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EDITORIAL

100 dies de govern, fets, projectes i debats

A

quest exemplar de l’Amunt Arenys surt al
carrer un cop transcorreguts els 100 dies de
la constitució de l’actual govern municipal i
després de les eleccions més transcendents al
Parlament de Catalunya. Llegint aquest butlletí informatiu municipal podrem constatar que la nostra vila es va
mobilitzar molt per anar a les urnes el passat 27S i que
una gran majoria d’arenyencs tenim clar que la independència és el camí per millorar la justícia social i la
qualitat de vida de tothom. Llegint aquest butlletí també
podrem constatar que el dia a dia en la gestió dels assumptes públics d’Arenys de Munt és intens, i que hem
començat aquest nou mandat municipal no només amb
molta il·lusió, sinó també amb moltes energies, molts
projectes, molt rigor en la gestió, i moltes ganes d’eixamplar els suports al Pla d’Actuació Municipal 2015-2019
que presentarem properament.
Què ha passat en aquests 100 dies? Doncs tantes coses
que serà impossible repassar-les totes en aquesta editorial. D’una banda mantenim la línia continuista de transformació i millora d’Arenys de Munt iniciada el 2013. La
urbanització de l’emblemàtica riera entre el rial Bellsolell
i el capdamunt de l’Eixample ja està finalitzada. S’han
complert els terminis d’execució, els veïns afectats per
les contribucions especials hauran de pagar una mica
menys del que se’ls va comunicar, i espero que convingueu que ara tenim una riera que fa goig. I a hores d’ara
la redacció del projecte executiu per a la urbanització
de la riera entre el rial Bellsolell i el carrer de la Rasa ja
està a la recta final, d’acord amb la voluntat de donar
continuïtat a la urbanització del principal eix comercial i
d’esbarjo de la nostra vila.
També hem enllestit el procés participatiu del pressupost municipal 2016 i de les ordenances fiscals, hem
constituït el nou Consell d’Administració de l’empresa
pública municipal GUSAM SA per primer cop amb
representació dels grups municipals a l’oposició, hem
inaugurat la primera fase de la reforma de l’Esplai, hem
posat en marxa el magatzem de distribució solidària
d’aliments, hem netejat preventivament tota la xarxa
de clavegueram de la riera, hem iniciat el curs a l’escola
bressol i donat la benvinguda a tota la comunitat educativa, hem estat guardonats amb dues flors en el certamen
Viles Florides, hem tingut la Brigada Jove 2015, etc. etc.
També hem pres decisions que han generat un cert
debat, com l’augment de retribucions econòmiques a tots
els càrrecs electes, el sou de 2.040 € bruts al mes per al
regidor de Coordinació, Economia i Comunicació, i la
retribució de 688€ bruts al mes per a la comissionada de
Festes i Joventut. Malgrat aquestes decisions, el conjunt
de l’estructura de govern configurada aquest 2015, amb
càrrec de confiança inclòs, té un cost 22.582
€/any menor que el govern configurat
després de les eleccions municipals de
2011, i un cost 110.609 €/any menor
que el govern configurat el 2007.
Fins que no tinguem una llei que
fixi les retribucions als polítics dels
ajuntaments, la temptació de fer-ne
demagògia i populisme la tindrem en
cada contesa electoral. Com a
responsable del bon funcionament de l’administració local entenc que la
ciutadania vol que l’ajun-

