Juny 2022
Número 206 Any XVIII
Exemplar gratuït
Publicació mensual
d’informació d’Arenys
Tirada: 5.000 exemplars

SUMARI
Xoc entre ERC i la CUP per
l’expedient obert a un tècnic
pels contractes no renovats
de la neteja i la llum P 4
L’instructor del cas de Ràdio
Arenys troba incidis
de criminalitat P 6
L’obra de la nova biblioteca
s’encareix mig milió d’euros
per la pujada dels materials
P8
Arenys invertirà 45.000 euros
en comprar noves carrosses
pels Reis d’Orient P 10
El nou sistema de recollida
de la brossa porta a porta
no es començarà a aplicar
fins passat l’estiu P 14

La tercera pista esportiva
encara té serrells per acabar
després de més de dos anys
d’obres P 21

L’Ajuntament només
ha fet el 36% del pla
de mandat a un any
de les eleccions
P2i3

2

Juny 2022

El govern només ha executat un 36%
del pla del mandat a un any del final
AJUNTAMENT D’ARENYS DE MAR

Sis regidories socials han realitzat menys del 30% de propostes aquesta legislatura
✎ Bernat Salbanyà
A principis del 2020, el govern
municipal va presentar el Pla
d'Actuació Municipal (PAM)
pel mandat 2019-2023. El document s'organitza en quatre
eixos, com ara Justícia social;
Territori i Medi Ambient;
Promoció de la vila; i
Transparència i bon govern;
amb els que establia el full de
ruta establert per a complir els
objectius d'aquest mandat. El
document recull prop de duescentes accions distribuïdes des
de les línies de treball i competències delegades a cada regidoria.
Es tracta d'un document de
referència pel treball intern i,
també, d'un element de compromís públic i seguiment per
part de la ciutadania, a través
d'aquest espai digital que s'ha
actualitzat periòdicament per
informar del nivell de compliment dels objectius i accions
anunciades.
En la darrera actualització,
publicada al web municipal pel

El ple de maig es va tornar a fer presencialment.
mateix govern el 25 d'abril d'aquest any, l'acompliment de les
propostes arriba només al 36%.
Cal remarcar que, a diferència
d'altres ocasions, el recompte
d'acompliment és gradual per
a cadascuna de les propostes,
de manera que se'n pot observar el grau d'execució una per
una.
El fet que es compti la feina
realitzada en la darrera actualització fa preveure que el
govern haurà d'intensificar els
esforços si vol arribar al 50%
d'execució del PAM abans de

les eleccions municipals del
maig de l'any que ve.
Finalment, com ja hem fet en
altres mandats, l'anàlisi que
presentem només té en compte el grau d'execució i no la
satisfacció del ciutadà amb les
diferents propostes, ja que
això no es mesura i correspondria a una altra mena d'anàlisi.
Diferències d’execució
El grau d'execució de les propostes varien per a cada regidoria. D'una banda, la regidoria de Comunicació, que lidera

Laia Martín (ERC) és la que
més ha complert amb els seus
objectius, amb un 66%. La
millora de l'accés al web i la
creació d'una app per comunicar incidències han estat les
prioritats principals. D'altra
banda, la regidoria de serveis
generals, que comanda la regidora Marta Prades (CUP),
només arriba al 10%. Aquesta
regidoria només s'ha centrat
en una de les onze propostes
que tenia: potenciar l'Oficina
d'Atenció al Ciutadà. La resta
de regidories varien entre
aquests dos percentatges d'execució, si bé la majoria se
situen entre el 30% i el 40%.
Només quatre aprovats
Una dada remarcable en
aquest seguiment del PAM és
que només quatre de les 26
regidories amb què s'organitza
el cartipàs municipal arriben a
l'aprovat, és a dir, han executat
més de la meitat de les propostes que elles mateixes s'havien
marcat.
PASSA A LA PÀGINA SEGÜENT
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La soga al coll

VE DE LA PÀGINA ANTERIOR

✎ Bernat Salbanyà

A Comunicació, segueixen
Esports i Seguretat Ciutadana
que empaten al 62% d'assoliment. Cal destacar que la regidoria de Seguretat Ciutadana,
amb Josep Maria Pruna (ERC)
al capdavant, només es va fixar
quatre objectius -dues referents al reforç de la vigilància.
En canvi, Esports, que ostenta
Mònica Danés (ERC), en té 9,
amb la tercera pista esportiva i
la posada en marxa del bar del
pavelló com a grans prioritats.
Finalment, en quarta posició
hi trobem Infància i Joventut,
corresponent a la regidora
Míriam Puig (ERC), amb un
55% d'execució, que ha aprovat
un nou pla de joventut i ha
posat en marxa el carnet jove
local.
Sis àrees per sota del 30%
A la part baixa de la taula trobem sis àrees que no han assolit ni el 30% del que es van fixar
a principis del mandat.
Començant per baix, després
de Serveis Generals, hi trobem
Salut i Consum, que governa el
regidor Josep Antoni López
(Arenys en Comú) amb un 16%
d'execució. De les 13 propostes que tenia, només s'ha avançat amb alguns estudis i cam-

XAVI SALBANYÀ

4 regidories han arribat al 50%

El govern va presentar el PAM a principis del 2020
panyes, quedant la cessió dels
terrenys per a l'ampliació del
CAP com a gran tema pendent.
Segueix per la cua, Gent Gran
de la regidora Danés amb 18%,
deixant la consolidació del projecte Radars a mig fer i algunes
activitats.
Amb tan sols un 19%, hi trobem Acció Social, també del
regidor Josep Antoni López,
que s'ha centrat en l'ampliació
del Centre Obert Tallaferro o a
reforçar la inserció laboral.
Les altres regidories de la
regidora Marta Prades tampoc
assoleixen el 30%, com
Recursos Humans, amb 25%,
que s'ha centrat en tasques de
formació i reforç de personal
en diverses àrees.
Tampoc hi arriba Educació,

que es queda al 29%, amb el
cicle formatiu de fusteria vinculada al mar com a buc insigne de la regidoria.
Execucions pendents
La resta de regidories oscil·len
en diversos percentatges amb
alguns temes endèmics que
potser veuen la llum aquest
últim any de mandat, com l'ampliació del servei de recollida
selectiva porta-a-porta a tot el
municipi; els bucs d'assaig; el
pla d’equipaments; la valoració
de llocs de treball; la tercera
fase d’obres del Teatre
Principal; la prestació del servei d'enterraments; la reforma
del mercat municipal; o revitalitzar el viver d'empreses i el
polígon industrial.

