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EDITORIAL

Activitat intensa, projectes, il·lusió...

A

finals d’any també és temps de fer balanç.
Estem acabant d’executar el pressupost
municipal 2014 i ja hem enllestit les obres al
carrer de la Rasa, a l’entrada a Sant Carles,
al Pi Gros, a la zona de Can Cosme... Ja s’està utilitzant l’espai polivalent de l’antiga casa del conserge de
l’Escola Sant Martí. La Festa Major 2014 ja és història i la Nit de l’Esport l’hem recuperada. Tenim més
recursos destinats al benestar social, i més llibres de
temàtica local publicats, i més arbres als carrers. Etcètera. En aquest Amunt Arenys hi trobareu una síntesi
de la feina feta entre juliol i novembre pel conjunt de
regidories. Podreu comprovar que fem moltes coses, i
sense apujar impostos.

cisions a l’entorn del projecte de la riera en són un de
molts exemples. D’altres: si hem instal·lat videovigilància a Can Borrell és per vetllar per l’espai públic, no
per limitar drets democràtics. Si hem publicat la guia
d’acollida en català -i en lletra petita en castellà- és per
donar la benvinguda als nouvinguts i informar-los de
com funciona la nostra vila, no per dificultar la normalització lingüística. Si hem augmentat en una hora
el temps d’activitat de les terrasses de bars i restaurants és per donar resposta a una realitat i dinamitzar
l’activitat econòmica, no per fomentar el tabaquisme
i el consum energètic. Hi ha qui veu el món de color
negre, i a aquest govern ens agrada veure’l a tot color
i col·laborar a construir-lo molt millor.

Ara s’estan fent les obres de millora de l’estructura
de l’edifici de Can Matalí. Ja és a punt la connexió del
rial de Can Corney a la riera canalitzada. La renovació
del terra de la Sala Municipal ja està encarregada. La
reforma de la plaça de l’Església, del Mercat Municipal, de l’Hotel d’Entitats i del passeig de Can Victoriano també estan en marxa. La millora de la il·luminació
dels carrers per Nadal i per tot l’any és a punt de
fer-se realitat. L’esvoranc del camí de l’ermita de Santa
Cecília a Torrentbò està en fase de ser reparat. Les
reformes a la Deixalleria i la renovació dels jocs infantils en l’espai públic són d’altres actuacions que estan
treballant-se. I el projecte d’urbanització superficial de
la riera és a punt de ser contractat. Tot això ho fem en
paral·lel a la reducció del deute de l’ajuntament i a la
millora contínua de la gestió municipal. Vam acabar
el 2013 amb un deute viu que arribava al 66% de la
despesa corrent. Ara tanquem el 2014 amb un deute
viu del 56%. I la tresoreria també la portem bé. Molt
bé, permetin-me escriure-ho així, perquè paguem les
factures dels proveïdors en un termini inferior a 20
dies.

No augmentem la pressió fiscal, però sí que hem
hagut d’adaptar la taxa de l’aigua als nous preus.
L’aigua que comprem ens l’han apujat un 34%, i hem
fet un esforç per només repercutir un augment de
l’11% en el rebut que paguem els usuaris d’Aigües
d’Arenys. En les ordenances fiscals, tanmateix, hem
aplicat una reducció de l’impost de construcció i
obres per fomentar reformes o petites obres, una taxa
de la brossa reduïda per a aquells vilatans que facin
compostatge de la matèria orgànica, i altres mesures
per avançar en una fiscalitat socialment més justa i
per dinamitzar l’activitat econòmica. Ben segur que hi
ha molts aspectes de l’actuació municipal que podem millorar, i per això agraïm tots els suggeriments
i queixes que veïns i veïnes ens fan arribar. M’han
sentit a dir més d’una vegada que una queixa és una
oportunitat de millora.

El compromís d’aquest govern amb la ciutadania
d’Arenys de Munt el vam explicitar en el Pla d’Actuació Municipal 2013-2015, que de manera transparent
és a l’abast de tothom al web municipal i a l’Oficina
d’Atenció de la Vila. Gestionem recursos públics, els
diners de tots, i per això és molt important per a tots
nosaltres el retiment de comptes. A hores d’ara ja hem
assolit més del 65% dels 185 objectius del PAM 20132015. I tenim el pressupost 2015 aprovat, per tal de
continuar fent rutllar el dia a dia i millorar la nostra
vila. En aquest nou pressupost hem fet un pas important per continuar la urbanització superficial de la
riera, entre el rial Bellsolell i el pont, i per millorar un
dels punts dèbils que tenim: el de la neteja de l’espai
públic.
Amb la riera sense sorra en el tram urbà millorarà
molt l’endreça del poble i es dinamitzarà l’activitat
econòmica. N’estem convençuts. Entenem aquest
projecte d’urbanització de la riera com un anhel
de la majoria d’arenyencs i arenyenques, i respectem, només faltaria, la diversitat d'opinions. Aquest
govern no té cap intenció de vulnerar drets de ningú
ni de fer res mal fet. Governar és prendre
decisions, i procurem fer-ho escoltant a
tothom i vetllant pel bé comú. I les de-

Però permetin-me subratllar que l’activitat d’aquest
govern és molt intensa. També hi ha tota una feinada
que potser no llueix tant, però que és molt important.
Arenys de Munt no tenia cap protocol d’actuació en
aquest tema tan dur dels desnonaments. Ara ja el té.
Les sancions per incompliment de l’ordenança de
civisme o de la brossa no es podien compensar per
mesures alternatives. Ara ja ho hem aprovat. Havent
reduït el nombre de gerents i d’empreses municipals,
tot aquest progrés és possible gràcies a la millora de la
governança municipal i al treball del conjunt d’agents
implicats. Sumar sempre va bé per progressar.
A finals d’any és temps de fer balanç i també de
desitjar molt bones festes

Joan Rabasseda i Ferrer
Alcalde d’Arenys de Munt
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ELS PLENS
VOTACIONS DE MOCION I PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA PRESENTATS AL PLE DE L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT
DATA

A FAVOR

EN CONTRA

Proposta pròrroga delegació de la competència CCM per a assesorament mobilitat internacional

18/09

ERC, CIU, PSC, CUP, PP

Aprovació definitiva plecs de clàusules generals de contractació segons el model de diputació

18/09

ERC, CIU, PSC, CUP, PP

Aprovació de la modificació del text refós de la modificació del pla general de la plaça catalunya

18/09

ERC, CIU, PSC, CUP, PP

Proposta d’aprovació del plec de clàusules per a la contrucció i gestió de 6 pistes de pàdel

18/09

ERC, CIU, PSC, PP

Proposta de nomenament de jutge de Pau i suplent

18/09

ERC, CIU, PSC, CUP, PP

Resolució de recursos presentats a l'aprovació provisional de contribucions especials obra Riera

18/09

ERC, CIU, PSC

CUP

Proposta d'aprovació de la contractació de les obres d'urbanització de la vorera i serveis Riera

18/09

ERC, CIU, PSC, PP

CUP

Proposta de modificació de les condicions del crèdit concedit a l'empresa municipal GUSAM SA

18/09

ERC, CIU, PSC, CUP, PP

Proposta d'aprovació de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2015

18/09

ERC, CIU, PSC

Moció del grup PSC en relació amb l'elecció democràtica dels alcaldes i de les alcaldesses

18/09

ERC, CIU, PSC, CUP

Moció del grup CUP en relació a la federació de municipis i províncies

18/09

ERC, CIU, PSC, CUP

Suport del món local a la convocatòria de consulta sobre el futur polític de Catalunya del 9 N

22/09

ERC, CIU, CUP

Moció de suport a la realització de la consulta oficial del 9n malgrat qualsevol oposició

23/10

ERC, CIU, CUP

Proposta d'aprovació del compte general de l'exercici 2013,

23/10

ERC, CIU, PSC, CUP

Proposta de ratificació de la rectificació d'errors en licitació gestió i explotació de pistes de pàdel

23/10

ERC, CIU, PSC

CUP

Proposta de ratificació del punt primer de la modificació de crèdits 6/14 sobre d’adfs

23/10

ERC, CIU, PSC

CUP

Proposta de modificació de l'ordenança general i adaptació de les odernances 1,2,4 i 24

23/10

ERC, CIU, PSC

CUP

Proposta d'aprovació del pressupost municipal per a l'any 2015 i plantilla orgànica

23/10

ERC, CIU, PSC, PP, CUP

CUP

Moció del grup CUP en suport a la ILP popular per un sistema educatiu de Catalunya

23/10

PSC, CUP

Resolució d'al·legacions a la licitació concessió d'obra pública sobre finca de propietat municipal

05/11

ERC, CIU, PSC, PP

CUP

Resolució d'al·legacions a la licitació del projecte d'obres d'urbanització Riera

05/11

ERC, CIU, PSC, PP

CUP

Proposta d'aprovació provisional de reglament habitatges desocupats amb caràcter permanent

13/11

ERC, CIU, PSC, CUP, PP

Proposta d'aprovació de la modificació de crèdits 10/14 del pressupost municipal

13/11

ERC, CIU, PSC

Proposta de la modificació de relació de llocs de treball per crear el directiu cap d'obres i seveis

13/11

ERC, CIU, PSC, CUP, PP

Proposta d'aprovació provisional de l'ordenança per a les mesures alternatives a les sancions

13/11

ERC, CIU, PSC, PP

CUP

Moció del grup CIU per la impugnació i suspensió de la normativa sobre la pobresa energètica

13/11

ERC, CIU, PSC, CUP

PP

Moció del grup CUP en suport de les minories ètniques i religioses de l'Iraq i l'Iran

13/11

ERC, CIU, PSC, CUP

PP

Moció del grup PSC sobre la defensa de les polítiques de lluita contra la violència vers les dones

13/11

ERC, CIU, PSC, CUP

PP

ABSTENCIÓ

CUP
PP

CUP, PP
PP
PP
PP

PSC
PSC

ERC, CIU

CUP, PP

>> CARTES DEL LECTOR

Podeu enviar les cartes del lector sobre qualsevol tema per a ser publicar on hi consti el nom i cognoms a premsa@arenydemunt.cat
En el proper número és publicaran les cartes i les respostes.
Apunta't a la llista de distribució!
Si vols estar informat de totes les notícies relacionades amb l'ajuntament per correu electrònic, només cal que ens ho facis saber
envia'ns un correu a premsa@arenysdemunt.cat

CARTIPÀS MUNICIPAL
Joan Rabasseda i Ferrer
Alcalde
Coordinació i Recursos Humans,
Planificació urbanística i urbanitzacions, Sostenibilitat i Medi Ambient
alcalde@arenysdemunt.cat

Alfons Molons i Antius
1r tinent d’alcalde. Urbanisme, Promoció del poble, Turisme i Fires
alfons@arenysdemunt.cat

Àngels Castillo i Campos
2n tinent d’alcalde. Benestar Social,
Igualtat, Cooperació
i Participació Ciutadana
angels@arenysdemunt.cat

Montserrat Carreras i Cort
3r tinent d’alcalde. Governació, Mobilitat i Joventut
mcarreras@arenysdemunt.cat

Tònia Vila i Paituví
4r tinent d’alcalde. Ensenyament i
Cultura
tvila@arenysdemunt.ca

Fèlix Olivan i Mayoral
Festes, Obres i Serveis
folivan@arenysdemunt.cat

Marta de la Iglesia i Formatger
Esports, Sanitat i Gent Gran
marta@arenysdemunt.cat

Josep Sànchez i Camps
Economia, Comunicacions i Noves
Tecnologies, Promoció Econòmica i
Comerç
jsanchez@arenysdemunt.cat

Josep Manel Jiménez i Gil
Regidor
jmximenis@arenysdemunt.cat
Sílvia Vàzquez i Marquès
Regidora
svazquez@arenysdemunt.cat
Fèlix Galceran i Aliberch
Regidor
fgalzeran@arenysdemunt.cat
Jèssica Flores i Travesa
Regidora
jflores@arenysdemunt.cat
Ramon Planas i Freixas
Regidor
rplanas@arenysdemunt.cat
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Tot el suport d'Arenys de Munt
a la consulta 9N

Concentració de més de 200 persones davant l'ajuntament en suport al 9N

En el Ple Extraordinari del
passat 22 de setembre el consistori arenyenc va aprovar
per una àmplia majoria, 11
de 13 vots, la moció de suport a la consulta del 9 de
novembre, prenent el compromís de l’Ajuntament de
Munt amb la realització de la
consulta 9N, "facilitant tots
els recursos i les eines necessàries per fer-la possible"
i "fent una crida a la participació".

L´alcalde d´Arenys de
Munt, es va reunir amb
el President de la
Generalitat, Artur Mas,
per agrair-li el pròleg
del llibre “13-S consulta
Arenys de Munt
comença a decidir”
Aquesta moció va ser lliurada al Govern de la Generalitat per l’alcalde, Joan Rabasseda, en el marc de l’acte
solemne i emotiu que el 4
d’octubre va tenir lloc al Palau de la Generalitat. Més de
920 ajuntaments catalans van
posar de manifest el ferm
compromís del municipalisme amb el procés per decidir
el nostre futur. En el Ple Ex-

traordinari del 23 d’octubre
també es va aprovar amb la
mateixa majoria la moció
del grup municipal CUP en
defensa del procés participatiu per la consulta del 9N
malgrat les prohibicions, i el
color groc és arreu d’Arenys
de Munt en el marc de la
Campanya Unitària ARA ÉS
L’HORA.
Un mes de setembre amb
molts actes i activitats
El 3 de setembre es va presentar el Manifest de la Mesa
pel Dret a Decidir d'Arenys
de Munt, amb la voluntat de
col·laborar en el debat i la reflexió a l’entorn del dret democràtic de votar, constituïda per entitats i associacions
d’Arenys de Munt, i presidida pel vilatà Pep Pruna, i president de la Taula Ciutadana
pel Dret a Decidir de Girona,
Quim Nadal, va pronunciar
al conferència “El dret dels
catalans a determinar el seu
futur”.
De la ruta elèctrica a l'aniversari de la consulta
El dia 4 Arenys de Munt
va rebre la Ruta Elèctrica per
la Llibertat. El dia 7 l’Ateneu
Independentista va recordar
i homenatjar consultes po-

pulars per la independència.
El dia 11 es van dur a terme
els actes institucionals de la
Diada Nacional, es va fer
la lectura del Manifest de
l’ANC, hi va haver la intervenció del president de la
Mesa pel Dret a Decidir, l’entrega a l’alcalde d’Arenys de
Munt dels compromisos de
l’ANC.

Arenys de Munt va ser
present al Ple del
Parlament de Catalunya
com la vila de la
primera consulta per la
independència
El dia 13 es va commemorar el cinquè aniversari de la
primera consulta per la independència.
Des d'Arenys de Munt a Escòcia i en un 600
El dia 18, un grup de veïns va viatjar a Edimburg
per veure com els escocesos
decidien lliurement el seu futur en el marc de la iniciativa “Des d’Arenys de Munt a
Escòcia” i va participar en els
actes programats pel Centre
Català d’Escòcia, i l’ANC
d’Arenys de Munt també hi

va ser present amb el Seat
600 pintat amb l’estelada.
Arenys de Munt convidat al
Parlament de Catalunya
El dia 19 de setembre, l’alcalde d´Arenys de Munt, va
ser convidat al Ple del Parlament de Catalunya com a representant de la vila que va
dur a terme la primera consulta per la independència
l´any 2009. Amb l´aprovació
de la llei que havia de permetre convocar la consulta
del 9N sobre el futur de Catalunya, el Parlament de Catalunya va viure un episodi
transcendental del procés sobiranista. L´alcalde d´Arenys
de Munt, acompanyat del
portaveu del grup parlamentari de CiU, Jordi Turull, es
va reunir amb el President
de la Generalitat, Artur Mas,
per agrair-li en nom de la
vila el pròleg del llibre “13S CONSULTA Arenys de
Munt comença a decidir”.
Quan el Tribunal Constitucional va suspendre el Decret que convocava pel 9N, el
30 de setembre, més de duescentes persones, en protesta
contra aquests fets, es van
concentrar davant l’ajuntament d’Arenys de Munt.

