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ACTA NÚMERO 7/16
A la vila d’Arenys de Munt, essent les vint hores del dia nou de juny de dos mil setze, es
reuneixen a la Casa Consistorial, per tal de celebrar sessió pública extraordinària de
l’Ajuntament, el senyor alcalde president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde
En Josep Sánchez i Camps, Na Àngels Castillo Campos, Na Maria Antònia Vila i Paituví, Na
Marta Roser de la Iglesia i Formatger i els regidors En Àngel Castillo i Vallcorba, En Lluis
Campasol i Terrats, En Marc Tarrés i Cruanyes, Na Lourdes Paituví i Colomer, Na
Fuensanta María Ballester i Jiménez, En Ramón Planas i Freixas, En Josep Manel “Ximenis”
Jiménez i Gil i Na Esther Sánchez i Sánchez, assistits pel secretari accidental de la
corporació, Na Gemma García Ramos.
El Sr. Alcalde dóna la benvinguda als assistents explicant que aquest és un mes de canvis
en els calendaris de plens, doncs s’ha realitzat un ple extraordinari per escollir els membres
de les meses electorals; s’ha posposat el ple ordinari del mes de juny pel dia 30 de juny, un
mes abans de l’ordinari de juliol; i ara s’està fent aquest ple extraordinari doncs per part dels
regidors dels grups municipals CIU, Grup Mixt i PP, s’ha presentat sol·licitud al Registre
Municipal, en data 25/05/2016, demanant una reunió extraordinària del Ple de l’Ajuntament
abans del 14 de juny, per replantejar el projecte de la riera resolent les mancances
detectades o, alternativament, aprovar la realització d’una consulta municipal entre la
població per conèixer la seva opinió sobre temes concrets de l’obra.
Atès que l’art. 16 del ROM determina que les sessions extraordinàries del Ple es convoquen
per decisió del president o quan ho demana com a mínim la quarta part del nombre legal de
membres de la corporació i, atès el que determina l’art. 46.2.a de la Llei 7/85 LBRL i l’art.
78.2 del RD 2568/86, pel que s’aprova el ROF, s’ha convocat aquest Ple extraordinari.
Per tant, es procedeix a tractar l’únic punt relacionat a l’ordre del dia:
PROPOSTA DELS GRUPS DE L’OPOSICIÓ PER REPLANTEJAR EL PROJECTE
D’URBANITZACIÓ SUPERFICIAL DE LA RIERA EN EL TRAM RAMBLA SANT MARTÍ I
RIERA I PENYA FINS EL CARRER DE LA RASA.
Llegeix la proposta la regidora del grup CIU, Sra. Paituví:
“Proposta que presenten els grups municipals a l'Ajuntament d'Arenys de Munt de
Convergència, el grup majoritari de persones que es van presentar a les eleccions del 24 de
maig sota les sigles de la candidatura d’unitat popular (CUP-PA) per Arenys de Munt i el
Partit Popular PER REALITZAR UNA CONSULTA VINCULANT SOBRE EL PROJECTE
D'URBANITZACIÓ SUPERFICIAL DE LA RIERA EN EL TRAM RAMBLA SANT MARTÍ I
RIERA I PENYA FINS AL CARRER DE LA RASA.
Atès que l'Associació de Botiguers i Comerciants d'Arenys de Munt (ABIC) ha realitzat una
enquesta al voltant de l'actual projecte d'urbanització de la Riera, entre el 20 d'abril i el 15 de
maig d'enguany, amb una participació de 1.052 persones.
Atès que els resultat d'aquesta enquesta ha estat:
86,58% són persones residents a Arenys de Munt.
75,83% volen més aparcament a la Riera.
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77,64% volen conservar el Pont.
69,27% creuen que l'entrada del poble hauria de ser més ample.
80,69% volen un millor solució pels escocells.
87,54% volen que es revisi el projecte de la Riera sense presses per tenir un bon acabat.