Les dades d’assoliment del
PAM d’aquest mandat -i
creieu-me que ja fa anys que
n’analitzem- són desoladores.
És especialment significatiu
que les regidories que no arriben al 30% d’execució són les
que en principi tenen un
impacte directe en la millora
de la vida de les persones.
Ens podran dir que aquest
mandat el govern s’ha vist
sobrepassat per factors inesperats, com la pandèmia, l’atac informàtic o, fins i tot, les
seqüeles del temporal Glòria.
És evident que els governs es
veuen absorbits per la tasca
de cada dia. Ara bé, aquest
arriba a l’avantsala de les
eleccions amb grans temes
per resoldre, als quals s’havia
compromès, i molt poc
temps per fer-ho.
Un dels grans problemes del
sistema polític actual és la
rendició de comptes i la sensació que tenen els ciutadans
que els polítics incompleixen
sistemàticament allò que prometen. Un es pregunta si fer
PAMs ajuda a arreglar el problema o s’acaba convertint
en la soga al coll dels mateixos governants. Ens ho hauran d’explicar molt bé.
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ERC i CUP xoquen per pagar 10 anys
el servei de la neteja sense contracte
XAVI SALBANYÀ

La CUP afirma que “la bola és més gran” perquè hi ha molts contractes mal redactats
✎ Redacció
Falta un any per a les eleccions
i les discrepàncies entre la CUP
i ERC al si del govern municipal
d’Arenys de Mar s’accentuen. El
darrer episodi han estat les
duríssimes declaracions de l’alcaldessa Annabel Moreno en el
ple municipal d’abril quan va
acusar de desídia al tècnic de
l’àrea de Serveis Municipals que
dirigeix Ona Curto (CUP) per
haver estat deu anys sense
renovar el contracte de la neteja dels edificis públics i vuit
anys sense refer el contracte de
manteniment de l’enllumenat
públic. Aquest fet ha estat qualificat per l’interventor municipal
com a “molt greu” i ha advertit
que podria tenir conseqüències,
fins i tot penals, per als regidors. Segons l’informe de l’interventor, l’Ajuntament ha
pagat més de cinc milions d’euros en factures sense contracte.
Ona Curto s’ha defensat de l’atac polític a la gestió de la seva
àrea i ha afirmat que “la bola”
dels contractes mal fets “és

Ona Curto (CUP) i Annabel Moreno (ERC)

molt més gran”. La regidora de
la CUP considera que el tècnic
no ha incorregut en deixadesa o
desídia a l’hora de renovar els
contractes: “Puc assegurar que
no. És una persona amb la qual
hi treballo molt properament i
pot demostrar que ha fet la
feina”.
En aquest sentit, Curto ha
explicat que aquest funcionari
va entregar els documents del
nou contracte de la neteja per
registre el mes de setembre i ha
quedat encallat en altres serveis
com el jurídic i econòmic.

Segons ha pogut saber
l’AGENDA també hi va haver
una discussió política dins del
govern perquè la nova contracta de la neteja suposava un
important increment de cost
perquè s’han ampliat els equipaments i aquests diners de més
havien de sortir d’altres partides.
La regidora de la CUP admet
que la gestió d’aquesta crisi ha
creat malestar entre les dues
formacions i en la relació amb
l’alcaldessa per les dures paraules que va tenir cap al funciona-

ri expedientat. “Si ens poséssim
a repassar quants contractes
estan mal redactats no quedaria
cap tècnic viu a l’Ajuntament”,
ha declarat Curto. “Hi ha moltes
més factures pagades sense
contracte. La bola és molt més
gran”, assegura la regidora de la
CUP esmentant el manteniment
d’edificis públics i del clavegueram, o el subministrament de
carburants, entre altres. I afegeix que tot plegat indica que
les coses no s’estan fent bé a
l’Ajuntament, cal mirar per què
i quina responsabilitat tenen els
funcionaris i també els polítics.
Expedient per “sorpresa”
Curto creu que falten recursos
perquè es pugui millorar i els
treballadors municipals se sentin còmodes i puguin desenvolupar la seva feina. Ona Curto
es va assabentar en el mateix
ple municipal d’abril que l’alcaldessa havia decidit obrir un
expedient sancionador al tècnic
de la seva àrea. L’expedient
esmentat es va obrir la darrer
setmana de maig.
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L’instructor oficial troba indicis de
criminalitat al cas de Ràdio Arenys
La Diputació veu possibles delictes penals com l’estafa, la falsedat documental i el frau
✎ Redacció
La investigació oberta a un treballador de Ràdio Arenys per
un possible frau es complica
seriosament. L’instructor que
va assignar la Diputació de
Barcelona a petició de
l’Ajuntament d’Arenys de Mar
ha emès un informe que ha
encès totes les alarmes.
L’instructor ha determinat després dels interrogatoris i la
investigació realitzada que hi
ha “indicis fonamentats de criminalitat” en l’actuació relacionada amb aquest empleat de
l’emissora municipal.
Concretament, l’instructor
troba que es podrien haver
comès diversos delictes penals
com “falsedat documental” a
l’hora de presentar factures
amb NIF fals i sense aplicar els
impostos
corresponents.
També considera que s’hauria
incorregut en tres delictes més:
estafa, frau i l’aprofitament
d’un ens públic en benefici particular. L’instructor detalla en el
seu informe que s’haurien vul-

L’estudi 1 de Ràdio Arenys

Els delictes que
s’haurien comès
comporten condemnes
d’entre dos i set anys
de presó i inhabilitació
nerat els articles 248, 436 i 439
del Codi Penal que poden comportar condemnes de presó
entre dos i set anys, a banda de
la inhabilitació de fins a 10 anys
i multes d’entre 12 i 24 mesos.
Per tot plegat, l’instructor de

la Diputació li demana a l’alcaldessa Annabel Moreno que
traslladi tota aquesta investigació a la fiscalia i considera que
s’ha de suspendre la tramitació
d’un expedient disciplinari al
treballador de Ràdio Arenys
investigat perquè els indicis de
criminalitat que s’han trobat
són més greus.
Diversos membres del consell
d’administració de Ràdio
Arenys han demanat que es
suspengui de feina al treballa-

dor en qüestió fins que s’aclareixi la situació. Malgrat això,
la presidenta de l’EPE Ràdio
Arenys, la regidora Laia Martin,
ha decidit mantenir l’empleat
en el seu lloc de treball i ha
contractat un advocat penalista
perquè emeti un informe sobre
la gravetat dels fets i les possibles implicacions que podrien
tenir per altres càrrecs de l’emissora que hi havia mentre es
cometien
presumptament
aquestes irregularitats.
Segons l’instructor de la
Diputació, el període sota sospita és de nou anys, entre 2012
i 2021. Durant aquest temps es
van facturar irregularment
93.473,55 euros.
Paral·lelament, la fiscalia té en
marxa una investigació des de
fa mesos sobre aquest mateix
tema. Per això, els Mossos
d’Esquadra van requerir a
l’Ajuntament i a Ràdio Arenys
la documentació relacionada
amb el tema i ha procedit
també a interrogar a diverses
persones que poden ser coneixedores de l’assumpte.
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L’obra de la nova biblioteca a les
clarisses s’encareix 570.000 euros
MC

El sobrecost s’explica pels alts preus dels materials i el projecte puja ara a 5,6 milions
✎ Redacció
L’enorme pujada dels preus
dels materials bàsics ha afectat el cost de l’obra de la futura
biblioteca que es farà a l’antic
convent de les clarisses.
Segons que es va informar en
el darrer ple municipal de
maig, l’Ajuntament ha hagut de
revisar el pressupost total de
l’obra per adaptar als preus
actuals dels materials i evitar
així que les empreses constructores desisteixin de fer el
projecte.
D’aquesta manera, l’obra tindrà un sobrecost de 570.000
euros, un 10% més del que
s’havia calculat. Per això, l’obra total ja puja a 5,6 milions
d’euros. Mentre no arribin les
subvencions que l’Ajuntament
continua buscant, el govern
municipal avançarà els diners
amb
els
recursos
del
Consistori. D’entrada es volen
invertir 2,2 milions d’euros del
romanent del pressupost de
l’any passat. El romanent són
els diners que estaven pressu-

Vista aèria de l’antic convent de les clarisses

postats però que no s’han gastat. Uns altres dos milions arribaran per un crèdit que es
demanarà a través de la
Diputació a interès zero i la
resta provenen de la dotació
que
aporta
la
mateixa
Diputació cada mandat per
obres
municipals.
A
l’Ajuntament d’Arenys de Mar
li pertocaven uns 800.000
euros que es destinaran en la
seva totalitat a l’obra de la
nova biblioteca. La resta fins a
arribar al cost final provindrà

d’una petita subvenció de la
Generalitat.
L’Ajuntament confia, però,
que el projecte de la nova
biblioteca pugui rebre diners
dels fons europeus Next
Generation perquè hi ha una
línia d’ajuts a la rehabilitació
d’edificis antics o catalogats.
Però per aconseguir aquests
diners que podrien arribar a un
alt percentatge del cost de l’obra, l’Ajuntament ha d’haver
endegat el procés de licitació i
adjudicació.

