors
al Mercat”, segons el president
✎ Paula Pons
Després de tres mesos d’obres,
el passat mes de desembre
havien d’estar enllestides les
millores d’accessibilitat del
Mercat Municipal. Unes actuacions
que,
segons
Pol
Montserrat, el nou president
del mercat, han donat una mica
de maldecaps a paradistes i
veïns, però que “eren necessàries”.
S’han eliminat les barreres
arquitectòniques de les entrades laterals, tant del carrer
Olivar
com
del
carrer
Margarides, i de la rotonda del
peix. Aquestes obres també
contemplaven la reforma dels
dos lavabos públics que hi ha a
l’interior de l’equipament i la
construcció d’un tercer per a
minusvàlids. Les actuacions
s’han pagat amb d’una subvenció de la Diputació, de prop de
100.000 euros.
Montserrat va assegurar a
Ràdio Arenys que ara s’estan
començant a fer millores al
Mercat. “Han estat molts anys
que no s’hi feia res, i ara han
canviat les portes, els llums...”.
I això no és tot. El govern

El nou president del Mercat

també té previst pintar l’interior de l’edifici, acabar de canviar la il·luminació i proveir
d’un motor la cambra frigorífica. Unes feines, però, que encara no tenen data.
Els paradistes, però, segueixen tenint demandes. Una d’elles és la millora de l’aparcament a la zona. El president del
Mercat explica que tot i que es
va crear la zona vermella, que
assegura a rotació de vehicles,
“15 minuts no són suficients
per comprar al mercat”.
Montserrat apunta que la idea
és bona, però no és suficient.
Ara, només cal tornar a
omplir el Mercat Municipal de
paradistes, i és que actualment
l’equipament compta només

amb 23 parades obertes. Per
aquest motiu, l’Ajuntament ja
ha redactat un nou reglament
per al mercat. D’aquesta manera, els venedors que tenen la
concessió caducada, i que
representen prop del 50% del
total, es podran presentar al
concurs per intentar guanyar
una nova concessió i així deixar d’estar en precari. A més,
això permetrà tambe que nous
comerciants entrin al mercat i
s’ocupin parades que fins ara
han estat tancades.
Segons Pol Montserrat, però,
“és difícil que nous paradistes
vulguin entrar. Són negocis
sacrificats, són hores i tot i
això no tens la garantia que
funcioni”.
Cal recordar que el número
de desembre de l’Agenda recollia una opinió unànime del
Consell d’Arenyencs de l’Any
respecte al Mercat Municipal:
l’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.

Com tenim
la Riera (4)
✎ Jaume Barangé
La part central de la Riera
entre l’Olivar i Santa Clara,
necessita un asfaltat nou perquè encara és de l’obra de la
cobertura. El pas dels vehicles l’ha convertit en llis, molt
relliscós i perillós, sobretot
moll, pels motoristes amb
caigudes habituals ... en soc
testimoni. Amb l’asfaltat nou,
caldria plantejar-se que tingués en part uns altres usos i
que l’aparcament dels vehicles es fes en diagonal amb el
sentit de la circulació per
facilitar
l’estacionament.
Caldria més aparcament per
motos, ja que es veuen
damunt la vorera, fet inacceptable com a vianant, així
com més intensitat de llum
per les nits als passos de vianants i bandes de protecció
per reduir la velocitat (excepte els regulats per semàfors).
Millorar l’accés al bus urbà
amb una plataforma fixa a la
parada del carrer St.
Francesc que ara està mal
ordenada i el bus no pot mai
fer l’aproximació a la vorera.
Amb petites millores s’ha d’anar adequant la Riera-Rambla
amb un passeig que també
necessita ampliar la jardineria per fer-la més atractiva.
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Crítiques als clubs pel vandalisme
a les instal·lacions esportives
xXAVI SALBANYÀ