63% d'objectius
del PAM assolits

A data de 30 de setembre
de 2014, el govern municipal havia assolit el 63% dels
objectius del Pla d’Actuació Municipal 2013-2015.
Dels 185 objectius definits en el PAM, el govern
municipal considerava en
aquest últim balanç que ja
n’havia assolit totalment
76. Per altra banda, 15 objectius havien estat assolits
en un 75%, 40 objectius en
un 50% i 36 assolits en un
25%.
Alguns dels objectius assolits des del passat 30 de
maig, data de l’anterior balanç públic sobre el grau de
compliment del PAM 20132015, són: s’ha implantat
un sistema de control de
presència dels treballadors
municipals; s’ha posat en
marxa l’aplicació ReparaCiutat per comunicar incidències de manteniment
i neteja en l’espai públic;
s’ha executat el projecte
“Brigada Jove” per iniciar
els joves en el món laboral
i implicar-los en el manteniment i conservació de
l’espai públic; s’ha aprovat
la reparcel·lació de la urbanització Collsacreu; s’ha
reforçat el personal d’inserció laboral; s’han dut a
terme tallers d’activitat física per a la gent gran; s’ha
organitzat la Fira d’Entitats; s’ha publicat el llibre
sobre la consulta del 13
de setembre de 2009; s’ha
actualitzat l’encomana del
servei de l’Escola Bressol;
s’han millorat les mesures
de seguretat de la Sala Municipal; etc.
El govern municipal informa periòdicament de
l’estat d’execució del PAM
2013-2015 d’acord amb el
compromís de transparència adquirit amb la ciutadania d’Arenys de Munt.
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Arenys de Munt explica el seu gran
dia 13-S consulta: Arenys de Munt
comença a decidir

Acte de presentació del llibre "13-S consulta: Arenys de Munt comença a decidir" a la Sala Municipal

Dissabte 13 de setembre,
dins dels actes de commemoració del 5è aniversari de la
consulta d’Arenys de Munt,
es va presentar el llibre "13S consulta: Arenys de Munt
comença a decidir" que dóna
veu a impulsors i a protagonistes de la primera consulta
per la independència.
El llibre, editat per Crea't
Edicions i coordinat per Albert Tarrés, respon a una idea
de l'actual govern d'Arenys
de Munt: “Volíem un relat
periodístic i polifònic del
que es va viure aquell dia al
poble, que il•lustrés fins a
quin punt la determinació de
la societat civil va ser clau”,

va explicar l'alcalde, Joan Rabasseda. Conté els testimonis
escrits en primera persona
de cinquanta-set arenyencs
que van viure la diada, ja fos
des de l'organització o com a
simples espectadors d'excepció.
El llibre, que ja es va poder comprar el mateix dissabte, es troba a les llibreries
d’Arenys de Munt i es posarà
a la venda a través d'internet
en el web www.13Sconsulta.
cat. Estructurades en tres
grans blocs, les prop de 200
pàgines del llibre permeten
reviure la consulta d'Arenys
de Munt des de tots els angles. En la primera part, el

pròleg, s'ha volgut donar
veu al president de la Generalitat, Artur Mas; als portaveus dels partits favorables
a la consulta del 9N (CiU,
ERC, ICV-EUiA i la CUP); a
representants de les entitats
que lideren el procés des de
la societat civil (l'ANC, Òmnium i Súmate); a l'Associació de Municipis per la Independència (AMI); i també
a la comissió organitzadora
d'aquella consulta, representada en aquesta ocasió
per Albert Tarrés, que a més
de ser coordinador del treball en va formar part. Tots
ells, a través del record que
en tenen, fan un repàs a una

jornada que van viure des
de perspectives i situacions
molt diferents de les actuals.
La segona part de "13-S
consulta: Arenys de Munt
comença a decidir" se centra en una descripció acurada del compte enrere, dels
episodis i la tensió creixent
que es van viure al municipi quan va passar a ocupar
titulars de mitjans nacionals
i internacionals, i se situava
en el centre de les mirades
del govern espanyol.
El llibre està farcit de testimonis d'alguns dels gairebé
tres mil veïns del poble que
hi van participar. Hi ha desenes d'imatges de la diada; les
portades dels principals diaris de Catalunya, de l'Estat
i de mitjans internacionals; i
un recull de documentals sobre l'efemèride, als quals el
lector pot accedir a través de
codis QR.
L'última part del llibre
mostra una recopilació acurada i estadística dels resultats de totes les consultes
que es van celebrar al país
des d'aquell 13 de setembre
i que, amb l'ajuda del govern
de l'Estat i dels membres del
Tribunal Constitucional, van
contribuir a convertir la independència en un objectiu
compartit per una majoria
creixent dels ciutadans de
Catalunya.

TELÈFONS D’INTERÈS
Ajuntament d’Arenys de Munt
93.793.79.80
Ajuntament. Promoció econòmica
93.793.77.10
Ajuntament. Inserció laboral
93.793.77.10
Ajuntament. Serveis socials
93.793.77.10
Informació juvenil L’Escorxador
93.793.94.36
Recaptació Municipal
93.795.17.54
Jutjat de Pau
93.793.88.88
Registre Civil
93.793.95.61
Oficina Hisenda d’Arenys de Mar
93.792.20.12
Policia Local
93.793.75.47 (oficines)
Mossos d’Esquadra
088

Bombers de la Generalitat
085
Bombers d’Arenys de Mar
93 795 81 80
Servei d’Ambulàncies
061
CAP d’Arenys de Munt
93.795.02.41
CAP d’Arenys de Mar
93.795.80.44
Hospital de Calella
93.769.02.01
Hospital de Mataró
93.741.77.00
Farmàcia R. Mias Poblet
93.793.82.01
Farmàcia M. Pérez Cardelús
93.795.00.84
Practicant C. Núñez
93.795.00.14
Creu Roja d’Arenys de Munt
93.795.13.31

Residència Sant Martí
93.795.11.68
Residència Ntra. Sra. del Remei
93.795.10.86
Comunitat Terapèutica
93.795.11.28
Biblioteca
93.793.84.48
Centre Moral
93.795.70.19
Col·legi Sant Martí -Secretaria93.793.80.70
Col·legi Sant Martí –Consergeria93.793.70.43
CEIP Sobirans
93.795.05.18
IES Domènec Perramon
93.795.13.33
Pavelló Esportiu Torrent d’en terra
93.795.03.30
Camp de Futbol
93.793.71.47

Pista Hoquei
93.795.12.51
Ràdio Arenys de Munt
93.793.87.87
Parc Natural Montnegre-Corredor
93.116.00.30
Informació Renfe
902.24.02.02
Correus d’Arenys de Munt
93.795.07.24
Aigües d’Arenys
93.795.01.12
Deixalleria
93.793.89.85
Parròquia
93.793.85.63
L’espai - Casal d’avis
93.795.05.41
Bus línia
93.795.12.54

AGENDA
DESEMBRE

Dissabte 13 de desembre –
Durant tot el dia
Plaça de l'Església
Actes de les Escoles per a la
Marató de TV3
Diumenge 14 – Durant tot el dia
Sala Municipal
Marató Banc de Sang
Dimarts 16 – A 2/4 de 6 de la
tarda
Masia de Can Borrell
Xerrada sobre igualtat de gènere
Dissabte 20 – Durant tot el dia
Pavelló Municipal Torrent d’en
Terra
Festival de Nadal Patinatge
Artístic
Dissabte 20 – Durant tot el dia
Sala Municipal
Caga Tió
Dissabte – Durant tot el dia
Sala Municipal
Fum, Fum, Fum
Diumenge 21 a les 12 del migdia
Escola Sant Martí
Inauguració Espai Enric Catà
Diumenge– Durant tot el dia
Parc Can Borrell
Pessebre independentista
Dijous 25 a les 7 de la tarda
Centre Moral
Pastorets musicals
Diumenge Diumenge 28 – A la
tarda
Sala Municipal
Quina Donaviva
Tots els dijous a les 10 del matí
Masia Can Borrell
Taller de la Memòria – Nivell I
Diumenges 7, 14 i 21 a les 6 de
la tarda
Sala Municipal
Ball de l’Esplai de Jubilats Verge del Remei
Diumenges 7, 14 i 21 a 2/4 d’11
del matí
Plaça de l'Església
Parada ANC Ara és l’hora
Del 15 al 31 de desembre
Sala d’Exposicions
Exposició de Puntes
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Presentació del
llibre La guerra des
del despatx Oval de
Pere Franch

2014 DESEMBRE I AMUNTARENYS

13 de Setembre:
5è aniversari de la consulta

Lliurament de
premis de la XXXI
Mostra literària
del Maresme

L'autor del llibre, Pere Franch

Divendres 26 de setembre a Can
Borrell, es va presentar el llibre
La guerra des del despatx Oval
de Pere Franch, que explica com
els presidents nord-americans
justifiquen l´acció bèl·lica en el
seu discurs.
Aquest llibre va guanyar el
premi d´assaig Josep Vallverdú
la passada edició 2013. El llibre
es centra en els discursos dels
presidents americans Nixon i
Johnson referents a la Guerra del
Vietnam i els d'Obama i Bush
pel que fa a l'anomenada "Guerra contra el terror".

El llibre es centra en
discursos dels presidents
Nixon i Johnson
L'autor ha explicat que el seu
assaig és un estudi sobre com els
presidents nord-americans justifiquen la necessitat de portar el
país a la guerra. Algunes de les
justificacions que coincideixen
en tots els casos són la lluita per
la llibertat i deixar un món millor en generacions futures. Pere
Franch és llicenciat en Ciències de la Informació per la UAB
i doctor en Comunicació per la
Universitat Ramon Llull.

Els participants i guanyadors de la Mostra
Literàri amb la regidora de cultura, Tònia Vila

Dinar popular dels actes commemoratius el 7 de setembre

El 13 de setembre de 2009 Arenys
de Munt va celebrar la primera consulta per la independència, coincidint
amb el cinquè aniversari de la consulta, van tenir lloc els actes institucionals organitzats per l’Ajuntament
d’Arenys de Munt i l’Assemblea Nacional Catalana per a la commemoració d’aquest 5è aniversari.
Durant el matí es van celebrar activitats lúdiques i festives amb xocolatada, bastoners, fira independentista,
etc. i al migdia es va poder gaudir
d’un dinar popular en suport de la
campanya ARA ÉS L’HORA, amb
la presència de Carme Forcadell i els
membres del Secretariat de l’ANC;
de membres d’Òmnium; de l’Associació de Municipis per la Independència; de Súmate i de persones
rellevants del país, diputats i diputades dels grups parlamentaris de CiU
i d’ERC, alcaldes i alcaldesses de la
comarca del Maresme; i de veïns i ve-

ïnes d’Arenys de Munt acompanyats
de l’alcalde, regidors i regidores del
nostre ajuntament. A la tarda es van
celebrar els actes institucionals amb
una roda de premsa de l’ANC que va
comptar amb la presència de la seva
presidenta Carme Forcadell i del vicepresident Jaume Marfany, on es
va fer la valoració de la Diada 11 de
Setembre i la Declaració d’Arenys de
Munt. Tot seguit va tenir lloc la Trobada d’Alcaldes AMI del Maresme;
la presentació del llibre 13-S consulta: Arenys de Munt comença a decidir, a càrrec d’Albert Tarrés i Carles
Mora, alcalde d’Arenys de Munt
l’any 2009; i la conferència Anàlisi
política de les consultes, a càrrec de
Vicent Partal. A la nit, la plaça de
l’Església es va omplir de gom a gom
per gaudir d’un concert de música
jove a càrrec dels grups Trast, LádCúig i Brams.

El dissabte, 29 de novembre va
tenir lloc a Sant Vicenç de Montalt el lliurament de premis de la
XXXI Mostra Literària del Maresme.
Enguany Arenys de Munt hi
hem sigut presents gràcies als
tres premiats, Ona Sampera
Coscojuela, 1r premi prosa del
Grup A (6 a 8 anys); Arnau Anglas Graupera, 2n premi prosa
del grup C (12 a 14 anys) i Albert
Casas Serra, 2n premi poesia del
grup E (19 a 25 anys).
Des de la regidoria de cultura
volem felicitar els tres guanyadors per les seves magnífiques
obres i els encoratgem a seguir
escrivint; al mateix temps felicitem a les seves famílies per la
seva implicació en la tasca educativa i també a les escoles i els
mestres per la seva gran tasca
docent, que els han incentivat i
motivat. També volem donar un
reconeixement a tota la resta de
participants per la seva tasca creativa i els animem a seguir practicant l'art de l'escriptura.

Homenatge a Lluís Companys
Dimecres 15 d’octubre, a les vuit
del vespre, va tenir lloc l’acte d’homenatge al President Lluís Companys, en el 74è aniversari del seu
afusellament per les tropes franquistes.
A l’acte es van poder escoltar
intervencions per part dels representants dels partits polítics CUP,
ERC, CiU i PSC, a més de les entitats sobiranistes del poble: MAPA,

Mesa pel dret a decidir i ANC.
També es va poder gaudir de
diferents interpretacions musicals
d’alguns alumnes de l’Aula de
Música d’Arenys de Munt.
En acabar es va fer l’ofrena floral
al monument, seguida de les salves i es va acomiadar l’homenatge
amb el Cant de la Senyera.
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Rebuda de la Ruta elèctrica per la llibertat
Amb una evident càrrega simbòlica, Arenys de Munt va rebre el passat 23 d’agost, el
final de la Ruta Elèctrica per la Llibertat, que té el suport del Tricentenari.
Aquesta ruta ha portat Albert Artés
i Serra i un equip de set persones a
viatjar durant el mes d'agost amb
una moto elèctrica des de Cardona
a Utrecht (Països Baixos). Artés ha
preparat al mil•límetre el recorgut

perquè l'anada fes 1.714 quilòmetres i en la tornada fins a Arenys
de Munt el comptaquilòmetres
marqués 2.014. Es tracta, segons va
explicar el pilot en l'inici de l'aventura, d'unir el passat i el present de

La Plaça de l'Església va ser l'escenari per a la rebuda de la Ruta elèctrica per la llibertat

la història de Catalunya i, al mateix temps, reivindicar la sobirania
energètica nacional defensant els
vehicles elèctrics.
Clubs ciclistes d'Arenys de Munt
van acompanyar Albert Artés des
de la N-II fins a la plaça de l'Església. Paral•lelament, la jornada es va
completar amb dues conferències, a
càrrec de Som Energia i de la sectorial Enginyers per la Independència
de l'ANC, i amb una fira de vehicles
elèctrics i productes catalans.
La REL ha volgut entrellaçar l'eix
commemoratiu i reivindicatiu dels
fets 1714 i el procés d'alliberament
nacional que estem vivint, amb
el concepte de llibertat energètica
per a la mobilitat. És una iniciativa
d’Electrorutes.cat i vol promoure
la mobilitat elèctrica i la sobirania
energètica mitjançant l’autoconsum.

Recepció al
professorat
d'Arenys de Munt
Dijous 4 de setembre, a la Sala
Municipal, es va celebrar una recepció a tot el professorat dels centres educatius d’Arenys de Munt.
Una vuitantena de mestres de la
Llar d’infants La Petjada, les escoles Sant Martí i Sobirans, l’Institut
Domènec Perramon i de l’Aula
d’Adults i Aula de Música es van
reunir amb la regidora de Cultura
per celebrar l’inici de curs i tornar
a restablir contacte entre el professorat de les diferents escoles i conèixer els docents de nova incorporació al poble.
Al professorat nou se’ls va lliurar un petit dossier amb informació
sobre Arenys de Munt, per tal que
coneguin els trets més característics de la nostra vila, i els ajudi a
integrar-se en el poble.

Actes culturals a la festa major

Recepció del professorat i un pica-pica a la Sala
Municipal

XIV Simposi per la
descoberta catalana
d'Amèrica

La Sala Can Borrell plena de públic en el moment de la presentació de la crònica de Francesc Bellsolell 'Poso en memòria'

Dimarts 4 de novembre, a la Masia
de Can Borrell, va tenir lloc la presentació del llibre Karis i els Ars
Futura, primer llibre de l’arenyenca
Emma Dotras, amb una gran assistència de públic, familiars i amics
de l’autora. L’autora va explicar l’argument del llibre assenyalant que
és una novel·la de ficció juvenil que
recull aventures, amor, misteris i secrets i descobrint els motius que la
van portar a escriure-la.
Dijous 6 de novembre, a la Biblioteca Antònia Torrent i Martori, va
tenir lloc la presentació del blocArenys de Munt: bibliografia disper-

sa. Aquest bloc ha estat elaborat
amb cura i rigor per Isabel Tudurí,
bibliotecària de formació, que actualment treballa a la Biblioteca Pompeu Fabra de Mataró i col·labora
amb la biblioteca d’Arenys de Munt,
gestionant la col·lecció local.
Divendres 7 de novembre, a la
Masia de Can Borrell, en el marc
de la programació dels actes del
Tricentenari es va presentar el llibre Poso per memòria. La crònica
de Francesc Bellsolell de la Torre
dels anys 1713 i 1714. L’edició del
llibre era considerada una prioritat
per la Comissió que ha programat

els actes del Tricentenari, atesa la
importància de la reedició del text.
La presentació va anar a càrrec de
Francesc Forn qui va destacar la importància del conjunt de les memòries de Can Bellsolell que, a cavall
de tres segles, encadenen el relat de
cinc generacions.
Dissabte 8 de novembre, al Centre Moral amb el suport de l'ajuntamet, en el marc de la programació
dels actes del Tricentenari, es va
presentar l'obra de teatre Honor
1714, a càrrec del grup de teatre del
Centre Moral.

Els dies 21 i 22 de novembre va tenir lloc, a la Sala Municipal, el 14è
simposi per la descoberta catalana
d’Amèrica organitzat per l’Institut
Nova Història. Un centenar de persones s’hi van aplegar per escoltar
diferents ponències d’investigadors en història que van exposar
les seves darreres troballes a l’entorn de la temàtica històrica de la
descoberta catalana d’Amèrica. El
primer dia de la presentació es va
gaudir del documental Desmuntant Leonardo de Dani de la Orden
i Marc Pujolar.
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Pressupost Municipal 2015. El nou pressupost p
equipaments municipals, benestar social i la din
Destaca la inclusió del pressupost participatiu popular, inversions en equipaments, millora de l’enllumenat i xarxa d’abastament d’aigua, obres en camins i carrers, campanya de neteja
i la creació del Fons Social, així com la continuitat de l'obra de
la Riera. GUSAM i la reducció en la despesa en préstecs fan
estalviar 200.000 €
El passat 23 d'octubre, al ple de l'ajuntament, es va aprovar el pressupost
municipal per a l'exrecici 2015 amb
8 vots a favor de ERC, CIU i PSC; i 5
vots en contra de CUP i PP.
L’any 2015 es tanca un mandat municipal, és per això que el pressupost
2015 s'ha assumit una visió estratègica que faci avançar Arenys de Munt:
urbanització superficial de la riera, suport a les polítiques de l’àmbit social,
reforçar el servei d’ocupació i afavorir l’emprenedoria, així com l’endreça
dels espais públics i equipaments municipals.
L’any 2015, per primer cop, l’empresa pública GUSAM no necessitarà de
subvencions per al seu sosteniment,
això suposa un estalvi de 36.000 euros que se suma als 170.000 euros que
deixem de pagar de deute bancari. El
deute viu s’espera situar en 3,8 milions, un 54% dels ingressos corrents,
molt per sota del màxim legal del 75%.
Un indicador de la bona gestió de les
finances locals, a més a més de la capacitat de retorn de deute, és el termini de pagament a proveïdors, que és
de 18,4 dies, xifres històriques.
L’any 2015 es preveu reforçar el servei d’ocupació local, per això es dotarà
amb més recursos el personal d’insertor laboral, com també es preveu elaborar d’un programa de desenvolupament estratègic de l’economia local.
Els resultats en la prospecció d’empreses dels darrers mesos posen de manifest el potencial del teixit industrial de

la nostra vila, però que requereix de
suport i la suma de sinèrgies amb la
resta d’actors econòmics.
Es preveuen nous serveis que facilitin la transparència informativa i la
participació ciutadana en paral·lel a
la implementació del nou web municipal. Arenys de Munt esdevindrà un
municipi pioner que desenvolupi una
plataforma Open Data pròpia.