I aquí s’ha produït un entrebanc important perquè un
recurs
presentat
per
l’Associació Catalana de
Petites
Empreses
d’Instal·lacions
i
Manteniments van presentar
un recurs contra la primera
licitació que el Tribunal Català
de Contractes del Sector
Públic va admetre, acordant la
suspensió del procediment. El
recurs es va presentar per
demanar que el projecte es
licités en lots perquè els industrials petits poguessin optar a
fer part de les obres.
Això és el que ha fet
l’Ajuntament i es va aprovar en
el darrer ple. L’obra de 5,6
milions d’euros s’ha dividit en
dos lots. Un d’edificació i urbanització que puja a 4,1 milions
i un altre lot d’instal·lacions
que puja a 1,5 milions d’euros.
El govern municipal considera
que l’associació que va presentar el recurs estarà satisfeta
perquè es podran presentar a
alguns d’aquests lots per
imports inferiors al preu total.
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Arenys gastarà 45.000 euros per
comprar carrosses noves als Reis
XAVI SALBANYÀ

L’Ajuntament retirarà l’ascensor de la Riera i farà obres d’asfaltat per 100.000 euros
✎ Redacció
L’Ajuntament d’Arenys de Mar
disposarà el que queda d’any
de 547.000 euros de diners
pressupostats l’any passat i
que no es van gastar. Amb
aquest mig milió d’euros, el
govern muncipal ha decidit
tirar endavant algunes petites
inversions i obres de manteniment. Les més importants les
detallem a continuació.
Campanya de la brossa.
Abans d’implantar el nou
model de recollida d’escombraries porta a porta a tot el
municipi, l’Ajuntament vol
impulsar una campanya de
sensibilització i d’explicació
del nou model que puja a
150.000 euros.
Asfaltat de carrers. Es faran
obres de reasfaltar i reparació
del ferm a diferents punts com
ara la rotonda del Calisay, els
carrers Sant Roc, Sant
Gabriel, Paraiso i d’Avall per
un cost de 100.000 euros.

Una carrossa dels Reis d’Orient a Arenys de Mar

Poda dels plataners. L’any
vinent l’Ajuntament es gastarà
50.000 euros en esporgar els
plataners de la Riera, una operació que es vol fer cada dos
anys.
Material informàtic. S’invertiran 45.000 euros en la substitució del sistema de virtualització i en la cabina d’emmagatzematge.
Noves carrosses pels reis.
L’Ajuntament ha decidit com-

prar noves carrosses pels Reis
d’Orient amb una inversió de
45.000 euros. La regidora
d’Hisenda, Laia Martin, va
explicar en el ple que surt més
a compte comprar-les que llogar-les.
Nova barana al Maltemps. Es
destinarà una partida de
31.000 euros per col·locar una
tanca a la penya del Maltemps
per substituir la que hi ha i evitar que els vianants que hi passegen puguin caure.

Climatització entitats. L’espai
de les entitats rebran una
inversió de 17.000 euros per a
la climatització.
Impermeabilització al Xifré.
Un dels problemes que ha
impedit que els nous locals de
les feixes del Xifré es posin en
marxa ha estat que hi entrava
aigua. Els tècnics van trobar
que l’aigua entrava per les
escales de les feixes i ara s’impermeabilitzaran amb un cost
d’11.000 euros.
Retirada
de
l’ascensor.
L’ascensor del final de la Riera
que hauria de facilitar l’accés a
la platja no ha funcionat quasi
mai. Per això, es retirarà amb
un cost de 10.000 euros.
Nous focus al camp de futbol.
S’ha previst invertir 9.000
euros en 8 focus de llum que
falten al camp de futbol i 4.000
euros més en protectors per a
les porteries de futbol 7 i en
canviar els policarbonats de
les banquetes.
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Arenys de Mar ha de revisar tots
els límits del seu terme municipal
XAVI SALBANYÀÍ

L’Institut Cartogràfic haurà de decidir si la Riera de Torrentbò és, o no, terme de Sant Vicenç
✎ Fede Cedó
L’Institut Cartogràfic de la
Generalitat de Catalunya
(ICGC) està mantenint reunions amb els ajuntaments i les
propietats que delimiten el
terme municipal d’Arenys de
Mar. Així, ja s’ha fet la reunió
amb Canet de Mar i s’espera
tenir data per fer el mateix
amb Arenys deMunt Caldes
d’Estrac i Sant Vicenç de
Montalt.
Un dels casos que hauran d’analitzar els tècnics de l’ICGC,
és el de la riera de Torrentbó,
on el conflicte rau que
l’Ajuntament d’Arenys va
imposar la prohibició d’aparcar a alguns vehicles que no
estan empadronats al municipi.
Poc després, diversos plànols
del cadastre i del propi ICGC
van demostrar que la zona on
Arenys ha estat multant vehicles, en realitat pertany a Sant
Vicenç de Montalt.
Tot i així, fonts municipals
desmenteixen que la visita de
l’ICGC sigui a conseqüència de

El punt del conflicte per on passa el límit del terme d’Arenys

Els veïns sancionats per
la policia d’Arenys avisen que les multes són
nul∙les de ple dret
i no es poden tramitar
la polèmica sorgida amb Sant
Vicenç de Montalt. Asseguren
que no s’han revisat els límits
des del 1700 i que fan una tasca
a tots els municipis catalans
per posar al dia els límits territorials de cada poble.

Precisament,
l’Institut
Cartogràfic ja va notificar a
Arenys de Mar que el límit del
terme municipal és coincident
amb el del Cadastre i Municat,
que van presentar els veïns
afectats i que, per tant, passa
sobre la vorera d’Arenys i per
això la policia arenyenca no tindria competències per imposar
sancions en aquella zona d’aparcaments.
Si com ja va anunciar l’alcaldessa d’Arenys de Mar, Annabel

Moreno, a una de les reunions
amb els seus homòlegs de
Caldes i Sant Vicenç, es pensa
arribar esgotar tots els recursos
i no hi ha acord entre municipis, la decisió final la tindrà la
Generalitat.
Malgrat el conflicte latent, el
govern arenyenc va tapar els
senyals de prohibició d’aparcar
instal·lades i poc després en va
destapar la meitat al·legant que
havia estat un error de l’operari.
Aquest fet, va encedre els ànims
dels veïns i també de l’alcalde
de Sant Vicenç, Víctor Llasera,
que va dir que aquests “errors”
generen molts perjudicis als
afectats. “Sembla que estiguin
jugant” va criticar.
Els veïns de Sant Vicenç, en
canvi, demanen que, davant el
dubte,
s’apliqui
la
llei.
Asseguren que no caldrà ni presentar recurs a les multes i
imposades per la Policia
d’Arenys perquè la Llei de
Procediment
Administratiu
estableix que les actuacions de
l’Ajuntament d’Arenys són completament nul·les de ple dret.
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Fa 26 anys era notícia

Conflicte territorial amb Caldes
d’Estrac (segona part)
✎ Francesc Castell
La crisi fronterera generada per
la moció d'intent expansionista
que havia aprovat Caldes
d'Estrac l'abril de 1996 seguia
ben viva. Més a Arenys de Mar
que a Sant Vicenç de Montalt,
municipis veïns per on pretenia
créixer. Era raonable la desproporció de la reacció, perquè
d'Arenys de Mar es volien annexionar 28 hectàrees, mentre
que de Sant Vicenç només eren
9.
Així les coses, i en ràpida resposta, el ple municipal de maig
el consistori arenyenc va aprovar per unanimitat el rebuig
contundent a la moció de
Caldes. Alhora, els càrrecs electes arenyencs van denunciar el
favoritisme de la Diputació
envers Caldes d'Estrac. Aquest
ajuntament havia rebut un ajut
per un estudi pro justificació de
l'expansió, mentre que la subvenció demanada per Arenys d'1,5 milions de pessetes per a
la defensa jurídica del seu
terme- va ser desestimada.