La regidora d’Esports vol repercutir el cost dels actes vandàlics en les entitats usuàries
✎ Fede Cedó
Nova polèmica en l’esport arenyenc. En aquesta ocasió propiciada pels actes vandàlics que
sovintegen a les instal·lacions
locals i que tenen un cost elevat
de manteniment i reparació. La
regidora d’Esports, Mònica
Danés, està disposada a fer
repercutir el cost dels desperfectes a les entitats esportives
usuàries de les instal·lacions i
demana a aquestes que denunciïn qualsevol fet vandàlic.
“Prendrem mesures, les despeses hauran de repercutir en
les entitats, qui la fa la paga”.
Amb aquestes paraules, la regidora Mònica Danés tornava a
crispar les ja tenses relacions
amb les entitats esportives
d’Arenys. En aquesta ocasió per
la gran quantitat d’actes vandàlics que provoquen desperfectes a les instal·lacions esportives.
Les primeres crítiques van arribar de l’anterior regidor d’esports Jordi Muñiz, del PSC, que
va lamentar l’actitud bel·lige-

Una porta trencada a una instal∙lació esportiva arenyenca

S’han arribat a trobar
defecacions humanes
escampades pel vestidor que havia d’ocupar
l’equip rival
rant de l’actual regidora Danés
quan intenta “enfrontar les entitats entre sí perquè es culpin
unes a les altres dels desperfectes, no trobo bé aquest discurs

tant agressiu de la màxima responsable de l’esport”. Durant el
seu mandat, Muñiz, assegura
que la roba bruta es rentava
dins a casa i que “les entitats
pagaven els desperfectes que
cometien els seus jugadors”.
Des de les entitats esportives
admeten que hi ha situacions
d’actes vandàlics i que treballen
internament per posar-hi solucions amb sancions esportives

cap els que les cometen, però
també volen insistir en que
molts dels problemes de desperfectes que hi ha ara mateix a
les instal·lacions és per falta
d’un manteniment acurat.
No obstant això, la regidora fa
referència a fets de vandalisme
que provoquen destrosses, com
les portes foradades per les
puntades dels jugadors, llums
arrencats del sostre, panys trencats, sensors de llum malmesos, fins i tot escampar defecacions humanes en el vestidor
que ha d’ocupar l’equip contrari. Fets, que a criteri de l’actual
govern “són inacceptables” pel
que es demana una major implicació dels clubs en, per exemple “que els entrenadors estiguin en el vestidor fins que surtin els jugadors, que facin una
foto abans i després per saber
que el deixen en perfectes condicions”.
“No
es
cuiden
les
instal·lacions” lamenta Mònica
Danés, que anuncia que posarà
èmfasi en aquestes actuacions
que “s’han de fer públiques”.
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Diagnosi de la mobilitat a la vila

Arenys necessita millorar el pas a
peu, en bici i a les urbanitzacions
✎ Mar Sánchez
L'anàlisi sobre la mobilitat a
Arenys de Mar elaborat per la
Diputació, del qual en vam fer
una avançada en el darrer
número de l'Agenda, posa en
evidència que hi ha aspectes a
millorar, sobretot en voreres,
carril bici i connexions amb
equipaments i urbanitzacions.
Problemes pels vianants
Al marge de la riera, els carrers
de la vila són en general estrets
per anar a peu amb voreres
amb diferents alçades. Tot i
això, es destaca que en els
darrers anys s'han fet canvis i
actualment hi ha 14 carrers on
s’han implantat plataformes
úniques i alguns s’han destinat
a l’ús preferent per a la gent. A
més, es posa en relleu el fet
que equipaments escencials,
com el CAP, l'escola bressol o
el pavelló es troben en pen-

dents i amb diversos problemes d'accessibilitat donat que
estan en "zones allunyades i
aturonades", on es disposa de
"poques alternatives de connexió". Carrers com Pau Costa,
Sant Pere o Rial Sa clavella són
els que necessiten més millores. Per contra els carrers perifèrics tenen un ample de pas
accessible, però elements com
mobiliari urbà o arbres en limiten el pas a peu. De fet, una tercera part dels carrers d’Arenys
de Mar no són accessibles, per
la inexistència de voreres, per
tenir una amplada inferior a un
metre o per tenir escales.
Pel que fa a les pendents, la
orografia aturonada del municipi genera que en alguns
trams de la xarxa n’hi hagi que
siguin difícils per anar a peu,
així com també pels desnivells
que allarguen l’itinerari. Les
zones amb major longitud de
vies amb pendents superiors al