62,99% creuen que no s'ha fomentat adequadament la participació entre la població per
aconseguir un projecte millor.
Atès que aquesta enquesta s'ha efectuat amb el màxim rigor possible i evitant duplicitat de
participants.
Atès que aquesta enquesta ha fet evident que entre els nostres veïns hi ha un gran
desconeixement del projecte, falta d'informació i que els veïns demanen poder participar i
implicar-se més en aquest projecte que ha de transformar Arenys de Munt.
Atès que aquesta enquesta ha fet evident que les inquietuds dels veïns sobre temes
concrets d'aquest projecte com són: falta d'aparcament, eliminació del pont, no s'ha
solucionat el problema dels escocells, no s'ha resolt el problema de l'entrada al poble, falta
de coherència amb els trams ja urbanitzats, són importants.
Atès que en el tram ja executat de Rambla Eixample i Rambla Francesc Macià s'han de
millorar els escocells i els aparcaments.
Atès que la voluntat d'aquests tres Grups Municipals és que es doni la màxima informació
sobre el projecte als vilatans d'Arenys de Munt i puguin opinar activament sobre el mateix.
Atès que el Govern municipal té la voluntat de realitzar una consulta vinculant en temes
cabdals per definir el model de poble, en la que es preguntarà, entre d'altres qüestions,
sobre el projecte d'urbanització de la Riera, tal com es va fer públic el passat 29 de maig.
Atès que els temes d'aquesta consulta quedaran definits a partir dels resultats d'una
enquesta sociològica.
Atès que un dels objectius operatius del Govern d'Arenys de Munt és posar en marxa
mecanismes de votació electrònica per a la realització de consultes sobre qüestions
municipals, concretament el 07.2, dins del pla estratègic 07 'ampliar i millorar la participació
ciutadana'.
Atès que el Govern municipal té la voluntat política de realitzar un procés participatiu sobre
els escocells de la Riera.
Des dels Grups Municipals de Convergència, del grup majoritari de persones que es van
presentar a les eleccions del 24 de maig sota les sigles de la Candidatura d’Unitat Popular
(CUP-PA) per Arenys de Munt i del Partit Popular es presenta a Ple per a la seva aprovació
els següents acords:
Primer.- Es realitzarà una Consulta vinculant (Multireferèndum) sobre el model de poble i
sobre la urbanització superficial de la Riera.
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Segon.- El projecte aprovat de forma definitiva en el Ple del 12-04-2016 es modificarà en la
seva fase executiva en funció dels resultats de la Consulta. A l'espera dels resultats
d'aquesta Consulta, els tràmits derivats de l'aprovació del projecte quedaran en suspens.
Tercer.- Es realitzarà la Consulta vinculant abans del 31/12/2016.
Quart.- El govern garanteix dotació pressupostària per portar a terme obres de millora dels
escocells, entre Rambla de l'Eixample i Rambla Francesc Macià. Aquestes obres es
realitzaran abans del 30-06-2017 i seran el resultat de l'alternativa que decideixi la
ciutadania a través d'un procés participatiu. Els projectes de millora dels escocells tindran en
compte aspectes com la mobilitat i els aparcaments a la Riera. També es garanteix dotació
pressupostaria per realitzar la Consulta vinculant.
Cinquè.- En cas de pluja, tal com indica el protocol establert, s'arranjarà la part no
urbanitzada de la Riera abans de 24 hores després de la pluja.
Sisè.- Les preguntes de la Consulta vinculant es definiran arran dels resultats d'un estudi
sociològic sobre les qüestions que es considerin cabdals per a definir el model de poble i
sobre el projecte d'urbanització de la Riera. En qualsevol cas, hi ha temes respecte el
projecte d'urbanització de la Riera que han generat debat i s'inclouran des del primer
moment com són el pont i la mobilitat (vehicles, aparcament, vianants).