La Musclera també era una de les zones afectades.
Tot i això, es va continuar
reclamant-la. A part d'aquesta
reacció institucional, es va fer
una crida a la mobilització
popular; començant per convocar a principis de juny unes 60
entitats, entre culturals i esportives, a la sala de plens, on l'alcalde Rubirola els va informar i
alertar de l'expedient de segregació incoat per Caldes. A la
cita, hi eren presents els regidors de tots els partits polítics,
donant així imatge d'unitat
total, de tancament de files,
davant un tema qualificat de

molt greu. Es van repartir alhora uns fulls per a la recollida de
signatures contra la intenció
expansiva de Caldes, tot cridant a la defensa dels límits
territorials vigents. Poc després
la recollida de firmes es va
estendre a tota la població, i en
pocs dies se'n van recollir unes
5.000.
Anecdòticament, el grup de
defensa de la Riera, contrari al
seu cobriment, obra que just
llavors començava, tot i no està
en contra d'aquesta mena de
consulta popular, va lamentar

que no s'hagués fet també amb
la magna obra de la Riera.
Alhora, Miquel Rubirola, per a
carregar-se de raons de pes, va
encarregar tres informes. Un
jurídic a Carles Pareja, professor de Dret Administratiu per la
Universitat Pompeu Fabra; un
altre històric, que va confeccionar l'arxiver Hug Palou, de 37
pàgines amb un dens argumentari històric i geogràfic; i un tercer geològic signat per Joan
Palou que demostrava que l'aqüífer termal no era patrimoni
exclusiu de Caldes, ja que tenia
i té derivacions sota altres termes municipals, com per exemple les aigües termals del Titus.
A més, el mateix Rubirola va
elaborar un detallat estudi econòmic, de 29 pàgines, de defensa de l'statu quo territorial; i, en
el mateix sentit, els Serveis
Tècnics Municipals van fer un
dossier urbanístic, de 23 pàgines. Tot plegat, es va presentar
i discutir en un ple extraordinari de juliol i, junt un recull de
premsa i 5.700 firmes, es va
enviar a la Generalitat.
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L’actual sistema de recollida de la
brossa seguirà fins passat l’estiu
✎ Mar Sánchez
L’Arca del Maresme porta la
recollida selectiva des del passat 1 de maig. De moment, però,
el sistema porta a porta no s’ampliarà a tot el municipi fins passat l’estiu. Des de l’àrea de Medi
Ambient preveuen fer abans
una campanya de sensibilització que, si tot va bé, es realitzarà
durant aquest mes de juny.
Durant els primers dies, però,
l’Arca del Maresme va haver de
fer el servei amb uns vehicles
més llargs perquè l’Ajuntament
encara no havia tramitat el
canvi de titularitat dels camions
del Consell Comarcal del
Maresme. Això va fer que hi
haguessin carrers on no podien
passar, sobretot els que són més
estrets, i els treballadors havien
d’anar a recollir a peu les bosses. En el moment de tancar l’edició d’aquesta revista, ja s’estava ultimant el canvi de titularitat i es feien servir uns vehicles
de color taronja amb el logotip
de l’Arca de manera provisional.

De moment, l’empresa manté
el mateix règim de recollida
selectiva amb sistema mixt.
De totes maneres, vol incloure
algunes millores aquests primers mesos amb la col·locació
de nous contenidors de vidre,
millorar la rotació i optimització del personal, ampliar la
recollida diürna en sectors
concrets. A partir de la tardor,
hi haurà més canvis i millores
amb la implementació del nou
model porta a porta a tot el
municipi. Entre aquestes,
recollida diürna, tres àrees
d'emergència o un reforç en el
sector comercial.
Mentrestant, en paral·lel continuen les queixes pel veïnat
en diferents punts negres de la
vila. De fet, aquesta primavera
s’ha constatat un increment de
persones que llencen malament la brossa o l’abandonen
en punts que no pertoca. Per
aquest motiu, s’han tramitat
15 sancions administratives,
tant a persones a títol individual con a comerços i restauradors.

XAVI SALBANYÀ

L’Arca del Maresme ja s’ha fet càrrec del servei, de moment amb els seus camions

L’Arca fa servir camions propis de manera provisional

Aquestes multes s’han produït, tant a persones que llencen la brossa al contenidor de
vidre al carrer Anselm Clavé
així com restauradors i establiments que s’apropen al polígon industrial per llençar tota
mena de deixalles. Al marge de
llençar incorrectament brossa,
també s’han constatat punts
d’abandonament de trastos
vells en diferents indrets de la
vila.

Des de la regidoria es plantegen incrementar la vigilància
en aquests punts crítics amb
policies de paisà. Val a dir que
els veïns del carrer Anselm
Clavé han demanat reubicar
aquests contenidors, tot i que
des de l’Ajuntament se’ls diu
que no es pot fer perquè
l’Ajuntament ha de complir
amb la Llei de Residus per oferir punts de llançament del
vidre.
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15

16

Juny 2022

Arenys guanyarà un carril bici
amb la futura pacificació de la N-II
XAVI SALBANYÀ

L’eliminació dels peatges permet fer la variant de Valldegata i millores a l’autopIsta C-32
✎ Fede Cedó
Arenys de Mar és un dels pobles
de l’Alt Maresme que es beneficiarà del projecte de pacificació
de la carretera N-II impulsat pel
Departament de Territori de la
Generalitat, una vegada que el
gruix del tràfic viari s’ha canalitzat per l’autopista C-32. Es
construirà la variant de
Valldegata, un carril-bici fins a
Canet-Sant Pol i es restaurarà la
platja del peatge per instal·lar
plaques fotovoltàiques.
La C-32 gratuïta ha assumit el
33% dels vehicles que fins ara
circulaven per l’N-II. Entre
Caldes i Arenys, el tràfic pel
litoral s’ha reduït un 57% i
actualment només hi passen
9.825 vehicles diaris. Una xifra
que permet iniciar la pacificació
de la N-II per convertir-la en
una via urbana, amb una reducció de carrils i voreres més
amples.
La connexió entre l’N-II i la C32 per Valldegata, és un dels
vuit projectes en licitació per
118 milions d’euros. Destaca