XAVI SALBANYÀ

L’estudi fet per la Diputació analitza i proposa millores a implantar pel 2020-2025

La riera absorveix el 76% del trànsit a Arenys

10% són Sant Elm i la compresa entre el carrer de l’Olivar i la
Plana del Paraïso. També la
zona del Cònsul i polígon
industrial de Valldegata
Si ens centrem en l’estat dels
passos de vianants, aquí trobem un aprovat. A la vila hi ha
209 passos, i la majoria, d’ells,
un 86%, presenta un bon estat
de conservació, un 13% un

estat mig i l’1% restant es troba
en mal estat.
Pel que fa als itineraris a peu,
l'únic que aprova seria el camí
cap a Canet, tot i que amb
"aspectes a millorar". El camí a
peu cap a Arenys de Munt és
un punt "crític" per als vianants.

CONTINUA A LA PLANA 17
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Diagnosi de la mobilitat a la vila
✎ M. S.
SEGUEIX DE LA PLANA 16
Només disposa de passos subterranis a un costat. I el pas
cap a Caldes d'Estrac a la zona
de la Musclera el qualifica
d'"inaccessible" per la regressió de la sorra.
Excès de trànsit a riera i rials
La circulació amb cotxe es
centra en dos punts principals.
Un d'ells és la riera. En general, hi ha una mitjana d’uns
23.000 vehicles al dia circulant
per la vila. La riera n’absorbeix
el 76%. I, per altra banda, els
rials Bareu-Pau Costa i el de
Canalies són l'altra part crítica,
ja que no disposen de suficient
amplada i s’hi generen retencions. L'anàlisi proposta estudiar-los de forma conjunta
donat que la modificació d’un
pot afectar l’altre. També manifesta que haver canviat fa poc
el Pau Costa en només sentit
únic de pujada ha disminuït les
retencions, però el trànsit ha
estat absorbit per la baixada de
Professor Castelló.
Manca d’espais per a bicis
Els espais per a bicicletes són
gairebé inexistents. La diagnosi diu que són "poc extensos" i
no estan connectats, motiu pel

qual es determina que Arenys
no disposa d’una xarxa per a
aquest vehicle que compleixi
amb els requisits mínims. En
aquest sentit, l'estudi demana
una actualització de l'ordenança que regula el pas d'aquest
vehicle i que prohibeix la circulació de bicicletes, patins i
monopatins per les voreres. I
és que, a causa de la falta de
seguretat, el 44% de les bicicletes i el 92% dels patinets circulen per llocs de pas de vianants.
Poc transport públic
L'estudi també posa de manifest la necessitat d'un transport públic eficient a la vila.
Per aquest motiu, es posa l'accent en la millora de la cobertura a les zones més aïllades
del municipi, com són sobretot
el Bareu (on hi ha les dues
escoles), el Pla dels Frares i les
urbanitzacions que no disposen de cobertura amb transport públic ni d’alternatives
per connectar amb el centre
urbà i els principals equipaments. I alhora destaca que serveis com el de la línia L3 sud
que ofereix en hores determinades l'empresa Colomer és
"poc eficient", ja que s’ha comprovat que la meitat de les
expedicions van buides.

