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Benvolguts socis i sòcies:

Aprofito aquest espai que em brinda l’editorial del Butlletí 
per dirigir-me per primera vegada a tots vosaltres com a 
president de l’Ateneu.

Han passat uns mesos des del dia que vaig prendre pos-
sessió de la presidència i, com vaig expressar en aquell 
moment, la meva idea i la dels companys de junta, no 
només continua intacta, sinó que comencem a percebre 
alguns dels resultats que perseguim.

Els dos objectius bàsics eren, ̶ i són ̶ treballar, en la mesu-
ra de les possibilitats de l’Ateneu, per ampliar al màxim les 
activitats i serveis amb la finalitat que tots i totes trobin 
el curs, el taller o l’esport que sigui del seu interès i, en 
segon lloc, augmentar el nombre de socis actuals. Amb 
una àmplia oferta d’activitats, pretenem engrescar totes 
aquelles persones que encara no formen part de la socie-
tat perquè hi trobin motius prou atractius per associar-
s’hi i assegurar també el present i el futur de l‘Ateneu.

Fa més de tres mesos que vaig acceptar el càrrec de pre-
sident i estic molt content de la feina feta i dels resultats 
que comencem a albirar. En aquest poc temps i, malgrat 
la situació difícil i insegura que vivim, hem celebrat exi-
tosament Sant Zenon i Sant Roc; els actes culturals han 
estat importants i satisfactoris i hem iniciat un nou curs 
amb un ampli ventall d’ofertes de tota mena: culturals, es-
portives, lúdiques etc. I si he dit abans que estic content 
és perquè la resposta per part vostre ha resultat excep-
cional. L’acceptació dels cursos oferts ha estat magnífica 
i les noves inscripcions de socis també ens fan sentir op-
timistes de cara a un futur immediat.

El meu objectiu ̶ i el de tota la junta ̶ és que l’Ateneu, 
una societat que tot i que fa pocs dies ha celebrat els 
137 anys d’existència, i que a causa de les restriccions 
sanitàries no hem pogut celebrar com calia, però que 
és una entitat moderna en el més ampli sentit, esdevin-
gui el centre social i cultural d’Arenys. Un espai obert a 
tothom i que qualsevol soci hi pugui trobar el lloc que 
segons els seus gustos o aficions desitgi. Un altre ob-
jectiu, i molt important, és trobar motius i maneres de 
seduir els joves d’Arenys a venir a l’Ateneu perquè s’hi 
sentin acollits i puguin desenvolupar qualsevol activi-
tat que ompli les seves aspiracions. La secció d’escacs 
per practicar i aprendre a jugar-hi n’és un exemple i 
crec que aquest ha d’ésser el futur de l’Ateneu, un futur 
que des del primer dia tenim molt present.

Aprofito aquest editorial per agrair la col·laboració que 
he trobat des del primer dia per part de tots aquells a qui 
he demanat ajuda: els companys de la junta directiva, 
que han treballat de valent per poder presentar i oferir 
tots els actes duts a terme, i a tots els col·laboradors que 
desinteressadament s’han ofert per ajudar-nos a fer-ho 
possible. Sapigueu que estic a disposició de tots els 
socis i sòcies per a qualsevol tema que cregueu oportú 
comentar: noves idees, opinions, queixes etc. Em sentiré 
satisfet de poder-vos atendre personalment a les ofici-
nes de l’Ateneu sempre que ho considereu necessari.

Moltes gràcies a tothom!

Lluís Montmany i Pau, soci número 50
President de l’Ateneu Arenyenc
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Lluís Montmany després de la votació I de ser escollit President de l’Ateneu Arenyenc. Foto: Xavi Salbanyà



SESSIONS LITERÀRIES 
AMB EL PROFESSOR 
MIQUEL COLOMER 
Els passats 30 d’abril, 21 de maig i 18 de juny el professor 
Miquel Colomer va oferir tres sessions literàries: la 
primera comentant el llibre “L’Enveja”, de Marina Porras, la 
segona, l’obra de Charles Baudelaire i els llibres “Les Flors 
del Mal”, i “Petits Poemes en Prosa” i la tercera comentant 
l’obra de Julian Barnes i els llibres “El Lloro de Flaubert” 
“Res a Témer” i “El Sentit d’un Final”.

CONFERÈNCIA 
“REVETLLES SENSE ESTRÈS”

El divendres 28 de maig, Gerard Estabanell, ensinistrador 
caní i entrenador de gossos de teràpia, ens va fer una 
xerrada sobre com hem de preparar els gossos perquè 
pateixin tan poc com sigui possible amb la pirotècnia 
de les revetlles.

ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA 
PER APROVAR LA NOVA JUNTA 
DIRECTIVA
A l’Assemblea General Extraordinària de socis del 
diumenge 6 de juny, Lluís Montmany i Pau, que és soci 
de l’Ateneu des de fa més de 60 anys, va ser ratificat 
per majoria absoluta com a nou president de l’Ateneu. 
La seva va ser l’única candidatura presentada un cop 
acabat el mandat de l’anterior president, Josep M. 
Bertran. L’acte, amb l’assistència d’uns 50 socis i d’una 
mitja hora de durada, va ser molt distès i agradable.

Lluís Montmany va presentar, durant la sessió, tots 
els membres de la nova junta: Joaquim Cucurull 
(vicepresident i bibliotecari), Jordi Espriu (secretari), 
Manel Calvo (tresorer), Joana Asensio (vocal de 
cultura), Josep Roig (vocal de tennis de taula), Miquel 
Pera (vocal de balls i espai social), Agustí Ruzafa 
(vocal de la secció sardanista), Annabet Antúnez 
(vocal de la secció de diables), Francesc Castell (vocal 
de relacions exteriors i Estefania Bancells (vocal de 
noves tecnologies).

La nova junta directiva haurà de representar, dirigir 
i administrar l’Ateneu Arenyenc els pròxims 4 anys.

MISCEL·LÀNIA

REUNIÓ A L’AJUNTAMENT
El passat 4 d’agost, el president Lluís Montmany es va 
reunir amb l’alcaldessa Annabel Moreno per presentar-
se com a president de la nova junta directiva escollida 
el passat mes de juny. També va explicar-li la situació 
actual de l’entitat, les millores que s’hi pretenen fer i li va 
plantejar, igualment, noves propostes de col·laboració.

ESCOLETA DE TENNIS 
DE TAULA D’ESTIU
Durant els mesos de juliol i agost, un total de 25 nens 
i nenes de 8 a 16 anys, es van inscriure al curset d’estiu.
Entrenats. com sempre, pel soci Pere Morillas i les seves 
filles, va ser un curset molt divertit i profitós.

Lamentem profundament la mort del senyor Joaquim 
Cassà i Barrera, que el passat 24 de setembre ens va 
deixar. Era soci honorífic i també el més antic de l’entitat, 
a banda d’un col·laborador del tot fidel i exemplar.

El nostre condol a la família. Descansi en pau. ACS.
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Alumnes de les classes del mes de juliol



SANT ROC A L’ATENEU
Plantada de gegants, simultània d’escacs a la palça de 
l’esgésia, tornejos esportius, exhibició de tennis de taula...

PREMIS DE BILLAR 
SANT ZENON 2021
Després d’un any sense haver pogut celebrar-los, enguany 
s’ha fet el lliurament de premis dels diversos tornejos de 
billar que els socis han jugat durant la temporada 2020-
21: Torneig social anual, torneig Memorial Josep Verdú i 
torneig de Sant Zenon 2021.

PRESENTACIÓ DE 
LA NOVEL·LA “LA IRA DE DÉU”,
DE FRANCESC FORN
Divendres, 13 d’agost, el soci i professor de l’Ateneu, 
Francesc Forn, acompanyat del seu editor, Oriol Ferran, 
i de la responsable cultural de l’Ateneu, Joana Asensio, 
van presentar aquesta novel·la ambientada a Arenys 
de Munt i Arenys de Mar. Basada en fets i personatges 
reals, aquesta primera novel·la de Francesc Forn i 
Salvà (Arenys de Munt, 1954), ens endinsa en un món 
trasbalsat per la guerra i la pesta de mitjan segle XVII. 
En acabar la presentació, l’autor va signar exemplars al 
públic assistent que li ho demanà.

MISCEL·LÀNIA
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Foto 1: Els gegants acollits a la sala de socis durant 15 dies

Foto 1: L’Alcaldessa i el President lliurant el premi al soci guanyador 
de diversos tornejos de billar, Varis Bea
Foto 2: Alguns dels socis participants als tornejos de billar
Fotos: Xavi Salbanyà

Francesc Forn signant exemplars de la seva novel·la
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Foto 2: Simultània d’escacs amb el mestre internacional Joan Fluvià. 
Foto 3: Participants al torneig social de tennis de taula



OFRENA FLORAL 
DE L’11 DE SETEMBRE
Ofrena floral, un any més l’Ateneu va participar a l’acte de la 
Diada Nacional de Catalunya amb l’ofrena floral al Balcó de 
l’edifici del Xifré.

EXPOSICIONS
Dimarts 7 de setembre, l’artista arenyenc i soci de l’Ateneu, 
Ricard Ferran Nieto, va inaugurar una curiosa exposició: 
“ARTILUGIS ARENYENCS, curiositats en paper”. En format 
de làmines temàtiques hi hem vist jocs i artilugis d’Arenys 
de Mar. L’exposició s’ha pogut visitar fins el 5 d’octubre a 
la planta baixa de l’Ateneu, i el divendres 8 d’octubre, el 
soci Jaume Barangé inaugurava l’exposició de pintures: 
Fruits & Veggies. L’exposició es podrà visitar fins el 8 de 
novembre.

