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Arenys Vida Parroquial (AVP) ha estat un 
referent de primer ordre a Arenys de 
Mar. Al llarg de seixanta-sis anys, la re-
vista ha sabut reflectir de manera exem-
plar la nostra vida col·lectiva. el foment 
de l’autoestima, en particular durant la 
llarga nit del franquisme, ha estat un ob-
jectiu fonamental de la revista.

AVP ha estat també exemplar en la re-
cerca de la qualitat literària, del bon gust 
cívic, del rebuig de l’estridència. Són mi-
lers els lectors i centenars els subscrip-
tors que han gaudit de la lectura d’articles 
de nombrosos convilatans i d’escriptors 
il·lustres pel fet que l’excel·lència, l’anàlisi 
acurada de la realitat, la narració convin-
cent i l’amor a la cultura han presidit la 
trajectòria de la revista.

Aquest moment de comiat és trist per-
què clou un llarg període d’AVP carac-
teritzat per la defensa dels valors cívics, 
de la dignitat humana, de la fe religiosa i 
del sentiment patriòtic. Però, alhora, és 
un bon moment per expressar el nostre 
reconeixement pel privilegi d’haver po-
gut tenir a l’abast una revista local que ha 

Reconei-

xement i 

agraïments destacat sempre els valors de la demo-
cràcia, la igualtat, l’equitat, la justícia i la 
llibertat. És mèrit dels editors, els direc-
tors i els col·laboradors haver publicat 
una revista remarcable que ha enaltit 
Arenys de Mar i Catalunya.

Jo he tingut el privilegi d’haver pogut es-
criure a AVP als inicis de la dècada dels 
seixanta i ara, en el tram final de la revis-
ta, els anys 2008 i 2009. Dono les gràcies 
a totes les persones que ho han fet pos-
sible i, de manera particular, a en Joan 
fabregà, per haver sol·licitat la meva 
col·laboració els dos darrers anys i, so-
bretot, a l’eudald Prat i a la seva muller, 
l’elisabet Kamal. Sense l’eudald la revista 
no hauria tingut la qualitat extraordinà-
ria que ha demostrat l’etapa en què n’ha 
estat el cap de redacció. La correcció 
d’estil i la sintaxi catalana ha estat sem-
pre magnífica a AVP i ara, en mans de 
l’elisabet, ha concretat els millors anys. 
A ells dos, com a símbol de tota una eta-
pa, els dono les gràcies per la bona feina 
que han fet i per la deferència amb què 
sempre han considerat els meus articles 
i la meva persona.
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