Altres aspectes
Finalment, la diagnosi també fa
esment a altres trets, com l'aparcament. En aquest sentit, es
posa de manifest la falta de
rotació dels cotxes a la zona
blava i la possibilitat d'extendre la zona verda per a residents i vermella per a compres
ràpides. Es fa esment a l'aparcament de l'estació, que no
està funcionant correctament i
s’ha detectat una falta d’ordenació i problemes de incivisme
i inseguretat, especialment
durant la nit. I també destaca la
zona verda de la platja, que
està ocupada al llarg del dia
per sobre del 90%, mentre que
la blava del mateix lloc no
supera el 5% en dia feiner.
Una altra part de l'estudi
també fa referència a les zones
de càrrega i descàrrega, apuntant que el 55% dels usuaris d'aquestes
zones superen el
temps màxim d’estada de 30
minuts i el 24% de les places
estan ocupades per vehicles
que no es mouen durant tot el
període horari.
I pel que fa a aspectes
mediambientals, es fa esment a
la necessitat d’impulsar zones
de recàrrega elèctrica al poble
o promoure la mobilitat sostenible i el cotxe compartit.
Respecte a problemes de con-

taminació acústica, s'esmenta
que els habitatges situats a la
Riera, degut al elevat volum de
trànsit que suporten, presenten
un nivell de protecció "mitjà".
Dades generals
A Arenys de Mar es realitzen
56.808 desplaçaments al dia. El
74% són de residents i el 40,4%
són per motius laborals i un
59,6% per motius personals. En
la mobilitat interna al municipi,
la major part dels desplaçaments (67,5%) es realitzen a
peu o en bicicleta, la resta
(31,9%) en vehicle privat i un
percentatge minoritari en
transport públic urbà (0,7%).
Els desplaçaments dins el
poble tenen la punta màxima
en horari de tarda, entre les
17:00 i les 20:00 h es produeixen el 30%. En horari de matí
es detecta una punta entre les
07:00 i les 09:00h, amb el 22%
del total diari. Pel que fa la
mobilitat fora de la vila, els
principals municipis on es desplacen els arenyencs són cap a
Barcelona, Arenys de Munt,
Canet de Mar i Mataró, en
aquest ordre. La mobilitat dels
no residents es caracteritza per
ser en vehicle privat amb un
85%, un 11% en transport
públic i un 4% amb transport
no motoritzat.
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✎ Redacció
La loteria de Nadal va regar uns
quants milers d’euros a Arenys
de Mar. El tercer premi d’aquesta rifa estatal va ser molt
repartit i, entre altres municipis, es va vendre a l’administració Flor d’Alba de la riera Bisbe
Pol. Es tracta del número 00750
que a Arenys va deixar mig
milió d’euros entre els deu
dècims que es van vendre. És a
dir, cada dècim va obtenir
50.020 euros i d’aquí Hisenda
s’ha de quedar una part.
La mateixa administradora
Elisabet Artigas va explicar
que el número premiat “era

lleig” i que la gent no li acabava d’agradar. L’Elsa, una de les
premiades, va explicar a El
dominical de Ràdio Arenys
que quan li van vendre va pensar en rebutjar-lo però finalment se’l va queda, tot i que va
comprar un altre per si de cas.
L’Elsa es va mostrar molt contenta i va dir que dedicaria els
diners a pagar la hipoteca del
seu pis. A més, va agrair a la
seva gossa per donar-li sort
perquè quan el va comprar li
va refregar el dècim premiat
per la panxa.
Artigas va dir que aquests
números anomenats “lletjos”
es reparteixen per moltes

XAVI SALBANYÀ

La rifa de Nadal reparteix mig
milió d’euros a Arenys de Mar

administracions perquè una de
sola és difícil que pugui vendre
totes les sèries. Això explicaria per què aquest número va
tocar a molts municipis, concretament va tocar a 87 administracions de tota Espanya,

