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President de l’Ateneu
Arenyenc, entitat que
ha celebrat els 135
anys d’història

Presidenta de Junts
Autisme, entitat que
ha obert un nou centre a Arenys

Agustí Ferrer

Sor Pilar Poyo del Pino

Primer director de l’escola
Sinera que ha deixat la direcció
després de 15 anys

Monja del Maricel que han
hagut de deixar la llar d’infants després de 29 anys

Borja Galbany

David Xiberta

Primer Hereu d’Arenys en
aconseguir el títol d’Hereu
de Catalunya

Músic i impulsor, entre altres, de
la cantada des de fa 2 anys de
‘El Cant dels Ocells’
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Llevantada de primera divisió

tes en la coberta al pavelló
municipal, a l’Escola de
Música, al Calisay, a l’edifici
del Xifré o al mercat.
A més, es va repetir l’episodi
d’inundació de la platja de la
Picòrdia perquè la força de l’aigua de la Riera no va trencar la
barrera de sorra i la rierada es
va escampar per tota la platja
afectant els xiringuitos i inutilitzant el pas de vehicles per
sota de la carretera i la via del
tren fins que les màquines
excavadores van obrir el pas.
CONTINUA A LA PLANA 3
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La dura llevantada que va afectar el litoral català entre el 20 i
el 24 de gener va deixar
almenys quatre morts a
Catalunya i nombrosos danys
especialment a la costa.
Arenys de Mar va patir també
les conseqüències tot i que
aquesta vegada van ser altres
poblacions les que van sortir
més mal parades.
En el cas d’Arenys es va
donar la circumstància que la
dita plou sobre mullat es va
confirmar perquè aquest temporal anomenat Glòria va afectar la vila quan encara no s’havien resolt alguns dels danys
dels darrers aiguats d’octubre.
Si bé el temporal d’octubre va
provocar desperfectes públics
per valor de 107.000 euros, el
Glòria ha estat més greu i,
segons les valoracions de
l’Ajuntament, ha causat danys
que pugen a 1,5 milions d’euros. Aquests diners s’han calculat després de inventariar
arbres caiguts, senyals i mobiliari urbà trencat o desperfec-

FC

La borrasca Glòria provoca danys
a Arenys per valor de 1,5 milions
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Llevantada de primera divisió

Arenys de Mar va recollir 204
litres/m2 en tres dies (un terç del
què va caure en tot l’any passat)
i es van registrar puntes de vent
de 90 km/h. Això va provocar
danys a particulars i nombrosos
senyals de trànsit trencats.
L’Ajuntament va registrar 300
incidències en aquest temporal i
ha enviat la valoració econòmica dels desperfectes a la
Generalitat, la Diputació i el
Govern central per veure si
reben algun ajut. Del temporal
d’octubre no s’ha rebut res malgrat les promeses.
D’altra banda, el temporal
Glòria va interrompre el servei
de trens d’Arenys cap al nord i

va tornar a restringir el pas des
de Mataró cap al sud perquè les
onades inundaven les vies. Les
cues d’usuaris a l’estació
d’Arenys es van fer evidents.
També es van produir inundacions de baixos al Xifré i al
Calisay i esllavissades de murs
de particulars que van caure a la
via pública. La potabilitzadora
d’aigua de Palafolls que abasteix
Arenys es va espatllar durant
unes hores.
La platja del Cavaió es va
omplir de brossa, restes d’arbres
i vegetació i animals morts i vius
que van ser arrossegats per la
crescuda de la Tordera. Per això,
es va fer una crida a voluntaris
per netejar la platja que va aplegar centenars de persones.
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D’esquerra a dreta i de dalt a baix: Neteja
popular de la platja del Cavaió on van
aparèixer animals vius. Un mur d’una
finca privada caigut al carrer Portinyol.
Cues d’usuaris pel talls del tren i un mur
esfondrat al costat del CAP
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Funcionaris en peu de guerra per
incompliment greu del conveni
xXAVI SALBANYÀ

La família d’un treballador no pot cobrar una assegurança per mort en no estar contractada
✎ Fede Cedó
Els
treballadors
de
l’Ajuntament d’Arenys de Mar
estan en peu de guerra després
de conèixer que el govern local
(ERC-CUP-AeC) no va contractar una de les assegurances
pactades en el conveni laboral
aprovat el gener del 2019. Això
impedeix que la família del treballador que va morir fa uns
mesos pugui cobrar la indemnització.
L’alcaldessa,
Annabel
Moreno, atribueix aquesta disfunció a una treballadora que
ja no està a l’Ajuntament, la
cap de Recursos Humans
(RRHH) que, segons ella, era
l’encarregada de contractar les
assegurances. Afegeix que hi
ha un informe jurídic dels serveis municipals contra la contractació d’aquestes assegurances. Tot i així, admet que
“lamentablement la família pot
denunciar i guanyar” davant
els tribunals.
La resposta va provocar un
sentiment de“ràbia i frustra-

ció” en els treballadors.
Consideren “poc ètic” que
Moreno descarregui les responsabilitats en qui ja no hi és.
“La tasca de contractar no és
de Recursos Humans” va dir
Àngel Caparrós, delegat de la
UGT de la Federació de
Serveis Generals, sinó del
departament de compres que
depèn
d’Intervenció
o
Secretaria.
En quan als arguments dels
serveis jurídics municipals que
apunten que la pòlissa no és

legal, els treballadors es pregunten perquè aquest informe
negatiu no va aparèixer abans
de que el plenari aprovés el
conveni el passat mes de gener.

Els treballadors parlen
de ‘ràbia i frustració’
quan l’alcaldessa diu
que la família guanyarà
el cas si va als jutjats
Ara, segons els sindicats,
l’Ajuntament s’enfronta a “un

problema molt seriós” perquè
els beneficiaris del treballador
mort no poden cobrar els
30.000 euros de l’assegurança i
“si no tenien prou amb la desgràcia” hauran d’anar als tribunals. “Uns diners que ara no
sortiran d’una asseguradora
sinó de les arques municipals”.
A banda de la denúncia als
jutjats, hi ha la que es presentarà davant Inspecció de Treball
per incompliment del conveni,
tipificada com a falta molt
greu, que portarà altres conseqüències sancionadores. Per
això, els treballadors demanen
depurar responsabilitats “tant
polítiques com laborals” i establir les mesures per a que s’aboni la indemnització als beneficiaris.
“Les pòlisses no les contractem els polítics” va defensar
l’alcaldessa Annabel Moreno.
Malgrat el parer contrari dels
serveis jurídics “el govern va
decidir que es contractés” però
malauradament la solució
passa per la judicialització del
cas.
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Guerra institucional pels residus