La Generalitat desconeix les queixes pel soroll de les bandes

El tràfic entre Arenys i
Caldetes per la N-II s’ha
reduït un 57% amb la
supressió dels peatges
de l’autopista C-32
l’actual rotonda davant la zona
de la Muvisa, que tindrà una
nova connexió directa amb la
zona industrial i permetrà connectar directament amb l’autopista des de l’N-II.
Segons va informar el vicepre-

sident del Consell Comarcal i
portaveu de la Mesa de
Mobilitat del Maresme, Joaquim
Arnó, també s’eliminarà el nus
viari que hi ha sota l’autopista
per pacificar-lo i permetre que
la riera d’Arenys esdevingui un
dels ramals transversals del
corredor Eurovelo 8 que vol
unir Cadis amb Grècia.
Requerit per l’augment de
soroll que genera l’autopista i la
manca de llum a la sortida, el
secretari de Mobilitat, va dema-

nar als afectats que avisin d’aquestes deficiències perquè “no
en tenim cap coneixement”.
La pacificació de l’N-II al Mig i
Alt Maresme també preveu
reconvertir la carretera en una
via de trànsit més local, millorant la capacitat viària, l’accessibilitat dels vianants i la integració de les parades d’autobús.
D’altra banda, el carril-bici
comarcal passarà pel litoral
arenyenc. La seva implantació
donarà continuïtat al recorregut pedalable del front marítim
del Maresme, en el terme municipal d’Arenys i entre les poblacions de Canet i Sant Pol de
Mar, on s’incorporaran millores
a la secció per la pacificació de
l’N-II, com les ja esmentades. La
inversió prevista per aquesta
actuació és de 2,6 milions i
actualment el projecte constructiu es troba en fase de
redacció.
Paral·lelament, la Generalitat
destina 1,5 milions a un projecte pilot per la reducció d’emissions de carboni en el corredor
viari del Maresme.
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L’Estat descarta el trasllat de la via
del tren de la costa cap a l’interior
XAVI SALBANYÀ

És una de les mesures que proposa el Comitè Científic del Consell Comarcal del Maresme
✎ Fede Cedó
Xavier Flores, el nou secretari
general d’Infraestructures del
Ministerio de Transportes, va
assegurar que ara no és el
moment de parlar del trasllat
de la via del tren del Maresme
cap a l’interior. Aquesta és,
precisament, una de les propostes que emet el Comitè
Científic, format per un centenar d’experts de la comarca,
per tal de pal·liar la situació de
vulnerabilitat de la comarca,
davant la situació d’emergència climàtica.
Flores va anunciar, en canvi,
que el Ministeri de Transports ,
Mobilitat i Agenda Urbana
encarregarà un estudi de vulnerabilitat de la línia fèrria R1
al Maresme, per poder identificar els punts on la regressió de
les platges té un impacte directe sobre la infraestructura. Per
això va anunciar que ja es
podria actuar en aquells punts
on els temporals posin en
perill les infraestructures. En
tot cas, va dir, que són partida-

Un centenar de científics
maresmencs aposten
per la recuperació dels
ecosistemes per frenar
l’erosió costanera
ris de crear noves esculleres
de roca, com es va fer en el
tram entre Mataró i Cabrera de
Mar.
D’altra banda, el centenar de
científics que durant un any ha
estat treballant a petició del

Consell Comarcal del Maresme
va donar a conèixer les 34 propostes per protegir la costa. En
aquest cas, com ja van fer
experts internacionals que
actuend en els efectes del
canvi climàtic, no són partidaris de mesures d’impacte, com
la construcció de dics i escolleres. En canvi, proposen mesures naturalitzadores per consolidar les platges, com per
exemple crear un sistema de
dunes de contenció-

Xavier Bonet, tècnic de Medi
Ambient i Canvi Climàtic del
Consell Comarcal, va resumir
alguna de les actuacions proposades, com la necessitat de
repensar la costa i planificar
les infraestructures “sense
esperar que hi hagi un accident” més greu, com el que
podia haver passat a Santa
Susanna amb l’esvoranc que va
descalçar la via fèrria.
“Hem de començar a repensar
la deconstrucció d’algunes
infraestructures” va dir, com
per exemple les que hi ha a primera línia de costa. Els científics també van demanar que els
municipis no actuïn de forma
unilateral i que ho faci amb el
consens del territori.
La prioritat pel Ministeri és
poder garantir un servei eficaç
als usuaris de Rodalies “dimensionant solucions” perquè així
sigui en les condicions actuals.
En canvi, el president del CCM,
Damià del Clot, va reclamar al
ministeri solucions als problemes derivats dels fenòmens
meteorològics a la via del tren.
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Els dos Arenys demanen ampliar
els horaris del bus cap a l’Hospital
XAVI SALBANYÀ

El servei dobla durant el que portem de 2022 els usuaris diaris respecte a l’any passat
✎ Mar Sánchez
El bus que connecta els dos
Arenys amb l’Hospital de
Mataró podria ampliar els
horaris cap a finals d’any.
Representants de l’Ajuntament
d’Arenys de Munt van mantenir una reunió a finals de maig
amb el Departament de
Transports i Mobilitat de la
Generalitat, que va veure la
proposta amb bons ulls. De fet,
des del municipi veí es va
defensar l’ampliació presentant els primers indicadors
d’una enquesta entre usuaris i
mostrant el creixement en el
número de persones que utilitzen aquest servei.
El servei ha doblat el número
d’usuaris diaris, passant d’una
mitjana de 25 a una cinquantena, segons les dades recollides
en el que portem d’any si les
comparem amb la mitjana diària del 2021. Pel que fa a l’enquesta
que
ha
obert
l’Ajuntament d’Arenys de
Munt les primeres dades recollides indiquen, a grans trets,

L’última parada que fa el bus a Arenys és al Calisay

que un 20% dels usuaris estarien d’acord amb el funcionament i en canvi un 80% demana
més freqüències de pas, especialment a les tardes ja que
moltes proves mèdiques es fan
a última hora del matí i després ja no hi ha servei i els
usuaris han de baixar amb el
bus de Mataró cap a l’estació
per agafar el tren. L’enquesta
encara estava oberta en el
moment de tancar l’edició d’a-

questa revista. Val a dir que
l’alcaldessa d’Arenys de Mar,
Annabel Moreno, diu que la
demanda d’ampliar la franja
horària a la tarda no és una reivindicació del veïnatge de la
nostra vila, sinó que el que es
vol és que hi hagi més freqüència durant els matins o un trajecte a primera hora de la
tarda.
A més, també es vol estudiar
la possibilitat que el bus també

passi pel CUAP del Maresme,
situat al Camí del Mig del
Mataró que dona cobertura
també a Arenys. L’Ajuntament
d’Arenys de Munt i la
Generalitat han previst una
nova reunió per la segona setmana de juny per seguir parlant d’aquestes millores.
En
paral·lel,
l’empresa
Sagalés ha adaptat els vehicles
de la línia entre els dos Arenys
i Sant Iscle de Vallalta per a
persones amb mobilitat reduïda. La renovació d’aquests
autobusos ha permès, també,
ampliar la capacitat. Annabel
Moreno ha explicat que la
demanada per adaptar aquests
autobusos era una reivindicació que s’arrossega des de fa
temps. Afirma que en el
moment en què Sagalés va
guanyar la concessió se’ls va
traslladar la demanda i ara,
coincidint amb el canvi de
model d’autobús, s’han adaptat tots els vehicles. Una altra
de les millores amb aquesta
renovació és que se n’amplia la
capacitat.
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Junts Autisme espera les claus
d’Stella Maris mentre busca diners
✎ Mar Sánchez
Junts Autisme s’ha arremangat
per buscar diners per a poder
rehabilitar Stella Maris per
ubicar-hi el projecte EVI per
ajudar al desenvolupament de
joves amb autisme quan passin
a la vida adulta. Encara no
tenen les claus de l’edifici.
però confien que els tràmits
s’accelerin per poder executar
el projecte el més aviat possible i no perdre algunes de les
ajudes econòmiques que ja
tenen gairebé confirmat que
rebran. Segons Junts Autisme,
tot depèn de la promotora que
acabi de fer les gestions administratives que falta tancar
amb l’Ajuntament.
L’aposta més forta de l’entitat
és obrir els tràmits per aconseguir ajudes socials dels Fons
Europeus Next Generation a
través de la Generalitat.
Encara que no s’arribi al 100%
del cost del projecte, valorat
en uns 900.000 euros, sí que
esperen que almenys un 75%
pugui adjudicar-se. La directo-