GUSAM no tindrà subvencions
per al seu sosteniment, això
suposa un estalvi de 36.000 €
que se suma als 170.000 €
d'estalvi bancari

La normativa dictada per l’Estat
espanyol, condiciona de manera molt
notable el marge de maniobra de
l’ajuntament d’Arenys de Munt i de
tots els ens locals. El finançament local
continua essent una assignatura pendent. Per a l’any 2015 s’ha previst un
fons de contingència de 118.000 euros
que donarà més flexibilitat en la gestió de les finances locals, que en funció
del grau de compliment dels ingressos, permetrà alliberar recursos per a
serveis essencials per a la ciutadania.
Es tancarà l'any 2015 amb menys
deute, comptes sanejats i proveïdors
al dia, sense renunciar a fer les inversions que calen per fer avançar Arenys
de Munt.

A què destinem cada 100 euros del pressupost municipal?
SERVEIS GENERALS
27,53 €
OBRES PÚBLIQUES
11,83 €
SEGURETAT CIUTADANA
9,88 €
AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECS 9,84 €
MANTENIMENT DE CARRERS 9,30 €
GESTIÓ DE RESIDUS
8,38 €
ENERGIA, AIGUA I GAS
4,70 €
ENSENYAMENT I CULTURA
4,56 €
BENESTAR SOCIAL
3,98 €
ACTIVITAT ECO. I OCUPACIÓ
2,58 €

MEDI AMBIENT
1,31 €
ESPORTS
1,32 €
SANITAT I GENT GRAN
1,21 €
COMUNICACIÓ I NOVES TEC. 1,09 €
MOBILITAT
0,92 €
JOVENTUT
0,53 €
FESTES 		
0,53 €
IGUALTAT I PARTICIPACIÓ
0,31 €
URBANISME		
0,21 €
TOTAL
100,00 €

PRESSUPOST MUNICIPAL, DESPESES PER REGIDORIES
COMPARATIVA ELS DARRES TRES ANYS 2013-2015

Administració, Planificació Urbanística i Medi Ambient
RECURSOS HUMANS			
ADMINISTRACIÓ I COORDINACIÓ		
OFICINA D’HABITATGE			
ZONES VERDES I FORESTALS
PREVENCIÓ D’INCENDIS			
ACTIVITATS AMBIENTALS I RESIDUS

2015
2.503.210 €
1.908.328 €
6.300 €
196.468 €
2.495 €
56.105 €

Urbanisme, Promoció econòmica i Promoció del Poble
OBRA D’URBANITZACIÓ RIERA			
378.176 €
EXPROPIACIÓ EQUIPAMENT 			
148.961 €
QUOTES URBANITZACIÓ COLLSACREU		
POLÍTIQUES PEL FOMENT OCUPACIÓ
62.000 €
INVERSIONS EN XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA			
100.000 €
URBANISME				
113.319 €
PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ I TURISME
48.000 €
Ensenyament i Cultura
ACTES CAPITAL DE LA SARDANA		
INVERSIÓ DRETS IMATGE OBRA LOCAL
ENSENYAMENT
CULTURA
INVERSIONS EN EQUIPAMENTS D'ENSENYAMENT

249.302 €
52.060 €
30.000 €

Festes, Obres i Serveis
FESTES					
OBRES I SERVEIS				

41.000 €
384.000 €

Benestar Social i Participació ciutadana
BENESTAR SOCIAL				
IGUALTAT DE GÈNERE			
PARTICIPACIÓ CIUTADANA			
COOPERACIÓ					

168.650 €
3.000 €
15.637 €
5.200 €

Esports, Sanitat i Gen Gran
ESPORTS					
INVERSIONS EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS
SANITAT					
GENT GRAN					

101.300 €
25.000 €
67.690 €
25.500 €

Economia, Comunicacions i Noves tecnologies
ECONOMIA					
COMUNICACIONS I NOVES TEC.		
INVERSIONS XARXA GUIFINET		

880.208 €
83.800 €
4.000 €

Governació, Mobilitat i Joventut
GOVERNACIÓ					
MOBILITAT					
JOVENTUT					

40.650 €
70.631 €
42.324 €

TOTAL PRESSUPOST				

7.813.316 €

*Comparativa sobre pressupostos aprovats inicialment. Pressupost GUSAM i consolidat e
munt.cat secció Pressupost Municipal.
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prioritza l'endreça dels espais públics,
namització econòmica del poble
PRESSUPOST MUNICIPAL, INGRESSOS
2014

2013

2.455.313 €
2.045.638 €
6.300 €
87.586 €
2.396 €
9.625 €

2.422.150 €
2.024.059 €
4.200 €
67.186 €
2.396 €
7.375 €

1.777.416 €
85.000 €
73.965 €
70.000 €
31.975 €

67.965 €
20.000 €
16.975 €

30.000 €
5.000 €
258.114 €
33.500 €
-

27.500 €
217.310 €
16.900 €
-

36.000 €
250.560 €

23.000 €
198.319 €

139.181 €
3.000 €
13.500 €
3.950 €

95.630 €
1.000 €
9.500 €
1.750 €

101.351 €
64.608 €
27.500 €

55.100 €
24.006 €
21.000 €

932.925 €
76.800 €
-

920.988 €
57.765 €
-

40.645 €
68.981 €
36.500 €

40.645 €
68.981 €
10.000 €

8.767.330 €

6.421.699 €

es pot trobat al web municipal arenysde-

Continuïtat en inversions, 18.4 dies de termini mig per al pagament
a proveïdors i menys deute l'any 2015
Evolució del deute i de les inversions, 2011 - 2015

Evolució del periode mig de pagament (PMP) a proveïdors

2,9 milions en inversiors en 2 anys
Malgrat els exercicis 2014 i 2015
vénen marcats per un fort increment de les inversions, 2,9 milions
d'euros, s'assoleix l'objectiu de reduir el deute en termes absoluts i
relatius, dels 4,3 milions a 3,8 entre
2013 i 2015, i molt per sota del 75%
que marca la llei de deute viu sobre ingressos corrents. Es preveu
arribar al 53,92% l'any 2015.
Tresoreria Sanejada i rècord històric en pagament a proveïdors
Un indicador que posa de manifest
la bona marxa de les finances locals és el periode mig de pagament
a proveïdors, molt per sota del màxim legal. Al tancament del tercer
trimestre de l’any 2014 l’Ajuntament d’Arenys de Munt ha assolit
un període mig de pagament de
18,4 dies, això significa que la tresoreria municipal gaudeix de bona
salut. Una tresoreria sanejada permet realitzar els pagaments en terminis més curts.
El termini de pagament a proveïdors ha mantingut una constant
reducció any rere any, assolint els
mínims aquest any 2014.
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Primer Pla
d'igualtat de
Gènere a Arenys
de Munt

S'ha començat a treballar la
realització d’un Pla operatiu
d’Igualtat de Gènere. Perquè
malgrat els avenços que en matèria d’igualtat s’han anat produint
en els darrers anys, la vida diària
ens ensenya que els homes i les
dones no gaudim dels mateixos
drets i oportunitats. Es pretén
que pugui ser un instrument per
analitzar, avaluar i impulsar les
polítiques de dones al Municipi
d’Arenys de Munt. S’està creant
un grup de treball impulsor amb
la participació de personal tècnic, agents socials i veïns/es i la
regidoria d’Igualtat de Gènere.

Xerrades per a
famílies d'adolescents
i preadolescents
Els dimarts 2, 9 i 16 de desembre
de 2014, a les 6 de la tarda, a la
Masia de Can Borrell, tindrà lloc
la xerrada Com acompanyar els
nostres fills i filles en la presa de
decisions.
La xerrada està adreçada a
famílies amb fills i filles adolescents i pre-adolescents. L’objectiu és oferir orientació per acompanyar el procés maduratiu i
emocional que comporta tota
presa de decisions així com tractar temes com el clima familiar,
el procés de maduresa personal,
el desenvolupament de la pròpia
identitat i les competències bàsiques.
Aquest cicle de xerrades està
emmarcat dins el Programa de
Suport a Famílies que es realitza
des de la Regidoria de Benestar
Social de l’Ajuntament d’Arenys
de Munt.

2014 DESEMBRE I AMUNTARENYS

El Consell del Poble elabora nous estatuts
En aquesta segona sessió del Consell del Poble es va parlar del Pla d'Actuació Municipal
2013-2015, el projecte d'urbanització superficial de la Riera i el Pressupost Municipal 2015

Reunió dels membres del Consell del Poble a la Sala Municipal el 27 de novembre

El passat dia 27 de novembre es va
celebrar la segona sessió del Consell
del Poble, on el debat i la proposta
d'aprovació dels nous Estatuts va
tenir el principal paper. Les diverses aportacions als Estatuts fetes per
membres del Consell, van ser degudament exposades a debat i votació,
quedant així actualitzats els anteriors
Estatuts, que daten de l'any 2006 i no
havien estat posats mai en pràctica
fins enguany.
63% d'execució del PAM
El President del Consell va informar de l'estat d'execució del PAM
-Pla d'actuació municipal- 2013-2015,
que a data 30 de setembre ja tenia assolit el 63% dels objectius, entre ells,
una gran part dels 10 primers que
van ser votats com a prioritaris pel

Consell del Poble.
També explicà l'estat del procés
d'urbanització superficial de la riera
indicant que s'està en el procés de licitació i es preveu que durant el mes
de desembre es contractarà l'empresa que es farà càrrec de l'obra.
Pressupost 2015, menys deute i reforç de Benestar Social
Quant al pressupost 2015, el regidor d'Economia va explicar les
principals línies: no s'augmenta la
pressió fiscal, el pagament a proveïdors es realitza per sota dels 20 dies,
l'estalvi en despeses de deute bancari, l'objectiu d'arribar a un deute del
55% quan la llei marca un màxim del
75% i compromís amb els acords del
procés participatiu que al voltant de
300 persones van votar i van partici-

Aprovat el Reglament d'Habitatges
Desocupats per a lloguer social

Al Ple del passat 13 de novembre va
ser aprovat el Reglament d’Habitatges Desocupats amb caràcter permanent, als efectes d’incentivar la seva
incorporació al mercat de lloguer social.
La finalitat del reglament és garantir el dret de l’habitatge a la nostra

vila, en uns moments en què hi ha
gran quantitat d’habitatges buits en
mans d’entitats financeres, fruits dels
desnonaments hipotecaris.
L’Ajuntament d’Arenys de Munt,
si té constància que un habitatge està
desocupat amb caràcter permanent,
obrirà expedient administratiu amb
una sèrie de condicions recollides
en el reglament; crearà un registre
municipal d’immobles desocupats; i
continuarà amb els criteris establerts
i aprovats en aquest reglament.
Aquest reglament s’ha treballat
des de principis d’any amb les aportacions de la PAH i de tots els grups
polítics municipals i va ser consensuat i votat a favor per majoria absoluta.

par. També va manifestar que és un
Pressupost auster però sense deixar
de costat les necessitats bàsiques, per
exemple reforçant Benestar Social.
També potencia la dinamització comercial i el teixit industrial, i es farà
inversió en l'abastament de l'aigua,
en equipaments municipals, etc.

En el pressupost 2015 no
s'augmenta la pressió fiscal i
s'assumeixen els acords del
procés participatiu popular
Es va cloure amb un debat i l'elecció de la secretària del Consell del
Poble, càrrec que va recaure en la
vicepresidenta actual, la sra. Vanesa
Muñoz.

40 beques per al
projecte "Esport
contra l'exclusió
social"

Benestar Social destina 4.000€,
aconseguits mitjançant una subvenció, als nens/es en riscs d’exclusió social perquè facin activitats esportives extraescolars.
Això representarà aproximadament 40 beques, 20 per escola.
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Arenys de Munt diu Prou! a la violència de gènere
Durant el mes de novembre han tingut
lloc un seguit d’actes a
Arenys de Munt, per
commemorar el Dia Internacional per a l’Eradicació de la violència
vers les dones.
La violència és una
de les xacres socials
més greus que persisteix a la nostra cultura,
que vulnera els drets
humans i que atempta
contra la plena ciutadania, l’autonomia, la dignitat i la llibertat de les
dones.

La violència de
gènere és una de les
xacres socials més
greus que persisteix
en la nostra societat
El divendres 21 de
novembre va tenir lloc
a la Sala d’Exposicions,
Classe oberta de Defensa Personal, a càrrec
de Donaviva; i inauguració de l’Exposició
Amor? contra la violència de gènere. Es van
penjar Desitjos contra
la Violència de Gènere
a la Riera per conscien-

ciar a la població.
Dimarts 25 de novembre, a la Sala d’Exposicions, taller de
dinamització de l’exposició Amor?; i davant
l’Ajuntament, a les 8
del vespre, es va fer la
Lectura del Manifest
Institucional amb l’acció teatral de Sense Límits
Diumenge 30 de novembre, al matí, des de
la plaça de l’Església
fins a la Font d’en Trici, 2a Caminada per a
l’Eradicació de la violència vers les dones.

XIII Jornades interculturals a la Plaça de l'Església

Les jonades van comptar amb dances africanes i tastets de gastronomia típica de diferents països

Els dies 25 i 26 d’octubre es van posar
de relleu la diversitat i pluralitat del
nostre poble que ha quedat reflectida amb els balls africans i en l’àmbit
gastronòmic amb participants provinents d’una dotzena de països diferents.
A la Plaça de l’Església van tenir
lloc les jornades interculturals amb
Cercavila i Danses Africanes, Teatre
infantil, Mostra d'entitats i ONG's i
XII Mostra Gastronòmica amb degustació de plats típics. Tampoc va
faltar la xocolatada amb melindros i
els inflables infantils.
Aquestes jornades han estat organitzades per les regidories de Benestar Social, Igualtat de Gènere i
Cooperació, amb la col.laboració
de l'Esplai de Jubilats Verge del Remei, Càritas Parroquial, Voluntaris
x Arenys de Munt, Arenys pel Poble
Sahrauí i l'Aula de Música.

Xerrades per la igualtat de gènere a l'Espai Dona
La Regidoria d’Igualtat de Gènere, amb la col·laboració del
Consell Comarcal del Maresme, ha organitzat un cicle de 4
xerrades en perspectiva de gènere, dirigides a tota la població, que es duran a terme entre
els mesos d’octubre i desembre.
Amb aquestes xerrades es
vol donar un impuls a l’Espai
Dona creat el mes de juliol i en
qual es dòna cabuda a tot tipus
de projectes, tallers, idees i/o
suggeriments relacionats amb
les dones.

El dimarts 21 d’octubre es
va inaugurar el cicle amb una
xerrada sobre Coeducació, per
repensar l’educació, promovent
valors més enllà dels estereotips de gènere.
El dimarts, 16 de desembre,
va tenir lloc, a Can Borrell, una
xerrada sobre igualtat de Gènere que va tractar sobre els mites,
estereotips i prejudicis sexistes.

Desfilada
Solidària

La desfilada solidària de dissabte dia 15 va aconseguir recaptar
uns 650 euros que es destinaran
a comprar aliments per als infants més necessitats d’Arenys
de Munt. Cal destacar la participació de la jove dissenyadora
Mireia Vidal, que va col·laborar
desinteressadament amb la seva
col·lecció. A més de la dissenyadora, també hi van participar
l’humoritsa Pep Plaza, The Hat
Haussen Elastic Band i Cova Negra.
Pe poder portar a terme l'acte
també hi van col·laborar Ràdio
Arenys de Munt, Distribucions
Riera, Floristeria Antònia Tarrés, Floristeria Espígol, l’Alzinar,
Perruqueria Vicki, la Pelu de la
Mimi, Perruqueria Marta, Restaurant Triclínium, Pastisseria
La Lionessa, Càrniques Reixach,
Supermercat Spar, Supermercat
Ca la Paulina, Can Bloi, Imprenta Anfruns.

Curs per a entitats
per gestionar el
seu web

Durant el mes d’octubre i novembre s’han realitzat tallers
d’informàtica per a entitats per
tal d’ajudar-los a gestionar el seu
propi web. D’aquesta manera es
facilita a les entitats una formació necessària per ajudar-les a
tenir presència a les xaxes social
i assolir major difussió de les seves activitats.
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384.000€ del pressupost particiatiu, 12
actuacions escollides i 308 vots vàlids

Butlleta per a presentar propostes al pressupost participatiu 2015

El passat 17 de juliol es va
tancar el termini de votació
del pressupost participatiu
2015, en el qual els vilatans i
vilatanes d'Arenys de Munt
van poder escollir entre 49
propostes d’inversió i serveis que inicialment estaven
limitades a un valor total
de 125.000 €, aquest s'ha
tripicat aprofitant modificacions de crèdit per a l'exercici 2014 i les prioritats que
l'equip de govern assumeix

de cara al pressupost 2015;
més dotació per la bossa
social, millores de la xarxa
d'abastament d'aigua i un
espai d'esbarjo de gossos,
entre altres.
En aquest primer procés
participatiu que es porta
a terme a Arenys de Munt
per a l’elaboració del pressupost, s’han rebut 317 vots,
dels quals 8 han estat nuls i
309 validats amb les dades
d’empadronament.