L’Ajuntament accepta pagar més pel
servei de la brossa per tancar la crisi
✎ Enric Sierra
El pols polític que mantenen
des de fa mesos l’Ajuntament
d’Arenys de Mar i el Consell
Comarcal del Maresme (CCM)
pel cost del servei de recollida
d’escombraries sembla que ha
trobat una sortida. La solució
passa perquè el consistori arenyenc accepta pagar més diners
pel servei mentre que l’empresa
Resmar deixarà de fer l’espècie
de vaga encoberta que mantenia des de principis d’any i per
la qual deixava molts carrers
amb la brossa sense recollir.
La quantitat que pagarà
Arenys de més al contracte inicial vindrà determinada per un
informe de l’ens comarcal on
s’inclouran les qüestions que
l’Ajuntament ha detectat i que
cal corregir, així com el cost
real de la recollida a la vila.
Segons fonts municipals, la
xifra que finalment pagarà de
més el consistori estarà per
sota dels 174.000 euros anuals
que el CCM reclamava com a

sobrecost del servei i es podria
acostar als 86.000 euros.
L’acord d’aturar el conflicte es
va produir a finals de gener
entre la regidora de Medi
Ambient, Ona Curto, i el conseller comarcal Xavier Masgrau
com a responsable polític de
l’empresa Resmar que realitza
el servei de recollida per encàrrec del CCM. Masgrau es va
comprometre a què els empleats de Resmar no acabarien la
seva jornada de treball fins que
el servei no s’acabi, amb independència de les hores que
empressin. D’aquesta forma, si
el servei s’allarga més enllà de

l’horari reglat, el CCM assumirà
el sobrecost fins que l’esmentat
informe determini el nou
import econòmic que Arenys
haurà de pagar.
D’altra banda, l’Ajuntament
s’ha avingut a ampliar de dues a
cinc hores la recollida de paper
i cartró comercial i a establir
tres temporades durant l’any
(baixa, mitjana i alta) en funció
de les necessitats del servei.
Tal com l’AGENDA va publicar els passats mesos de desembre i gener, el conflicte
entre l’Ajuntament i el Consell
Comarcal va esclatar en el
moment que Arenys es va

negar a acceptar el sobrecost
en la factura i això va provocar
que el mateix president del
CCM, Damià del Clot, enviés
una carta a l’alcaldessa
Annabel Moreno en la què li
donava un últimàtum: si
Arenys no pagava el sobrecost,
el Consell Comarcal es retirava
del servei.
La disputa política ha estat
especialment agra perquè el
president del CCM i l’alcaldessa són del mateix partit (ERC)
i perquè el servei de recollida
s’ha deteriorat en els darrers
dos mesos fins al punt que
molts carrers es van quedar
amb la brossa sense recollir
durant molts dies. Això ha forçat l’Ajuntament a activar tots
els efectius personals i materials de l’àrea de Medi Ambient
per recollir tot allò que l’empresa del CCM, Resmar, deixava al mig dels carrers. Això té
un cost i ha col·lapsat l’àrea de
Medi Ambient.
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El malestar ciutadà ha estat
majúscul i ha provocat dures
crítiques contra la gestió del
govern municipal des d’on,
fins i tot, es va recomanar els
usuaris anar a queixar-se
directament
al
Consell
Comarcal, oblidant que els
veïns paguen la taxa d’escombraries a l’Ajuntament i, per
tant, és el responsable últim
de procurar que la recollida es
faci correctament.
Mentre la indignació creixia
al carrer, als despatxos saltaven espurnes i algunes d’elles
van esquitxar el líder de Junts
per Arenys, Estanis Fors, i
l’exregidor Xavier Masgrau
que actualment és conseller
comarcal a l’empresa Resmar.
L’alcaldessa Moreno va acusar
Fors i Masgrau d’atiar la polèmica des de les xarxes socials
i de no fer res al Consell
Comarcal per resoldre el conflicte. Fors va rebutjar les acusacions recordant que quan ell
era alcalde el servei funcionava i que ara l’alcaldessa busca
excuses davant la seva incapacitat a resoldre el conflicte.
Una de les conseqüències de
la crisi del servei de recollida
d’escombraries a Arenys ha
estat l’evidència de que l’ac-

Com tenim
la Riera (5)

El passeig Xifré a mig matí amb la brossa sense recollir

tual model ha fet fallida i
necessita una revisió profunda. El govern municipal és
conscient d’aquest fet i ho fia
tot a la nova contractació del
servei. Abans, però, caldrà
dissenyar el model i aquí trobem el primer escull perquè el
tripartit governant (ERC, CUP
i AeC) aposta per estendre el
porta a porta a tot el municipi,
mentre que JxA i PSC defensen models mixtos que incorporin zones amb contenidors.
El consens és avui difícil.
Però arran del conflicte amb
l’empresa Resmar del CCM,
han sorgit veus en favor de la
municipalització del servei de
recollida. És a dir, que
l’Ajuntament no contracti a

cap empresa sinó que assumeixi aquest servei amb treballadors municipals. La CUP
i AeC ja s’han mostrat partidaris d’aquesta opció, mentre
que ERC prefereix estudiar-la
bé. En qualsevol cas, aquesta
municipalització no es faria
de forma immediata sinó que
es planteja la contractació ara
d’una empresa durant un període de temps curt per poder
preparar la transició del servei a l’Ajuntament. Aquesta
opció obligaria el consistori a
contractar personal i adquirir
la maquinària. Actualment,
l’Ajuntament es gasta 1,1
milions d’euros anuals en el
pagament del servei de recollida de la brossa a Resmar.

✎ Jaume Barangé
La senyalització a Arenys que
es concentra a la Riera és deficitària, confusa i desordenada.
Els indicadors dels serveis
públics o d’interès local han
de servir per orientar bàsicament a la gent que ens visita.
Arenys és cap de partit judicial d’11 pobles que han de
venir als jutjats. També 5
pobles que venen a fer tràmits
al Registre de la Propietat,
Hisenda, museus i afegim-li les
zones esportives de diferents
àmbits i centres. Només amb
això fan una bona suma anual.
Pels visitants és bàsic que la
senyalització viària sigui puntual i eficaç en cada un dels
seus llocs adequats per poder
arribar amb garanties a destinació. És el que voldríem per
nosaltres quan sortim a l’exterior. La Riera és un autèntic
mal d’ulls amb tants senyals
de tot tipus. No caldrien les
destinades a publicitat comercial i retirar aquelles que com
exemple encara indiquen
“Destil.leries Calisay” i d’altres
que no es llegeix res. Cal revisar punt per punt els llocs on
calen uns indicadors i ser eficaços i pràctics i posar els justos en els llocs adequats.
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ESPERANT A L’AGÈNCIA
CATALANA DE L’AIGUA
En un nou exemple dels
incompliments reiterats que
acostuma a tenir amb Arenys
de Mar l’Agència Catalana de
l’Aigua (ACA), estament que
depèn de la Generalitat, la
neteja del calaix de la Riera
segueix sense netejar ni buidar des del temporal del mes

d’octubre.
Segons
l’Ajuntament arenyenc, l’ACA
havia de buidar el calaix de la
Riera el passat 9 de desembre,
però dos mesos després
Arenys encara espera. La
darrera explicació que s’ha
donat per aquest retard és la
petició del Consistori de traslladar la sorra al camí de
Caldes, però l’ACA és conscient que aquesta operació no
es pot fer perquè la sorra del
calaix de la Riera està contaminada per les aigües fecals
que s’ha vessat durant dies. El
cost de traslladar aquestes
sorres a un abocador especialitzat és alt.