tament rutlli amb eficàcia i amb el menor cost possible.
Tot el que fem ho paguem amb els impostos de tots. En
som molt conscients. I considero que el nostre ajuntament avança cap a una administració eficient, i mentre
siguem capaços de millorar els serveis que prestem a la
ciutadania, de millorar l’espai públic, de millorar l’organització municipal, d’anar retornant el deute que han
contret governs anteriors, i de pagar les factures dels
proveïdors a menys de 30 dies, la crítica sobre retribucions i sobre com ens organitzem dins del govern és una
crítica que em preocupa molt menys que si critiquessin
la nostra gestió. Ni les retribucions dels càrrecs electes
ni la de bona part dels treballadors municipals estan al
nivell que correspondria a un municipi de gairebé 9.000
habitants, n’hem de ser conscients. I fent memòria o
repassant l’hemeroteca tothom pot valorar què han fet
anteriors governs a Arenys de Munt, amb quin impacte
en el pressupost municipal, amb quin endeutament, i
amb quines desviacions entre els imports que figuraven
en els contractes inicials i els imports finals de les obres.
No hi ha res que es faci sol. Aquest govern, per
exemple, estalvia 6.215 € a l’any en el rebut de l’aigua, o
estalvia 16.000 € a l’any en la poda i manteniment de zones verdes respecte al que estaven costant anteriorment
els mateixos serveis. I per fer coses ben fetes cal un bon
equip de treball. En aquest context, per exemple, criticar
una retribució de sis-cents euros bruts al mes per impulsar noves polítiques de joventut i treballar per assolir
uns objectius, definits i publicitats, és del tot legítim, només faltaria!, però en cap cas són decisions que entren en
contradicció amb el compromís amb la ciutadania que
ha adquirit aquest govern. I aquest govern, que volem
ferm i amb parets de vidre, saben que retrà comptes amb
tots vostès periòdicament.
Treballem per solucionar des de les “coses petites”
(quants anys feia, per exemple, que hi havia aquell
armari elèctric a l’entrada de l’avinguda Panagall?) fins
a impulsar grans projectes que ben segur tindran impacte en àmbits diversos de la vida local. Riera, mercat,
promoció econòmica, camí de Lourdes, Festa Major,
cultura, esport, polítiques de joventut, transparència,
participació, etc. etc. formen part del full de ruta que
seguim. Com també forma part de les prioritats d’un
govern d’esquerres l’avançar en les polítiques de justícia
social i d’igualtat d’oportunitats. I recentment també
hem avançat en l’àmbit de la contractació pública més
ètica socialment amb la primera licitació reservada per
a Centres Especials d’Ocupació, empreses que tenen en
la seva plantilla un percentatge elevat de persones amb
discapacitat i dificultats d’inserció social i laboral.
Bé, queda clar que amb cent dies de govern ja tenim
un munt de temes per anar compartint i debatent, al
servei de la nostra vila, amb saludable optimisme i anàlisi polièdrica. I periòdicament ens anirem retrobant en
aquest Amunt Arenys i en totes les àgores ciutadanes i
consells municipals que calgui.

Joan Rabasseda i Ferrer
Alcalde d’Arenys de Munt

AMUNTARENYS I OCTUBRE 2015

3

El Departament d'Ensenyament de la Generalitat adjudica
dos mestres a primer de primària de l'Escola Sobirans
Les gestions realitzades des de l'ajuntament amb el Departament d'Ensenyament han resolt l'error del departament que
inicialment només adjudicava a l'Escola Sobirans un sol mestre per a primer de primària.
Aquest estiu el departament d'Ensenyament
va comunicar a la direcció de l'escola Sobirans que no dotaria una plaça de mestra/
tutora a primer de Primària. Assabentats
els pares i mares de l'escola, es van posar en
contacte amb la Regidoria d'Ensenyament
de l'ajuntament. La regidora Tònia Vila va
reunir-se amb Inspecció i parlar amb el responsable de plantilles del departament així
com amb el director dels Serveis Territorials
d'Ensenyament diverses vegades.

L'AMPA de l'escola va emprendre accions
per tal de reclamar que les dues aules de
primer tinguessin dues tutores; en resposta
a aquestes accions, juntament amb la pressió de l'equip directiu i l'ajuntament van fer
que el Departament d'Ensenyament concedís
aquest mestre que mancava. La comunitat
educativa de l'escola Sobirans, així com la
regidora volen agrair al departament l'esforç
pressupostari que ha fet per tal de millorar la
qualitat educativa en el centre.

ELS PLENS
VOTACIONS DE MOCIONS I PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA PRESENTATS AL PLE DE L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT
DATA

A FAVOR

Proposta d'aprovació d'adhesió a la compra centralitzada de la pòlissa d'assegurança de l'ACM

10/09

ERC, CIU, PSC, CUP, PP, GRUP MIXT

Proposta d'acceptació de la pròrroga de la delegació de comptències per gestió de la Deixalleria

10/09

ERC, CIU, PSC, CUP, PP, GRUP MIXT

Proposta de pròrroga de l'encàrrec de gestió de GUSAM SA per la gestió de la Deixalleria

10/09

ERC, CIU, PSC, CUP, PP, GRUP MIXT

Proposta d'aprovació de modificació del conveni de delegació amb ORGT de la Diputació