CONFERÈNCIES
El passat divendres, 1r d’octubre, vam presenciar una 
interessant taula de debat sobre L’ENSENYAMENT 
ARA I AQUÍ. Presentat per Joana Asensio i conduït per 
Francesc Castell, els membres de la comunitat educativa 
arenyenca, Lluïsa Aymerich, Anna Jiménez, Roger Pou, 
Cruz Barba, Agustí Farré, Teresa Comí i Marta Prades, 
van explicar les dificultats amb què s’han trobat i com 
han resolt els problemes sorgits durant aquesta època de 
pandèmia.

I el divendres 8 d’octubre, una conferència a càrrec de 
Joan Miquel Llodrà ens va fer conèixer la Història del 
cinema a Arenys de Mar des del 1897 al 1932.

PRESENTACIÓ 
DEL NOU CURS 2021-22
Divendres, 10 de setembre, la coordinadora dels cursos, 
Mireia Saurí, va presentar els professors dels 14 cursos 
que enguany es duran a terme a l’entitat. Prop d’un 
centenar de persones van venir a escoltar i a sentir les 
diverses propostes i novetats de classes i tallers d’aquest 
nou curs.

Una de les novetats d’engany és el curs d’ESCACS, que 
fem cada dissabte de matí, i una altra és el CINEFÒRUM. 
Joaquim Cucurull, Francesc Carceller i Enric Agustí, han 
preparat un seguit de pel·lícules que setmanalment aniran 
presentant a tots els alumnes inscrits. El curs arrancà el 
dia 7 d’octubre (dijous) amb la projecció del film “Cinema 
Paradiso”, del director Giuseppe Tornatore i amb música 
d’ Ennio Morricone. 

MISCEL·LÀNIA

SARDANES
Seguint amb la normativa preventiva del Covid-19, aquest 
estiu les ballades de sardanes no s’han fet, com era de 
costum, a la plaça de l’Església, sinó que s’han traslladat al 
pati del Xifré. Les primeres varen ser audicions i les últimes 
setmanes del mes d’agost ja van poder ser ballades.
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Ofrena floral al Xifré. Foto: Xavi Salbanyà

Inauguració de l’exposició Fruits & Veggies

La coordinadora Mireia Saurí presentant el nou curs Participants a la taula de debat
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UNA REINTERPRETACIÓ DEL PROCÉS DE 
CREACIÓ DE LA PARRÒQUIA I DEL
MUNICIPI DE SANTA MARIA D’ARENYS
1. Del primer nucli urbà a la construcció de la Torre de Mar

Tot i el risc que comportava la proximitat al litoral a causa 
dels atacs dels pirates nord-africans, des de finals del 
segle XV alguns arriscats pioners començaren a establir-
se prop del mar, dins del terme parroquial de Sant Martí 
d’Arenys. Aquells primers pobladors varen bastir senzilles 
edificacions a ponent (Sa Boada) i a llevant (Es Caravar) 
de la Riera, a tocar del Camí Ral (Castañeda 2019). Tot 
el terme de Sant Martí d’Arenys mostrava un poblament 
rural dispers; únicament algunes agrupacions de senzilles 
construccions entorn d’un mas o borda (a Sobirans, a 
Torrentbò o escampats pel terme) trencaven la monotonia 
de les masies solitàries. Aquelles construccions arran de 
mar, però, prefiguraven un futur urbanístic diferent: amb el 
temps esdevindrien l’embrió dels carrers d’Avall i Ample, 
conformant el primer nucli urbà del que en ple segle XVI 
seria la nova parròquia de Santa Maria d’Arenys.

Les noves oportunitats que oferia el transport i el co-
merç marítim foren aprofitades per la gent de la Ribera 
d’Arenys. Així veiem com s’anà incrementant el nombre 
de llars del sector de la Mar. De les 127 llars que recollia 
el fogatge de 1555, 52 corresponien al sector marítim. El 
1574, el nombre de focs s’havia enfilat a 140 (Pons 1999: 
22-23-31).

El mes d’agost de 1545 es produí el terrorífic atac de les 
galiotes del pirata Dragut a les indefenses poblacions de 
Pineda i de la Vilanova de Palafolls. Altre cop, el mes de 
maig de 1551, els sarraïns de Dragut saquejaren Calella 
i Sant Pol de Mar. Al barri de Ribera d’Arenys, però, foren 
rebutjats per la resistència i coratge dels arenyencs (Pons 
1999: 30). Aquells atacs van fer que la gent del Veïnat de 
Mar de Sant Martí d’Arenys s’organitzés, no només per 
articular un sistema defensiu-ofensiu, sinó també per 
emprendre una obra cabdal: la construcció de la Torre de 
Mar o Fortalesa.