NOVES OBRES AL PORT
Ports de la Generalitat està
portant a terme obres d’ampliació i millora de les esculleres. A l’escullera de ponent
han renovat el passeig superior i a la de Llevant ampliaran

NOU ASSALT DE MENORS A
UNA DONA A L’ESTACIÓ
El degoteig de fets delictius
protagonitzats per menors
continua i, el que és més greu,
els assalts a les dones davant
del silenci de les entitats feministes i partits que en fan bandera del feminisme. El darrer
cas es va produir el dia 8 de
gener cap a les set del matí 7
del matí, quan una noia que
XAVI SALBANYÀ

LA PLAÇA DE LA GUARDIA
CIVIL JA TÉ TANQUES
Mesos després de l’esperat
enderrocat de l’antiga caserna
de
la
Guàrdia
Civil,
l’Ajuntament ha col·locat unes
tanques de ciment que delimiten la plaça que hi ha quedat.
De moment encara no es
deixa aparcar vehicles, tot i
que la intenció del Consistori
és que sigui un lloc de zona
verda d’aparcament per a residents. Aquest tema pot provocar una nova polèmica amb
els propietaris de la casa de
Can Catarineu, que queda al
costat de la nova plaça perquè
en el seu dia l’Ajuntament i
aquests propietaris van signar
un acord pel qual l’espai que
quedés un cop enderrocada la
caserna es destinaria a plaça i
enlloc s’indicava el tema de
l’aparcament.

gut mentre que La Presentació
ho estava estudiant. Prades va
dir al ple municipal que si
finalment alguna escola creia
que havia de sortir al carrer,
activarien igualment el servei
de Policia Local.

la zona de roques per fer-la
més ampla i així evitar per les
onades dels temporals de llevant saltin i inundin els pantalans on hi ha els vaixells a la
zona coneguda com la Sibèria.
FALTEN POLICIES PER A LES
RUES INFANTILS
La regidora d’Educació, Marta
Prades (CUP), va demanar a la
reunió que va mantenir amb
les escoles d’Arenys que
miressin de fer la tradicional
rua infantil dins de les seves
instal·lacions per evitar sortir
al carrer. La raó que va donar
Prades és que d’aquesta manera s’estalviava el servei de
Policia Local. L’escola Joan
Maragall i Sinera s’hi han avin-

viatjava en un tren direcció
Girona, en arribar a l'estació
d'Arenys de Mar, va ser abordada per tres joves que, després de barrar-li el pas, amb
violència li van sostreure una
jaqueta que portava amb un
mòbil que tenia a la butxaca.
Dos dels autors de l’agressió
masclista eren menors i el tercer, que va fugir inicialment,
va ser detingut a Canet. Dies
després,
diversos
veïns
d’Arenys de Mar i d’Arenys de
Munt van denunciar el trencament de vidres dels seus vehicles per intentar robar en el
seu interior. El dia 16 de gener
van detenir dos dels autors,
segons que va informar l’alcaldessa Moreno al ple.
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Els dos Arenys busquen 120.000
euros per posar un bus a l’hospital
XAVI SALBANYÀ

Els alcaldes es reuniran amb la Generalitat per demanar una subvenció per impulsar-lo
✎ Mar Sánchez
Arenys de Mar i Arenys de
Munt han començat a treballar
plegats per aconseguir un
transport públic cap a
l’Hospital de Mataró, un servei
molt demanat als dos municipis. Amb aquest servei es pretén, entre d’altres, que els
veïns tinguin més fàcil el desplaçament. De moment, s’està
negociant amb l’actual empresa encarregada del servei que
connecta els dos municipis i
està prevista una reunió amb
la Direcció General de
Transport i Mobilitat per buscar finançament, ja que tirar-lo
endavant suposaria un cost de
120.000 euros anuals.
La idea va sorgir d’Arenys de
Mar, quan aprofitant que
Sagalés va quedar-se amb l’empresa Colomer del bus interurbà es va demanar un pressupost de què suposaria per la
nostra vila disposar d’aquest
servei que traslladi directament els veïns cap a l’hospital.
La primera proposta passa per

Sagalés fa pocs mesos que realitza el servei de bus

un servei de bus cada hora
entre les 7:00h i les 21:00h. Tot
i això, caldrà ajustar més el
servei, ja que les visites mèdiques solen ser als matins i a les
tardes es fan més aviat visites.
Tant Arenys de Mar com
Arenys de Munt afirmen que el
cost per aquest servei és elevat. Per aquest motiu, els dos
alcaldes creuen que cal buscar
fonts de finançament per un
servei que realment és neces-

sari. Des d’Arenys de Munt
també es contempla la possibilitat de tirar-ho endavant de
manera cofinançada, de fet ja
tenen una partida reservada en
el pressupost al respecte. Al
marge d’aquesta oferta, els dos
Arenys estan treballant per
millorar el servei interurbà
amb més parades i horaris.
L’empresa Sagalés s’encarrega del servei d’autobús entre
els dos Arenys des del passat

estiu, quan va comprar l’antiga
Colomer. Sagalés ha fet alguns
canvis d’autobusos amb més
aforament per tal que el trajecte sigui més còmode pels usuaris, ja que en hores punta va
molt ple. De fet, des de
l’Ajuntament d’Arenys de
Munt s’ha traslladat la necessitat d’ajustar les arribades i sortides a l’estació de RENFE.
Paral·lelament, l’Ajuntament
d’Arenys de Mar també ha
demanat un pressupost per
ampliar el recorregut del servei de bus interurbà, sobretot
a la zona de llevant. Moreno
diu que és una proposta amb la
qual estan treballant perquè
són barris cada vegada més
envellits i amb una orografia
complicada, amb moltes pujades i baixades. L’alcaldessa
afirma que el servei de bus
interurbà té una bona ocupació i destaca que, en cap cas,
es plantegen reduir-ne el recorregut. Un dels exemples que
ha posat sobre la taula és el
bon funcionament a la zona de
Ponent.
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La Generalitat subvencionarà els
pescadors per treure residus del mar
XAVI SALBANYÀ

El Govern català obre una línia d’ajuts a través de les Confraries destinada als vaixells
✎ Fede Cedó
Als pescadors d’Arenys poc
se’ls ha d’explicar sobre consciència mediambiental. Són els
primers que perden hores de
feinejar per retirar les deixalles, plàstics i tovalloletes, que
sovint s’encasten a les xarxes i
les malmeten. Ara però, un nou
programa de la Direcció
General de Pesca permetrà que
la confraria arenyenca rebi
compensacions per aquest
esforç.
Els darrers anys, a la crisi de
pesquera tradicional s’hi afegeixen altres elements com
que la Mediterrània s’està convertint en un abocador de deixalles. Això ho pateixen els
pescadors locals, que, a més de
veure minvar les captures, es
veuen obligats a reparar les
xarxes amb costos que, sovint
no baixen dels 3.000 euros, a
banda dels dies que el vaixell
està amarrat.
Per això, com va explicar el
director general de Pesca,
Sergi Tudela, el Fons Europeu

Restes vegetals i brossa pescada a Arenys

La Generalitat també
tramita subvencions per
les ‘portes flotants’
d’arrossegament que no
malmeten el fons marí
Marítim i de la Pesca, a petició
del Departament d’Agricultura
i Pesca, ha habilitat fons europeus per pal·liar la problemàtica de les pèrdues provocades
per les deixalles.