Sobre les inversions aprovades cal destacar que,
aprofitant els romanents de
tresoreria, es preveu executar aquest any 2014 la renovació del paviment de la
plaça de l’Església i una primera fase de l’actuació en el
Passeig de Can Jalpí. Això
permet ampliar el nombre
de propostes proposades
per la ciutadania que es podran portar a terme entre
aquest exercici i l’any 2015.

PROPOSTES APROVADES DEL PRESSUPOST PARTICIPATIU
INVERSIONS - 2015								
vots										valor
131
Fer camí més ample per vianants Sobirans fins a Lourdes		
10.000 €
111
Posar llums tram la Riera Sobirans. 22 unitats			
22.500 €
59
Millores en les instal·lacions de les escoles i l’escola bressol		
30.000 €
43
Instal·lació de més cartelleres municipals. 5 unitats			
4.500 €
41
Arranjar l’enllumenat de Can Jalpí 					
25.000 €
38
Millorar xarxa servei d'aigua 			
100.000 €
30
Senyalització d’espai per a esbarjo de gossos 			
10.000 €
SERVEIS - 2015
vots										valor
123
Reforçar la campanya de civisme i la neteja de caques gos		
18.000 €
68
Bossa social contra la pobresa energètica i exclusió social 		
30.000 €

Pressupost participatiu any 2015		

250.000 €

INVERSIONS - 2014 *(inversions afegides amb modificacions de crèdit)
vots										valor
58
Renovar la pavimentació de Plaça de l’Església			
84.000 €
45
Adequar passeig Can Jalpí (1a fase 2014)				
20.000 €
16
Canvi de paviment de la Sala municipal				
30.000 €

Pressupost participatiu any 2014		

134.000 €

384.000 € entre
2014 i el 2015
El pressupost participatiu és
una inciativa novedosa en el
nostre municipi. Per primera vegada els veïns i veïnes
d'Arenys de Munt han pogut
proposar actuacions en inversions i serveis que creuen
prioritàries realitzar amb
una dotació pressupostària
inical de lliure disposició per
a les prioritats que votin els
arenyencs. Els resultats de la
votació han estat vinculants
i l'equip de govern s'ha compromès a portar-ho a terme.

El pressupost
participatiu ha
superat la dotació
prevista i ha permés
portar a terme
actuacions a càrrec del
pressupost 2014
Gràcies als romanents de
tresoreria, s'ha previst avançar actuacions a càrrec de
modificacions de crèdit del
pressupost 2014. A més a
més, s'han inclòs prioritats
del procés partitipatiu que
van més enllà dels 125.000 €
inicials; bossa social, millores de la xarxa d'abastament
d'aigua, fer un espai d'esbarjo de gossos, entre altres.
Tot això ha permès que finalment s'hagi assolit la xifra de
384.000 €.

Els Serveis
Socials d'Arenys
de Munt sense
llista d'espera
Durant l´any 2013 i part de
2014, l´augment de la demanda d´entrevistes als Serveis Socials municipals va
provocar un progressiu augment de la llista d´espera per
tenir una entrevista amb les
treballadores socials del servei. En el seu punt màxim
aquesta llista va arribar a ser
de més d´un mes.
Davant la preocupació de
l´Equip de Govern i l´Equip
de Serveis Socials es van
estudiar diferents formes
d´organització i atenció a la
ciutadania per tal de reduir-la. S´han fet alguns canvis
organitzatius a l´equip i s´ha
comptat amb la incorporació
temporal d´una treballadora
social addicional gràcies a un
Pla d´Ocupació de la Diputació de Barcelona.
Aquestes accions han permès –tot i l´augment continuat del nombre d´entrevistes
realitzades- eliminar la llista
d´espera. Actualment totes
les noves demandes són ateses en menys d´una setmana.
Com sempre s´ha fet, les urgències s´atenen en el mateix
moment.

Oficina d'habitatge
d'Arenys de Munt
Des de l’any 2009, l’Ajuntament d’Arenys de Munt ofereix el servei d’habitatge en
conveni amb el Consell Comarcal del Maresme. Aquest
servei es presta tots els divendres de les 9 del matí fins
a les 2 del migdia, a l’Edifici
Cotxeria.
Tasques d'aquest servei:
1. Fomentar un accés assequible a l’habitatge.
2. Impulsar la rehabilitació i el manteniment
d'habitatges.
3. Dinamitzar el mercat
de lloguer.
4. Tramitar ajuts de lloguer i de l’hipoteca.
5. Gestionar les cèdules
d’habitabilitat .
6. Potenciar la borsa de
lloguer.
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Torna la Nit de l'Esport a la Festa Major
Després d'uns anys sense portar-se a terme, torna la Nit de l'Esport en el marc de la Festa
Major amb més de 300 persones que van gaudir d'un sopar popular, una iniciativa que es
pensa repetir l'any vinent

600 participants
al 35è Cros dels
Arenys

Participants en el 35è Cros dels Arenys en el
moment de la sortida

Representants de l'Obra Social La Caixa, l’alcalde d’Arenys de Munt i el president de l'Esplai Verge del
Remei d’Arenys de Munt, Alexandre Soler

Cloenda de l'acte. D'esquerra a dreta: Regidora d'Esports, Marta de la Iglesia; Coordinador d’Esports, sr. Daniel Laga; Secretari General de l’Esport, sr. Ivan Tibau;
directiu del F.C. Barcelona, sr. Pere Francitorre; l’alcalde d’Arenys de Munt, sr. Joan Rabasseda; Núria Picas, campiona del món de curses de muntanya; sr. Ferran
Latorre, alpinista català; i l’ex-jugador del Futbol Club Barcelona, sr. Paco Martínez.

Dilluns 10 de novembre, a l’Envelat
de Can Globus, es va celebrar la 7a
Nit de l’Esport dins els actes de Festa
Major 2014.
Més de 300 persones van poder
gaudir d’un sopar popular obert a
tothom i del lliurament dels premis i reconeixements als esportistes
d’Arenys de Munt més destacats de
l’any.
Es va comptar amb la presència
del Secretari General de l’Esport de
la Generalitat de Catalunya, sr. Ivan
Tibau; del coordinador d’Esports de
la Diputació de Barcelona, sr. Daniel
Laga; del Director de Comunicació
de la Secretaria General de l’Esport
de la Generalitat de Catalunya, sr.
Xavier Andreu; del directiu del Futbol Club Barcelona, sr. Pere Fran-

citorre; de l’ex-jugador del Futbol
Club Barcelona, sr. Paco Martínez;
de Ferran Latorre, alpinista català;
de Núria Picas, campiona del món
de curses de muntanya; de l’alcalde
d’Arenys de Munt, sr. Joan Rabasseda; i dels regidors de l’Ajuntament
d’Arenys de Munt.

Més de 300 persones van
poder gaudir d’un sopar
popular obert a tothom i del
lliurament dels premis
El premi al millor esportista masculí va ser per David Pruna, del Club
Ciclista Arenys de Munt; el premi a
la millor esportista va ser per Miri-

am Moreno, del Grup de Muntanya
d’Arenys de Munt; i el premi al millor equip esportiu el va guanyar la
parella del Centre d’Esports Arenys
de Munt secció Patinatge Artístic,
formada per Marc Pañero i Sara
Garcia. El premi Antoni Rovira va
ser pels organitzadors de la Marxa
d’Arenys de Munt. També es van fer
reconeixements a diferents esportistes individuals i entitats esportives
del poble.
Aquest acte va ser organitzat per la
regidoria d'Esports de l'Ajuntament
d'Arenys de Munt amb el patrocini
de comerços locals, la col.laboració
desinteressada d’alguns voluntaris
particulars i la implicació de les entitats esportives.

SABIES QUE...
Aquest any 2014 ja hem arribat a 173 gossos censats
a Arenys de Munt, 42 més dels que hi havia censats
en acabar el 2013.
A l'Oficina d'Atenció de la Vila es distribueixen, cada
mes, un promig de 1.850 bosses per a la recollida
d'excrements de gos.
Un promig de 160 litres d'oli es lliuren cada mes a
persones necessitades des de Serveis Socials.

Des de l’abril de 2014, l’ajuntament ha registrat 7
queixes sobre el servei de bus Arenys de Mar-Arenys
de Munt pel fet que marxa de l’estació just al moment que els usuaris del tren baixen a l’andana.
L'Oficina d'Atenció de la Vila ha compulsat documentació de 18 ciutadans que ho han sol·licitat, i
també a 83 persones la documentació per a convocatòries diverses.

El passat 15 de novembre es va
celebrar el 35è Cros dels Arenys
al Parc de Can Jalpí d’Arenys
de Munt, amb la participació de
més de 600 esportistes de totes
les edats.
Segons dades de l’organització
a la categoria open i a la femenina, la participació s’ha doblat
respecte l’any passat. També volen destacar l’augment d’atletes
d’Arenys de Munt sobretot de
les Escoles i de l’Institut.
Les categories de les curses
van anar des de prebenjamins
fins a veterans i es van donar premis als tres primers classificats i
al primer atleta local de totes les
proves. Al primer classificat de
la categoria open, Rodrigo Torres, del Club Atlètic Montornès,
se li va lliurar el Trofeu Memorial Lluís Garcia Baena “Titín” i
al primer classificat de la categoria veterans, David Gallego, de
la Unió Atlètica Barberà, se li va
lliurar el Trofeu Josep Moreno.
Aquesta cursa estava organitzada per l’Ajuntament d’Arenys
de Mar, l’Ajuntament d’Arenys
de Munt i la Penya Apa Anem-hi,
juntament amb la col.laboració
de Gesport, el Consell Esportiu
del Maresme, la Federació Catalana d’Atletisme i la Diputació
de Barcelona.
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L'equip d'hoquei Aleví A d'Arenys de Munt,
campió d'Europa

Foto de grup. Els membres de l'equip Aleví d'Arenys de Munt, campions d'Europa sub 15.

L’equip d’hoquei Aleví A d’Arenys
de Munt s’ha proclamat Campió
d’Europa a la tercera edició de
l’Eurockey Cup sub 15, que es va
disputar a Vilanova i la Geltrú des
del dijous 30 d’octubre al diumenge 2 de novembre, amb la participació de 16 equips campions de
tota Europa.
En una final molt disputada enfront del Shum Maçanet, l’equip
d’Arenys de Munt va guanyar 3-1
i ha pogut assolir el primer títol en
aquest torneig.
El jugador del club arenyenc,
Àlex Joseph de Rueda, va estar
seleccionat millor jugador del torneig i també un dels millors 5 inicials.

XXXVII Torneig de la Puntaire d'hoquei patins
Durant el cap de setmana del 5,
6 i 7 de setembre es va celebrar a
Arenys de Munt el XXXVII Torneig
La Puntaire d’hoquei patins.
El Centre d’Esports Arenys de
Munt va rebre 47 equips d’arreu de
Catalunya, que es van enfrontar a
les diverses categories del club, en
el que va representar el tradicional
inici de temporada.
En aquesta edició el CE Arenys
de Munt s’ha endut la Puntaire a
les categories de Prebenjamí, Benjamí, Aleví, Infantil, Sub-16 femení
i Juvenil.

Sara Garcia i Marc Pañero, campions d'Espanya,
bronzes d'Europa i tercers del Món en patinatge
El cap de setmana del 18, 19 i 20
de juliol es va disputar a Madrid el
Campionat d’Espanya de patinatge
artístic junior.
Sara Garcia i Marc Pañero, del
club de Patinatge d’Arenys de
Munt, van guanyar la medalla d’or
en categoria parella artística per
cinquè any consecutiu.
Marc Pañero també competia en
la categoria junior individual, aconseguint una molt bona classificació
amb el cinquè lloc d’Espanya.

Bronzes d'Europa
Sara Garcia i Marc Pañero en el moment de la
seva actuació en el campionat d'Europa

Del dia 1 al 5 de setembre es va celebrar a la localitat de Rocarasso (Itàlia) el Campionat d’Europa de pa-

relles, on Sara Garcia i Marc Pañero
van guanyat la medalla de bronze
en el programa llarg.

Àlex Rosse
"LA POR ÉS
EXPERIENC
NO HAS DE
DE FER COS
LA POR"

C

om va sorgir la idea de
fer aquest viatge?
La llavor va ser un altre
viatge a l’Àfrica quan
tenia 19 anys. Mentre anava en un
autobús atrotinat, vaig veure un home
empenyent la seva bici amb quatre
maletes per una pista de sorra al mig
del desert de Sudan.
La veritat és que ja feia temps que
em rondava pel cap, sempre m’ha
agradat viatjar i anar en bici. Combinar una cosa amb l’altra per mi té
molts avantatges. Per començar, quan
vas en bici per Àfrica la gent et veu
més proper, no tens finestres, vas a
un ritme tranquil i per tant, estàs en
constant contacte amb la gent. Això
també té la seva part negativa, quan
els nens et tiren pedres, com a Etiòpia,
o la gent es passeja amb Kalashnikov.
Però no deixen de ser coses puntuals.
Per un altre costat, la bici et dóna total
llibertat, no depens de ningú ni de
cap horari, t’atures allà on vols, vas
al teu ritme. Quan he viatjat en transport públic sempre he volgut parar
als llocs que veia passar mirant per
la finestra. Viatjant en bici, si veus un
lloc espectacular, t’atures, plantes la
tenda de campanya i passes la nit allà
mateix.

Tercers del món

Els bons resultats assolits en el campionat d'Europa per la parella, feien
preveure que també podrien aconseguir un excel·lent resultats en el
campionat del món.
De nou, la parella de patinadors
d'Arenys de Munt, van assolir la
tercera posició, medalla de bronze
de parelles d’Artístic Júnior en el
Campionat del Món celebrat a Reus
el 3 d'octubre passat.

Al final cadascú va com millor
se sent, però el més important
és tenir les ganes i motivació
per fer-ho.
És probablement la forma més econòmica de viatjar. El transport ja no el
pagues, a excepció de les reparacions
o recanvis. Moltes nits les he passat a
la tenda de campanya, en ocasions a
casa de gent que et convida, a estacions de policia, a missions catòliques o
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elló
S UNA
CIA MÉS,
E DEIXAR
SES PER
ÀFRICA A PEU DE PEDAL

mesquites; i si no, a hotels o prostíuls on una habitació et pot costar 2
uros. El menjar sovint te'l fas tu maix, moltíssimes vegades la gent m’ha
onat menjar i si no el menjar local és
olt barat.

Des d'un principi volies anar sol?
, volia anar sol. Per mi, fer aquest
pus de viatge implica que senti que
nc la llibertat per anar on vulgui en
t moment, portar el meu ritme, tot
que realment sempre acabes rodet de gent local i altres viatgers. A
i personalment m’agrada gaudir
aquests moments de soledat, com
uan et trobes pedalant sol al vespre
el desert, acampant a una platja
aradisíaca o dormint al poblat d’una
ibu que viu com a l’edat de pedra
mai han vist una bici. Malgrat tot,
n aquest viatge vaig conèixer un noi
nglès, que està fent la volta al món en
cicleta, i vam compartir la meitat del
atge, ja que fèiem una ruta similar.
ns vam conèixer a El Caire i vam
nar junts fins a Addis Abeba (Etiòa). Allà ens vam separar i ens vam
trobar a Nairobi (Kenya), des d’on
am anar junts fins a Lusaka (Zàma). Ja al final ens vam retrobar de
ou a Cape Town (Sud Àfrica).

Com s’organitza un viatge així?
om prepares la bici, els visats? Tees patrocinadors?
ealment tampoc cal una gran oranització i depèn de cadascú. En el
eu cas em vaig informar una mica
el material necessari per viatjar en
cicleta. Vaig haver de planificar la
uta provisionalment, ja que a l’Áfrihas de tenir en compte la situació
olítica i els conflictes que poden patir
guns països.
Tot i que venen bicis específiques
er cicloturisme, jo simplement vaig
daptar una mica la meva mountain

Àlex Rosselló i Mozas
(Arenys de Munt, 1986)
Tècnic superior en Comerç Internacional i guia de tours turísitcs
per Barcelona en bicicleta.
bike, ja que una bici d’aquestes et pot
sortir per uns 2.000 euros. Els visats
els anava traient a les ambaixades o
alguns directament a les fronteres.