10/09

ERC, CIU, PSC, CUP, PP, GRUP MIXT

Moció del grup CUP de suport a les represaliades polítiques

10/09

ERC, CIU, PSC, CUP, GRUP MIXT

Moció del grup Mixt de rebuig a l'acord comercial d'associació transanlàntica entre UE i EEUU

10/09

ERC (2), PSC, CUP, GRUP MIXT

ERC(3), CIU, PP

Proposta d'aprovació de l'acta de la sessió anterior

08/10

ERC, CIU, PSC, CUP, PP

GRUP MIXT

Proposta d'aprovació del compte general de l'exercici 2014

08/10

ERC, CIU, PSC, CUP, PP, GRUP MIXT

Proposta de subvenció directa al centre d'esports Arenys de Munt, secció de patinatge artístic

08/10

ERC, PSC, CIU, CUP, PP, GRUP MIXT

Proposta d'aprovació de la modificació de les Ordenances Fiscals per a l'exercici 2016

08/10

ERC, PSC, CIU, GRUP MIXT

Proposta de delegacions de competències per la contractació de la redacció Projecte Vallalta

08/10

ERC, CIU, PSC, CUP, PP, GRUP MIXT

Proposta d'aprovació de la modificació de crèdits número 7/2015

08/10

ERC, CIU, PSC, CUP, PP, GRUP MIXT

Moció del grup PSC per no judicialitzar la política a Catalunya

08/10

ERC, PSC, GRUP MIXT

CIU, PP

CUP

Moció del grup CIU de suport al president Mas, l'exvicepresidenta Ortega i la Consellera Rigau

08/10

ERC, CIU, CUP, GRUP MIXT

PP

PSC

EN CONTRA

ABSTENCIÓ

CUP, PP

CARTIPÀS MUNICIPAL
Joan Rabasseda i Ferrer
Alcalde
Governança, Territori i Medi ambient
alcalde@arenysdemunt.cat
Àngels Castillo i Campos
2n tinent d’alcalde
Benestar Social, Convivència
i Ocupació
angels@arenysdemunt.cat
Marta de la Iglesia i Formatger
4a tinent d’alcalde
Esports, Sanitat i Gent Gran
marta@arenysdemunt.cat

Josep Sànchez i Camps
1r tinent d’alcalde
Coordinació, Economia
i Transparència
jsanchez@arenysdemunt.cat
Tònia Vila i Paituví
3a tinent d’alcalde
Ensenyament, Cultura i Festes
tvila@arenysdemunt.cat
Àngel C. Vallcorba
Seguretat, Espai públic i Joventut
angelcastillo@arenysdemunt.cat

Lluís Campasol i Terrats
Regidor
lluiscampasol@arenysdemunt.cat

Ramon Planas i Freixas
Regidor
rplanas@arenysdemunt.cat

Marc Tarrés i Cruanyes
Regidor
marctarres@arenysdemunt.cat

Josep Manel Jiménez i Gil
Regidor
jmximenis@arenysdemunt.cat

Lourdes Paituví i Colomer
Regidora
lourdespaituvi@arenysdemunt.cat

Esther Sánchez i Sánchez
Regidora
esthersanchez@arenysdemunt.cat

Maria Ballester i Jiménez
Regidora
mariaballester@arenysdemunt.cat
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Finalitzades les obres d'urbanització superficial
de l'Eixample i revisat tot el clavegueram

Actuacions preventives de neteja del clavegueram acabada l'obra d'urbanització superficial

Dijous 24 de setembre, a la tarda, la
mobilitat a la part alta de la riera i a
l’Eixample va recuperar la seva normalitat, un cop finalitzades les obres
d’urbanització superficial i corregits
els defectes del paviment que es van
posar de manifest just abans d’acabar
l’obra. Inicialment estava previst obrir
al trànsit aquest tram de la riera el
passat dia 14 de setembre, però no va
ser així a causa de les taques en el paviment, que l’empresa constructora ha
hagut d’eliminar havent de retirar l’asfalt i tornant-lo a posar. L’obra d’urbanització superficial de la riera es recepciona per part de l’ajuntament amb
una llista de petits acabats pendents
d’enllestir o de comprovar el seu comportament en les properes setmanes.
Des del govern municipal s’agraeix
especialment a tots els veïns dels
trams afectats per la urbanització, la
paciència per haver suportat els in-