deu de les quals són a
Catalunya.
Aquest és el segon premi
important de la loteria que
donar l’administració Flor
d’Alba d’ençà que va obrir
l’any 2011. El primer va ser un
cinquè premi també de la loteria de Nadal que van repartir
l’any 2013. Aquest any, com els
anteriors, s’havia exhaurit el
número que coincideix amb el
codi postal d’Arenys de Mar, el
08350. En aquesta ocasió,
però, tothom que portava
aquest número va guanyar 120
euros. Elisabet Artigas confia
que aquest premi repartit animarà les vendes.
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La nova junta de la colla gegantera vol
comprar un nou gegant per la Nocturna
✎ Paula Pons
La Colla Gegantera d’Arenys de
Mar va renovar, el passat mes
de desembre, la seva junta. Es
van presentar dues candidatures: una, amb Arnau Akhtar al
capdavant, i l’altra, amb Pau
Arjona com a possible president de la colla. Finalment, els
membres de l’entitat arenyenca
es van decantar per la candidatura d’Akhtar, que va obtenir 51
vots, vers els 34 vots aconseguits per Arjona.
Ara, la nova junta s’ha marcat
per objectiu cohesionar l’entitat i tornar a motivar els seus
membres. I és que, segons el
nou president, “les eleccions
han causat una certa sensació
de divisió, més mediàtica que
real”. I, tot i que no els consta
que ningú hagi deixat la colla,
des de la nova junta asseguren
que treballaran per “recuperar
el consens i perquè absolutament tothom se senti cridat a
participar activament”.
D’altra banda, un dels grans
reptes de la junta és aconse-
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Arnau Akhtar va ser escollit president dels geganters en la darrera assemblea del grup
guir un nou gegant exclusiu
per a la Nocturna, la cercavila
que se celebra durant la Festa
Major de Sant Roc i que en els
últims anys s’ha convertit en
una de les activitats insignes
dels geganters arenyencs.
Aquest projecte, però, encara
està en fase embrionaria i
encara no hi ha un pressupost
clar.
Segons Akhtar, aquest nou
gegant podria tenir un cost
d’entre 8.000 i 30.000 euros,
depenent de “les característiques, el material utilitzat, si té
parts mòbils, el vestuari...”. Les
fonts de finançament podrien
ser “subvencions específiques

Arnau Akhatar

El nou gegant podria
costar entre 8.000 i
30.000 euros, depenent
de les seves
característiques

L’entitat vol que es
redacti un conveni amb
l’Ajuntament per deixar
clar el rol de cadascuna
de les parts

de diverses institucions, venta
de marxandatge o crowdfunding”, explica el nou president
de la colla.

L’entitat també necessita
diners per comprar o llogar
una furgoneta i així poder
transportar els gegants. Per

pagar aquesta despesa la junta
es planteja dos eixos: un
“crowdfunding” popular i la
publicitat de negocis i altres
entitats de la vila. En aquest
sentit, segons Akthar, alguns
establiments ja han mostrat el
seu interés de col·laborar amb
la colla.
Actualment, els geganters
reben una subvenció anual de
6.000 euros per part del consistori, però la seva despesa arriba als 12.000 euros a l’any. Per
aquest motiu, l’entitat busca
noves formes de finançament,
des de subvencions supramunicipals fins a la venda de productes de la colla.
Finalment, la nova junta vol
que hi hagi un conveni amb
l’Ajuntament, propietari dels
gegants, per deixar ben clar el
rol de cadascuna de les parts i
especificar detalls com, per
exemple, quan han de sortir els
gegants. Ara per ara no existeix cap conveni entre consistori i entitat i des de fa 40 anys
la colla s’ha encarregat de gestionar els gegants.
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El reinici del Cinema Casal resta
pendent de les reformes a l’edifici
✎ Francesc Castell
Desprès de l’habitual parèntesi
d’estiu, els assidus del cinema
Casal Parroquial d’Arenys de
Mar, en vistes de que l’inici de
temporada trigava molt, es van
començar a inquietar. I com
que no es donava informació
de la causa del gran retard, ni
per part dels gestors ni de la
Parròquia (propietària de l’edifici del carrer Rial de sa
Clavella, 23), van començar a
córrer rumors i especulacions.
Fins i tot que el nou rector,
Joan Soler, hi estava en contra
i volia deixar de fer-hi cinema.
Res més lluny de la realitat.
Segons ha afirmat a aquesta
revista, ell està a favor que el
cinema continuï, però amb
millors condicions i donant,
alhora, més vida a les altres
dependències de l’edifici que
estan infrautilitzades. A mitjans de novembre va arribar a
la rectoria una alertant carta
de la companyia Endesa, avisant de que tota la instal·lació
elèctrica del Casal estava
obsoleta, fora de normativa i
era un perill potencial. I que