M’agrada gaudir d’aquests
moments de soledat, com quan et
trobes pedalant sol al vespre pel
desert.
L’equipament també depèn de
cadascú. Vaig conèixer un altre anglès,
per exemple, que portava una bici de
8.000 euros, GPS d’última generació,
tot tipus de recanvis, el millor material
d’acampada, etc.. En el meu cas, portava mapes Michelin, el GPS del telèfon
(el vaig perdre a mig viatge), un comptaquilòmetres (que també vaig perdre),
tenda de campanya de segona mà, sac,
estoreta i un fogonet de benzina, ja
que a l’África és molt complicat trobar
bombones de gas.
Al final cadascú va com millor se
sent, però el més important és tenir les
ganes i motivació per fer-ho. Els diners
els vas traient quan trobes un caixer a
les ciutats. És recomanable portar dues
targetes per si s’espatlla una. No portava patrocinadors, però el meu amic
Arnau de Munt Bikes em va regalar
uns quants recanvis per a la ruta.
Quants dies de ruta són? Quants
països? Has fet el que vas planejar o
has canviat sobre la marxa?
Vaig trigar poc més de sis mesos en
creuar l’Àfrica de nord a sud, des de El

Caire a Ciutat del Cap, passant per deu
països: Egipte, Sudan, Etiòpia, Kenya,
Tanzània, Malawi, Zàmbia, Botswana,
Namíbia i Sud Àfrica.
Malgrat tot, vaig anar decidint sobre
la marxa. Per exemple, quan estava a
Sudan, volia provar de passar pel país
recentment creat de Sudan del Sud,
però aleshores va esclatar una guerra
civil i vaig tirar cap a Etiòpia.
El que sí tenia clar era que volia
passar per la zona de la vall de l’Omo
i el llac Turkana, una de les àrees més
tribals i aïllades d’Àfrica.
A Kènia tenia la meva amiga Eli que
viu a Kibera, un dels slams (barris de
barraques) més grans del món. L’Eli
col·labora amb algunes ONG’s, em
va acollir uns dies a casa seva i em va
ensenyar com era la vida al slam i els
seus projectes.
Quins problemes t'has trobat? Algun incident amb els animals salvatges?
La veritat és que problemes ben pocs.
Alguna vegada amb el tema de l’aigua
per calcular malament quan travessava
zones deshabitades. De vegades, no
pots tenir la dieta més adequada per a
l’esforç físic de fer de 100 a 120 kilòmetres diaris en bici. Dormir sol no és cap
problema, sempre i quan utilitzis el
sentit comú i busquis un lloc adequat
per plantar la tenda. Potser el perill
més gran és el trànsit, ja que a Àfrica
no es respecta gaire a les bicicletes
quan circulen per les carreteres, que
no destaquen precisament pel seu bon
estat.
La zona més conflictiva per on vaig

passar va ser probablement a Turkanaland, a la frontera entre Etiòpia i Kenya. Allà no hi ha cap tipus de govern,
viuen diferents tribus en conflicte i trobes molta gent que es passeja amb un
AK-47. De fet em van intentar atracar.
Tot i així, ho recordo com una de les
millors parts del viatge juntament amb
Botswana, on tot i el perill que comporta la imprevisibilitat dels animals
salvatges, anar per una carretera on
hi ha lleons, creuen elefants i girafes
per l’asfalt i tens hienes al voltant de la
tenda de campanya mentre dorms, és
una passada.
Explica'm això de les hienes. Has
passat por? És molt dur estar sol?
No he passat més de 24 hores sol. Sempre trobes gent pel camí, encara que a
mi m‘agrada tenir períodes de soledat.
Sí que vaig passar por el dia de les hienes. Estava acampat i dues envoltaven
la tenda de campanya perquè oloraven
el menjar que tenia a dins. També el
dia que em va enganxar una tempesta
elèctrica enmig del desert, a Namíbia,
on no tenia cap lloc on refugiar-me. La
por és una experiència més, no has de
deixar de fer coses per la por.
Si hi tornes, sol o acompanyat?
No sé si sol o acompanyat, però el
proper gran viatge serà en kayak de
mar o en bicicleta, així que si algú s' hi
vol apuntar que m 'avisi.

Elisa Boullón
premsa@arenysdemunt.cat
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Una estratègia comuna per a Esports,
Sanitat i Gent Gran

S

ovint creiem que esports
sanitat i gent gran són
regidories molt diferents,
però no és així. L’esport ens
permet aconseguir un bon estat de
salut, ens permet relacionar-nos
amb altres persones tot gaudint
d’entorns naturals que degut a les
presses del dia a dia, no valorem
suficientment. I està clar que si tenim un bon estat de salut, tindrem
una millor qualitat de vida durant
la vellesa.
Els darrers mesos de l’any han
estat molt intensos amb moltes
iniciatives endegades en relació
a sanitat, entre altres coses, hem
consolidat la formació a tota la
població de la Reanimació Cardiopulmonar i la utilització del
DEA; ha tingut lloc la jornada de
Mulla’t per l’esclerosis a la piscina
municipal; també el dia mundial
del Alzheimer i el dia mundial del
ICTUS, dues malalties prevalents
en la nostra societat; hem fet un
cicle de tres conferències sobre la
dependència, salut i benestar, etc.
Aquestes actuacions que es van
consolidant en el nostre poble ens
permetrà aprofundir en el coneixement de la salut i una millor
formació per afrontar situacions
inesperades.
Abans de tancar l’any ja tindrem
a punt el projecte i la primera fase
d’execució de les obres d’ampliació i reforma l’esplai Verge del
Remei, així podrem donar major
confort a la nostra gent gran. Hem
iniciat les “Passejades per la gent
gran”, amb l’objectiu de fomentar
la salut, conèixer gent de pobles
veïns i també el nostre patrimoni
natural.
No deixem de banda el treball
continu amb les residències. Hem
programat plegats les jornades
sobre l’Alzheimer, estem millorant
l’oferta del servei de la residència
Sant Martí, en breu, ja es podrà
ofertar quatre plaçes de centre de
dia, a més a més d’ampliar l’oferta
de nous serveis adreçats a la nostra gent gran.
L’alt nivell dels nostres esportistes en el món de la competició ha
reforçat el nom d’Arenys de Munt
arreu del país i mes enllà de les
nostres fronteres. Orgullosos dels
nostres esportistes!
Hem recuperat la Nit de l’esMarta de la Iglésia i Formatger
Regidora de Esports, Sanitat i Gent Gran

port amb més 300 persones i la
presència de figures destacades en
el mon de l’esport com la Nuria
Picas i en Ferran Latorre, amb el
recolzament del Director General
de l’esport de la Generalitat el Sr
Ivan Tibau i el coordinador de l’esport de la DIBA el Sr Daniel Laga,
administracions que ens estan ajudant a fer les reformes del pavelló
del Torrent d’en Terra tan necessàries per poder continuar amb les
activitats dels nostres clubs.
Totes aquestes activitats han
mogut milers de persones, entre
participants i acompanyants, un
fet molt destacable per la promoció econòmica i el desenvolupament del turisme en el nostre
poble.

L’alt nivell dels nostres
esportistes ha reforçat el nom
d’Arenys de Munt més enllà
de les nostres fronteres
Haig d'agrair el recolzament
i el treball a totes les persones
implicades directament; tècnics de
l’ajuntament, institucions sanitàries així com als seus comandaments en especial al Dr. Peirò, la
Pili de l’Esplai, a la Junta de l’Esplai, als treballadors/es i directores
de les residències, als conserges de
la pista i dels dos pavellons a tots
els clubs, esportistes i voluntaris,
que han fet possible tirar endavant
tots aquets esdeveniments.
Amb dedicació, empenta i il·
lusió continuarem treballant per
garantir totes les necessitats de
la nostra gent gran, augmentar
el coneixement de la població en
aquelles malalties més prevalents,
consolidar les pràctiques esportives i garantir un bon funcionament de les nostres instal·lacions.

Taller de formació sobre RCP i DEA

Dijous 26 de novembre, a la Masia
de Can Borrell, es va impartir un
altre taller de Reanimació Cardiopulmonar (RCP) i Desfibril•ladors
Externs Automàtics (DEA), dins el
programa que va iniciar la regidoria de Sanitat de l’Ajuntament
d’Arenys de Munt, a finals de l’any
2013, destinat a impartir sessions
de formació i divulgació sanitària.

Aquests tallers es seguiran impartint, juntament amb els del
prevenció contra l’ictus, durant tot
l’any 2015.
Les places són limitades i les
inscripcions es poden fer a l’OAV
de l’Ajuntament, de dilluns a divendres de 2/4 de 9 del matí a les 2
del migdia i dijous de 2/4 de 5 a les
7 de la tarda.

29 d’octubre, Dia
Mundial de l’Ictus

Dimecres 29 d’octubre es va celebrar el Dia Mundial de l’Ictus sota
el lema L’Ictus: què hi puc fer?
Ràdio Arenys de Munt, es va entrevistar a Rosa Monteis, infermera de l’Hospital de Mataró que va
aportar els seus coneixements per
informar sobre els factors de risc,
els símptomes i què fer.
Així mateix, a la plaça de l’Església, s’hi va instal·lar una unitat
d’infermeria, que va prendre la
tensió a 40 persones i la glucosa a
altres 10. A la parada d’informació es va repartir una guia sobre
com superar l’Ictus. Aquest acte
va comptar amb la col.laboració
de la Residència Verge del Remei
i el CAP d’Arenys de Munt i la
implicació personal del Dr. Ricard
Peiró, coordinador de l’ABS d’
Arenys de Mar.

Obertes les inscripcions per a les
Passejades per a la Gent Gran
El nou projecte de les regidories
d’Esports i Gent Gran compta amb
el suport de la Diputació de Barcelona. El projecte consisteix en 5
passejades per diferents indrets de
Catalunya que relacionem a continuació:
•
•
•
•

Divendres 10 de desembre
de 2014: Parc de Collserola.
Divendres 30 de gener de
2015: Parc Natural de Sant
Llorenç del Munt.
Divendres 27 de febrer de
2015: Montserrat.
Divendres 27 de març de
2015: Parc de Montesquiu.

Les passejades seran des de les 9
del matí a les 5 de la tarda i estan
adreçades a persones a partir de 60
anys que es trobin en bones condicions físiques, ja que les caminades
són d’entre 3 i 4 hores.
El preu és de 5 euros per passejada amb autocar i inclou el guia.
Prèviament s’haurà de formalitzar
una única inscripció que cobrirà
les despeses de l’assegurança (2
euros).
Al final del cicle cada participant obtindrà un diploma i, si l’assistència és d’un mínim d’un 80%,
un carnet com a participant.
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Visita del Director General de Joventut al Casal de
Joves L'Excorxador d'Arenys de Munt
El motiu de la visita era conèixer el projecte Brigada Jove, iniciativa pionera a la comarca del Maresme, per ajudar els joves del nostre municipi a fer-se seus els espais públics que utilitzen habitualment i que s’ha portat a terme a la nostra vila
els mesos de juliol i agost

D'esquerra a dreta. Sr. Fèlix Olivan, regidor d'Obres i Serveis; sra. Montse Carreras, regidora de Joventut; sr. Oriol Marin, Coordinador Territorial de Barcelona, sr. Joan
Rabasseda; alcalde d'Arenys de Munt i sr. Toni Reig, Director General de Joventut

Dijous 20 de novembre va visitar
l’Ajuntament d’Arenys de Munt el
sr. Toni Reig, Director General de
Joventut de la Generalitat de Catalunya i el sr. Oriol Martín, Coordinador Territorial de Barcelona.
A l’Ajuntament van ser rebuts per
l’alcalde Joan Rabasseda; el regidor
d’Obres i Serveis, Fèlix Olivan; i la
regidora de Joventut, Montserrat
Carreras. Després d’una presa de
contacte inicial i de fer una petició expressa per demanar suport a la continuïtat del projecte, es van afegir a la
reunió la tècnica de Joventut, Natàlia
Romero; i el cap tècnic de la brigada
municipal, Toni Subirà; que amb les
seves explicacions van poder donar
tota mena de detalls i anècdotes de la
feina que s’ha fet amb els joves.
Després de la reunió van fer una
visita a les instal·lacions del Casal de
Joves L’Escorxador, on van poder conèixer les iniciatives que s’estan treballant amb els nois i noies del poble
que utilitzen el casal.

Nou any amb ativitats i projectes renovats
Activitats al Casal de Joves l’Escorxador

Activitats d’informació i prevenció a
l’Institut Domènec Perramon
Projecte Joves Agents de Salut.
Continuarem treballant amb els/
les 8 joves alumnes del centre
formats/des en temes de salut i
prevenció, per a poder posar en
pràctica els coneixements adquirits i desenvolupar accions preventives vers els seus companys/
nyes

Totes les tardes de dilluns a divendres de 16:30 a 19:30 el Casal ofereix
als joves diferents activitats i
propostes:
Aula de suport a l’Estudi. Espai
amb suport educatiu on estudiar,
fer els deures i treballs. Tots els dimarts i dijous de 16:30 a 18:00 hores.
Taller creatiu: reciclatge, manualitats…DIY!!!! Tots els dimecres de
16:30 a 18:00.
Taller de cuina: pizzas, cuina de hallowen, galetes…
Espai de trobada: cada tarda de 18:00
a 19:30
Cinefòrum: Passi de pel·lícules i debat
Altres propostes sorgides dels joves

Institut Domènec Perramon

Punt d’informació i orientació
juvenil. Tots els dimecres de
10:00 a 13:00 hores els joves que
ho necessiten disposen al mateix
centre del suport d’una informadora/educadora

Taller “Gimnàstica emocional”.
Durant quatre sessions tots els i
les joves de 1er d’Eso aprendran
a reconèixer i gestionar una mica
millor les seves emocions.
Xerrada informativa “Opcions i
oportunitats d’estades a l’estranger.” Adreçada a alumnes de
2on de batxillerat.
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Convenis laborals,
flexibilitat i control
de presència

Aparell de control de presència col·locat a l'entrada de l'ajuntament

Els convenis col·lectius vigents a
l’ajuntament daten de l’any 2006,
i actualment s’està negociant un
nou conveni amb els treballadors
funcionaris i laborals de l’ajuntament. A més d’incorporar l’actualització normativa en el nou
conveni, l’objectiu d’aquesta negociació és definir un marc de
relació laboral que repercuteixi
positivament en el conjunt de
l’organització municipal.
El sistema de control de presència que s’ha instal·lat a la casa
consistorial, l’edifici de la Cotxeria, can Matalí i al magatzem de
la brigada municipal és una actuació que s’ha dut a terme per
al seguiment del compliment
d’horari i la flexibilitat de la jornada laboral, si escau.

Nomenament del
Jutge de Pau titular
i suplent
En el Ple de 18 de setembre es va
fer el nomenament, per un període de quatre anys, del sr. Antoni
Marpons com a Jutge de Pau titular d’Arenys de Munt i del sr.
Albert Jacint Larruy com a Jutge
de Pau suplent, en haver finalitzat la vigència dels nomenaments del període anterior. L’alcalde i el conjunt del consistori
van agrair els serveis prestats a
l’anterior Jutge de Pau suplent,
sr. Climent Colomer, qui no es
va tornar a presentar.

[ ] Quietament impera el fred
per tot el cel i per la terra.
I concilia el cor de l'home
amb la secreta enyorança.
Joan Vinyoli

Bon Nadal
i pròsper any 2015

"Castell amb estel", obra de l'artista local Jordi Torrent
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Canvis importants en
l'enllumenat públic

Un centenar d'arbres més
a la via pública

La nova licitació permetrà millorar l'enllumenat amb un cost més ajustat

Entre els mesos d’agost
i novembre s’han afegit nous punts de llum o
s’han re-instal·lat fanals al
carrer de la Mare de Deu
de Montserrat, al Passatge
de la Font, a la Travessia
Manolo Hugué, a la Riera Sant Martí, al Camí a
Can Zariquey, al carrer de
Can Cosme, al carrer Joan
de Tours, a l’entorn de Ca
l’Aranyó i a l’entorn del
Camp de Futbol.
També s’han realitzat
altres actuacions, poc visibles, per esmenar defectes existents a les instal·
lacions d’enllumenat a la
carretera C-61, al Polígon
Industrial Torrent d’en
Puig, al Parc Can Borrell,
al Parc de Can Jalpí, a la
casa consistorial, a la pista
de l’Escola Sant Martí, i a
diversos quadres elèctrics
d’enllumenat.
Aquestes
tasques han permès adequar les instal·lacions a la
normativa actual i revertint en la seguretat de les
persones.
Per altra banda, en les
properes setmanes s’activarà el Pla de millora de la
il·luminació del conjunt de
carrers d’Arenys de Munt
després d’haver iniciat,
el passat 15 de setembre,
la nova etapa en el servei
i el manteniment de l’enllumenat públic amb l’empresa especialitzada de la
comarca Boquet SA.
Després d’analitzar els
costos del manteniment i

conservació de l’enllumenat de la vila, d’avaluar la
possibilitat de mancomunar el servei amb pobles
veïns, de comptabilitzar el
cost d’una gestió directa, i
d’estimar el cost de la contractació d’un servei especialitzat extern, l’opció que
més avantatjosa en qualitat, servei i preu ha estat la
de contractar aquest servei
extern. Només en despeses de personal aquesta
opció ja permet un estalvi
de deu mil euros anuals.
Altres millores aconseguides en el contracte amb
Boquet SA han estat incloure en el mateix import
del contracte la substitució
preventiva del 25% de les
bombetes de l’enllumenat públic cada any, 34
garlandes decoratives per
Nadal, el subministrament
i instal·lació de 10 làmpades complertes, el subministrament i substitució de
25 làmpades semafòriques
cada any, una auditoria
energètica anual de cada
quadre, instal·lació i control lumínic, la implantació
de telegestió per lectura de
consums en cada quadre, i
una nova sistemàtica per a
la comunicació d’incidents
i rapidesa en la resposta.
Totes les actuacions que
es duen a terme en l’enllumenat d’Arenys de Munt
contemplen els criteris
d’eficiència energètica i de
seguretat.
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Operaris portant a terme la resembra d'un exemplar d'arbre.