convenients derivats de les obres durant els últims mesos.
Per altra banda, també es va portar
a terme la revisió i neteja a fons de tot
el clavegueram de la riera. Aquesta actuació preventiva es va portar a terme
per tal d’assegurar que en la xarxa de
clavegueram no hi quedessin restes
de materials de l’obra d’urbanització,
que poguessin provocar el mal funcionament dels desaigües de les cases de
la riera, tal com es va produir durant
les pluges intenses del mes d'agost.
Actuacions d'Aigües d'Arenys
Al mateix temps que l'empresa responsable de les obres d’urbanització
s'ha fet càrrec de la neteja de la xarxa
dins del seu àmbit, Aigües d'Arenys
ha realitzat una actuació d’inspecció i
neteja preventiva a la xarxa de clavegueram del tram de Rambla Sant Martí i Riera i Penya fins a la cruïlla amb el

carrer de la Rasa.
Concretament, s'ha realitzat la inspecció de 2 trams de claveguera, de
275 metres de longitud cadascun, mitjançant el pas d'un robot amb càmera digital específic per a la realització
d'aquestes tasques. En paral·lel, mitjançant un camió cisterna i amb aigua
a pressió, s'han netejat aquells punts
on s’han detectat sòlids acumulats
(especialment tovalloletes higièniques
humides) i algunes arrels de plataners. Totes les operacions s'han realitzat amb aigua no potable.
Aquesta actuació d'inspecció ha servit també per localitzar tots els pous
de registre de la xarxa de clavegueram
en el tram de Rambla Sant Martí-Riera
i Penya fins a la cantonada amb el carrer de la Rasa i tenir informació suficient de cara a la redacció del projecte
d'urbanització superficial de la riera
en aquest tram.

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 Casal de Joves
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’esplai - Casal d’avis
93.795.05.41
Bus línia
93.795.12.54

Adjudicada la
redacció del projecte
per a la 2a fase
d'urbanització

Sr. Xavier Listosella i sr. Josep Sànchez

El dia 13 d'agost es va formalitzar la contractació de la
redacció del projecte d’urbanització superficial de la Riera
d’Arenys de Munt, trams Rambla Sant Martí i Riera i Penya
amb el despatx d’arquitectes
de Xavier Llistosella. Per a la
signatura del contracte va actuar en representació de l’ajuntament, l’alcalde accidental,
Josep Sànchez. L’oferta presentada pel Sr. Xavier Llistosella ha estat la més competitiva,
pressupostada en 52.635 euros
i per un termini d'execució de
la redacció de 15 setmanes des
de la signatura del contracte.
La voluntat de l’equip de
govern és poder adjudicar les
obres de la segona fase d’urbanització de la Riera en el primer semestre de l’any 2016.

CRÒNICA INSTITUCIONAL I
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Resultats eleccions al
Parlament de Catalunya a
Arenys de Munt
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Resposta conjunta per expressar el
rebuig a les imputacions del 9-N

Reunió AMI

En el decurs de la reunió de
l’Associació de Municipis
per la Independència (AMI)
celebrada el 30 de setembre a Argentona, es va acordar amb els representants
de l'Associació Catalana de
Municipis (ACM), de l'Assemblea Nacional Catalana
i d’Òmnium Cultural preparar conjuntament una resposta per a què la ciutadania,
el món local i les institucions
expressin de forma clara el
rebuig per les imputacions a
Artur Mas, Irene Rigau i Joana Ortega per haver posat les
urnes el 9-N.
A més d’aquesta qüestió,
a la reunió d’Argentona en

què va participar el secretari
de l’AMI i alcalde d’Arenys
de Munt Joan Rabasseda,
es va anunciar que 54 nous
municipis s’han incorporat
a l’AMI després de les eleccions municipals del 24 de
maig, essent actualment 763
associats, i es van valorar els
resultats de les eleccions del
27S. Els resultats electorals
del 27S posen de manifest
que per primera vegada el
vot independentista ha guanyat per majoria en 911 del
948 municipis i en 36 de les
42 comarques catalanes. Les
candidatures de Junts pel
Sí i de la CUP han sumat
1.952.486 vots a tot Catalu-

nya, i les candidatures de Cs,
PSC i PP han sumat 1.599.527
vots.
L’executiva de l’AMI també ha debatut el posicionament dels bancs catalans
respecte el comunicat de la
Asociación Española de la
Banca (AEB) i la Asociación
Nacional y Ente Financiero de las Cajas de Ahorro
(CECA) en el que apuntaven
a un possible replantejament
de la presència a Catalunya
d’algunes entitats financeres,
en el mateix dia que el Banc
de Sabadell ja es desmarcava
d’aquest comunicat i assegurava que no hi havia cap risc
de seguretat jurídica.

