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Quina petita pàtria

encercla el cementiri!

Aquesta mar, Sinera,

turons de pins i vinya,

pols de rials. No estimo

res més, excepte l’ombra

viatgera d’un núvol.

El lent record dels dies

que són passats per sempre.

Cementiri de Sinera, Salvador Espriu

Com a aquests versos, estimo Sinera. Des 
del cap de munt del turó del Mal  Temps, 
des del límit amb l’Arenys veí, fins al 
turonet del cementiri, alvirant aquest mar 
que s’entrelluca tant blau.  És allí, al poètic 
cementiri de Sinera, on tenim i deixem els 
nostres morts, on simbòlicament els anem 
a resar. 

No conec més indret a Sinera on poder 
enterrar els nostres avantpassats. Tampoc 
sabia que es podia morir alguna cosa que 
no fos una vida.

Tampoc sabia que es pogués utilitzat la 
mort per a publicitar alguna cosa. Perquè 
és això, una campanya publicitària, una 
crida, d’atenció.

Una campanya macabra. Utilizar el símbol 
de l’esquela per a una altra finalitat que la 
de fer conèixer la mort d’alguna persona, 
és macabra.

Una campanya també política, no oblidem 
que d’aquí poc hi ha eleccions al Parlament 
i l’any vinent les municipals. Tampoc, no 
podem obviar els interessos comercials 
directes que tenen alguns regidors de 
l’oposició.

Pensant i recapacitant una mica es pot 
arribar a la conclusió que les persones que 
diem que volem una  Catalunya lliure i 
independent, per la mateixa regla de tres, 
volem un poble  el més pròsper i endreçat 
possible.

Com és possible aleshores, que algú pugui 
pensar i creure’s que els nostres regidors i 
regidora desenvolupen les seves tasques 
pensant i actuant de manera contrària al 
que s’ha exposat abans?

Són poques les persones que han utilitzat 
aquesta macabra campanya, potser no 
caldria ni fer-ne cas, però seria injust, per 
als nostres regidors i regidora i per les 



altres persones que també es guanyen la 
vida als seus comerços i no els cal 
publicitar negativament res ni a ningú.

Algú es pensa posseïdor d’alguna vareta 
màgica que designi qui vendrà o no?

Que jo sàpiga no. Cada persona que té un 
comerç ha de pensar la millor manera de 
treure rendiment al seu negoci, buscant 
maneres per a atraure la clientela.

Tant des de la regidoria de promoció local, 
com la d’urbanisme, també es pensa com 
afavorir al comerç. 

Permeteu-me recordar mesures com la 
regulació dels usos dels locals comercials a 
la riera i alguns carrers adjacents com una 
gran aposta d’Esquerra a favor del comerç 
de proximitat, protegint-lo d’activitats no 
comercials (bàsicament entitats financeres) 
que més enllà de crear discontinuïtats 
comercials (aparadors tancats a les tardes i 
caps de setmana) empenyien els preus de 
lloguer dels locals fent-los inabastables als 
petits emprenedors comercials. 

I no oblidem aquestes línies publicades a 
l’Almorratxa del mes de març, pel que fa a 
la regidoria de Promoció Local:

El passat dijous 18 de març es presentà a la 
Sala Noble del Calisay el Pla de Creació i 
Consolidació del Centre Comercial Urbà (CCU) 
dʼArenys de Mar per als propers cinc anys.

 Amb l'objectiu clar de disposar dʼun pla a mig-
l l a r g t e r m i n i c o m a e i n a p e r a l 
desenvolupament dʼactuacions adreçades al 
comerç o impulsades des del comerç, en 
col·laboració amb l ʼajuntament i la resta 
dʼagents econòmics, amb lʼobjectiu de treballar 
de forma coordinada, tot transmetent a la 
població resident i a la visitant que els 
establiments comercials de la riera i carrers 
adjacents formen part dʼun centre comercial a 
cel obert. 

  La proposta de Pla dʼactuacions 2010-2015 
identifica 35 accions a dur a terme durant 

aquest període de temps, situant-les, en funció 
de la prioritat, més endavant o més enrere en 
el calendari previst.

Totes les persones assistents, majoritàriament 
botiguers i comerciants de la vila, van tenir 
accés a una còpia de la presentació conduïda 
per la Gemma Sallés, sòcia directora de 
lʼempresa encarregada de desenvolupar el pla. 
En una Sala Noble gairebé plena, lʼacte va 
cloure amb un debat de gairebé una hora, que 
es va fer curta. El regidor Marc Soler i Colomer 
va emplaçar el teixit comercial local a la 
creació dʼun grup de treball per tal de posar fil 
a lʼagulla al desplegament dʼaquest pla.

I pel que fa a la regidoria d’Urbanisme:

Una de les obres de més rellevància que es 
durà a terme durant el 2010 és la remodelació 
de la Riera. Aquest projecte preveu lʼampliació 
de les voreres, la renovació dels serveis i de la 
inf raestructura de te lecomunicacions, la 
recollida dʼaigües pluvials i la renovació i 
conservació de les lloses. 

La conservació dʼaquests elements que formen 
part del nostre catàleg, al cap i a la fi de la 
nostra identitat com a poble, aquestes lloses 
que com mirall granític conserven les petjades 
i records del desenvolupament socia l i 
econòmic de la històr ia de generacions 
d ʼarenyencs ,  ha es ta t e l pun t que ha 
condicionat més la imatge del nou passeig, de 
la Riera nova, de la nostra Riera. 

Així comença el procés dʼurbanització amb un 
objectiu clar: consolidar la Riera com lʼeix 
vertebrador de la vida social, comercial de la 
vila. 

No enganyem a ningú. Anem fent tant el 
que deiem allí com el que deiem al nostre 
programa electoral de les anteriors 
eleccions.
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