ra de l’entitat, Neus Payerol, es
mostra optimista ja que afirma
que Europa és sensible a les
qüestions socials i l’atenció a
les persones amb discapacitat.
Per altra banda, l’entitat té la
confirmació provisional que
han aconseguit 157.000 euros
de les aportacions de la renda
per a finalitats socials, diners
amb els quals no hi comptaven
i que han alegrat molt l’entitat.
Perquè se’ls doni cal que executin l’obra aquest 2022, tot i
que es podria demanar una
pròrroga d’un any. L’entitat no
descarta tornar a presentar-se
per les pròximes ajudes.
Pel que fa a la remodelació en
sí, el projecte contempla ubicar el centre de teràpia ocupacional a la planta baixa on a la
part que hi ha a tocar del jardí
es convertiran les finestres en
portes. Als dos pisos superiors
és on viuran els nois i noies,
amb una capacitat aproximada
per a 20 persones. També hi ha
previst un projecte comunitari
de cara el públic a la zona on
hi ha la masia, del qual de
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L’entitat confia rebre aportacions de les ajudes dels Fons Europeus pel projecte EVI

La consellera de Drets Socials (segona per la dreta) a Arenys

moment no se’n volen donar
gaire detalls. La idea és que tot
estigui enllestit el 2023-2024.
L’entitat va rebre una visita a
principis de maig de la consellera de Drets Socials, Violant
Cervera, que va conèixer de
primera la feina que està fent
la Fundació i el projecte que
volen impulsar a Stella Maris.
Cervera va apuntar que, de fet,
la futura llar residència per a
persones amb autisme és un

projecte susceptible de rebre
una de les subvencions del
Fons Europeus que, si tot va
bé, s'obrirà la convocatòria
durant aquest mes de juny. La
consellera va destacar que es
tracta d’un projecte ‘pioner’
que vetlla pel benestar i l’autonomia personal dels col·lectius
que tenen dificultats i, precisament, aquesta és una de les
línies d’aquestes ajudes dels
Fons Europeus.
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Els nens sahrauís tornaran a fer
estada a Arenys de Mar al juliol
XAVI SALBANYÀ

L’associació que organitza el projecte necessita més famílies d’acollida aquest any
✎ Marisa Montes
Després de l’aturada dels dos
anys de pandèmia, aquest any
l’associació Arenys amb el
Poble Sahrauí reprèn l’activitat i ha començat ja les gestions per portar fins a la nostra
vila un grup de nens sahrauís,
que arribarien l’última setmana de juny o a principis de
juliol per quedar-s’hi dos
mesos. Això sí, reconeixen que
l’aturada els ha fet molt de mal
i que es troben amb la necessitat de buscar més famílies d’acollida. Enguany tampoc no
els ha ajudat la declaració del
govern espanyol, que implica
que el Sàhara és una comunitat
del Marroc, però no un país.
“Ha estat una decepció, perquè
sempre han pensat que
podrien tornar al seu territori.
Entristeix, perquè després de
tot el patiment que han viscut
als campaments, penses: quin
sentit té? Els nens no són gaire
conscients, però les famílies,
sí”, diu la responsable de la
coordinació del projecte

Rebuda dels nens sahrauís a Arenys l’any 2004

‘Vacances en pau’ a Arenys de
Mar i a Arenys de Munt, Marta
Farrés, que ha afirmat que vindran nens amb uns vuit anys,
però que enguany no en tindrem cap de la franja d’entre 8
i 12.
Farrés també reconeix que
se’ls ha tirat el temps a sobre i
“anem tard”, però que ja han
parlat amb els Ajuntaments
per buscar suports. “Els altres
anys, quan parlàvem dels sahrauís ja tothom sabia qui eren”,
lamenta.

La pandèmia els ha afectat
negativament, com a tantes
altres entitats. “Allà la situació
sanitària és la que és, i teníem
por que algú portés el virus
cap allà. Hem estat aïllats molt
de temps, no sortia ni entrava
ningú als campaments, i amb
els
projectes
sanitaris
cancel·lats. De fet, tenim algun
nen pendent d’operacions a
hospitals catalans que encara
no s’han pogut fer”.
Ara han de tornar a explicar
el projecte a escoles i centres

de salut. “Ja teníem el circuit
sanitari molt lligat”, explica,
“comptàvem amb connexió
directa a determinats hospitals, els metges ja els esperaven i els feien revisions molt
completes”. Ara han canviat
pediatres i personal del CAP,
amb la qual cosa desconeixen
la iniciativa.
Un cop tinguin tancat el nombre de famílies acollidores, els
responsables de l’associació
iniciaran una sèrie d’entrevistes amb les famílies. Aquestes
s’han de comprometre a seguir
les revisions sanitàries (només
anar a l’hospital, donat que les
cites i els metges ja estan prèviament gestionats per l’associació).
Els sahrauís tindran una reunió setmanal de famílies, que
els va molt bé perquè es retroben amb altres companys. “Els
primers dies són complicats,
sobretot per a nens que venen
per primera vegada”, diu.
Aquelles famílies interessades
a acollir un nen sahrauí poden
trucar al telèfon 636 599 373.
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La tercera pista té serrells pendents
després de dos anys i mig d’obres
✎ Carles Toribio
Fa setmanes que la panoràmica de l’anella esportiva del
Fons de les Creus té una imatge finalitzada, amb la tercera
pista, semi descoberta en
aquest cas, a punt d’inaugurarse. Però passen les setmanes i
els mesos i l’últim pas, el de la
recepció de l’obra per part de
l’Ajuntament no es dona. Això
vol dir que no pot entrar en
funcionament i les entitats
esportives comencen a mirar
de reüll com queda poc per l’inici dels campus esportius
d’estiu i seria un punt positiu
pel seu funcionament tenir
aquesta nova instal·lació operativa.
En
declaracions
per
L’Agenda, l’alcaldessa i regidora d’Urbanisme, Annabel
Moreno, comenta que la tercera pista li falta molt poc, gairebé es troba finalitzada però
queden uns serrells i quatre
coses més, com ara construir
la tanca de l’aparcament, la
delimitació de les places i

col·locar algun element de
seguretat més a la triple pista
construïda. Un dels elements
que era necessari ja està fet,
amb la col·locació i instal·lació
del comptador de la llum i el
bon funcionament que té.
Però aquests últims serrells
fa que l’Ajuntament no recepciona l’obra, tot i que es podria
fer. No obstant això, el consistori s’hauria d’encarregar de
finalitzar aquests últims elements i no volen fer com altres
obres del passat. Per tant,
aquest tram final d’obres ho
trasllada a l’empresa encarregada, Girod Services.
El consistori en diferents
ocasions ha deixat clar a la
constructora que no pagarà
més diners per aquesta obra,
un pressupost al voltant del
mig milió d’euros, sobretot per
les moltes dificultats que ha
comportat aquesta tercera
pista poliesportiva i pels molts
capítols que s’han anat creant
d’ençà que es van començar
les obres a l’inici del mes de
febrer de l’any 2020. Un nou
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La instal∙lació ja ha costat mig milió d’euros i l’Ajuntament encara no l’ha recepcionat

La tercera pista segueix esperant usuaris

equipament esportiu amb l’objectiu clar de descongestionar
les instal·lacions ja existents, i
poder ampliar les hores d’entrenaments dels diferents
clubs.
Ara la mirada està posada si
aquesta nova pista estarà operativa per l’inici dels campus
d’estiu, amb molta activitat
durant el mes de juliol amb el
campus de tecnificació del
Club
Volei
Arenys,
l’EstiuCamp
de
l’Arenys
Bàsquet, el casal esportiu del
CP Arenys, el Campus ger-

mans Plana o el que realitza
l’UFEC, o es podrà iniciar la
temporada 22/23 amb la inauguració d’aquesta instal·lació.
Una instal·lació utilitzada per
gent que no són de les entitats
des de fa setmanes a les tardes, un fet problemàtic que
tenen
coneixement
l’Ajuntament i es tracta d’un
fet greu, ja que ningú encara
pot fer ús perquè l’obra no es
troba recepcionada i si passés
alguna cosa serien responsables tant l’Ajuntament com la
constructora.