sinó es posava al dia a curt termini, es tallaria el corrent elèctric.
Aquest ultimàtum ho va aturar tot. També el començament de la temporada de cinema, la qual ja s’havia anunciat.
Aprofitant l’avinentesa, el rector i el Consell Pastoral van
decidir que ja posats, i més
enllà de la renovació elèctrica,
era el moment oportú per ferhi una reforma de més abast i
acollir altres entitats del poble.
L’immoble, antiga seu d’Acció
Catòlica, té planta baixa i tres
pisos. La idea amb la què es
treballa és que als baixos hi
vagi el servei d’acollida de

Càritas, que actualment està al
Casalet, en la part de la rectoria que dona a la Riera. Al costat hi ha la sala d’actes de la
Biblioteca, amb entrada pel
carrer Bonaire, espai que la
Parròquia
té
llogat
a
l’Ajuntament. Al segon pis hi
continuarà el cinema, amb la
novetat, entre d’altres, que tindrà pantalla retràctil, avantatge què, fora de les sessions de
cinema, possibilitarà fer-hi
més activitats (conferències,
representacions,...). El tercer
nivell s’adequarà per entitats:
segurament per als Macips i
probablement per al Cor
l’Aixa; i alguna altra encara per
concretar que hi pugui estar
interessada. Finalment, al
darrer pis s’arranjarà la petita
vivenda que hi ha.
La voluntat de la Parròquia és
que, un cop acabades les festes de Nadal, els espais quedin
nets i a punt per començar les
obres. Tanmateix, admet Mn.
Soler, el calendari és impossible de predir: “La nostra intenció és que tot vagi el més ràpid
que es pugui. Com sempre, tot
depèn dels diners disponibles.

Però ja en tenim alguns per
començar”. Amb el suport i
vist-i-plau dels serveis tècnics
de l’Ajuntament, ja es disposa
del projecte elèctric fet per un
industrial lampista arenyenc
vinculat a la Parròquia.
Després de la neteja general,
es procedirà a la redistribució
i adequació de despatxos i
sales. La previsió més optimista és que bona part pugui quedar operativa abans de l’estiu.
Mentrestant, no es descarta, i
sempre que les obres ho permetin, poder fer alguna projecció de cinema. Malgrat aquesta
“crisi”, d’obligada aturada, l’equip que fa possible el cinema,
liderat per Ramon Pallàs
(Arenyenc de l’Any 2014),
manté viu l’entusiasme i la
voluntat de continuar.
Amb la neteja d’andròmines,
es mirarà de posar en valor
algun objecte d’indubtable
interès. És el cas, per exemple,
de dues antigues màquines de
projecció de 35mm (amb
barres de carbó), les quals, d’acord amb l’àrea de Cultura de
l’Ajuntament, es podrien exhibir al Calisay.
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CONSELLS DE NUTRICIÓ

Nous propòsits
✎ Sílvia Sierra
Quan s’acaben les festes, les
reunions familiars, els menjars
copiosos i plens de calories
arriba el moment de nous propòsits per al nou any. Una de les
principals propostes és la de
treure'ns de sobre aquests quilets de més que el Nadal sempre
ens regala. Molts ens plantegem
posar-nos a dieta, fer esport,
etc. però malauradament
aquests propòsits duren poc
temps per manca de motivació
o per falta de temps.
La millor manera és deixar-nos
estar de dietes monòtones i difícils de complir i limitar-nos simplement a canviar hàbits.
D'aquesta manera sempre
podrem gaudir del menjar
sense haver de renunciar a allò
que ens agrada.
Començarem per la compra, si
per manca de temps hem d'anar
al supermercat, hem de centrarnos en el que realment ens fa
falta, portar una llista feta i
tenir molt clar no caure en
temptacions ni enganys publicitaris com: "ric en calci, conté
més fibra, sense sucres afegits",