Així, durant set anys, hi haurà
una programació que cada any
destinarà un milió d’euros a
compensar als pescadors per
les pèrdues produïdes per les
deixalles. Les subvencions es
canalitzaran a través de les
Federacions Provincials de
Pesca i de les Confraries de
Pescadors. “Així també enfortim les estructures del sector”
deia Tudela.
Des de les entitats de pesca es

podran impulsar campanyes de
senbilització formació i difusió
cap a la ciutadania. També
podran contractar personal
tècnic que s’especialitzarà en
caracteritzar la brossa que
porti cada embarcació. Una
vegada fet el càlcul de la brossa recollida, la Generalitat abonarà un percentatge dels fons a
la Confraria.
El litoral arenyenc és un dels
que més es podrà beneficiar
d’aquests ajuts, ja que forma
part d’una de les zones més
afectades pels vessaments, el
que afecta especialment a la
pesca d’arrossegament.
Precisament, per aquest art la
Generalitat tramita subvencions per a que les barques instal·lin un sistema innovador de
‘portes volants’ un sistema que
en lloc d’erosionar el fons marí
no arriba a tocar-lo. Una innovació que, segons Sergi Tudela,
permet que es mantingui el
mateix nombre de captures
però que, per altra banda suposa reduir una quarta part el
consum del vaixell.
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JxA i PSC acusen el govern
d’ocultar la puja de l’IBI
✎ Enric Sierra
L’augment per sorpresa de
l’Impost de Béns Immobles
(IBI) i de la taxa de clavegueram
que ha dut a terme el govern
municipal d’Arenys de Mar ha
suscitat la crítica dels dos grups
de l’oposició (JxA i PSC). Junts
per Arenys i socialistes han acusat el govern (ERC, CUP i AeC)
d’haver ocultat aquesta puja
tant als seus regidors com a la
població perquè havien anunciat, fins i tot mitjançant una
nota de premsa publicada al
novembre al web municipal,
que l’Ajuntament congelaria els
impostos de cara a aquest 2020.
En canvi, tal com va publicar
l’AGENDA d’aquest gener, el
govern municipal havia sol·licitat al Govern central l’estiu passat una actualització del valor
cadastral de les finques particulars de la vila. Aquesta petició
comportava un increment automàtic del 2,8% tant de l’IBI com
de la taxa de clavegueram perquè ambdós impostos estan vinculats. Aquesta petició d’actualització del cadastre realitzada
per l’Ajuntament d’Arenys de

Mar es va mantenir en secret,
segons els partits de l’oposició,
tot i que va deixar rastre a la
proposta de pressupost municipal que preveia un augment en
els ingressos per IBI i claveguerem de just el 2,8%.
Ni govern ni tampoc l’oposició
van dir res sobre aquesta pujada
d’impostos ni el ple que es van
aprovar les taxes municipals ni

L’oposició acusa el
govern d’haver mentit
quan va assegurar que
congelava els impostos
tampoc en el plenari on es van
aprovar els pressupostos.
L’oposició es va assabentar a
través del programa El dominical de Ràdio Arenys dos dies
abans de final d’any quan l’emissora va donar a conèixer la
publicació al Boletín Oficial del
Estado (BOE) del miler de
municipis d’Espanya que aplicaven l’actualització del cadastre.
Els partits del govern han evitat parlar de puja d’impostos i
sempre s’han referit a aquesta
qüestió com una actualització.

Tot i això, han reconegut que els
veïns i veïnes pagaran aquest
any més per l’IBI i el clavegueram i que aquest escreix suposarà un increment de 176.000
euros en els ingressos municipals, en un pressupost que té
una partida d’inversions molt
limitada.
Al∙legacions al geriàtric
D’altra banda, el govern municipal desestimarà amb tota probabilitat les al·legacions presentades contra la puja de les tarifes
de les places no subvencionades del geriàtric públic que passaran de 1.595 euros a 1.869
euros, diferència que suposa un
17% d’augment. No obstant
això, el regidor de Serveis
Socials, Josep Antoni López, vol
plantejar de cara a l’any vinent
un sistema de tarifació social.
López va informar d’aquesta
qüestió a l’assemblea d’usuaris i
familiars del geriàtric on es va
proposar i acceptar crear una
zona de jocs infantils a la feixa
del Xifré que utilitza la
instal·lació. D’aquesta manera
es pretén facilitar la visita de
nens als seus avis.

Defensar les pròpies
decisions
✎ Bernat Salbanyà
La revisió del cadastre i
la consegüent pujada de
l'Impost de Béns Immobles
(IBI) ha donat lloc a una
situació irònica en la que els
partits del govern han intentat camuflar la pujada tractant-la "d'actualització" (sic).
Em sobta que a tres partits
d'esquerres els faci vergonya
fer bandera de l'augment d'un
impost que és d'aquells que -a
diferència d'altres- tendeix a
igualar rics i pobres. Em sorprèn que el govern no defensi
el que a priori és una màxima
ideològica de qualsevol coalició progressista, com és apujar impostos per oferir més i
millors serveis públics. Més
encara quan l'IBI és la principal font d'ingressos de les
arques municipals, i quan
fou el mateix Ajuntament qui
va demanar la revisió del
cadastre. Ans al contrari: s'ha
amagat la revisió, negat l'increment i tractat als contribuents d'imbècils. A més,
tampoc s'ha dit que aquesta
revisió a l'alça del valor
cadastral, en principi, fa augmentar el valor de mercat de
les finques, de manera que els
propietaris arenyencs ara són
potencialment més rics.
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El PSC demanarà a la Generalitat
que construeixi el camí de Caldes
✎ Mar Sánchez
El projecte del camí cap a
Caldes continua encallat i el
més calent és a l’aigüera. Des
del govern municipal es van
fer algunes passes per impulsar-lo de nou i es van fer reunions amb la delegació de
Costes de l’Estat a Barcelona
per intentar que es fés, fins i
tot,
des
del
mateix
Ajuntament. A hores d’ara,
però, encara no se sap res
sobre el tema, tot i que des del
PSC diuen que intentaran reactivar-ho via Generalitat o amb
les possibles influències que
puguin fer al govern espanyol.
El primer secretari dels socialistes arenyencs, Jordi Muñiz,
explica que demanaran com al
PSC que es pugui incloure el
projecte del passeig cap a
Caldes com a esmena ara que
s’han d’aprovar els pressupostos. Tot i això, Muñiz critica
que l’Estat ja va donar els
diners pel projecte a la
Generalitat i que aquesta se’ls
va gastar “amb altres coses”.