AGENDA
OCTUBRE
DIJOUS 29
A les 6 de la tarda
Xerrada sobre l’ictus - Lloc: Masia de Can Borrell
DISSABTE 31
A les 9 del vespre
Castanyada Esplai de Jubilats Verge del Remei
Lloc: Sala Municipal
Exposicions Sala d’Exposicions
De l’1 al 12 d’octubre, Exposició de la Gent Gran

DISSABTE 7 – FESTA MAJOR
Durant tot el dia
Carrilet d’Arenys de Munt
Lloc: Torrent d’en Puig
A les 10 del matí
Visita de Sant Martí, arribada a cavall, explicació
de la història i realització de tallers de fabricació de
capes i espases.
Lloc: Plaça de l’Església

A les 12 del migdia
I Jornada del Vermut - Lloc: Mercat Municipal
A les 12 del migdia
XX Mostra de Relleno d’Arenys de Munt
Lloc: Riera
A 2/4 d’1 del migdia
Demostració pràctica de com elaborar el “relleno”
d’Arenys de Munt - Lloc: Plaça de l’Església

NOVEMBRE

A les 10 del matí
XXXV Cross dels Arenys
Lloc: Parc de Can Jalpí

A 2/4 de 6 de la tarda
Espectacle infantil: Gala solidària Solidarimàgia i
exposició - Lloc: Sala Municipal

DIUMENGE 1
A les 6 de la tarda
Castanyada de la Breda de l’Eixample
Lloc: Rambla de l’Eixample

A les 7 de la tarda
II Correbars Popular amb The Hat Hausen Elàstic
Band - Tiquets a 12 euros
Lloc: Riera

DIMARTS 10 – FESTA MAJOR
A 2/4 de 9 del vespre
Presentació de llibre Vides sobre vies de Mònica
Espelt i Maria Santanach - Lloc: Can Borrell

A les 6 de la tarda
Ball de l’Esplai de Jubilats Verge del Remei
Lloc: Sala Municipal

A 2/4 de 9 del vespre
Pregó de Festa Major amb Txe Arana
Lloc: Ajuntament
A les 10 de la nit
Correfoc de Festa Major
Lloc: Riera i Plaça de l’Església

DIMECRES 11 – FESTA MAJOR
A 2/4 d’11 del matí
Recepció a les autoritats amb ball tradicional a càrrec de l’Esbart Dansaire del Centre Moral i després
Ofici de Sant Martí, predicat per Mn. Elies Ferrer i
Borrell. Lloc: Església Parroquial

A les 11 de la nit
Nit Jove amb Làd Cúig, Aspencat, Ebri Knight i el
DJ Acció Sonora Antifeixista
Tiquets a 3 euros Lloc: Envelat

A 1/4 d’1 del migdia
Recepció dels Martins i Martines d’Arenys de Munt
Lloc: Plaça de l’Església

A les 6 de la tarda
Passi de fotos de Cate-Colònies 2015
Lloc: Centre Moral
DIVENDRES 6 – FESTA MAJOR
A les 7 de la tarda
Conferència Pedres renaixentistes de l’altar major
de l’Església de Sant Martí d’Arenys i exposició
Jaume Safont i el retaule de Sant Martí d’Arenys
Lloc: Can Borrell
A les 10 de la nit
Espectacle per a adults: contes eròtics Continuahhh
a càrrec de la Cia Zwitterió - Lloc: Can Borrell

DIUMENGE 8 – FESTA MAJOR
Durant tot el dia - Fira Artesana
Lloc: Plaça de l’Església

A 2/4 d’1 del migdia
Audició i ballada de sardanes amb la cobla Selvatana, ballada infantil de la Dansa d’Arenys de Munt i
ballada de les espolsades - Lloc: Plaça de l’Església