2. La construcció de la Torre de Mar i la capella de Sant Elm

El 28 d’agost de 1551 s’aprovava la construcció de la Torre 
de Mar i, tot seguit, una comissió formada pels d’amunt i 
d’avall aprovava un nou impost per fer front a la transcen-
dental obra (Pons 1999: 30-31). Canet de Mar, poc des-
prés, aprovava l’erecció d’una torre idèntica a la de la Ribera 
d’Arenys. Un cop enllestida, la majestuosa i imponent Torre, 
fou el símbol de la gent del Veïnat de Mar. La Torre no només 
proporcionà un sentiment de protecció i autoconfiança, sinó 
que actuà com a element aglutinador de les aspiracions de 
la gent de mar per obtenir una parròquia i un municipi propis.

El simbolisme de la Torre de Mar es completà més tard amb 
la incorporació del vessant religiós a les seves funcions. No 
només actuà com a bastió defensiu i casa de la Universitat, 
sinó que cap al 1570, es bastí a la planta baixa de la Torre 
una capella dedicada a Sant Elm, protector dels mariners. 
Ben aviat els arenyencs de mar començaren a incloure en 
els seus testaments la celebració de misses a la capella de 
Sant Elm (Forn, 2021). El bisbe Benet de Tocco, en la seva 
visita pastoral de setembre de 1573, va fer esment dels ex-
vots dedicats al sant que farcien la capella: “Visitavit cape-
llam Sancti Entelmi in qua est altare sub dicta invocatione in 
qua est unum indumentum, unum calix et navissele votivas” 
(Vaig visitar la capella de Sant Elm en la qual hi ha un altar 
sota dita invocació, amb una vestimenta, un calze i vaixells 
votius) (ADG, Visites 61: 102vº).

(Torre de Mar de Canet de Mar, germana bessona de la de 
Santa Maria d’Arenys)

La capella, però, no satisfeia del tot les aspiracions espiri-
tuals de la gent de mar i, ben aviat, emprengueren la deman-
da i construcció d’una església nova.

ESPAI DEL SOCI
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3. Una església per al barri de Ribera (1575)

L’any 1574, una reunió dels caps de casa de la Ribera 
d’Arenys, aplegats a la Torre de Mar, acordava demanar 
al bisbe la construcció d’una església pròpia. Els síndics 
Sebastià Doy, Miquel Riera i Joan Vallalta foren els en-
carregats de portar a terme les gestions davant del bis-
be. Després d’una acurada visita al Veïnat de Mar, el 18 
de març de 1575, el bisbe Benet de Tocco autoritzava la 
construcció de la nova església amb el seu cementiri i 
les seves fonts baptismals (Pons 1999: 35-39). A finals 
d’aquell mateix any de 1575, l’església de Nostra Senyo-
ra de Mar ja acollia els primers oficis religiosos. A més 
de l’altar major dedicat a l’Assumpció de la Mare de Déu, 
l’església disposava de dos altars laterals, l’un dedicat a 
la Verge del Roser i l’altre a Sant Joan i Sant Roc (Forn 
2020).

No hi ha cap referència a una església a la Ribera d’Arenys 
anterior a 1575. L’esment d’una església en la visita pas-
toral del bisbe Tocco l’any 1573, que s’ha fet servir per 
justificar l’existència d’una església dedicada a Santa Ma-

ria (Salbanyà 2017: 135), correspon en realitat a la visita 
pastoral de 1580. El dia 9 d’octubre de 1580, Francesc Ca-
rreras, visitador general en nom del bisbe Tocco, efectuà 
la visita pastoral a l’església mare de Sant Martí d’Arenys. 
L’endemà, 10 d’octubre, es traslladà a La vila baix de 
Arenys, on va visitar “ecclesiam Beate Marie in litore ma-
ris seu cellaria marítima de Arenys” (ADG, Visites 61: 303).

Amb l’església de Santa Maria d’Arenys, sufragània de la 
de Sant Martí, començava la singladura d’una nova pa-
rròquia a la qual esperava un futur esplendorós que, en 
pocs anys, superaria la parròquia mare de Sant Martí, en 
els vessants demogràfic i econòmic.

ADG: Arxiu Diocesà de Girona. Visites pastorals, núm. 61.

CASTAÑEDA (2019): David Castañeda Massaguer . “La formació 
urbana d’Arenys de Mar: l’antic nucli de Sa Voga, s. XVI-XVIII.” 
XXXVI Sessió d’Estudis Mataronins. Mataró: Museu Arxiu de San-
ta Maria.