22

Juny 2022

Trànsit a les escoles (1)

Carta

✎ Jaume Barangé
VÍCTIMA DELS OKUPES
Sóc propietari d’una casa al carrer
Doedes 63 de Arenys de Mar. Al juny del
2021 va ser okupada. Com a conseqüència d’això, es va iniciar un procés judicial
de desnonament. Després de molts
mesos, el passat dia 13 de maig es va
executar el desnonament.
L’alegria de recuperar una cosa teva es
va veure entelada per l’espectacle dantesc quan vaig obrir la porta:
• Muntanyes de deixalles, recollides
expressament del contenidor de la
brossa proper i abocades, amb mala
intenció, l’interior de la casa.
• Defecacions humanes i de gos.
• Una pudor insuportable, barreja de
brossa, defecacions i pixats de gos.
• Tot el mobiliari fet malbé i desaparegudes i malvenudes totes les coses de
valor.
Puc entendre la necessitat d’okupar un
habitatge, però el que no entenc és que la

persona que okupa faci tot el mal que
pugui quan es obligat, per llei, a retornar
el bé usurpat.
L’okupa es diu Hector Troche Gonzalez.
És d’origen cubà. Va arribar a Catalunya
fa 16 anys. Actualment té 56 anys. Mai ha
treballat i es dedica, entre d’altres coses,
a fer okupacions.
Se’l pot veure per la zona industrial,
pidolant davant la porta del Caprabo,
Mercadona o Lidl. Sempre acompanyat
de un gos. Miquel D. M.

Pacificació i regulació del trànsit al voltant de les escoles de la Vila. És un tema
preocupant perquè el volum de vehicles a
les entrades i sortides dels centres educatius és en algun d’ells d’un risc permanent. Caldria fer una revisió exhaustiva
dels actuals protocols de vigilància i seguretat viària en aquests punts escolars. No
a totes estan regulades per igual a la què
cal creure si existeixen prioritats (fet que
diria que NO). El més ordenat i protegit
com a seguretat que d’això es tracta és la
Presentació amb dos agents ocupant
punts diferents i tallant el trànsit a dos
carrers durant 20 minuts. El de l’escola
Sinera amb una prova pilot del maig i juny
del 2021 no se’n varen sortir perquè a tota
millor regulació del trànsit cal especificar
que molts són els vehicles que s’utilitzen
per portar l’alumnat a les escoles i possiblement sense tenir-ne necessitat. I d’això
caldria prendre consciència per vàries
raons i una d’elles per la mediambiental.
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Torna la revetlla de Sant Joan a la
platja de la Picòrdia amb música i ball
XAVI SALBANYÀ

La Fira de Solstici es farà el dijous 23 i divendres 24 de juny a la Riera fins a Lourdes
✎ Paula Pons
Després de dos anys amb la
pandèmia a l’ordre del dia,
afectant actes i celebracions,
per fi, Arenys podrà viure l’estiu amb normalitat. Les distàncies personals, els aforaments
i les mascaretes deixaran de
ser obligatòries. Enguany, tot
apunta que quedaran en un
segon pla.
El tret de sortida de l’estiu
serà el 23 de juny, i el donarà,
com ja és habitual, la revetlla
de Sant Joan. A les 5 de la
matinada, una comitiva viatjarà a buscar la Flama del
Canigó. Es preveu que arribi a
la plaça de l’Ajuntament cap a
les 9 del vespre, on posteriorment, es farà la lectura del
manifest. Una flama que
encendrà la foguera de Sant
Joan a la platja de la Picòrdia.
Per celebrar la nit més curta
de l’any, la Colla Gegantera
d’Arenys i la regidoria de
Festes han organitzat una
festa a la plaça de les
Palmeres, amb l’actuació de

La crema de la bóta

l’Orquestra Mitjanit i un DJ a
partir de dos quarts de dotze.
Durant el dijous 23 i el divendres 24, la fira del Solstici
d’Estiu prendrà la riera, des de
la plaça de l’Església fins a l’alçada del parc de Lourdes.
També serà el torn de les festes de carrers. El 23 de juny, la
del carrer Can Nadal, el 25 la
de la plaça Flos i Calcat, l’1 de
juliol la del carrer Sant Pere i
el 2, la del rial Pau Costa.
Abans de Sant Zenon, concretament el dia 29 de juny, vigília

de Sant Marçal, la plaça de
l’Església acollirà la tradicional crema de la Bóta. Serà,
aproximadament a partir de
les 10 del vespre. Abans, però,
tindrà lloc la missa, dintre de
la mateixa església de Santa
Maria, per celebrar el 336è aniversari de la consagració del
temple.
Quant a la primera de les
Festes Majors de la vila, Sant
Zenon, de moment hi ha pocs
detalls, tot i que des de la regidoria de Festes apunten que la

programació, que serà per a
totes les edats, ja està tancada.
En aquest sentit, la regidora
Míriam Puig ha explicat que “la
zona coberta de la Riera es
convertirà en un espai on no
només hi haurà orquestres
sinó que també hi haurà espectacles”. I és que, segons Puig,
una de les coses que han après
arran de la covid és que “la
Festa Major no només és música”.
Una de les novetats que ja
sabem afecta les Barraques.
Els concerts pensats per als
joves, enguany, tornen a la
platja. No estaran situades al
final de la platja de la Picòrdia,
tal com estem acostumats,
sinó que es traslladaran a la
zona de la plaça de les
Palmeres, al costat de la fira
d’atraccions. “Una ubicació
que ja s’havia utilitzat el 2006”,
apunta la regidora de Festes.
Es tracta d’un canvi per motius
de seguretat, atès que Sant
Zenon, el dissabte 9 de juliol,
tindran lloc els focs d’artifici i
concerts de Barraques.
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CONSELLS DE NUTRICIÓ

El peix
✎ Sílvia Sierra
Vivint en una vila marinera no
podia faltar l'aliment per
excel.lència del nostre poble, el
peix.
El peix, en general, és un aliment ric en proteïnes d'alt valor
biològic, les quals contenen tots
els aminoàcids essencials,
també és ric en greixos que contenen una alta proporció d'àcids
grassos insaturats, així com en
vitamines i minerals.
Aquesta composició tan adequada per a la nutrició humana,
ho és també per als microorganismes que normalment es localitzen a nivell de les brànquies,
mucus que recobreix la pell i
contingut abdominal i que,
durant el seu creixement després de la mort de l'animal, l'anirien descomponent progressivament, si no se li posés fre al procés. En aquest procés de descomposició també intervenen
els propis enzims de l'animal
que, de la mateixa manera que
els microorganismes, degraden
les proteïnes, greixos, etc,.. Per
tots aquests motius es diu que el
peix (igual que la carn, llet, etc.)