etc. Centrem-nos en el menjar
bàsic de tota la vida. Si pel contrari tenim més temps, el millor
és anar a comprar al mercat I al
comerç de proximitat les verdures, les fruites, la carn, el peix,
els llegums, el pa...
Què comprem? Per exemple
un bon esmorzar basat en pa
integral, amb llavors o amb farines d'espelta, molt millor que el
pa blanc i en lloc d'embotit, afegir-hi formatge fresc, alvocat,
tonyina, truita o per als que us
agrada més dolç un porridge
d'avena amb fruita fresca o
fruits secs és la millor opció per
començar el dia amb energia.
Per als plats principals com
són el dinar i el sopar, cuineu-

los vosaltres mateixos. La
millor opció és cuinar al forn, al
vapor o a la planxa si algun dia
feu un fregit no passa res sempre que l'oli sigui d'oliva verge i
no agafi massa temperatura. I
fer-ho com dic ocasionalment.
Els plats principals sempre
han de contenir verdures variades i si són de temporada
millor. Per als que no disposeu
de temps les podeu comprar
congelades i d'aquesta manera
tenir varietat a l'abast. Les proteïnes no ens les podem saltar, a
més atipen bastant. Sempre
millor d'alt valor biològic, com
és la carn, el peix i l'ou. Els llegums també són una font
important de proteïnes i es

poden comprar ja cuits si no
teniu temps de coure’ls a casa.
Per completar els vostres plats
principals no poden faltar els
hidrats de carboni, com són la
pasta, l'arròs, la patata, el pa.
Són la nostra principal font d'energia i en contra del que es
pensa no els hem de saltar en
cap àpat, només hem de tenir
mesura a l’hora de consumirlos.
I per als que feu un petit descans o bé necessiteu menjar
entre hores hi ha moltes i molt
bones opcions a les quals
podem recórrer de manera
saludable: un grapat de fruits
secs, la fruita, imprescindible
en el nostre dia a dia, begudes
vegetals, dàtils, formatge fresc,
etc. I perquè no, alguna vegada
també es pot menjar un entrepà: de pollastre amb tomàquet i
enciam, hummus amb tomàquet sec, sardines de llauna,
tonyina i escalivada. Referent a
l'activitat física, no oblideu mai
l’opció saludable com anar
caminant, fer un passeig sempre que es pugui i per descomptat si es disposa de temps practicar algun esport.
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D’Arenys i dels arenyencs

La lluita contra
l’incivisme

Curt de gambals

✎ Antoni Pardo

✎ Ramon Verdaguer
Qui no ha dit alguna vegada
l’expressió:
—Aquest galifardeu és un curt
de gambals.
No cal que ens esforcem
massa per concloure que l’expressió fa referència a que la
persona esmentada és més
curta que una cua de conill o si
ho voleu, ras i curt, que és un
sapastre sense massa llums.
Ara se’ns ha donat per aplicar
l’expressió a qualques polítics
que, en el seu devenir diari, no
donen peu a pensar que siguin
altra cosa que això: son estrets
de sostre. O que no saben
agombolar els nostres recursos públics o els nostres destins com a país, poble o vegueria... en fi, no ens posem en un
jardí florit que podríem prendre mal!!.
Però, d’on ve aquesta expressió? Doncs sembla ser que a la
segona meitat del segle XIX,
en una ciutat del centre de
Catalunya, les batusses entre
lliberals i carlins feien que,
quan manaven els uns, els
altres anaven a la garjola i si
canviava la truita, anaven a
tornajornals i a l’inrevés, els

uns fora i els altres dins. Algú,
potser espavilat, va pensar que
dins la presó no rendien ni
aportaven res a l’erari públic…
ni quedaven malmeses les
seves imatges de prohoms… I
quina en pensa… doncs això,
que en lloc d’estar-se quiets al
tuguri, fa que surtin als carrers
per netejar-los i escombrarlos: en definitiva que siguin
útils i de passada quedaven del
tot desprestigiats. Però és clar,
el primer dia, els col·loquen els
gambals llargs (o sigui, la
cadena que lliga les dues
cames, que vagi baldera) i què
passa?… se’ls escapen tots!!