FORN (2020): Francesc Forn i Salvà. “L’església vella de Santa 
Maria d’Arenys, 1575-1618. Noves aportacions a la llum dels tes-
taments”. Butlletí de l’Ateneu Arenyenc. Núm. 97. Arenys de Mar.

FORN (2021): Francesc Forn i Salvà. “La capella de Sant Elm 
d’Arenys de Mar”. Butlletí de l’Ateneu Arenyenc. Núm. 98. Arenys 
de Mar.

PONS I GURI (1999): Josep Maria Pons i Guri. Quan nasqué, 
s’emancipà i s’organitzà una vila. Arenys de Mar 1574-1720. Llei-
da: Pagès editors.

SABANYÀ (2017): Bernat Salbanyà Rovira. Sant Roc, vot abans de 
vila. Arenys de Mar.

Francesc Forn i Salvà, soci número 400

(Torre de Mar de Canet de Mar, germana bessona 
de la de Santa Maria d’Arenys)
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CULTURA A L’ATENEU ARENYENC... 
ALLÒ QUE LA SECCIÓ VOL SER!

¿Quina és, o hauria de ser, la tasca de la secció de cultura 
d’una entitat com l’Ateneu en aquest temps que vivim?

L’Ateneu Arenyenc és una entitat sociocultural dins el 
context de l’entramat que forma tota la cultura al nostre 
poble. Forma part del patrimoni de la vila amb un fons de 
biblioteca important. Dins tot el que representa la cultura 
a Arenys, l’Ateneu vol continuar essent-ne un referent. La 
secció de cultura la formem un grup de persones, socis 
de l’entitat, amb unes inquietuds que intenten fomentar la 
participació i ser la representació dels interessos de tots 
nosaltres. Volem millorar i/o ampliar tasques de dinamit-
zació per poder suggerir, opinar etc., i dur a terme accions 
en matèria cultural. Treballa en col·laboració amb altres 
seccions de l’Ateneu i amb altres entitats arenyenques. 
És una secció oberta i plural. I utilitza tots els mitjans de 
comunicació a l’abast per fer-ne el màxim de difusió.

Tot i que és una entitat centenària, la seva història no 
sempre ha estat igual d’influent, però sempre ha tingut 
una trajectòria important i amb una vida molt reeixida 
aquests últims anys. «Venim del passat, però no som del 
passat», deia un ateneista barceloní.

Un dels objectius de la secció és el de difondre la cultura 
entesa des de moltes i diverses perspectives. Com a es-
pai de debat intel·lectual. Com a espai on es fomenten les 
activitats artístiques. Com a espai on es facilita l’accés 
a la cultura i a la formació. Com a espai on promoure el 
pensament i l’actualitat. Així la nostra intenció es basa a 
promoure diferents activitats que ajudin en els aprenen-
tatges i alhora que donin cohesió. És treballa amb valors 
que donen sentit al nostre dia a dia i que són vigents en la 
societat que vivim, uns valors democràtics que tant inte-
ressa treballar i posar en pràctica.

L’Ateneu Arenyenc és un espai de sociabilitat, però sen-
se oblidar la nostra relació amb l’entorn. És a dir, existeix 
una intenció instructiva i cultural i unes ganes de crear 
lligams que enforteixin el nostre teixit social. En uns mo-
ments en què prevalen les individualitats, creiem que 
l’associacionisme és important per establir vincles i com-
plicitats. I tot sense oblidar el país on ens trobem i del 
qual formem part. Coneixent el nostre poble i partint del 
que ens és més proper podem ser universals.

Entenem, també, com a tasca fonamental de l’entitat i de 
la secció, l’ús, la difusió i la defensa de la llengua com a 

element bàsic i imprescindible de cohesió.
No podem, tampoc, oblidar la vocació de l’Ateneu de tre-
ballar de bracet amb la cultura popular: sardanes, dia-
bles, caramelles, balls... Així com amb un ventall ampli 
d’activitats del tot presents en la nostra entitat i que ens 
fan arribar molt més bé als interessos de tothom.

Comptem amb tots els associats. És el teixit humà el que 
forma l’entitat. És el valor i l’orgull de sentir-nos partícips 
d’una associació. Comptem amb vosaltres, amb la vos-
tra experiència, les vostres aportacions, complicitats... 
Busquem de motivar-vos amb una programació activa 
de cursos, tallers, debats, conferències, exposicions, sor-
tides al teatre i a museus... Però també busquem trobar 
l’estona de tertúlia.

Cal destacar la part altruista i voluntarista de molts dels 
associats que té l’Ateneu. D’aquí la necessitat de ser més 
gent, de donar -nos a conèixer per fer més participativa 
tota la tasca.