Setè.- El Govern treballarà per consensuar les preguntes de la Consulta vinculant amb tots
els grups municipals amb representació al consistori, a partir de les condicions establertes
en el punt Sisè dels acords d’aquesta proposta.”
El Sr. Alcalde demana ordre d’intervencions, indicant que les paraules demanades pels
veïns mitjançant instància es donaran al final de les intervencions dels grups municipals,
doncs si bé en un Ple extraordinari la normativa municipal no preveu aquesta mena de
participació, se’ls donarà veu, tal i com han demanat, abans dels precs i preguntes. Com en
aquest Ple no n’hi ha, serà com s’ha dit al final de les intervencions dels grups.
El regidor Sr. Campasol, en nom del grup CIU, diu textualment: “El 24 de maig de 2016 va
fer una any de les eleccions municipals, tot i que a Arenys de Munt es va constituir l’alcaldia
més tard.
Recordo quan preparàvem les eleccions i el nostre discurs deia que volíem ser la força
política que establís ponts de diàleg amb totes les forces polítiques. L’acord d’avui no només
certifica això, sinó que, a més a més, escoltant la ciutadania, podem estar més a prop de
salvar el pont que no pas d’enderrocar-lo.
Cal dir que aquests ponts de diàleg establerts són fruit de totes les negociacions fetes per
tota l’oposició i l’equip de govern i cal agrair tot aquest esforç, per tal de mirar de fer les
coses de manera tranquil·la i sense renunciar a l’excel·lència per Arenys de Munt.
La nostra posició dins d’aquest projecte d’urbanització de la Riera, no ha estat fàcil.
Recordem que en el Ple del 10 de desembre de 2015, Convergència va votar a favor del
projecte, un projecte en el que l’equip de Convergència fa molts anys que hi treballa. Llavors
per invitació del Govern, vàrem formar part d’una comissió d’estudi de les al·legacions
presentades al projecte, aconseguint amb un estira i afluixa, introduir canvis al projecte. Ja
en el període d’al·legacions, vàrem presentar un projecte integral pensant en tots els detalls,
tant a nivell de fonaments com d’acabats i enjardinament i estem contents d’haver il·lusionat
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algunes persones amb la proposta presentada. Després de treballar conjuntament amb el
Govern, en l’aprovació definitiva del projecte, el nostre vot va ser contrari en el Ple celebrat
el 12 d’abril de 2016. Entenem que això despertés dubtes en aquesta decisió, però recordo
com en l’exposició dels diferents grups polítics, es va defensar i felicitar els ex-regidors de
convergència i governs d’altres formacions polítiques, per l’esforç en aconseguir una gran
participació en el projecte. Doncs bé, les possibles presses per desenvolupar el pla
d’actuació municipal actual, creiem que des del nostre punt de vista no eren encertades i
calia fer una consulta per diferents aspectes que anaven inquietant la població.
El fet és que aquesta opinió també s’ha vist compartida pels diferents grups de l’oposició, i
és el motiu pel que avui ens trobem reunits a la sala de plens de Can Borrell per celebrar un
Ple extraordinari i debatre aquest punt.
Arribar fins aquí, no ha estat fàcil, avui a les dotze del migdia ens trucaven des de Radio
Arenys de Munt per preguntar si finalment hi havia ple o no. El ple estava convocat i per tant
la resposta era afirmativa, però certament encara estàvem treballant en tancar aquest acord.
Torno a repetir que cal felicitar tota aquesta feina feta fins a l’últim moment, i recordar que en
uns moments polítics tant convulsos a nivell de país, que han sacsejat fortament la
ciutadania, cal dir que la política és l’art del possible.
Estem contents que avui s’aprovi aquest punt per unanimitat i així deixar palès que una
Consulta Vinculant era important. Tanmateix esperem que totes aquelles persones que no
varen entendre el canvi de vot en el nostre posicionament, puguin avui veure’n els seus
fruits. I que finalment entre tots puguem aconseguir tenir el millor projecte de l’eix central per
Arenys de Munt, que és la nostra Riera. Fidels al nostre pensament inicial i amb la mirada
cap el futur.