Muñiz afegeix que quan JxA va
dir que tenia un acord amb el
conseller de Territori, Damià
Calvet, per canviar la variant
pel camí de Caldes durant la
passada campanya electoral
municipal, des del seu partit
van dir que no podía ser perquè els diners ja estaven concedits. Tot i això, Muñiz desconeix si l'Estat va arribar a
pagar la totalitat de l'import
acordat a la Generalitat i afirma que, segurament, el projecte s'haurà de redactar de nou.
“Nosaltres reclamarem que es
faci aquesta obra, s’ha d’exigir
que es facin aquestes feines i
ho farem a través del grup parlamentari del PSC. I si nosaltres podem ajudar amb el nou
govern espanyol ho farem”.
Muñiz té pendent una reunió
amb Lídia Ginart, diputada
socialista, per parlar del tema.
Per la seva banda, l’alcaldessa Annabel Moreno diu que no
té constancia d’aquest presumpte traspàs de diners entre
Estat i Generalitat, ni on s’haurien pogut desviar. Annabel

XAVI SALBANYÀ

Els socialistes sol∙licitaran al Parlament que s’inclogui el projecte al pressupost català

El Camí de Mar fa anys que espera

Moreno convida als socialistes
a denunciar-ho si és el cas.
L’alcaldessa es va reunir
mesos enrere amb la delegada
de Costes de l’Estat a
Barcelona, Maria Toledano,
per parlar de la cessió del projecte al consistori. Annabel
Moreno destaca que el projecte no és el mateix que s’havia
parlat temps enrere. El que es
busca és refer el camí, fer ram-

pes i escales per evitar que la
gent hagi de creuar les vies del
tren a l’altura del Rial Llarg.
Moreno afirma que el projecte
ja està redactat, però no pot
tirar endavant per part de
Costes perquè no hi ha pressupostos estatals aprovats. El
pressupost és d’uns 100.000
euros, però s’ha de recalcular
perquè falta l’IVA i el benefici
industrial.
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En breu
NYAP A LES OBRES DEL MERCAT MUNICIPAL
Per mantenir la tradició de
nyaps a les obres que encarrega l’Ajuntament d’Arenys de
Mar, aquest mes de gener els
usuaris i venedors del mercat
municipal s’han trobat que les
obres de millora d’accessibilitat que s’han realitzat estan
mal fetes i obligarà a refer-les.
Hi ha dos problemes principals. El primer és que a l’hora
d’igualar el terra per salvar la
vorera que hi havia a l’illa central del peix no s’ha efectuat
correctament el desguàs i es
generen bassals al pas de la
gent. La segona encara fa més
riure perquè en aixecar el
terra no s’havia previst que la
porta principal de ferro no
tancaria i fregaria el terra. El
regidor de Mercats, Quim
Mas, diu que com les obres no
estan recepcionades s’obligarà l’empresa a fer els retocs.
REIXA DEL CARRER
OLIVAR RETOCADA
Una altra obra que ha provocat maldecaps als veïns ha
estat la del carrer Olivar per
una reixa mal posada que feia
impossible el pas de persones
amb dificultat en la seva mobilitat. Finament, s’ha retocat la

Cal morir
amb dignitat
✎ Maiol Sanaüja

reixa central que recull l’aigua
de pluja i al mig s’ha col·locat
un altre tipus per facilitar el
pas. Ara les persones amb dificultat de mobilitat han de passar pel mig del carrer.

ARENYS, ESCENARI D’UNA
SÈRIE DE NETFLIX
El port d’Arenys de Mar i el
cementiri de Sinera s’han convertit en escenari durant el
mes de gener del rodatge de la
sèrie de Netflix ‘El inocente’
protagonitzada pels actors
Mario
Casas,
Alexandra
Jiménez i Aura Garrido, entre
altres. La sèrie ha buscat
altres
localitzacions
al
Maresme com el port de
Mataró, Sant Pol, Malgrat de

Mar o El Masnou. També s’ha
rodat a Berga. ‘El Inocente’ és
una adaptació de la novel·la
d’Harlan Coben que porta el
mateix nom i que explica la
relació d’una parella obligada
a refer la seva vida per segona
vegada després de rebre una
notícia que marcarà el seu
futur.
JOAN BERTRAN
OBRE NOVA RONDA
PER CERCAR DINERS
Cebiotex, l’empresa de l’arenyenc de l’any Joan Bertran, ha
obert una ronda de cerca de
finançament per aconseguir
quatre milions d’euros que
serviran per accelerar els
assaigs clínics del seu primer
tractament oncològic amb
pacients de qualsevol mena de
càncer que requereixi cirurgia. El tractament està pensat
per curar infants però els
estudis clínics s’iniciaran en
adults a l’Hospital Sant Pau.

Aquest febrer fa dos anys de
la defunció de la meva àvia.
D'aleshores ençà, dol a
banda, penso que la longevitat ha augmentat. L'actual
esperança de vida requereix
que hagis de menester més
recursos econòmics. A grans
trets, en un horitzó vital de
90 anys, 30 anys estudies, 30
anys treballes i 30 anys descanses. Els números no quadren; sols cotitzes un terç de
la teva existència. La piràmide poblacional s'ha invertit.
Tendir al model britànic de
jubilació serà la mesura antipopulista que s'haurà d'assumir. La prestació social privada, qui l'hagi pogut fer,
serà la guardiola de la vellesa. La dada: hi ha molta gent
gran sola o que no pot comptar amb familiars. Em preocupen les persones que llurs
últims dies malviuen perquè
les pensions que perceben
apuntalen unitats familiars o
els sacrificis d'aquelles famílies que han d'abonar
≥1.200€ mensuals per cuidar
octogenaris cap amunt en
una residència privada. Cal
més oferta pública, millor
benestar social. Cal morir
amb dignitat.
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El servei municipal d’enterraments
està pendent d’un porta-ferètres
XAVI SALBANYÀ

L’Ajuntament té 32.000 euros per comprar la màquina adecuada al cementiri de Sinera
✎ Bernat Salbanyà
Com explicàvem a l'edició
anterior, la municipalització
del servei d'enterraments, prevista pel 2018, està aturada i el
contracte amb la funerària
Cabré Junqueras per aquest
servei està caducat des de fa
dos anys.
La municipalització dels enterraments per ara està aturada,
a l'espera de la compr d’un
porta-fèretres per poder fer els
enterraments. Aquesta màquina hauria de permetre transportar els taüts per dins el
cementiri i elevar-los davant
del nínxol on s'han d'enterrar.
Una vegada s'hagi adquirit
aquesta màquina, l'Ajuntament
podrà assumir el servei d'enterraments.
Ara mateix, Cabré Junqueras
segueix fent la feina d'enterramorts fins que el servei es
pugui entomar des de la brigada municipal. En aquest sentit,
l'encarregat del cementiri té
contracte d'enterrador i, per
tant, ja pot desenvolupar

aquesta tasca. També té un ajudant assignat i un altre treballador que els ha de substituir
en cas de baixa o vacances.
Ara bé, és possible que pel
volum de feina o bé per la
complexitat de la feina en si,
hagin de treballar els tres alhora.
Arreu d'Espanya només hi ha
tres empreses que fabriquin
porta-fèretres automàtics. En
el moment de tancar aquesta
edició, la regidoria de Serveis
ja tenia damunt la taula dos
pressupostos, a l'espera del

tercer. De fet, alguns dels
fabricants han visitat el
cementiri per poder fer una
proposta la més ajustada possible. La tasca pendent és triar
la màquina més adequada per
al cementiri municipal. Aquest,
a diferència d'altres cementiris, té una complexitat especial pel fet que els passadissos
són més estrets i, per tant, la
màquina ha de ser prou estreta
per girar i passar entre tots els
parterres del cementiri. En
aquest sentit, la supressió de
barreres arquitectòniques per