En resum, a la secció de cultura de l’Ateneu ens agradaria 
ser un espai transversal i intergenaracional on pogués-
sim trobar-nos per gaudir de les propostes més diverses. 
I amb aquest mètode: partint d’aportacions individuals 
arribar a projectes comuns. Un espai de socis ampliat, 
també, a tots els arenyencs.

Joana Asensio Solaz, sòcia número 544
Responsable secció cultural
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S’ACABA L’ESTIU: 
TOTS A DIETA!

Sembla una consigna gairebé militar.

Val a dir que, des de Setmana Santa, puntual i eficaç, la 
televisió i d’altres mitjans engeguen un seguit d’ordres 
per posar el nostre cos a punt i amb un aspecte predeter-
minat. Ja fa anys, una multinacional de l’alimentació va 
llançar la consigna d’assolir un ideal: “un cos Danone”. I 
en va fer fortuna.

Dietes monogràfiques (el meló, la carxofa, l’arròs i un llarg 
etcètera), matriculacions massives a gimnasos, bicicle-
tes estàtiques que al cap de poc esdevindrien un “amour 
fou”. Tot per acabar en poques setmanes amb la dis-
bauxa gastronòmica dels darrers sis o vuit mesos. Una 
declaració de guerra. Guerra als saxons, les molles, les 
cartutxeres, les corbes de la felicitat. I es va consagrar 
una nova expressió: els “mitxelins”. Mot extret d’una mul-
tinacional francesa que feia pneumàtics de cotxe i que 
tenia aquest nom. Un simpàtic ninot la representava. Es-
tava format per una acumulació de pneumàtics. Se’n deia 
Bibendum. El “Mitxelin”

Bé, doncs el tema no acaba aquí. Passada la temporada 
de banys, un cop més, la televisió i d’altres mitjans bom-
bardegen amb noves propostes de dietes que ratllen el 
miracle. Es tracta de corregir l’efecte de cerveses, paelles, 
calamarsos i fregits diversos, a més d’hores infinites de 
sofà, que s’han encarregat de deixar en no-res les bones 
intencions de la primavera que comentàvem més amunt.

Tanmateix, aquest final de temporada té una altra mena 
de dieta: la de la butxaca. Matrícules d’escoles i facultats, 

llibres, uniformes, roba esportiva, d’altres complements, 
activitats extraescolars. Una bona aprimada! Però aquest 
tema fóra objecte d’un altre article. Ja hi tornarem.

Hom s’adona que està lliurant una batalla des de fa anys: 
la d’aconseguir un cos harmònic i coherent amb uns de-
signis que venen d’especialistes en màrqueting i imatge. 
Una imposició que s’ha anat introduint a força de missat-
ges, consignes i anuncis de tota mena. Un veritable bom-
bardeig. Tot i que, val a dir-ho, la destinació d’aquests mis-
satges del cos perfecte, de la bona imatge, van adreçats, 
majoritàriament, a la meitat de la població: les dones.

¿O és que algú en té cap dubte? ¿Quants d’anuncis, via 
mitjans impresos, via missatges de televisió, s’adreça als 
homes per demanar-los una figura atlètica? ¿No és cert 
que s’hi parla tan sols del colesterol?
I no és gens fàcil lliurar-se d’aquesta influència, sobretot 
si ve reforçada per la colla de “conversos” que ens envol-
ten i que no paren de recordar-nos-ho de forma més o 
menys irònica. “Estàs de bon any!”, “vols dir que no t’has 
eixamplat una mica?”.

El “cos Danone”, aquesta sembla ser la gran fita. Impossi-
ble per a la majoria, sobretot per a aquells que el “Danone” 
ja el comencem a tenir una mica caducat. Tal vegada fóra 
millor que prenguéssim la comparança amb el bon vi... 
amb el pas dels anys diuen que millora.

Carles Solanes i Regattieri, soci número 407

ESPAI DEL SOCI

El Butlletí | 9



serveis integrals

Tels. 93 795 82 20 / 692 147 817

Doedes, 51 baix - 08350 Arenys de Mar (Barcelona)

info@nesermar.com

La Gran Enciclopèdia Catalana ens diu que el significat 
d’Ateneu és: “Associació científica i literària dedicada a 
elevar el nivell intel·lectual dels seus associats mitjançant 
discussions, conferències, cursos i lectures”. Amb el 
pas dels anys, l’objectiu no s’ha perdut i avui dia l’Ateneu 
Arenyenc ofereix moltes oportunitats per aprendre: classes 
d’Història, de Ciència, de Filosofia, d’Informàtica... i d’un 
munt d’idiomes: català, anglès, francès, italià i alemany.
Els cursos de l’Ateneu van més enllà del que seria 
l’aprenentatge que podem trobar en una acadèmia o 
en l’ensenyament reglat. Per la manera de funcionar, 
fomenten la cohesió de grup i les aules esdevenen espais 
de confluència d’interessos, on tothom que hi participa 
dona i rep experiències i empatia. De fet, el que passa a 
l’Ateneu és el que la nova tendència pedagògica vol que 
passi a les escoles i instituts del nostre país: busqueu 
informació sobre l’aprenentatge cooperatiu, per exemple. 
Si ja heu fet alguna classe a l’Ateneu, us sorprendrà que 
descriu el que passa en aquestes aules.