Convergència, com els altres partits, hem de treballar i treballarem en el principi fonamental
de la política que és “Cercar el bé comú del poble.”
Moltes gràcies.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu, resumidament, el següent: “Avui la sala està
plena per les persones que estan preocupades pel nostre poble. També dóna la benvinguda
als regidors i regidores i a aquelles persones que escolten per la ràdio. No són només
reunions, sinó també moltes converses mantingudes per arribar a una decisió que interessi
als vilatans per la solució de la riera i s’està fent un treball continu per millorar la vida de
tothom. Aquesta és la seva manera de fer, independentment de la ideologia de cadascú.
Sempre han cregut en el consens i les bones maneres i així ho han demostrat arribant a
acords amb el Govern. També vol agrair la participació de les persones, concretament, a
l’ABIC, doncs amb les seves limitacions van fer una enquesta i, gràcies a aquesta, avui
estem aquí, fent acords per intentar aprovar-los per unanimitat. Indica que aquesta enquesta
ha donat un toc d’atenció doncs a vegades es preocupen per coses que potser no són
contemplades com a importants per als vilatans.
La regidora Sra. Castillo, en nom del grup PSC, dóna la benvinguda als assistents i als
oients. Diu que avui és un dia important, no sap si històric, però sí important perquè tots han
arribat a un acord respecte la proposta llegida per la regidora, per tal de treballar bé de cara
a la ciutadania i el que aquests volen i consideren important. El 29 de maig ja van fer una
nota de premsa per dir que es volia fer un estudi sociològic com a punt de partida per fer una
enquesta sobre els temes que són importants per la ciutadania, no només de la riera, sinó
en d’altres àmbits. Aquesta es farà amb professionals per tal de determinar aquelles
preguntes que es volen realitzar. Aquesta es farà abans del 31-12-2016. Com a regidora de
Participació Ciutadana d’aquest Ajuntament, vol agrair i felicitar a l’ABIC per la seva tasca,
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doncs cal reconèixer que qualsevol activitat o projecte que dugui a la participació és ben
rebut.
Ja abans de les eleccions municipals, el seu partit ja es va posar en contacte amb aqueta
entitat per facilitar-los els seus mitjans per qualsevol cosa que necessitessin de cara a la
millora de l’activitat comercial, així com per a l’obtenció de recursos i de programes. La
disposició com a socialistes sempre ha estat i hi continua sent.
Sempre han cregut en la necessitat de desenvolupar la riera, com un centre neuràlgic de
l’activitat del poble, no només d’activitat econòmica, comercial, sinó també com a activitat
d’oci i d’esbarjo. En el seu programa electoral deien que volien una riera mixta, on es
pogués gaudir de la riera a més de transitar-la. I els vilatans que contestin a l’enquesta
podran decidir el model de riera que prefereixin. Es va treballar sobre el tema de la càrrega i
descàrrega de vehicles i que els vilatans poguessin gaudir de la riera. S’adaptaran al que
diguin les enquestes. L’enquesta de l’ABIC demanava si es volien més aparcaments a la
riera, i la majoria dels enquestats van dir que sí. La veritat és que la riera és estreta, amb
uns plàtans molt propers els uns als altres, i no es pot fer més; a més, es prioritza que la
riera sigui per les persones. També es preguntava si es volia que l’entrada del poble fos més
ample, és clar, si és pregunta així, a tots ens agradaria una entrada com en els camps elisis
de París o la Gran Via de Barcelona.
Sobre els escocells, recorda que hi ha pendent un procés participatiu sobre aquest tema. El
que es triï pel tram ja fet, serà el que es farà quan es liciti l’altre tram de la riera.
De la revisió del projecte, es farà el que la ciutadania decideixi.