a cadires de rodes i cotxets en
aquest equipament és un maldecap difícil de solucionar perquè, a més, és un edifici catalogat. D'altra banda, els passadissos són de sorra i s'ha de
tenir en compte que hauran de
suportar el pes de la màquina.
Per últim, les rengleres de nínxols són més altes que en
altres llocs: en el cas d'Arenys
arriben fins a 6 pisos, mentre
que a la majoria de cementiris
només arriben fins a quatre.
Un dels pressupostos, a més,
ofereix moltes millores i potser algun accessori més.
Un cop es tinguin els tres
pressupostos s'haurà d'organitzar un concurs públic per
tal de determinar a quina
empresa es compra el portafèretres. L'Ajuntament té pressupostats 32.000 euros per
aquesta despesa, que s'han
aconseguit gràcies a una subvenció. Encarrilat aquest tema,
el compromís de la regidora
Ona Curto és reunir la comissió de partits, que no es reuneix des del març de 2019.
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Candidats a l’Arenyenc de l’Any
L’Associació
d’Informadors
d’Arenys (l’AIA), entitat que
edita aquesta revista, organitza
la catorzena edició de l’elecció
de l’arenyenc de l’any. Enguany
serà la cartorzena vegada que
aquest reconeixement serà sotmès a la voluntat popular. La
cita serà a la plaça de l’Església
el proper dissabte 22 de febrer
al matí de 2/4 de 11 a 2/4 de 1 i
a la tarda de 5 a 8. El diumenge
23 de febrer, es podrà votar
davant del C.C. Calisay al matí
de 2/4 11 a 2. Del 17 al 21 de
febrer es podrà votar per
correu
electrònic
a
lagenda@lagenda.cat. La iniciativa pretén reconèixer aquelles
persones que a través de la seva
trajectòria professional, social,
cultural o d’altra mena hagin
estat notícia o hagin destacat
durant el darrer any 2019. De
les candidatures que es proposen se’n pot escollir un màxim
de dues. No obstant això, no és
una llista tancada, és a dir, es
poden afegir nous candidats.
Quan així sigui, s’haurà d’indicar el nom de la persona i el
motiu pel qual se la vol fer
mereixedora del reconeixement. En quedaran exclosos
polítics i esportistes federats i
no es donarà a títol pòstum.

Josep
Maria
Bertran, presi
dent de l’Ate
neu Arenyenc

Borja Galbany,
hereu
de
Catalunya

Mayka Garnica,
presidenta de
Junts Autisme

L’ A t e n e u
Arenyenc és
una de les
entiats històriques i de referència a nivell cultural de la
vila. Aquest any va celebrar el
135è aniversari. En els darrers
temps, l’entitat ha rebut un
impuls important amb l’obertura de noves seccions i la
reforma de la seva seu social.

Des de l’any
1994,
cap
representant
del pubillatge
arenyenc havia ostentat cap
títol a nivell nacional.
Borja Galbany és el primer
hereu d’Arenys de Mar -es
trien des de l’any 2005- a obtenir un títol nacional i el primer en ésser hereu de
Catalunya.

Aquesta fundació, que ha
passat a ser
una entitat de
referència a nivell nacional
per a l’acompanyament de
famílies amb nens autistes, va
obrir aquest any un nou local
al carrer Ample d’Arenys de
Mar, l’Espai Cooperativa, on
hi radica el servei d’intervenció infantil de l’entitat.

Agustí Farré,
mestre de l’es
cola Sinera

Sor Pilar Poyo
del Pino, monja
del Maricel

David Xiberta,
músic

Mestre durant
molts anys de
l’escola Joan
Maragall, fou
l’encarregat de posar en
marxa el segon centre educatiu públic a la vila, l’escola
Sinera, de la qual n’ha estat
director durant els darrers 15
anys, primer a l’edifci Cassà i
després a la nova escola al
Bareu.

Fins l’any passat, les Filles
de la Caritat
de Sant Vicenç
de Paül han gestionat l’escola
bressol Maricel, que ha esdevingut una referència en l’educació de 0 a 3 anys a la vila.
Actualment, segueixen amb la
gestió del centre residencial
d’acció educativa per a infants
i joves tutelats.

Ha estat l’impulsor, entre
altres, de la
cantada de El
Cant
dels
Ocells per reclamar l’alliberament dels presos polítics i el
retorn dels exiliats independentistes. Aquest acte aplega
cada dia, des de fa 2 anys, a
diversos arenyencs a la plaça
de la Vila amb força èxit de
convocatòria.
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L’Ajuntament rectifica i permet
als clubs que reguin el camp
XAVI SALBANYÀ

✎ Fede Cedó
La polèmica que va generar la
regidora d’Esports, Mònica
Danés, quan va impedir que els
clubs reguessin la gespa del
camp de futbol, a banda de
menystenir els jugadors que
atribuïen les seves lesions a la
sequedat del camp de joc del
Fons de les Creus, s’ha solucionat arribant a un acord amb les
entitats esportives per a que
designin un responsable per fer
funcionar els aspersors quan ho
considerin oportú.
“Mai s’ha imposat cap ordre”
deia la regidora al ple municipal
en ser interpel·lada pels partits
de l’oposició, que en el seu dia
també van ser molt crítics per
les imposicions i la duresa que
mostrava la responsable política d’Esports amb les entitats.
Si a partir d’ara els mateixos
clubs seran els responsables de
fer funcionar el sistema de rec
al camp de futbol, que habitualment s’utilitza els caps de setmana, també obeeix a que el
que hi havia de responsable, la
persona que feia tasques de
conserge durant els partits,
entrava dins un pla d’ocupació

Relleu a la
presidència de
l’Arenys Bàsquet

que s’ha exhaurit. Els clubs
tampoc volien deixar a criteri
d’un conserge si s’havia o no de
regar.
Malgrat que el govern municipal havia dit que “cada vegada
que es demanés es regaria” per
altra banda deia que seria el responsable del camp de futbol en
aquell moment, que valoraria si
calia fer-ho.
Ara, la regidoria d’Esports prepararà un document que haurà
de signar la persona que designi
l’entitat usuària com a responsable del rec al camp del Fondo
de les Creus. Aquesta “carta de
responsabilitat” atorga les atribucions al responsable designat
d’obrir i tancar els aspersors.
El debat sobre si els dies d’entrenament també cal regar,

sembla que es decanta perquè
aquests dies s’opta per estalviar
aigua, ja que com va dir la regidora “els dies d’entrenament no
s’ha regat mai” i només es
començava a fer els divendres
durant el partit.
A partir del dia 10 de febrer
s’espera que comenci un nou
conserge que cobrirà la plaça
vacant de dilluns a divendres.
Tot i així no hi haurà cap responsable municipal els caps de
setmana que és quan es disputen els partits i s’ha d’atendre
als equips visitants i distribuir
els vestidors i donar-los servei.
La polèmica ha deixat molt
tocada la relació entre la regidora i algunes entitats esportives,
que no comparteixen les formes
impositives i poc dialogants.