Està demostrat científicament que estudiar llengües 
té avantatges importantíssims, tinguem els anys que 
tinguem. La majoria són extensibles a tots els àmbits del 
coneixement, però n’hi ha d’exclusius de l’aprenentatge 
d’idiomes. El més important i conegut és que parlar més 
d’una llengua és bo per a la salut del nostre cervell. I no cal 
dir que això és un aspecte que hem de cuidar quan ja no 
som joves!

Perquè us en feu a la idea, aconseguim més flexibilitat 
cognitiva i agilitat mental. I què vol dir això? Doncs que 
si sabem més d’una llengua, tenim més facilitat per 
adaptar-nos a circumstàncies noves o inesperades. 
Això s’acompleix entre les persones que són bilingües 
des de petites, però també entre les que aprenen una 
altra llengua en edat adulta.

Potser us sorprendrà, però la capacitat de pensar en 
una altra llengua ens ajuda a prendre decisions més 
raonades en una situació problemàtica. Té sentit: quan 
pensem en una llengua que no és la nostra, tenim la 
capacitat de distanciar-nos del problema i així prendre 
una decisió menys emocional. Quan us trobeu davant 
d’una decisió difícil, intenteu rumiar-hi en una altra 
llengua i ho comprovareu.

La socialització i la interacció són imprescindibles 
per mantenir el cervell actiu i alentir la disminució 
cognitiva. I aprendre idiomes és també un factor 
importantíssim que enriqueix la nostra vida social. 
Estudiar una llengua nova ens permet viatjar amb més 
seguretat, és clar, però sobretot ens obre un nou món: 
podem descobrir la literatura, el cinema i la música 
que es fa en aquest idioma, però també descobrirem 
maneres de ser, tradicions, costums i altres maneres 
de viure per entendre una mica més el món en què ens 
ha tocat viure.

Un món, el d’avui, en què un munt de dones participem 
als cursos de l’Ateneu. Però cal tenir memòria i 
reconèixer aquelles que van obrir-nos camí. A l’Ateneu, 
a les classes de francès del professor Salvador Pasqual 
ja hi havia dues dones l’any 1955. Només dos anys 
més tard, ja n’eren quatre. I així van anar obrint camí 
i normalitzant una situació que hauria d’haver estat 
normal des del primer dia.

Espero haver-vos animat a endinsar-vos en el 
coneixement de les llengües, però per si encara no ho 
he fet, una última dada: aprendre paraules noves en 
un altre idioma i menjar xocolata activen la mateixa 
part del cervell, la del plaer. Per molt bona que sigui, 
ja sabeu que cal anar en compte amb la xocolata... En 
canvi, us podeu afartar d’aprendre paraules noves!

Marta del Castillo Rabascall, sòcia núm. 508

AFARTEM-NOS DE PARAULES NOVES!
“L’educació és l’arma més poderosa per canviar el món”
Nelson Mandela
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JOSEP MAILLO PERA és un canetenc, soci de l’Ateneu Arenyenc, amb el número 774, que des de molt 
petit practica l’esport del tennis de taula i ha arribat a ser campió de Catalunya i també d’alguns tornejos 
amb la selecció espanyola. Actualment és un dels més importants jugadors de la categoria de veterans.

Com vas començar a aficionar-te al tennis de taula?
Aproximadament als 8 anys. Com que era un nen molt 
nerviós, un pediatre aficionat al ping-pong, va recomanar 
al meu pare que practiqués aquest esport. En veure que 
m’agradava, als 11 anys em va inscriure al club de Mataró 
on vaig iniciar-me en el tennis de taula de competició.

Així podem dir que el tennis de taula forma part de la 
teva vida?
El tennis de taula és molt important en la meva vida. Grà-
cies a ell socialitzo molt i també em moc molt. Tinc la sort 
de tenir un bon horari de treball –treballo a l’administració 
pública- que em permet jugar i competir.

És un esport molt exigent?
A nivell d’alta competició el tennis de taula és un esport 
molt exigent. Només cal veure els jugadors d’elit que són 
autèntics atletes. Dediquen hores ingents a la preparació 
tècnica, tàctica, física i mental.