Des del govern que forma part, creu que ha de ser una riera de futur, que els arbres no han
de tapar el bosc i que no ha de ser una petita part de la població que incideixi, sinó el global
de la població i per això volen fer aquesta multiconsulta. Vol agrair novament l’esforç de
l’ABIC i de la resta de persones que han treballat en intentar arribar a un acord.
El Sr. Alcalde vol agrair que el torn de les intervencions no és llarg, tal i com sempre s’ha dit
per tal de no allargar molt la durada dels plens.
La regidora Sra. Ballester, en nom del grup CUP, diu resumidament: “Gràcies senyor
alcalde, bon vespre a tots i totes.
Aquest Ple va de la urbanització superficial de la riera; però no només, això ens sembla
evident.
També va de què necessitem per sentir-nos suficientment informats, què entenem per
participació i quins són els espais que realment són propicis per a participar i, tema complex,
qui és responsable de què i on és el lideratge i l’empoderament.
Si s’ha posat sobre la taula tot això, aleshores hem de parlar amb rigor de qui té realment la
representativitat universal de les iniciatives d'unes quantes persones, de quin interès hi ha
en agafar la part pel tot i fer-ne un ús partidista.
Hem de parlar també amb responsabilitat de quines són les implicacions econòmiques; de
quins són els criteris que cal tenir en compte a l'hora de decidir si un projecte urbanístic més
enllà de bonic i agradable és sobretot bo, segur, usable, per a què, per a qui, etc, etc...
També podríem parlar de què és millor, si tenir aquest discussió en un Ple o tenir aquesta
discussió en una taula rodona o enmig de la plaça on tothom pugui dir la seva; la intuïció és
que tant se val, perquè si no s'hi posa actitud i es parla clar de les intencions, els dos espais
són igual d'invàlids.
Hem tingut ocasions de parlar sobre el projecte de la riera, no en una reunió ni dues ni amb
un sol grup de persones, hem tingut ocasions obertes en les que s’ha explicat el projecte i
s’ha donat oportunitats de parlar, suggerir i decidir.
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Està clar i fem l’autocrítica de què la informació no ha estat suficient, han faltat mecanismes,
qualitat i quantitat. Ens voldreu creure o no, va a compte vostra, però us dic que el que no ha
faltat és voluntat d’informar. Ha estat simplement que no hem trobat encara la manera
d’arribar més lluny. L’altre dia en una conversa amb una veïna em deia: ja ho sé que ha
estat penjat al web i que ho heu publicat en paper i heu fet consells; però a mi si no m’ho
porteu a casa no m’arriba.
Val, doncs, mitjançant l’Ajuntament informa de desembre de 2015, això ja es va fer.
S’ha fet llista de temes controvertits i s’han sotmès a negociació. D’aquesta llista alguns van
tenir consens i d’altres no.
Ara fem recaure tota la responsabilitat de què reobrim l’expedient en la iniciativa d’un grup
de ciutadans. Una iniciativa noble i d’agrair; repeteixo: noble i d’agrair; però a la què li estem
fent molt mal favor fent pivotar tota mena d’assumptes, que no tots tenen a veure amb la
bondat de la riera, sobre un conjunt de ciutadans que són compromesos però, amb tot el
respecte del món els dic que la responsabilitat de tenir cura per tot el poble no recau en ells.
No és aquest grup de ciutadans ni cap altre grup de ciutadans els que tenen que respondre
per les necessitats de tothom. En tot cas és la ciutadania, com a col·lectiu i degudament
representada; però amb condicions mínimes d’universalitat, recursos per a dur-ho a terme i
amb l’autoritat que li conferim tots i totes.
El que està passant avui aquí és que estem acceptant que una iniciativa concreta hagi de
valer per tot el poble. I el que estem responent com a govern és: mirem-nos-ho, reprenem’ho i posem-ho en el seu lloc enmig de moltes altres preocupacions que pot tenir el poble.