Ainhoa Moreno ha assumit la
presidència de l’Arenys Bàsquet
i ha rellevat en el càrrec Rafa
López que ha estat al capdavant
del club durant sis anys.
Moreno que és la fisioterapeuta
del club, s’ha convertit en la primera dona que presideix aquesta històrica entitat. La revista
l’AGENDA va demanar fer una
entrevista a Moreno o bé aprofitar la què va donar al programa
El Dominical de Ràdio Arenys,
però ha declinat l’oferiment
aduint que no vol ser protagonista de la feina de tota la nova
junta. Per aquest motiu, la revista d’aquest mes només pot oferir als seus lectors l’entrevista a
la presidenta del CF Arenys,
Fátima Jiménez.
D’altra banda, el dia 31 de desembre va morir Josep Maria
Mora, als 74 anys d’edat. Mora
era un històric del bàsquet arenyenc i va estar vinculat a
l’Arenys Bàsquet durant 50
anys, essent el president del
club entre 1986 i 1993. Mora es
va distinguir per ser un apassionat del bàsquet i per ajudar
sempre que se li demanava, en
especial amb Ràdio Arenys i els
mitjans de comunicació locals.
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✎ Marisa Montes
Fàtima Jiménez és la primera
dona presidenta del CF Arenys
de Mar. Hi arriba en un
moment delicat, per la situació
econòmica, la mala imatge,
rumors d’un ús inadequat dels
diners, fuga de jugadors... Ella
assegura que, tot i conèixer les
dificultats, no podia deixar que
el club morís.
Quines van ser les seves
il·lusions quan va agafar el
càrrec?
El primer que jo volia és que no
desaparegués el club. És un
club que té 75 anys, i em feia
molta pena que acabés així,
perquè hi ha passat molta gent
que hem conegut tots. La meva
esperança era que tornés a ser
un club; normalet, de poble...
I també tenia pors?
Com tothom que agafa una
associació: la sensació que no
controles, perquè no saps com
ha sigut. Tampoc no he entès
del tot què va passar perquè
desaparegués la gent de cop...
La por és com trobar el camí
per reeixir. Sí que t’arriben
informacions, però no saps si
són veritat...

O són rumors, oi?
Això mata les entitats. El boca
orella de la gent pot fer molt bé
o molt mal.
Però com a mínim des que és
vostè s’ha parat la fuga de jugadors i la situació econòmica
s’ha estabilitzat.
A veure, la gent s’ha quedat perquè ha volgut. He d’agrair moltíssim el suport dels pares que
s’han quedat, i a aquest equip
que és mig juvenil mig cadet,
perquè han confiat en l’Arenys.
Jo passaré, però el club s’ha de
quedar.
El fet de ser dona, comporta
també unes dificultats afegides
en aquest càrrec?
El que et puc dir és que l’Arenys
ha tingut un dels primers
equips femenins de la comarca.
Va ser un dels primers clubs
que van fer tornejos de dones,
de veteranes. Van aconseguir
que vinguessin més de tres-centes cinquanta mares. Per tant,
jo no he notat la diferència, no
ho he viscut. De vegades les
dones ens venim avall i creiem
que no podem fer segons quines coses. Ens hem d’empoderar. Sí que m’he trobat gent que
m’ha dit: “és que tu no veus el

futbol com a nosaltres perquè
no hi has jugat”. És veritat,
però sí que sé què vull per a
l’Arenys.
Algun objectiu per a aquest
any?
Sí, el primer: posar en ordre la
casa. Saber quants socis tenim i
que diguin què hem de fer amb
el club. Les dues últimes
assemblees no les vam fer, així
que els socis no decidien gaire.
Com a mínim, vull fer dues
assemblees a l’any (la pròxima
l’haurem de retardar una mica,
cap a la segona setmana de
febrer). Vull incorporar la figura del soci com a figura activa.
I després, m’agradaria girar la
truita del que pensa la gent d’aquest club. No hem tingut bona
propaganda. Voldria fer créixer
la massa social. En el tema
esportiu, poder fer que la gent
s’emmiralli una altra vegada en
els colors de l’Arenys.
Un altre problema del qual s’ha
parlat és l’incivisme al camp de
futbol. Alguna mesura?
És veritat que els nanos no respecten les instal·lacions públiques, però és un problema més
enllà del camp de futbol.
S’hauria de fer alguna cosa a

Fàtima Jiménez
Presidenta del CF
Arenys de Mar
XAVI SALBANYÀ

“El que vull és que ens tornem
a mirar en els colors de l’Arenys”
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les escoles i a les associacions
per donar unes pautes, perquè
no és normal que t’enfadis i
donis un cop a una porta... Jo
intento que els nanos no es quedin sols; intento explicar-los
que el que tenim aquí és de tots
i ho paguem entre tots...
Hauríem de parlar amb famílies
i amb centres escolars.
Es compleixen 80 anys que el
club és federatiu...
Celebrarem el 75 aniversari de
l’any passat i el 80 federatiu cap
a la primavera, amb una petita
exposició i sopar de germanor.
Ara estem intentant recuperar
objectes antics de la gent que
ha passat pel club.
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La Nit de Naps i Cols d’aquest
2020 va ser tranquil·la si es compara amb altres anys més
moguts, però no va perdre el to
reivindicatiu. La reclamacions
de més neteja i les demandes
dels joves van predominar.
També es van veure pancartes
demanant l’arranjament de la
pista poliesportiva malmesa pels
aiguats de l’octubre i que no es
resoldran fins a l’estiu. La polèmica més comentada es va
donar per una esquel·la dedicada a l’exalcalde i regidor de
Junts per Arenys, Estanis Fors.

FOTOS: XAVI SALBANYÀ

Nit de Naps i Cols tranquil·la
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D’Arenys i dels arenyencs

El sou
dels funcionaris

Rosetó del bisbe Català a Llavaneres!
✎ Ramon Verdaguer
Llegint un escrit de Mn Josep
Rigau, arxipreste d’Arenys de
Mar (1871-1936), a la revista
local Salobre numero 8 de 21 de
febrer de 1999, hi vaig fer
aquesta troballa:
“Un dia d’esplai que va voler (el
Bisbe Català) passar visitant el
vell rector de Sant Andreu de
Llavaneres, el seu amic particular, l’hi vaig acompanyar. Com
era d’esperar aquest bon rector
ens va preparar una generosa
rebuda, content de veure’s distingit així pel seu prelat, que
aquest el tractés amb tanta intimitat. El Dr. Català el va
reprendre amorosament per
haver-se molestat tant i haver
gastat excessivament, deia ell,
per a obsequiar-lo. Després el
rector ens va portar a veure
l’església parroquial, que amb
el seu zel havia aconseguit restaurar o aixecar nova, mentre
explicava al senyor bisbe que
volia posar vidrieres de colors
als finestrals del temple. A una
lleugera indicació del rector
sobre el fet que esperava benefactors per a una obra tan
important, i veient el senyor
bisbe que el rector quedaria

Rosetó de l’església de Llavaneres i l’escut del bisbe Català

més que content si, com a
record d’aquella visita, pagava
una de les vidrieres laterals, li
va contestar: -Però, que no vol
instal·lar el vitrall de la rosassa?
-Sí, excel·lentíssim senyor, però
aquest, com que és més gros i
complicat resultarà molt car.
-Doncs bé, aquest és el que jo
pagaré i ocupi’s que el fabriquin
de classe superior perquè vull
que sigui fi i molt bo. El senyor
rector li va donar les gràcies i
va dir al bisbe que posaria al
mig del bell vitrall l’escut d’armes episcopal. Amb aquesta
senzilla narració es pot comprendre com era generós el
senyor bisbe Català i de quina
manera tan fàcil dispensava les
seves gràcies quan es tractava
de l’ornament de temples.”