Durant el mes de novembre s’ha dut
la terme la ressembra d’un centenar de
nous arbres a set zones d’Arenys de
Munt: Panagall, Lluís Companys, Joan
XXIII, Riera i Penya, Can Barbeta, Can
Victoriano i Torrent d’en Puig.
Aquesta actuació respon a la necessitat d’anar reposant aquells arbres
que, ja sigui per un procés natural o
per accident, estaven morts i no havien estat substituïts, i a la voluntat de
millorar l'espai públic.
En alguns casos s’han renovat els arbres morts per noves espècies més ben
adaptades, com el lledoner. El centenar d’arbres plantats tenen el diàmetre
suficient per a què creixin adequadament i tenen garantit el reg.
Aquesta ressembra d’arbres a la via
pública, la més important que s’ha fet
mai a la nostra vila, s’ha dut a terme a
la tardor per ser l’època de l’any més
adequada per garantir l’arrelament, i
en la gestió d’aquesta actuació s’han
aplicat criteris de racionalització que
han minimitzat el seu cost econòmic.

Tractament biològic de l'arbrat
Aquest tractament biològic evita utilitzar productes químics, i es basa en
uns organismes barrejats amb un substrat que depreden els insectes
Amb la voluntat de ser més
respectuosos amb el medi
ambient, s’ha continuat amb
el tractament biològic de
l’arbrat viari, que es va iniciar per primer cop a Arenys
de Munt el passat mes de
maig. D’aquesta manera
s’opta clarament per la lluita
integrada contra les plagues
en comptes d’utilitzar productes químics fitosanitaris.
Aquest estiu s’ha tractat la
psila (Cacopsylla pyri) que
ataca les albítzies i els cercis
siliquastrum als carrers Lluis
Companys, Avinguda de la
Pau i Torrent d’en Puig, mitjançant l’alliberament d’Anthocoris nemoralis, el mateix
insecte que s’ha alliberat per
tractar el plàtans de la riera.
El pugó de les acàcies al carrer de Can Barbeta, Passatge
Martina i Riera i Penya s’ha
combatut mitjançant l’espècie Aphidius colemani.
Aquest tractament es fa
mitjançant la col·locació a
l'arbre d’unes caixetes de
cartró que contenen els or-

Fotografia d'una caixeta col·locada en un plataner de la Riera.

ganismes barrejats amb un
substrat. Els insectes abandonen la caixa per instal·lar-se
a la copa dels arbres i depreden els insectes causants de

les plaga. Les caixes, que són
biodegradables, es deixen
instal·lades per si cal fer un
segon alliberament i es poden
reutilitzar.
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Tortugues a l’estany de Can Jalpí i
altres espècies invasores

Dues flors “Viles Florides 2014” en
reconeixement a Arenys de Munt

Espècie invasora, tortuga de Florida a l'estany de Can Jalpí

Moment de l'entrega del reconeixements a mans del Conseller Joan Pelegrí

A finals d’agost es van extreure de
l’estany de Can Jalpí 35 exemplars
de tortugues, de 6 espècies diferents.
Aquesta és una de les accions dutes
a terme, amb la col·laboració dels
tècnics de medi ambient municipals
i voluntaris, encaminada a la protecció del medi ambient, en el marc de
la lluita contra les espècies invasores
de flora i fauna. Les tortugues recu-

En el moviment Viles Florides creat per fomentar la millora de l'espai verd, la vila d'Arenys de Munt
ha obtingut el reconeixement de
dues flors, d'un màxim de tres, per
la professionalitat i la feina ben
feta en la gestió del medi ambient
a la nostra vila.
El jurat de Viles Florides, format per professionals del sector
del viverisme, la jardineria i el
paisatgisme, va valorar especialment l'esforç de l'ajuntament
en les noves iniciatives en l'espai
verd d'Arenys de Munt, més respectuoses amb el medi ambient, i
en el manteniment de l'entorn del
Can Jalpí -on s'hi troben elements
com el passeig dels avellaners, el
bambudal i l'estany amb plantes
aquàtiques-, la riera amb plàtans, i
els parcs de Can Borrell i de Lourdes. També es va tenir en compte
la utilització de la lluita biològica
integrada que s’està duent a terme
a Arenys de Munt, substituint la
utilització de productes químics

perades es van traslladar al Centre
de Recuperació d'Amfibis i Rèptils
de Masquefa, i a l’entorn de l’estany
s’hi ha instal·lat cartells informatius
per tal d'evitar que s'hi abandonin
més tortugues i que la gent els doni
menjar. L’empresa SERHS va col·
laborar en la recuperació de les tortugues de Florida del parc.

Visita canalització de la Riera

Foto d'un tram dels calaixos de la canalització de la Riera

Dimarts 1 de juliol, els membres del
Consell d’Urbanisme i de seguiment
de la Riera que van estar interessats,
van realitzar la visita als calaixos
compresos en el tram entre el Passeig de Can Jalpí i el Panagall.
Després de la tempesta del dia 29
de juny es va poder veure com la
canalització funcionava bé en tot el
tram i els calaixos eren nets. També
es va comprovar el funcionament

dels diferents carrers i rials connectats. Amb les obres connexió del
Rial de Can Corney i a la recollida de
les pluvials del tram urbà es preveu
una reducció molt important de l’aigua que circula per la llera els dies
de pluja intensa.
L'accés a la canalització està dissenyat només per al manteniment de
la infraestructura amb les mesures
de seguretat per evitar accidents.

per al tractament de les plagues.
Viles Florides és un projecte impulsat per la Confederació d'Horticultura Ornamental de Catalunya i en l'edició d'enguany hi van
participar 36 ajuntaments, doblant
el nombre de participants de l'edició anterior.

El Jurat va valorar l'esforç
de l'ajuntament en les noves
iniciatives en l'espai verd
d'Arenys de Munt.
En un acte celebrat el 5 de setembre a Figueres, el conseller
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural, Josep
Maria Pelegrí, va lliurar el guardó a l'alcalde i regidor de Medi
ambient i Sostenibilitat, Joan Rabasseda, qui va posar en valor els
projectes mediambientals que treballen els tècnics municipals amb
una bona coordinació entre l'àmbit tècnic i polític.

La Central de Can Jalpí no para!
Les activitats relacionades amb el
medi ambient que s’organitzen a
la Central per la regidoria de Medi
Ambient, el Centre d’Informació
del Parc Montnegre i el Corredor,
i l’Institut Català d’Ornitologia
comprenen cursos de formació,

passejades per l’entorn d’Arenys
de Munt, coneixement del món
dels ocells, dels bolets, de les espècies autòctones i exòtiques, etc.
La informació actualitzada sobre
aquestes activitats sempre es pot
consultar a:

http://lacentraldecanjalpi.blogspot.com
Oficina d’Atenció de la Vila - OAV
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Incentius fiscals, més accions informatives i de control
per a millorar la recollida selectiva
Amb l’objectiu de millorar els resultats de la recollida selectiva porta a porta, reduir la
fracció resta i regular el mal ús que s’està fent dels contenidors de les àrees d’emergència
s'han posat en marxa accions informatives i de control, a més a més d'incentius fiscals

Nova Tarifa de preus de
la Deixalleria més econòmica per a empreses
Terres, runa i restes
d'obra
0,02 €/Kg
Fusta que conté
substàncies perilloses
0,02 €/Kg
Mobles
0,02 €/Kg
Vidre pla
0,02 €/Kg
Voluminosos
0,03 €/Kg
Rebuig
0,03 €/Kg

Deixalleria mancomunada d'Arenys de Munt, Arenys de Mar i Sant Iscle de Vallalta

El passat mes d’agost es va
distribuir el butlletí municipal, l’Ajuntament Informa, dedicat a la gestió dels
residus municipals. Durant
el mes de setembre es van
inspeccionar 453 bosses del
porta a porta del dissabte i
22 contenidors de rebuig a
4 àrees d’emergència, on es
van obrir 238 bosses. Tots
els incompliments de l’ordenança de residus han estat notificats.
Recordem especialment
que el dissabte només s’ha
de treure la fracció resta o
rebuig, que correspon només als residus que no es
poden separar selectivament. Per cada tona d'en-

vasos recollida estalviem
30 €, per cada tona de la
fracció orgànica estalviem
34 €, per cada tona de paper i cartró estalviem 120 €,
i per cada tona de fracció o
resta o rebuig que recollim
els dissabtes hem de pagar
52 €. Des de la regidoria de
Participació Ciutadana i la
regidoria de Medi Ambient
i Sostenibilitat es continua
amb la campanya de civisme per millorar la recollida
de la brossa.

Per cada tona de
rebuig recollit hem
de pagar 52 €

Tarifa molt més econòmica per als residus comercials a la Deixalleria
Ara és més barat portar
residus comercials o procedents d’activitats econòmiques a la Deixalleria municipal. A partir del passat

mes d’agost es van reduir
els preus amb la intenció de
facilitar la recuperació econòmica en temps de crisi i,
al mateix temps, incentivar
el reciclatge dels residus
amb l’ús de la Deixalleria.
Per portar la runa a la
deixalleria, per exemple,
s’havia de pagar 0,0655 €/kg
i ara es paga 0,02 €/Kg, una
tercera part. El mateix per
a la fusta, que ha passat de
0,07 €/Kg a 0,02 €/Kg. Una
altra fracció que es pot gestionar de manera més econòmica és l’esporga o restes
vegetals de parcs i jardins;
abans calia pagar 0,0996 €/
kg i ara costa 0,04€/Kg. Més
informació a la pròpia Deixalleria, a l’Oficina d’Atenció de la vila, o a www.
arenysdemunt.cat
La taxa de la brossa: un
10% més barata si utilitzes
compostador a casa
Les ordenances fiscals
aprovades en el Ple de 18

de setembre van incorporar una nova tarifa per als
habitatges que acreditin
el tractament de les restes
orgàniques i vegetals que
es generen en llur habitatge mitjançant el procés de
l’autocompostatge casolà.
Aquesta nova tarifa representa un descompte del 10%
en la taxa de les escombraries, que és pot sumar a l’altre
descompte del 10% si es fa
ús de la Deixalleria municipal.

Per cada tona
d'envasos recollits
estalviem 30 €, i 34 €
si es tracta de fracció
orgànica
A fi de comprovar la correcta separació i gestió de la
fracció orgànica en els compostadors casolans, l’Ajuntament podrà dur a terme
les inspeccions i controls
que consideri necessaris. La
sol·licitud per demanar el
descompte s’ha de presentar
entre l’1 de gener i el 31 de
març a l’Oficina d’Atenció
de la Vila. A la mateixa Deixalleria municipal, a l’OAV
i a www.arenysdemunt.cat
es pot consultar la informació relativa als descomptes
en la taxa de la brossa.

Residus de parcs i jardins,
biodegradables
– ESPORGA
0,04 €/Kg
Matalassos
0,09 €/Kg
Làmines de PVC
0,13 €/Kg
Fibra de vidre
0,14 €/Kg
Aerosols
0,22 €/Kg
Radiografies
0,63 €/Kg
REPQ – Comburents
permanganats
0,63 €/Kg
REPQ – Comburents
cromats
0,63 €/Kg
REPQ – Comburents
(oxidants no permanganats, ni cromats)
0,63 €/Kg
Comburents peròxids
0,63 €/Kg
REPQ – Productes químics
–
Reactius de laboratori
0,63 €/Kg
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Cansat de voltar?

i fins a 1000 € pots guanyar!
A més, si vols estalviar...
talonaris amb descomptes
a totes les botigues pots trobar.

www.gaudeixarenysdemunt.cat
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Trobada per fer un producte turístic
El dia 21 d'octubre, a la Masia Can
Borrell, va tenir lloc una trobada amb
els propietaris d'habitatge d'ús turístic, restaurants, bars i diferents activitats de serveis. En aquesta primera
trobada es va poder intercanviar opinions i compartir experiències amb
l'objectiu d'elaborar un producte turístic així com coordinar estratègies
comunes per a potenciar el turisme a
la nostra vila.
Amb l'empresa dinamitzadora
NOEMA es va fer un petit taller amb
l'objectiu de començar a promocionar les ofertes de l'àmbit turístic. Van
sorgir idees com fer un petit catàleg
d'activitats, llocs per visitar, serveis
per poder-los tenir en els habitatges,
poder fer descomptes en els restaurants i serveis, etc. A més a més dels
habitatges d'ús turístic, també hi ha
una iniciativa privada de petit Càmping que sumaria en aquest projecte de producte turític d'Arenys de
Munt.
L'acte va ser ben acollit pels assistents. Per a poder avançar en el
treball iniciat i definir estratègies, es
tornaran a fer al llarg dels propers
més trobades.

La Masia Can Borrell va esdevenir l'espai de trobada per al debat sobre el producte turístic d'Arenys de Munt

Millores al web municipal per a persones amb discpacitats visuals
S'ha implementat al web municipal
el sistema de Readspeaker, una eina
que permet escoltar, en català, qualsevol dels continguts, només clicant
a la icona “Escoltar” ubicada a l’encapçalament de cada notícia.
L'ús de ReadSpeaker no requereix
cap preparació prèvia per part de la
persona usuària, que pot escoltar el
text desitjat de forma íntegra o fraccionada, amb la possibilitat de seleccionar-lo i arxivar-lo en format mp3.

Aquest nou lector està pensat per
millorar l'accés als continguts web a
les persones amb discapacitat visual,
amb dificultats de lectura, com els
dislèxics. També millora l'accés als
continguts a la gent gran, nens que
encara no són capaços de llegir i persones que aprenen el català.
Aquesta millora del web municipal forma part dels treballs de modernització que aniran posant-se en
marxa els propers mesos.

SABIES QUE...
A 18 de novembre de 2014 el nombre provisional
d’habitants d’Arenys de Munt era de 8.801 empadronats, 4.446 homes i 4.363 dones. Daquests
veïns i veïnes de la vila, un home i cinc dones tenen més de 100 anys.

El termini de pagament de proveïdors promig del
tercer trimestre 2014 ha estat de 18,4 dies.
La nova licitació de l'enllumenat estalviarà al
pressupost 2015 més de 10.000 €.

Al mes de novembre a Arenys de Munt teníem 105 € és el cost promig per esporgar cada arbre
634 persones inscrites a l’atur, dels quals 300 per- al terme municipal d'Arenys de Munt, tot inclòs.
sones són homes i 346 són dones, una reducció
de 1,8% respecte el mes anterior.
El 64% de la brossa generada per les llars és rebuig. 34 € estalviem per cada tona de fracció orEl nombre d'aturats per sectors són: Serveis, 426; gànica que s'ha pogut reciclar correctament.
industria, 118; construcció 73; agricultura 4; sense ocupació anterior, 25.
50% d'augmet de les transaccions immobiliràries
dels 3 trimestres 2014 respecte l'any anterior.

XIX mostra del
“Relleno”

Diumenge 9 de novembre, a les
12 del migdia, a la plaça de l’Església, va tenir lloc la XIX Mostra de “relleno”, enmarcats dins
els actes de la Festa Major 2014.
Un any més la mostra va tenir molta concurrència de public
que any rere any espera la mostra per poder adquirir les pomes
de “Relleno”.
Com a novetat aquest any s'ha
penjat a la web municipal un recull de receptes per animar a la
gent a provar de fer el relleno.
Des de la Regidoria de Promoció del poble junt amb la Gent de
la Breda de l'Eixample s'està treballant per cercar noves formes
de fer el taller i adaptar-lo per
seguir promocionant les “Pomes
de Relleno” dins el marc de la
Festa Major, ja que són una tradició que cal conservar i difondre.

23

24

2014 DESEMBRE I AMUNTARENYS

I ENTREVISTA ABIC

"COMPRA A ARENYS DE MUNT,
GAUDEIX DEL TEU POBLE"
L’ABIC
Associació de Botiguers i
Comerciants d'Arenys de Munt
Actualment compta amb 84
establiments adherits. Per poder
accedir a tota la informació
referent a aquesta associació tenen una pàgina web
www.gaudeixarenysdemunt.cat
que es composa de una pàgina
inicial amb ofertes, promocions i
novetats dels comerciants; un bloc
d'informació i notícies relacionades amb l'Associació; i una guia
comercial amb una informació
complerta del comerç d’Arenys
de Munt.
També es pot accedir per la seva
pàgina de Facebook
L’ABIC és una Associació molt
participativa a tots els esdeveniments i activitats del poble.

C

om serà aquesta campanya de Nadal 2014?
Es penjarà una pancarta
de 10 metres a l’entrada
d’Arenys de Munt amb un eslògan
que hem triat: Compra a Arenys
de Munt, gaudeix del poble. Hem
fet també per a cada comerç uns
peus de fusta que portaran un vinil
amb aquest eslògan, una part en
blanc per a què cada comerç posi
les ofertes que vulgui i el logo de
l’ABIC amb la direcció de la pàgina web. Per a la gent serà una cosa
identificativa que farem servir per
a més campanyes. També farem un
bloc de descomptes, els números de
loteria de Nadal, un sorteig de 1.000
euros en vals de compra i un plànol d’Arenys de Munt amb tots els
comerços de l’Associació ubicats als
seus carrers.
Després farem un outlet a la Rbla.
Francesc Macià, 6, per a tots els socis
que vulguin. El motiu és oferir a la
gent la possibilitat de comprar coses
bé de preu.

Em podeu explicar una mica la
història i els objectius generals de
l’ABIC?
L’Associació porta molts
anys, des de l’any 90-91.
Va haver-hi un moment
en què, en una reunió,
molts associats van
plantejar d’esborrar-se perquè no
veien el benefici d’estar
adherits. Però
uns quants vam
sortir i ens vam oferir
per formar part de la junta
per seguir endavant.
Els nostres objectius són
intentar dinamitzar el comerç
del poble, estar units i fer les coses
en bloc perquè així surten millor,
com per exemple, buscar descomptes, demanar el paper d’embolicar a
l’engròs perquè surt més econòmic,
etc... Creiem que si estem junts més
força tenim a l’hora de demanar
qualsevol ajuda. Estem intentant
també que totes les botigues i comerços d’Arenys de Munt s’afegeixin a l’Associació perquè la quota és
molt petita, 6 euros mensuals.
Tots els socis tenen el mateix nivell
de participació dins l’Associació?
Hi ha poca implicació, encara que,
últimament, amb aquesta campanya
de Nadal, sembla que la gent s’està
animant. D’anar insistint al final
sembla que estem aconseguint que
participin una mica més. És una
campanya a llarg plaç.