Fa molt temps que diem que necessitem tenir el consens més ampli i plural possible de
tothom en quan al model de poble. Aquesta idea surt sovint en aquets Ple. I també fa temps
que aquest govern té clar que treballa per aconseguir-ho i per això és un del eixos del pla
d’acció municipal.
Doncs aprofitem el full de ruta que es proposa Arenys de Munt mitjançant el PAM
d’informació, participació i decisió per incloure també aquest tema que està clar que importa,
com importen també d’altres: l’habitatge social, la neteja, els impostos o la bandera
espanyola, per citar alguns.
L’acord assolit per a dur aquesta moció al Ple ens permet desenvolupar aquest pla, que
consta de 3 fases:
1- Millorar la informació.
2- Fer una consulta amb suficients garanties de rigor sociològic sobre els temes que
preocupen a la gent (riera amb el seu pont i a tota altra cosa que calgui).
3- En base a la consulta/enquesta, convocar un multireferèndum en el darrer trimestre de
l'any. És a dir, decidir dipositant el vot en una urna.
En resum: informar, participar i decidir.
I finalment, la CUP volem fer un prec: que quan parlem d’urbanisme, parlem d'un urbanisme
per les persones, per totes les persones (infants, dones, altres necessitats, gents gran) però
també per a la vida, la humana, l'animal, la vegetal i la del planeta, totes incloses. I per a
totes les activitats: l'econòmica, la lúdica, la laboral, la cultural, la familiar, la col·lectiva... i
que sigui en funció de tot això que ens plantegem si volem una pedra, una flor, un pont o
una tirolina.
I que tinguem clar qui té la responsabilitat de vetllar perquè tots aquests criteris siguin
presents, la responsabilitat de què es tinguin en compte totes les veus al respecte i de què
es posin sobre la taula totes les conseqüències, no només les favorables a unes o altres.”
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El regidor Sr. Sánchez, en nom del grup ERC, diu, resumidament, el següent: “Dóna la
benvinguda als assistents i oients i diu que avui celebren, juntament amb els representants
de CIU, un pont, el del diàleg. Malgrat les diferències que hi ha entre els grups municipals de
govern i de l’oposició, s’ha trobat aquest punt comú per parar i escoltar i no es decidirà avui
un model de poble, sinó es decidirà el fet d’escoltar a la gent, per tal que voti allò que és
important, no només la riera, sinó també en altres temes. Tot això ho volen posar sobre la
taula, per tal que la consulta sigui vinculant pel Govern. Avui canvien l’estratègia que
legitimarà el poder seguir amb el procés de la riera. És un projecte que una entitat del poble
s’ha treballat, doncs cal posar en valor que 1.050 persones han signat un document indicant
que els mancava informació. Des del Govern no es poden tallar les venes per tota aquella
informació que s’ha fet i que potser no ha arribat, i potser cal sortir més al carrer i buscar
altres canals de comunicació amb la ciutadania. Avui veu que hi ha un ambient positiu i això
dignifica la política, i cal respectar que el contrari pugui oposar-se i malgrat tot, tenir la raó.
Es va fer un procés pel tema dels escocells, es va deixar opinar i es va executar un projecte
que es va considerar correcte, però que a l’hora de la veritat, s’ha vist que no és així, doncs
no són pràctics per la majoria dels vilatans. La regidora de Participació està treballant un
procés participatiu respecte aquest tema molt interessant.
Respecte al full de ruta, cal prioritzar el que la gent considera més important, doncs és
important saber el que pensa la gent i per això es farà l’estudi sociològic. Es faran preguntes
de tots els àmbits, siguin els que siguin, i cal ser valents, doncs la gent pot donar punts de
vista interessants i cal escoltar-los tots. No s’ha de limitar tot a veure que es poden fer més
aparcaments, no cal simplificar la política. Així quan es tingui identificat el que la gent
considera que és important, és quan s’estarà preparat per poder fer aquesta consulta
multireferèndum.