Solució: gambals curts i així
no s’escaparan, Però és clar,
proveu de fer el petit pas de
pujar una vorera amb un gambal ben curt: rodolareu per
terra fent tentines: o sigui que,
qui us està mirant, pensa que
no hi sou tot, que sou un liró
de cap a peus... i així, de mica
en mica fins a l’expressió:
—Mira que n’ets de curt de
gambals...
Àpali: Ja li podeu dir a algun
estret de sostre que conegueu:
—Ets un curt de gambals
I quan s’enfadi, (si s’enfada!) li
expliqueu què vol dir de veritat
aquesta frase...

L’incivisme continua augmentant a marxes forçades.
El dels propietaris dels gossos, que un cop acabada les
necessitats de l’animal,
tirant aigua i sols aconseguint que s’escampi més i el
proper que passi marcarà de
nou el seu territori. I molts
no fan res ni tant sols recollir els excrements. A l’estiu
en determinats carrers la
pudor és insuportable.
Haurien de portar un barreja
d’aigua amb desinfectant,
però sense posar detergent
com fan alguns, perquè llavors els carrers poden quedar com a pistes de patinatge. Els polítics molt de parlar de prendre mesures, però
sempre acaben dient que
faran un estudi, que falta
personal i acabaran creant
més departaments tècnics,
que no serveixen per res
més que per posar militants.
Però cap veí que disposi d’animal de companyia diu que
li hagin posat una sola
multa, però sí que escoltes
les moltes multes que posen
als conductors de cotxes,
grècies a les càmeres de
televisió.
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LA CUINA FÀCIL A CASA

Els ingredients

MARIA SIERRA

Melós de porc

Preparació

✎ Estrella Morales

En una olla ràpida daurem les galtes i reservem.
En el mateix oli posarem les cebes, 1 porro i mig, tot
tallat amb una mica de sal. Passats uns 8 minuts afegim
els alls aixefats i sense pelar. Ho barregem uns minuts i
afegim el vi negre (millor si és de qualitat) i ho deixem
fer uns 10-15 minuts.
Ara afegim les galtes a l’olla ràpida, la tanquem i ho hem
de cuinar 45 minuts. Després treurem les galtes i ho
reservem en una safata. Colarem el suc de cocció en un
pot, el posarem al foc i l’anirem reduint fins que tingui
consistència de salsa. I en l’últim moment hi afegim una
mica de mantega perquè la salsa quedi brillant.
Desfilem la carn i la posem en un motlle rectangular.
Apretem la carn i ho deixem a la nevera unes 6 hores,
amb un pes a sobre. Acompanyem amb puré i el mig
porro tallat i fregit en oli molt calent. Bon profit!!

I més coses...
Truitetes vegetarianes
1 carbassó
1 pastanaga
1 ceba
1 ou
1 got de farina
Sal, pebre i cúrcuma.
Primer hem de ratllar totes les verdures.
Després les posem totes juntes en un bol
i ho barregem amb la resta d’ingredients.
Amb les mans o amb culleres podem fer
com unes boles i les aixefem.
Preparem una paella amb força oli i quan
estigui ben calent anem fent truitetes.
Primer una banda i després l’altra.

Per a 4 persones:
6 galtes de porc
2 cebes
2 alls porros
3-4 grans d’all
1 fulla de llorer
500 cc de vi negre
Farigola
Sal i pebre
Oli d’oliva
Mantega