"Volem canviar la tendència i
la mentalitat de la gent, però
també s’ha de canviar la
mentalitat del botiguer que
pensa que no pot competir
amb les grans superfícies "

S’ha de fer entendre a la gent que
les coses no són immediates, pots
fer una campanya com la Nit Bruixa, que a nosaltres només ens dona

feina perquè no ens repercuteix en
res. És una manera d’anar dient que
estem aquí i això a la llarga donarà
el seu fruit. En una fira també hi ha
molta gent que no vol sortir a posar
la paradeta al carrer perquè diuen
que no venen res, però després la
gent que et veu pot acabar passant
per la teva botiga. Si no surts no et
veuen.
Com es financia l’ABIC? Es capten
nous socis?
Amb les quotes dels socis i subvencions de l’Ajuntament d’Arenys
de Munt i de la Diputació de Barcelona, la loteria, el carrilet.... Hi ha
molts comerços i empreses a Arenys
de Munt que no formen part de
l’ABIC i la veritat és que costa molt
perquè tampoc tenim gent que s’hi
dediqui a passar per aquests negocis
per parlar amb ells.

"Creiem que si estem junts
més força tenim a l’hora de
demanar qualsevol ajuda.
Estem intentant també que
totes les botigues i comerços
d’Arenys de Munt s’afegeixin
a l’Associació perquè la quota
és molt petita, 6 euros
mensuals"

Tenim la intenció de fer un full
amb els avantatges de l’Associació i
repartir-ho. Volem oferir-li també als
industrials dels polígons.
Quines activitats són les que
aporten més benefici (econòmic o
d’imatge)? La Nit Bruixa? La Festa
Major? Nadal?
La Nit bruixa és d’imatge. A la
Festa Major, només fem el carrilet
i després el concurs d’aparadors.
També és més benefici en imatge. Hi
ha coses que no resten però tampoc
sumen.
Al Nadal sí que es nota el tema
econòmic. Ara amb aquesta campanya veurem si funciona millor que
anys enrere.

Quins són els objectius i estratègies a curt i a llarg plaç de l’ABIC?
L’ objectiu a llarg plaç és que ens
vegin, el que parlàvem abans. També intentar fer veure a la gent que
el comerç d’Arenys de Munt ni és
més car ni més dolent que el d’altres
llocs. S’ha de conscienciar a la gent
de comprar aquí. La gent el que fa
és anar a mirar fora i quan no ho
troba, com a últim recurs, ho mira
aquí i ho troben. Volem canviar la
tendència i la mentalitat de la gent,
però també s’ha de canviar la mentalitat del botiguer que pensa que no
pot competir amb les grans superfícies. Nosaltres creiem que sí podem
competir.
Quin tipus de relació hi ha amb
l’Ajuntament d’Arenys de Munt?
Ara mateix hi ha una bona relació. Fem moltes coses plegats, ens
reunim per parlar....
Feu activitats amb altres associacions i/o entitats del poble?
Sí, a la Nit Bruixa amb la Coral
del Remei, el teatre del Centre Moral, Ràdio Arenys de Munt, el Grup
Fotogràfic, Els Tres Tombs, etc...
La idea amb la que vam començar
aquest any és que les coses que fem,
intentar que altres associacions hi
participin.
Com valoreu l’estudi que es va fer
sobre el comerç d’Arenys de Munt?
L’estudi estava molt ben fet però
no ens ha aportat més informació de
la que ja teníem i tampoc ens donava cap solució. Els resultats de l’enquesta nosaltres ja els sabíem: que hi
ha gent que compra fora, que falten
productes en algunes botigues, etc...
Nosaltres volíem solucions a aquests
problemes, però no ens van donar
cap.
Elisa Boullón
premsa@arenysdemunt.cat
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Mainada, establiment guanyador del 4r Concurs
d'Aparadorisme d'Arenys de Munt
Enguany han participat 14 establiments comercials. Mainada, Temps per al cos i Can
Gena var ser els tres establiments amb una valoració més alta per part del jurat. Forn
de pa Can Puig va ser l'establiment guanyador de la votació popular.

Foto de l'aparador guanyador, Mainada

El dissabte 22 de novembre es va
realitzar la votació del 4r Concurs d'Aparadorisme d'Arenys de
Munt, iniciativa de la regidoria de
Promoció Econòmica i Comerç en
col·laboració amb l'Escola Àrtidi i
l’Escola Superior d'Aparadorisme
i Visual Marxandatge de Barcelona, i que ha comptat amb la gestió
de Noema Consulting, S.L.
Els membres del jurat, que estava composat per Cristina Izquierdo Lantada, tècnica de Comerç de
la Diputació de Barcelona; Antoni
Marpons, representant del Grup
Fotogràfic d’Arenys de Munt; Olga
Villacampa, consultora de Noema
Consulting; Mònica Ibáñez, tutora
dels cursos d’aparadorisme i visual merchandising; i Josep Sánchez,
regidor de Promoció Econòmica i
Comerç de l’Ajuntament d’Arenys
de Munt, van efectuar la visita als

catorze aparadors dels establiments participants per realitzar la
votació corresponent. Els criteris
que es van tenir en compte per a la
valoració van ser l’originalitat de la
composició, el disseny i la qualitat
del treball, l’impacte comercial i
l’opinió positiva dels clients.
De la deliberació del jurat i corresponent votació, va resultar com
a guanyador de la 4a edició del
concurs, l’establiment Mainada i
les dissenyadores de l’Escola Àrtidi, Cristina Ximénez i Jèssica Mateo. El premi per a l’establiment
guanyador consisteix en una inscripció gratuïta al curs d’estiu d’iniciació a l’aparadorisme conceptual, gentilesa de l'Escola Àrtidi; i per
als dissenyadors una estada d’una
nit a L’Anxaneta, habitatge d’ús
turístic d’Arenys de Munt.
El segon premi va ser per a

Presentació pública de l'estudi d'hàbits de
compra i valoració de l'oferta comercial a
Arenys de Munt
Dimecres 1 d’octubre es va
realitzar la presentació pública de l’estudi Hàbits de
compra i valoració de l’oferta
comercial a Arenys de Munt,
que ha realitzat l’empresa
Opinòmetre gràcies al suport
de la Diputació de Barcelona.
En aquest acte es va comptar amb l’assistència del diputat delegat de Comerç,
sr. Jordi Subirana, acompanyat de la tècnica de comerç
de referència pel municipi
d’Arenys de Munt, Sra. Cristina Izquierdo.
Els tècnics de l’empresa
Opinòmetre, Josep Ribó i Jordi Gallés, van presentar els
resultats de les enquestes de
residents i compradors efectuades aquesta primavera,
així com l’anàlisi DAFO i les
línies estratègiques de millora que s’extreuen de l’anàlisi
d’aquests resultats.
Presentació pública de l'estudi amb el diputat de comerç, sr. Jordi Subirana

Temps per al cos i per a la dissenyadora Ana Cruz i el tercer premi
per a Can Gena i pels dissenyadors
Caroline Arditi, Catalina Molina,
Natàlia R. Gallego i David Vidal.
Aquests premis van ser reconeguts
amb un diploma acreditatiu.
El premi de la votació popular
va ser per al Forn de pa Can Puig i
per a la dissenyadora Maria Kochneva i, del sorteig que es va realitzar entre tots els votants, va ser
guanyadora la sra. Patro Fàbregas.
El premi consistia en una panera
amb lots de productes, gentilesa
dels establiments participants.

Nova campanya de promoció
del comerç local per Nadal
L’Abic inicia la seva campanya de Nadal
“Compra a Arenys de Munt, gaudeix del
teu poble”
ran el sorteig de 1.000€ en
vals de compra.

L’Abic -Associació de
botiguers i comerciants
d’Arenys de Munt- inicia
la seva campanya de Nadal “Compra a Arenys de
Munt, gaudeix del teu poble” amb molts premis i
descomptes. Amb aquesta
nova iniciativa es torna a
posar en marxa la campanya de vals amb descomptes directes a les botigues
de l’associació. També fa-

Botiga Outlet a la Riera
Aquest any l’associació de
botiguers no farà el concurs de guarniments de
balcons, però com a novetat s'ha obert una botiga
outlet a la Riera. Aquesta
botiga estarà oberta al llarg
de toda la campanya de
nadal i mes de gener.
Estarà oberta fins a finals de gener en horari de
5 a 8 del vespre. Enguany
l’ABIC no farà el concurs
de guarniments de balcons, però com a novetat,
es repartiran uns plànols
per conèixer la ubicació de
les botigues de l’associació.
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CONSELLS DE SEGURETAT
PER EVITAR ROBATORIS

Millores en la
pintura viària
i senyalització

Des de la regidoria de Governació i Mobilitat, per tractar d’evitar robatoris en els
habitatges que solen repuntar quan s’acosten les festes de Nadal, la Policia Local demana la col.laboració dels veïns i veïnes i recomana TRUCAR A LA POLICIA LOCAL en
les següents situacions:

*
*
*

Si veu alguna persona sospitosa pels voltants del seu domicili.
Si troba alguna persona sospitosa a les escales dels seu bloc.
Si sent algun soroll estrany a la seva escala o en pis d’algun veí que és fora.

Així mateix, la Policia Local recomana que:

Tingui en compte que:

1. Si alguna persona desconeguda truca a l’intèrfon del seu bloc, abans d’obrir asseguri’s
qui és i on va. Si té dubtes o li crea desconfiança, no obri i truqui a la Policia.

1. Quan roben en un habitatge gairebé sempre regiren els dormitoris i menjador.

2. Si marxa de vacances, que algun conegut o
familiar buidi la seva bústia.
3. Quan entri i surti del bloc de pisos procuri
que la porta quedi tancada.
4. Quan marxi de casa deixi totes les finestres
tancades i recordi de tancar amb clau el
pany de la porta d’entrada.
5. Si té alarma instal.lada a casa seva, connectila abans de marxar.
6. Quan surti amb el cotxe del seu garatge,
abans de marxar asseguri’s que la porta del
mateix queda tancada i que no hagi entrat
cap desconegut.

2. Quan entren a robar en un pis, normalment
abans de forçar la porta s’asseguren que en
els pisos del replà no hi hagi ningú, per la
qual cosa truquen als timbres i si surt algun
veí li pregunten si allà hi viu una persona
fictícia. Si es troba en una situació d’aquestes i la persona li resulta sospitosa, truqui a
la Policia.
3. Si alguna vegada és fora i li agafen la bossa
de mà amb la documentació i les claus del
seu domicili TRUQUI ràpidament a la Policia i torni a casa seva, per si els lladres amb
l’adreça i les claus hi anessin a robar.

PER A LA PREVENCIÓ DE FETS DELICTIUS és molt important la col·laboració entre els ciutadans i la Policia. Per
això es demana als veïns/nes que qualsevol fet que els cridi l’atenció i/o pugui resultar sospitós es comuniqui a
la Policia. Tels. 629 20 47 40 / 93 793 79 70 o 112

Augmenta la demanda de la targeta T-12 de transport públic
A finals del curs passat, des de la regidoria de Mobilitat, es va enviar als
nens i nenes de les escoles Sant Martí i Sobirans una circular i un tríptic
d’informació de la targeta T-12 de
transport públic per als nens i nenes
de 4 a 13 anys.
Aquesta targeta és un títol personalitzat on hi consta el nom i DNI,
que només pot fer servir el nen o
nena titular, que s’ha de validar a
cada viatge, i permet fer gratuïtament un nombre il·limitat de viatges

a la xarxa de transport públic del
sistema tarifari integrat, dins de la
mateixa zona tarifària on resideixi el
nen o nena.
En els darrers mesos ha augmentat considerablement el nombre de
targetes T-12 tramitades per veïns
d’Arenys de Munt, passant de les 12
solicituts mensuals més de una vintena durant els darrers mesos.
Podeu trobar més informació sobre la targeta T-12 a www.t-12.cat o
al telèfon 902 444 012.

Les darrereses setmanes s’han
continuat portant a terme les
actuacions relacionades amb la
pintura viària i senyalització en
diversos carrers del poble. Durant els mesos de juliol i agost
amb la col.laboració de la Brigada Jove.
S’ha repintat la senyalització
horitzontal de tot el carrer de la
Rasa aprofitant que ja està obert
l’accés entre aquest carrer, l’av.
de la Pau i el c/ Parlament de
Catalunya i que s’han instal.lat
unes reixes a la cruïlla amb els
carrers Vell i Olivera per millorar
la capacitat per evacuar l’aigua
cap al caixó principal de la riera.
Amb l’inici del curs escolar s’han
repintat els passos de vianants
de la zona de la ctra. de Lourdes
que formen el camí segur cap a
l’escola Sobirans.

Cessió del radar
del Servei Català
de Trànsit
Dins el marc del conveni de col.
laboració en matèria de control
de velocitat signat l’any passat
entre el Servei Català de Trànsti
i aquest Ajuntament, que té per
objecte la vigilància i control dels
excessos de velocitat de trànsit
en les travesseres i vies urbanes
del nostre municipi en benefici
de la seguretat vial, durant la
segona quinzena d’octubre s’ha
portat a terme, per part de la Policia Local, controls de velocitat
en diferents punts de les carreteres C-61 i la BV-5031.
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Obres de millora a la via pública en 5 carrers d'Arenys
de Munt
La Generalitat de Catalunya ha atorgat una subvenció, dins el marc del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya
(PUOSC), que ha permès a l’Ajuntament la realització de diverses obres a la via pública. S’han realitzat 5 actuacions, en
diferents sectors del poble, i amb la contractació de diferents industrials

5
1

actuacions de millora de la via
pública en diferents carrers

Construcció d’un tram del paviment de
vorera a la carretera de Torrentbò

A la carretera de Torrentbò hi havia un
tram de vorera que quedava per construir en dos
sectors que han anat desenvolupant-se, entre els
carrers Primer de Maig i Rambla de l’Eixample.
L’actuació ha consistit en l’enderroc de paviment
de vorera existent i en la formació de vorera i anivellament, seguint la continuïtat de la vorera provinent de l’Eixample i fins a la connexió amb el
carrer Primer de Maig. S’ha desplaçat la marquesina de l’autobús per tal de permetre el pas pel seu
davant i que no hi hagi impediments ni barreres
arquitectòniques.

2

1. Tram de la carretera de Torrentbò abans i després de les obres de millora

Reparació del paviment del carrer Pau
Casals

Al carrer Pau Casals s’ha millorat el paviment en la part de circulació dels vehicles, ja que
estava molt malmès per antigues rases de serveis i
assentaments diferencials del terreny. És un carrer
que recull les aigües del Rial de la Creueta i en
episodis de pluges baixa gran quantitat d’aigua.

3

Reparació del paviment del Pi Gros

2. Reparació del paviment del carrer Pau Casals, abans i després de l'actuació

El voltant del Pi Gros és una cruïlla molt
utilitzada en el nucli urbà i l’actuació realitzada ha consistit en el fresat del formigó existent
i posterior estesa de capa asfàltica. La intervenció
no ha afectat les arrels de l’arbre.

4

Construcció de reixes al carrer de la
Rasa

El carrer de la Rasa ha millorat la capacitat
per evacuar l’aigua cap al caixó principal de la riera; s’ha construït una reixa al carrer Vell; una al
carrer de la Rasa, cruïlla amb carrer Nou; i dues
més al mateix carrer de la Rasa, en el tram del carrer Olivera a la Riera. També s’ha formigonat la
vorera del carrer Vell cantonada amb el carrer de
la Rasa.

5

3. Reparació del paviment de la cruïlla del Pi Gros

Reparació del paviment de Rial Pasqual

El Rial Pasqual és un vial molt utilitzat per
accedir al barri de Sant Carles, amb una densitat
molt alta d’habitatges. El paviment estava molt
malmès per anteriors intervencions de pas de
serveis que havien tingut un desgast diferencial,
creant uns forats que en un futur proper podien
haver arribat a posar en perill la circulació de vehicles de dues rodes i la dels vianants. La intervenció ha consistit amb fresat del paviment de
formigó i posterior estesa de capa asfàltica.

4. Construcció de reixes al carrer de la Rasa
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Un pas endavant més per licitar les obres
d'urbanització superficial de la Riera
Per a la licitació de l'obra s'han presentat 10 empreses.
El procediment de licitació segueix el seu curs.
Es preveu que durant el mes de desembre s'adjudicarà finalment l'obra a l'oferta més competitiva.

Imatges de com quedaria un tram de Riera amb l'asfaltat final i les llambordes. A l'esquerra foto actual, a la dreta projecció virtual dels acabats

Dimarts dia 25 de novembre es van
obrir els sobres número 1 de les 10
empreses que han presentat, en termini, la documentació per concursar en el procediment de licitació de
l'obra d'urbanització superficial de
la Riera. El projecte és el tram de la
Rambla Francesc Macià i Rambla Eixample.
Un cop oberts els 10 sobres i comprovada la documentació, s'han admès 9 empreses i demanat, a algunes, documentació complementària.