El regidor Sr. Jiménez, en nom del grup MIXT, diu textualment: “Bona nit a tothom, a tots els
oients de ràdio Arenys de Munt que ens estan escoltant i a tots els veïns d'Arenys de Munt
que han vingut avui a la Sala i que, s'ha de dir, la Sala està plena. Per tant, deu significar
que els temes de la Riera interessen, en moltes altres vegades hem vist la sala totalment
buida sobre molts altres temes que es tracten en el Ple, però en canvi avui la veiem plena i
això ens satisfà.
Des del grup majoritari de persones que ens vam presentar a les eleccions del 24 de maig
sota les sigles de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) per Arenys de Munt primer de tot
volem destacar la feina voluntària que s'ha realitzat des de l'ABIC.
Considerem rellevant que les entitats s'impliquin en temes importants per al poble, o en
temes que ells considerin importants, per fer difusió i aconseguir participació dels veïns i
veïnes d'Arenys de Munt en temes polítics.
Des del món polític sempre ens estem queixant que no hi ha prou participació i que costa
mobilitzar a la gent. Ara veiem que amb aquesta enquesta s'ha mobilitzat molta més gent de
la que s'aconsegueix mobilitzar pels sistemes tradicionals i institucionals.
Més enllà de fer aquest agraïment a l'ABIC no entrarem a valorar la metodologia de
l'enquesta. El que sí ens agradaria dir que no és correcte que des dels polítics es critiqui
aquesta feina voluntària que es pugui realitzar des d'una entitat, posant-li l’etiqueta que, pel
fet de tractar temes o problemàtiques que tenen a veure amb el poble, se'ls digui que s'estan
polititzant. La política no només l'han de realitzar els polítics, la política l'han de realitzar tots
els ciutadans. Aquesta és una condició bàsica per ser 'ciutadà'. Un ciutadà és una persona
que té un drets i uns deures civils i polítics. Per tant, una persona que s'implica ens els afers
públics. I nosaltres considerem que no és correcte que, des del món polític, es vulgui
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separar els ciutadans entre aquells que sí poden exercir aquests 'drets i deures polítics' i
entre els que no ho poden fer.
Tots ho haurien de fer. Totes les persones haurien de fer política.
D'aquesta forma aconseguiríem tenir una societat molt més conscienciada i molt més
implicada en els afers públics.
Tampoc veiem bé que es vulgui negar o restringir la participació a una entitat perquè no
representa a tot el poble i no ho veiem bé perquè la realitat és que les entitats estan
representant a una part del poble i aquesta part del poble se l'ha d'escoltar i se l'ha d'escoltar
de forma continuada. Aquesta és una de les essències de la democràcia, de la participació i
de la transparència.
Malgrat això, pot passar que quan aquestes persones o entitats es decideixen a intervenir
ens aquests afers públics ho facin, amb la més bona intenció del món, d'una forma poc
ortodoxa.
Però això no hauria de ser motiu de crítica. Sinó que ens hauria de fer reflexionar en què,
probablement, el que hem de fer és més pedagogia per formar millor a aquestes persones o
entitats.
I ho diem perquè hem sentit algunes crítiques força injustes a l'enquesta que ha realitzat
l'ABIC i a la seva implicació.
Per altra banda, volem fer un agraïment a tots els grups polítics del govern i de l'oposició, ja
que no ha estat fàcil que tots ens poséssim d'acord per poder aprovar aquesta proposta que
avui portem Ple.
Les diferents formacions polítiques tenen diferents interessos polítics, però, a més, el govern
té uns condicionants administratius, de responsabilitats i del dia a dia importants i valorem
aquest esforç que tots hem fet per aconseguir aquest acord.
Ho sabem perquè vam estar al govern i ho sabem perquè coneixem les dificultats que
implica posar d'acord a tothom en temes cabdals i estratègics del poble.