I havent llegit la narració de
Mn. Rigau, ja podeu comprendre que vaig quedar corprès.
Servidor havia estat escolanet
de la parròquia de Llavaneres
molts anys i atès que llavors les
misses es feien d’esquena al
poble, quan el rector predicava,
que llavors sí, s’adreçava al
poble, els escolanets ens
asseiem als graons de l’altar
mirant cap als bancs de l’església, al vitrall, la porta, etc…
I podeu comprendre que havia
mirat molt el vitrall. I veure que
era del bisbe Català, doncs no
ho sabia. I cap a Llavaneres
vaig anar el primer matí festiu,
a bona hora i vaig poder comprovar el vitrall i…. voilà! els
podeu comparar a les fotos que
il·lustren aquest article.

✎ Antoni Pardo
Els polítics diuen que treballen per servir-nos quan haurien de preocupar-se d’administrar els diners dels nostres
impostos. Els tècnics i funcionaris tindrien de fer la
feina, però les coses no son
així. Fan que els legisladors
facin lleis i protocols que ells
sempre surtin beneficiats.
Que alguns funcionaris
cobrin el sou base, no vol dir
que tots siguin igual i que las
prevendes, triennis, festius,
dies propis, etc., son més que
els de qualsevol treballador
assalariat d’una empresa o
autònom. Tampoc han de justificar la feina, tenim treballadors molt responsables però
d’altres només posen problemes i no col·laboren en solucionar-los. Amb el clàssic
“això és d’una altra àrea, no
es la meva feina o li falta un
signatura o torni demà”. Els
sous per tothom pugen molt
poc, però als funcionaris un
2,5%. Encara que estigués fa
anys congelat, molts treballadors amb els anys no els ha
pujat tant. Mentre al col·lectiu de jubilats els prenen el
pèl, amb paga per sota el sou
base i augments ridículs.
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CONSELLS DE NUTRICIÓ

El sucre és bò o és dolent?
✎ Sílvia Sierra
El sucre és bò o és dolent? El
sucre és un aliment realment
dolent? El cert és que per sobreviure, el nostre cos necessita un
tipus de sucre, la glucosa. La
glucosa és el principal aliment
del cervell i és una font molt
important del combustible del
nostre cos. Això no significa
que tinguem la necessitat d'afegir més glucosa a la nostra dieta
ja que el nostre cos és capaç de
generar la glucosa necessària a
partir de descomposar les molècules d'aliments com els hidrats
de carboni,les proteïnes i els
greixos.
El sucre ha estat un dels grans
protagonistes de les dietes des
que la Organització Mundial de
la Salut advertís que el seu consum era excessiu i que s'hauria
de disminuïr a menys del 10% de
la ingesta calòrica total ja que el
consum excessiu de sucre està
directament relacionat amb
malalties com la obesitat,càries
dental, diabetis, càncer de pàncrees entre d’altres.
Principalment els aliments que
contenen més sucres afegits

són les begudes ensucrades
amb gas, begudes energètiques,
alcohol, sucs i moltíssims més
que podria dir en els quals el
sucre està present en grans
quantitats. Però si haguéssim de
destacar productes amb una
gran quantitat de sucre seria en
l’alimentació infantil: els sucs,
bolleria, galetes, xuxes, papilles, etc.
Una part important per saber
la quantitat de sucre que té un
producte és mirar l’etiquetatge.
El sucre normalment està dins
del grup dels hidrats de carboni
però moltes vegades ens trobem amb productes que suposadament ens els ofereixen “sense

sucre” I en canvi als ingredients
apareixen: sacarosa,edulcorant
de blat de moro,xarop de blat
de moro alt en fructosa, concentrats de sucs de fruites, xarop
de malta o maltitol, edulcorant
de fructosa, fructosa líquida,
dextrosa i un munt de paraules
acabades en “osa”, que és el
sufix químic dels sucres.
Per tant el sucre el tenim present a molts productes que consumim en el nostre dia a dia i
hem de prendre consciència
d'això i intentar buscar alternatives per tal d’introduïr a la nostra dieta aliments més saludables o que continguin menys
quantitat de sucre.

Algunes alternatives per aminorar la ingesta de sucre seria
consumir llet desnatada o
vegetal, no posar sucre al café
o a la infusió i sustituïr-lo amb
vainilla, canyella, deixar de
prendre begudes ensucrades,
els sucs fets a casa molt millor,
iogurts naturals no prendre
begudes energètiques, menjar
fruites, fruita seca, verdures, i
sobretot mirar amb deteniment els ingredients de cada
producte que compreu per no
deixar-vos endur per la publicitat enganyosa.
I per acabar i com a exemples
d'esmorzars i/o berenars que
podeu oferir com alternativa a
productes altament ensucrats
als vostres fills, un bon entrepà de pa integral amb un
embotit no molt greixós com
el gall d'indi o el formatge
fresc, tonyina, fruita, galetes
fetes a casa, puding, porridge
d'avena amb trossos de fruita i
cacao pur o fruita seca, etc.
Les opcions són variades
només ens cal acostumar-nos
per tal de canviar el paladar.
No cal dir que el sucre és
dolent.
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LA CUINA FÀCIL A CASA

Els ingredients

El pollastre de la Glòria
MARIA SIERRA

Preparació
✎ Estrella Morales
Avui farem una recepta de la Glòria.
Tallem el pollastre a quarts i en una cassola
el rostim. Reservem.
Tallem la ceba i l’all porro i ho sofregim a la
mateixa cassola. Després afegirem la resta
de verdures que prèviament les haurem
tallat a daus. Quan tot ja estigui ben sofregit posarem el pollastre. Donarem unes voltes i afegirem la cervesa, el bitxo (alerta,
podeu deixar-ho uns minuts i després treure’l. Tot despendrà de si us agrada que piqui
més o menys) i el farcellet d’herbes. I ho
deixarem fent xup-xup fins que el pollastre
quedi ben tendre.
Si volem acompanyar el pollastre amb patates, les podeu tallar a daus i afegir-les que
es facin a la cassola. Però també ho podeu
acompanyar amb arròs blanc. Gràcies
Glòria, un plat molt bo. Bon profit!!

I més coses...
Pastís senzill de poma
Necessitem: Galetes Maria, mantega, 4-5
pomes, 220ml de llet, 180gr de farina, 100gr de
sucre i melmelada.
Trinxar les galetes, afegir mantega i posar a la
base del motlle ben aixefades. En una batedora

posem les pomes pelades, llet, farina i sucre.
Ho batem tot. Ho posem dins el motlle. I per
sobre posarem una poma que haurem tallat a
talls prims.
Ho posem al forn a 180º durant 1 hora. Un cop
fora del forn, amb un pinzell posem per sobre
de la poma una mica de melmelada, que haurem rebaixat amb aigua.

Per a 4 persones
1 pollastre
1 ceba
1 all porro
1 pastanaga
2 tomàquets
1 pebrot vermell
1 pebrot verd
1 cervesa
1 farcellet d’herbes
Caiena (bitxo)
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