I compensacions?
Moltes. Gràcies al tennis de taula he pogut viatjar força. 
He participat en tornejos internacionals a l’antiga Txecos-
lovàquia, França, Suècia, Aústria i he recorregut la Penín-
sula Ibèrica de dalt a baixa. El juny vaig participar en un 
torneig a Antequera (Màlaga), el cap de setmana passat a 
Linares (Jaén) i l’anterior a Candeleda (Àvila). I per sobre 
de tot hi ha les amistats que tinc gràcies a aquest esport. 
O el fet que em convidin a participar en alguna exhibició 
com la que vau organitzar aquí a l’Ateneu aquest juliol 
passat, cosa que em va afalagar molt.

A quin club pertanys?
Tinc fitxa federativa i pertanyo al Club Tennis de Taula 
Canet de Mar, on tenim un equip que juga a la primera 

categoria provincial de veterans. Hi ha sis categories a la 
competició de veterans i gairebé cent equips.

Segueixes el tennis de taula de l’Ateneu?
Sí, l’Ateneu té una magnifica sala per practicar aquest es-
port i jo, com a soci que soc, de les tres o quatre tardes que 
entreno, almenys una, vinc aquí a l’Ateneu. És molt bon lloc 
i a més comparteixo estones amb els amics arenyencs i 
m’assabento de com els va per aquí. He notat que aquests 
darrers anys l’Ateneu ha apostat fort pel tennis de taula i 
veig que dona fruits. Hi ha un grup, cada vegada més nom-
brós, que hi juga, cosa que abans no es veia.

També tinc molt bona relació amb en Josep Roig i en Pere 
Morillas, que en són els responsables i fins i tot m’han 
convidat a fer l’exhibició aquest estiu passat, cosa que els 
agraeixo. També vull afegir altres socis de l’Ateneu amb 
qui també m’uneix una gran amistat des de fa anys com 
en Jaume Martí. Tots ells els conec des que amb 12 o 13 
anys venia a jugar a l’Ateneu i els tinc en gran estima.

I l’escoleta?
Bé, és la cirereta final d’aquesta secció. Una idea gran-
diosa. Així vaig començar jo i, si es pretén que aquesta 
secció prosperi, cal crear i mimar un bon planter. És lent, 
però us asseguro que dona fruits.

Moltes gràcies Josep, ha estat un plaer tenir aquesta 
conversa amb tu i esperem que continuïs guanyant força 
torneigs. A reveure!

Redacció
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QUICHE DE PORROS I GAMBES
La paraula quiche prové de la 
Lorraine francesa i vol dir coca. 

ELABORACIÓ:

Per fer la quiche necessitareu un motlle d’uns 24 cm.
Renteu els porros i talleu-los a rodelles ben fines. Fregiu-
ho en una paella amb una mica d’oli fins que estiguin tous 
i canviïn de color. Saleu-ho i reserveu-ho.

A la mateixa paella, saltegeu les gambes una mica salpe-
brades. Un cop cuites, deixeu-les refredar.

Bateu els ous, després afegiu-hi la nata líquida i, a conti-
nuació, els porros i les gambes.

Escalfeu el forn a 180º. Folreu el motlle amb paper de 
forn i poseu-hi la pasta brisa, o de full, cobrint-ne les pa-
rets fins a uns dos dits d’alçària. Punxeu la pasta amb una 
forquilla i enforneu-la uns 5 minuts. Traieu el motlle del 
forn, cobriu-lo amb el formatge i a continuació aboqueu-
hi la resta d’ingredients.

Enforneu-ho novament durant 15-20 minuts, vigilant que 
no se us cremi la pasta brisa, o de full (en cas que es torri 
massa, tapeu-la amb un full d’alumini). Punxeu la quiche i 
quan l’agulla us surti seca ja estarà cuita.

Carme Puig i Juncà, sòcia núm. 344

Es troba documentada ja des del 1605, però no és fins al 
segle XIX que es popularitza tal i com es coneix avui.

És tracta d’un pastís salat que es fa amb una base de pasta 
brisa que s’omple amb una barreja líquida de farina, ous, llet 
i a la qual s’incorpora formatge ratllat i altres ingredients.

Una de les més conegudes és la quiche lorraine que porta 
cansalada. Al nord de França són molt típiques les de ver-
dures. Podríem dir que és un plat que ofereix moltes com-
binacions diferents.

Avui he triat la quiche amb porros i gambes que no és tan 
coneguda, però sí més estiuenca.
Es pot fer també amb una base de pasta de full que li con-
fereix una textura més lleugera.

INGREDIENTS:

1 base de pasta brisa o de full, 150 gr. de cues de gamba 
pelades, 3 porros, 3 ous, 200 ml de nata líquida, 150 g de 
formatge gouda ratllat o a làmines, oli, sal i pebre.

AL CALIU DE LA CUINA
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