No ha estat fàcil arribar a aquest acord. Hi ha hagut negociacions importants com a dit el
portaveu de Convergència. Partíem de posicions allunyades, tot i que poguessin semblar
properes. Primer entre els grups de l'oposició i una vegada que vam aconseguir l'acord entre
nosaltres havíem d'arribar a acords amb el govern i havíem de fer, tots nosaltres,
concessions per aconseguir l'acord amb el govern. Unes concessions que abans, potser, no
s'havien fet.
D'aquí el nostre agraïment a tots els grups polítics. Perquè la imatge d'unitat en un tema tant
important com és fomentar la participació entre els vilatans al voltant de la nostra Riera,
considerem que és transcendental.
De l'enquesta que es va realitzar per part de l'ABIC, a nosaltres ens preocupaven dues
qüestions: que una gran part dels enquestats, gairebé un 63%, consideren que no s'ha
fomentat adequadament la participació entre la població. I que una part més gran, un
87,54%, volen que es revisi el projecte sense presses.
I nosaltres hem treballat en aquesta línia. Pensem que ara, amb aquesta Consulta Vinculant,
tenim una gran oportunitat per informar als veïns i veïnes d'Arenys de Munt sobre el projecte
de la Riera, per generar debat, tertúlies, converses, contrastar opinions i, per al final,
aconseguir molta més participació en aquest projecte.
Per altra banda, amb el temps que es dedicarà a facilitar aquesta informació i a aconseguir
aquesta participació evitarem donar la sensació que es tenia entre alguns sectors de la
població que tot s'estava fent a un ritme massa accelerat.
L'ABIC, en el darrer Ple, va demanar un posicionament a tots els grups polítics. Tots hem
entomat aquest repte. I ens hem de felicitar tots plegats: els polítics, l'ABIC i els veïns del
poble, perquè hem escoltat veus que, potser, podien haver quedat silenciades.
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Esperem que les dinàmiques de col·laboració, d'acord i consens, que ara hem tingut, puguin
anar a més per aconseguir el millor per Arenys de Munt, en la mateixa línia que deia el
regidor Sànchez.
El nostre compromís és continuar en aquesta línia i col·laborar amb tothom que ens ho
demani, com hem fet sempre que hem tingut l'oportunitat.
El Sr. Alcalde pregunta si algú vol un moment de rèplica o es vol passar a la votació.
La regidora Sra. Ballester només vol precisar i diu que no li ha donat la sensació de què
ningú en aquesta taula hagi criticat l’enquesta de l’ABIC, però és diferent del fet que la
responsabilitat del polític és que aquesta feina que ha fet un grup de ciutadans es pugui
estendre a tots els ciutadans.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels tretze regidors que
formen el Ple.
El Sr. Alcalde vol agrair als grups municipals i als assistents i oients, i al fet que s’ha treballat
per l’acord i pel consens. Vol celebrar que des del Govern municipal es van assolint els
objectius previstos en el PAM. Així, malgrat que hi ha gent amb punts de vista diferent, es
treballa per arribar a un punt d’encontre. El PAM és fruit de l’acord de tres grups municipals
diferents. I entre els punts de consens, està el punt 7.5 i el punt 07.7; en aquest darrer tema
la regidora de Participació fa mesos que hi treballa, i també s’ha treballat des de la regidoria
de Noves Tecnologies.
El Sr. Alcalde dóna el Ple per acabat i es tanca l’acta. I malgrat que no correspongui, diu que
donaran la paraula als veïns assistents i a aquells que ho han demanat, fet que quedarà
enregistrat en la gravació de la ràdio.

I no havent-hi més assumptes que tractar, la Presidència aixeca la sessió donant per
acabada la mateixa, essent les vint hores i cinquanta-cinc minuts, de la qual cosa, jo, el
secretari accidental, CERTIFICO.

_____