és un aliment molt perible, és a
dir que s'altera ràpidament, la
qual cosa requereix que sigui
mantingut en les degudes condicions de conservació fins que
sigui consumit i que sigui adquirit el més fresc possible. El grau
de frescor amb què el producte
arriba al mercat i, per tant, es
posa a l'abast del consumidor,
és un factor de gran importància
en relació amb la qualitat del
peix.
Pel que fa a la salut, s'ha
demostrat que els peixos posseeixen diferents beneficis per a la
salut, com propietats antioxidants, antiinflamatòries, cicatrització de ferides, neuropro-

tecció, cardioprotecció i hepatoprotecció.
Les proteïnes del peix actuen
com agents de defensa contra
les infeccions virals i bacterianes i prevenen la desnutrició
proteica-calòrica. El consum de
peix almenys dues vegades a la
setmana com a part de la dieta
saludable és beneficiós per a un
cor més sa.
A continuació us parlaré d'algunes espècies més comuns i
les seves característiques:
Peix blanc, és el que té un baix
contingut en greixos.
Lluç: el més apreciat dels peixos
blancs d'aigua salada, és el més
consumit al nostre entorn. Es

pot preparar al forn, a la planxa
o a la gallega entre altres
opcions.
Bacallà: un clàssic de la nostra
gastronomia ibèrica. Es consumeix curat, rostit o al forn. Té
un intens sabor i una de les
millors opcions culinàries és
adquirir-lo salat. Aporta vitamines i omega 3.
Peix blau, té una proporció de
greix més alta.
Verat: és un dels peixos blaus
més populars i també dels més
saborosos. Trobaràs el verat
fresc en el mercat en qualsevol
època de l'any, encara que
també pots consumir-lo en conserva, amb la qual pots preparar
estupendes amanides. Pots preparar-les a la graella, a la planxa,
al forn, en papillota o la brasa.
Sardina: és l'estrella de les
fogueres de Sant Joan i de les
barbacoes de l'estiu, encara que
no hem d'oblidar que és un peix
perfecte i econòmic per consumir durant tot l'any. No obstant
això, el millor moment per al
seu consum és entre els mesos
de juliol i novembre, quan
podràs aprofitar molt millor les
seves propietats.

26

Juny 2022

D’Arenys i dels arenyencs

“Fullejant per internet”
✎ Ramon Verdaguer
Un dia, ja fa un temps, escoltant Ràdio Arenys, (una tertúlia entranyable de dissabte al
matí) feta per persones ja
d’una certa edat –més o menys
com la meva– anaven desgranant els fets d’actualitat. Que si
verdes, que si madures, qui la
diu més grossa i qui diu el
darrer comentari sorgit de la
més profunda relació amb el
país. O no, que pel cas vindria a
ser el mateix.
Més visceral que raonat, però
crec que aquestes tertúlies fan
que la vila es vagi també configurant (no podem perdre els
Setciències!). No sé si som

massa, els oïdors d’aquests
productes radiofònics. I de
cop, un tertulià diu una frase
que em va semblar magistral,
diria més, genial!!!
–L’altre dia, fullejant per internet.
Magnífica!!! Descriu tota una
generació a la què internet ja
ens ha encalçat grans. Que el
fem servir perquè ens dóna
prestacions. Per internet entrelluquem una part del món, però
per internet només rebem petites llambregades.
Però en el fons del fons, el
que fem, no és entrar a internet. No és navegar per internet,
no anem a la recerca del més
pregon que corri per internet.

No, nosaltres prenem internet
com un llibre, amb mentalitat
de llibre, amb esquema de llibre. Per nosaltres internet no
és interactiu (si ni sabem què
vol dir la parauleta!). Per
nosaltres, internet és un gran
llibre que, quan el necessitem o
quan ens vaga, el fullegem.
Penso que és una de les frases
més entenedores -i també més
corprenedores- d’una generació que, quan vàrem néixer,
pels carrers corrien carros i
tartanes i amb poc més de mig
segle hem acabat fullejant
internet.
I que per molts anys ho
puguem fer!
Però, nosaltres, la llambrega-

da que fullegem per internet, la
sabem col·locar al seu espai
històric determinat.
A mi em fa però, que la jovenalla que avui navega per
aquest maquinari, potser acaben confonent la revolució
francesa amb el Sant Sopar. I
de ben segur que si algú els
parla d’en Longinos, l’acaben
confonent amb un rellotge. O
quan miren el Gran Hermano
per TV creuen que és un programa -infecte- de la tele, i no
la gran troballa de l’Orwell a la
seva obra 1984.
–Què hi farem?
La meva àvia, indefectiblement, sempre responia:
–Mala cara quan morirem!
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LA CUINA FÀCIL A CASA

Els perills de la
política d’edificar
✎ Antoni Pardo

Rotllet de xocolata
MARIA SIERRA

Els ingredients
Per a 6 persones
4 ous
80 gr de sucre
20 gr de xocolata pur en
pols
20 gr de mantega
2 cull d’essència vainilla
Melmelada
Xocolata negra per fondre
Crema de llet
Maduixes

Preparació
✎ Estrella Morales
En un bol batre els ous amb el
sucre fins que es torni més clar
i espès. Tamissem la farina i el
cacau pur. Fonem la mantega i
deixem que quedi tèbia.
Incorporem els ingredients
sòlids als ous batuts i després la
mantega. Ho remenem fins que
quedi una massa homogènia.
Agafem una safata de forn,coloquem paper vegetal a la base i
ho untem amb una mica de
mantega. Tot seguit hi posem la
massa i l’estenem per tota la
safata de forn perquè quedi

igual de gruix per tota la safata.
Ho posem al forn, que prèviament hem preescalfat, a 200º
uns 10 o 12 minuts. Ho treiem
del forn i ara treiem la massa de
la safata, li donem la volta sobre
un drap net on si voleu hi podeu
escampar una mica de sucre.
Amb la mateixa placa de forn
ho tapem perquè mantingui la
humitat i esperem que es refredi
una mica.
Posarem per sobre de la massa
melmelada del gust que més us
agradi. Jo en aquest cas l’he
posada de fruits vermells i

també hi he afegit crema de
xocolata.I amb molt de compte
l’enrotllem. El posem sobre una
reixeta i reservem.
Fem la cobertura: En un bol
trossegem la xocolata per fondre. Escalfem la crema de llet i
quan estigui calenta la tirem per
sobre de la xocolata i ho anem
remenant fins que s’hagin fos
tots els trossos de xocolata.
Ho tirem per sobre del rotlle
que tenim a la reixeta fins que
quedi ben cobert.I per acabar el
decorem amb maduixes.
Bon profit!!

Perdoneu la meva insistent
reiteració en alguns temes,
però la irresponsabilitat dels
polítics és molta. Solament
per quadrar pressupostos
han d’edificar, diuen, pisos
socials. Com ja he manifestat
és un trist esdevenidor i es
podrà mantenir la quantitat
de serveis a donar, aigua,
llum, neteges, serveis sanitaris, escolarització, prestacions socials, ordre públic,
etc. Ara Vacarisses és una
mostra quan encara no ha
arribat l’estiu, ja han de fer
restricció d’aigua. I per terres
gironines passa el mateix. A
més poblets catalogats com
grans monuments, perderen
aquesta nominació gràcies
aquest afany dels interessos
econòmics dels partits polítics que destrueixen els
entorns, ajudant amb tanta
urbanització al escalfament
global de la terra, la pèrdua
de terres de conreu i al menjar natural i de proximitat.
Igual que la pèrdua de aqüíferes, d’espais naturals. Però
en aquest país tenim polítics
que manifesten que són conservadors de la terra i la veritat és que són conservadors
dels seus interessos.