El dimarts dia 2 de desembre va tornr-se a reunir la mesa per comprovar
la documentació complementària i
obrir la resta de sobres. La documentació amb les propostes tècniques i
econòmiques serà analitzada pels
tècnics municipals perquè la mesa
pugui fer l'adjudicació.
El procediment de licitació segueix
el seu curs i cal aclarir que no tenen
cap incidència els recursos o altres
procediments que s'iniciïn per les
contribucions especials, doncs són

dos procediments independents. Els
recursos de reposició interposats només representen el 6% de les propietats afectades per les contribucions
especials.
Presentades 10 empreses, es
preveu resoldre l'adjudicació de
l'obra abans de tancar l'any.
El procediment s'està portant a
terme d'acord amb la normativa vi-

gent. A més a més dels serveis tècnics
i jurídics municipals, es compta amb
una assessoria especialitzada per a
aquest tema tan complex.
Un cop resoltes les diverses al·
legacions tant a les Contribucions
Especials com les del Plec de Condicions del Concurs Públic per a la contractació de l'execució del Projecte, i
els recursos d'interposició presentats, licitada l'obra abans de tancar
l'any, es tindrà tot apunt per iniciar
les obres d'urbanització de la Riera.

La connexió del Rial Can Cornei una prioritat del Govern municipal

El Rial de Can Cornei aporta una gran quantitat d'aigua a la llera

Ja s'ha contractat la redacció del projecte i la direcció d’obres i coordinació
de seguretat i salut de la connexió del
Rial de Can Cornei a la canalització
general de la Riera.
La connexió del Rial de Can Cornei ha estat sempre una voluntat del
govern, així com també una demanda
dels altres grups polítics i de la ciutadania, per tal d’evitar i minimitzar
les avingudes d’aigua en els casos de
fortes pluges.
El Rial de Can Cornei aporta una
gran quantitat d'aigua a la llera, sent
de les principals aportacions que en-

cara no entren a la canalització i provoca, en dies de pluja, que per sobre
la Riera encara passi molta aigua.
Aquest rial està fora de l’àmbit del
projecte d’urbanització superficial de
Rbla. Eixample i Rbla. Francesc Macià
i per aquest motiu no es podia incloure en la licitació. L’Ajuntament, amb
finançament propi, vol tirar endavant
la connexió i s’ha buscat la solució
tècnica adequada.
Un cop redactat el projecte, es farà
la contractació de l’obra per iniciar al
més aviat possible les obres.
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Arenys de Munt ja disposa d'un Pla Director
d'abastament d'aigua potable
El Pla director preveu inversions en la xarxa d'abastament d'aigua potable en 1,9 milions
d'euros els propers anys. L'ajuntament i l'empresa municipal Gusam SA, comptaran amb
150.000 euros per la posada en marxa del Pla Director l'any 2015

La Diputació de Barcelona, a través
de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat,
ha entregat a l'Ajuntament d'Arenys
de Munt el Pla Director d'abastament d'aigua potable. D'acord amb
aquest pla, caldrà fer inversions en
la xarxa el propers anys per valor de
1.906.824,24 €. Els treballs que s'han
realitzat fins ara per Aigües d'Arenys
ja han servit per millorar-ne el rendiment. Els redactors han valorat positivament les actuacions portades a
termes els darrers anys.

Xarxa d'aigua d'Arenys de Munt
•

•

•

•

•

La xarxa disposa de 8 pous, 6
dipòsits municipals, 1 de gestió comarcal, 11,6 km de xarxa
en alta i 39,98 km. de xarxa en
baixa.
Tenim prop de 4.000 abonats i
el consum total aproximat és
de 385.000 m3.
El consum diari per persona
és de 124 l/dia semblant a la
mitjana catalana.
L'aigua distribuïda és un 60%
de compra i un 40% prové de
recursos propis (Pous i Mines).
El rendiment actual està al
voltant quan el 3r trimestre
del 2012 era del 60%.

Amb aquest objectiu, el Pla proposa unes actuacions de millora que cal
anar fent en el curt, mig i llarg termini adaptant-se a la disponibilitat de
finançament.

Objectius del Pla Director
•
•

•

•

•

Garantir el servei en situacions normals i d'emergència.
Buscar estratègies de consum
de recursos per poder mantenir, o bé millorar, la relació
actual d'un 40% de recursos
d'aigua pròpia i un 60% de
compra.
Renovar la xarxa i canviar canonades actuals envellides
per altres de polietilè d'alta
densitat, material que té una
bona relació qualitat preu.
Aconseguir que la pressió habitual de la xarxa sigui de 25
mca, amb màxims de 60 mca.
Preveure que els creixements
futurs tinguin garantit el
servei i desenvolupin les
instal•lacions sota les premisses d'aquest pla director.

Per aconseguir la totalitat del que
preveu aquest Pla director s'haurien d'invertir 1.906.824,24 euros.
Dins d’aquest import, la quantitat
més gran correspon a la reposició
de la part de la xarxa de fibrociment
que tindrà un cost de 790.964 euros.
Aquesta actuació pot fer-se per fases
i aprofitar obres que s’hagin de realitzar al carrer, reparació d'avaries,
etc.
Un altre capítol important són els
361.017 euros de millora del funcionament de la xarxa, destacant la redistribució de les zones que s’abasteixen des dels diferents dipòsits.

La millora del rendiment està
quantificada en 281.426€, i inclou actuacions de renovació de canonades
envellides i instal·lació d’algunes vàlvules reductores de pressió. Aquesta
inversió té una importància cabdal
dins els objectius d'Aigües d'Arenys,
perquè suposa aconseguir que es
perdi la menor quantitat d’aigua possible.
Per a l’assoliment d’aquest objectiu, a banda de realitzar el Pla Director, Aigües d'Arenys i l'Ajuntament
han demanat suport a la Diputació
per analitzar dos sectors concrets de
la xarxa per tal de detectar possibles
fuites. Aquesta anàlisi es realitzarà
amb diversos elements tecnològics
que cedeix la Diputació i el seu suport tècnic.
Cost del Pla Director
Reposició fibrociment
Millores de la xarxa
Millora del rendiment
Inversions diverses
Inversió total:

790.964 €
361.017 €
281.426 €
473.417 €

1.906.824 €

La Diputació de Barcelona ha assumit el cost total de la confecció del
Pla Director, que ha estat de 13.500
euros. Les valoracions, diagnòsi i
recomanacions seran integrades als
plans de treball d'Aigües d'Arenys i
l'Ajuntament. Per a l'any 2015 ja s'ha
previst una primera dotació econòmica de 150.000 euros.

Millores de la
Xarxa d'aigua a
carrer de la Rasa i
Sant Carles
Durant el mes d’octubre s’han
dut a terme una sèrie d’actuacions pèr la millora d ela xraxa
d'abastament d'aigua potable
per part d’Aigües d’Arenys. El
passat dia 3, es va dur a terme la
renovació de canonades a la cruïlla dels carrers Rasa, Vell i Olivera. Concretament l'actuació de
renovació va consistir en substituir les canonades de PVC, força
envellides, per noves canonades
de polietilè d'alta densitat.
L'actuació es va realitzar conjuntament amb els treballs que
l'Ajuntament d'Arenys de Munt
ha realitzat al carrer de la Rasa,
per tal d'augmentar les reixes
d'embornal de recollida d'aigües
pluvials i millorar el paviment
del carrer. La coordinació entre
Aigües d'Arenys i els serveis tècnics municipals ha permès realitzar l'actuació abaratint costos
d'obra civil.
Està previst renovar les
canonades de l'Avinguda Sant
Carles durant els propers
mesos fins eliminar totes les
canonades de ferro
galvanitzat existents
El passat dia 16 d'octubre, el
personal d'Aigües d'Arenys va
realitzar una actuació de renovació de canonades a l'avinguda
Sant Carles davant dels números
19, 21 i 23.
Concretament l'actuació de renovació va consistir en substituir
un tram de 35 metres de canonades de ferro galvanitzat, per
noves canonades de polietilè de
63 mm de diàmetre. A l'actuació
també s'han renovat 4 escomeses
de subministrament als habitatges afectats.
Aigües d'Arenys té previst
continuar renovant les canonades de subministrament d'aigua
a l'Avinguda Sant Carles durant
els propers mesos fins eliminar
totes les canonades de ferro galvanitzat existents en l'actualitat.
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Per un habitatge
digne per a
tothom

Entre tots hem
de construir un
país nou

Al ple del mes de novembre passat, es va aprovar per unanimitat
el Reglament que ha d’identificar els habitatges desocupats a
Arenys de Munt per oferir-los a
lloguer social i el Protocol d’actuació municipal davant els desnonaments. Ambdues propostes
van sorgir de la Comissió de
Seguiment de la Crisi, creada a
petició de la CUP amb l’acord de
tots els grups polítics i la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca
d’Arenys de Munt.

El novembre ha estat un mes
molt intens a Catalunya i a
Arenys de Munt. La secció
d'ERC, realment no hem donat a
l'abast, la Festa Major, el 9-N, les
responsabilitats en el govern municipal, i les ensopegades que a
voltes dóna la vida... però res ni
ningú ens pot aturar en aquests
moment històrics que ens toca
viure.
El 9-N la secció local d'ERC
vam ser-hi en ple, tots vàrem
participar de voluntaris, amb el
cor a la mà, amb il·lusió, i amb
ganes d'ajudar i col·laborar.
Veure tota aquella gentada, gent
gran de fins a 100 anys, tants
nens i nenes posant el vot dels
seus pares a la urna, tanta alegria, tanta gent fent-se fotos, i
tanta gent que ni que sigui per
poc, no van poder votar... Van
ser realment uns moments únics
i inoblidables.
La roda no para i ara ja estem
en un altre estadi. El president
Mas ha fet una proposta, de la
qual se'n pot consensuar una de
conjunta, ben segur que podrem
arribar a un acord. Però volem
ser més, com més millor, i en
això estem, estarem en un futur proper, parlem, dialoguem,
consensuem... Per damunt de tot
volem unes eleccions on, per fi,
el poble català pugui decidir el
seu futur.
I a l'Amunt Arenys de desembre, també us desitgem de tot cor
un BON NADAL i un PRÒSPER
ANY 2015. Celebrarem aquestes
festes en un Arenys de Munt
més il·luminat i engalanat per
aquest govern plural que redueix
el deute municipal, que paga les
factures en pocs dies, i que inverteix en futur i canvia dinàmiques, i sense apujar impostos. Si
del 2014 en fem un balanç molt
positiu, desitgem de tot cor que
el 2015 sigui molt millor per a
tots els arenyencs i arenyenques.
Bones festes!

El 9N a Arenys de Munt va ser un
gran dia. 3.866 persones es van
acostar a participar dipositant el
seu vot i amb aquest fet reivindicant que el poble ha de poder expressar lliurement el que vol ser.
Gràcies a tots els voluntaris i
voluntàries, titulars i suplents,
que van fer possible que es pogués dur a terme la votació amb
una magnifica organització i predisposició tant per treballar com
per trobar solucions a aquells petits problemes i/o incidències que
sortien.
Gràcies a l'ANC d'Arenys de
Munt per la seva participació i
per la feina prèvia d'informació,
sensibilització, motivació, facilitació amb el bus llançadora i un
gran, molt gran, etc.
Gràcies a les 3.866 persones
que van anar fins al institut Domènec Perramon a dipositar el
seu vot. I tant se val si eren SÍ/SÍ,
SÍ/NO, SÍ/BLanc, No o Blanc. Perquè l'important del 9N era poder
expressar la nostra opinió. Des
de Convergència ja és sabut que
apostem pe Sí/Sí però és imprescindible que totes les opinions
siguin respectades i puguin expressar-se lliurement.

Esquerra Republicana de
Catalunya d’Arenys de Munt

Convergència i Unió
d’Arenys de Munt

"Volem una societat que
tothom tingui les necessitats mínimes cobertes"
La CUP defensa que aquest reglament i protocol siguin d’aplicació real i immediata. Volem
que els habitatges desocupats
que estan en mans de les entitats
bancàries -que no oblidem que
han estat rescatades amb diners públics- siguin els primers
d’oferir-se a lloguer social. Això
vol dir que el preu màxim pel
lloguer no pot superar en cap cas
el 30% dels ingressos de la persona que el llogui. I si no ho fan,
que l’Ajuntament pugui sancionar-les, tal com estan fent cada
vegada més molts ajuntaments.
Pel que fa als desnonaments, la
CUP demanem a l’Ajuntament
que els eviti per tots els mitjans,
sempre i en tots els casos. Perquè
cal salvar les persones i no pas
els bancs!
L’habitatge digne és un dret
humà irrenunciable i cal lluitar perquè ningú es vegi privat
d’aquest dret. Per això diem
PROU a l’especulació immobiliària, PROU a l’especulació dels
nostres drets, PROU a l’especulació de les nostres vides! Volem
viure en una societat que tothom
tingui les necessitats mínimes
cobertes i ara tenim l’oportunitat
de crear-la, de fer una societat
amb justícia social, una societat
on les persones visquem amb
dignitat.
Assemblea de la Candidatura
d’Unitat Popular d’Arenys de Munt

Gràcies Arenys
de Munt, 3.866
gràcies

"Cal que tots els partits
estiguem a l'alçada i portem
Catalunya cap on el poble
Català vulgui."
Gràcies a tothom que d'una
manera o d'altre va ajudar abans,
durant i després. Policia, Ràdio,
serveis municipals, gent anònima
i posem un llarg etc per no deixar-nos a ningú.
Ara cal que el que els voluntaris i voluntàries(40.000 a tot Catalunya) ens van demostrar que és
treballar plegats i amb seny per
un objectiu tots els partits estiguem a l'alçada i portem Catalunya cap on el poble Català vulgui.
Gràcies, moltes gràcies. Bones
festes i Feliç 2015.

Continuem
treballant
El temps vola. Sembla que han
passat dos dies i ja fa cinc mesos
que escrivíem unes ratlles per
parlar del primer any de govern
tripartit d’Arenys de Munt.
Han passat l’estiu, el retorn al
“cole”, la Diada, la Feta Major de
Sant Martí, el 9 N.
I després del 9N ha vingut el
10N, i l’11N, ... La vida ha continuat i Arenys de Munt ha aparcat temes sobiranistes per seguir
el seu dia a dia. És per això que
ens alegrem que el pressupost
destinat a Benestar Social hagi
pujat un 21 %. Però sabem que
no és prou, i ens alegrem de tots
els actes i actuacions que s’estan
duent a terme des del mateix
poble per pal.liar les necessitats
del més desafavorits, com ara
una desfilada solidària o el Gran
Recapte. La societat catalana, i
també l’arenyenca, responent.

"Ens alegrem que el pressupost destinat a Benestar
Social hagi pujat un 21 %.
Però sabem que no és prou"

Des del PSC d’Arenys de
Munt volem recordar a totes
aquelles persones que col·
laboren en favor dels més necessitats, dedicant-hi no només
recursos materials, sinó el què és
més important i que no té preu,
que és el seu temps. Persones
que com nosaltres, creuen que
entre tots podem aconseguir
una societat més justa i millor. I
també volem donar ànims a tots
aquests vilatans i vilatanes que
estan en aquesta desagradable
tessitura de tenir que dependre
dels altres per intentar ser un
mateix, perquè no és gens fàcil
acceptar aquesta situació. Estem
amb vosaltres i estarem. Com
sempre. Compteu-hi.

Partit dels Socialistes
de Catalunya d’Arenys de Munt
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TRIBUNA
Pressupost+PAM+Riera+Acció de Govern = Compromís, Compliment i Servei

H

em aprovat ja el pressupost del
2015, que àmpliament s'explica en
aquest butlletí, on anem desgranant el que ha de ser l'acció de govern del proper any 2015. En aquest document
hi hem plasmat tot allò que l'import total del
pressupost ens ha permès, per anar complint
el Pla d'Acció Municipal(PAM). Amb molta
imaginació i també generositat entre tot el
govern per poder fer un pressupost que sigui
el millor possible donat l'entorn socioeconòmic
que segueix sent d'una forta crisi.

d'una manera o altre com a Tinent d'Alcalde
fa que repassant tot el fet pugui valorar que
ha estat molt, tot i que encara queda per fer.
Potser més del que voldria però ja encarrilant
fases finals!!
El govern del 2007 al 2011 ens va tocar executar un projecte que s'havia treballat, redactat
i posat a participació durant el mandat 20092003. Amb coses bones i dolentes però que
sense ell no s'hauria començat aquest gran
projecte, el de canalització i el d'urbanització
superficial.

I amb un nou ferm compromís de seguir
avançant amb un nou tram de la urbanització
superficial de la riera. Un compromís electoral
de pacte i de pla d'acció amb un ampli suport
en l'arc parlamentari municipal.

La urbanització superficial suposarà una
millora molt important que engloba tant l'aspecte visual com l'aspecte operatiu. Operatiu
pel manteniment de la llera, per la neteja de
la riera i també molt important per la neteja
dels carrers laterals que suporten el trànsit de
sortida de la riera.
En definitiva un espai on es podrà passejar,
comprar, transitar, ser més cívic i com sempre

Parlar del projecte de la “RIERA”, en majúscules per incloure també el projecte de canalització, després de 12 anys d'estar-hi implicat

ha estat la riera la nostra gran Àgora lineal per
on transcorren moltes de les coses importants,
i les no tant, d'Arenys de Munt.
Ara “patirem”, de nou, una mica amb les
obres però un cop fetes tots i totes en podrem
gaudir.
I com que encaminem l'últim mes de l'any,
el desembre, us desitjo unes bones festes i un
bon 2015.

Alfons Molons i Antius
1r Tinen Alcalde.

imatge per recordar
4 d'octubre de 2014, Arenys de Munt present a l'acte de suport institucional del món local a la consulta 9N

"COMPRA A ARENYS DE MUNT,
GAUDEIX DEL TEU POBLE"