Durant el matí - Carrilet d’Arenys de Munt
Lloc: Torrent d’en Puig

A les 2 de la tarda
Vermut popular a la Plaça de l'Església

A les 7 de la tarda
Concert i Ball de Festa Major amb l’orquestra Selvatana. Tiquets a 8 euros
Lloc: Envelat
DIVENDRES 13 – FESTA MAJOR
A les 8 del vespre
Espectacle per a tots els públics Marabunta.
Tiquets a 3 euros. - Lloc: Sala Municipal
A 2/4 de 10 de la nit
VIII Nit de l’Esport
Tiquets a 8 euros. - Lloc: Envelat
DISSABTE 14 – FESTA MAJOR
A partir de les 11 del matí
Rocòdrom i jocs infantils La Masia Catalana
Lloc: Plaça de l’Església
DIUMENGE 15 – FESTA MAJOR
Durant el matí - Cursa BTT
Lloc: Parc de Can Jalpí
De les 10 del matí a les 2 del migdia
Amunt Skate, espectacle participatiu i d’exhibició
Lloc: Pista municipal
A 2/4 de 5 de la tarda
Cercavila de Gegants - Lloc: Plaça de l’Església
A les 6 de la tarda
Xocolatada amb melindros - Plaça de l’Església
DISSABTE 21
A les 12 de la nit
Nit Jove electrònica
Lloc: Envelat
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Fi de l'Europeu sub-17 i presentació dels equips
d'hoquei patins 2015-2016
El Campionat Europeu d’hoquei
patins sub-17, celebrat a Luso
(Portugal) la setmana passada, va
comptar amb dos jugadors del CE
Arenys de Munt: Àlex Joseph amb
la selecció espanyola i Alec Shaw
amb la selecció anglesa.
La selecció espanyola va perdre
la final contra la selecció portuguesa i Àlex Joseph es va haver de
conformar amb una segona plaça.
Per la seva banda Alec Shaw ha
quedat setè amb la selecció anglesa a la classificació general.
Així mateix, el cap de setmana
passat es va celebrar el XXXVIII
Torneig La Puntaire d’hoquei
patins i va tenir lloc la presentació dels equips del CE Arenys de
Munt de la temporada 2015-2016
i de la nova equipació de color
blanc, que recupera els colors tradicionals del club.
Des dels nens i nenes de l’escola
fins als jugadors del primer equip
de Nacional Espanyola, sumen
més de 120 jugadors que juntament amb els entrenadors i delegats van fer possible la gran foto
de la temporada.

Presentació dels equips d'hoquei patins 2015-2016 amb la nova equipació de color blanc

Berta Vaquero i Marc Pañero, bronze
al Mundial de patinatge artístic

Berta Vaquero i Marc Pañero en el Mundial de
Colòmbia

La parella de patinatge artístic del
C.P.A. Arenys de Munt, formada
per Berta Vaquero y Marc Pañero, i entrenada per Gesica Pi, ha
aconseguit la medalla de bronze al
Campionat del Mon FIRS 2015 que
s’ha celebrat a Cali (Colòmbia),
mantenint la plaça assolida al programa curt del dia abans.
Marc Pañero, que ja havia sumat
la medalla de bronze en el passat
Campionat del Món celebrat a
Reus, va repetir títol aconseguint
el tercer esglaó del podi aquest any
amb Berta Vaquero.
Cal destacar el gran esforç que
han realitzat els esportistes, en molt
pocs mesos, per obtenir un gran
nivell que s'ha traduït en aquesta
medalla de bronze. Des del govern
municipal es vol felicitar els patinadors, tècnics i representants del
CPA Arenys de Munt per aquest
èxit tan treballat i merescut.

Més de cent persones a la
I Sortida Nocturna a la piscina
municipal

Pimera sortida nocturna a la piscina municipal

El divendres 28 d’agost, més de cent persones van participar
a la I Sortida Nocturna a la piscina municipal. A 2/4 de 8 del
vespre, des de la plaça de l’Església, va donar inici la passejada camí del cementiri i, després de travessar la carretera, per
l’antic Camí del Corral, es va anar a buscar el camí amagat
que arriba fins a Lourdes. A les 9 del vespre es va arribar a la
piscina on tots els participants van sopar i es van banyar fins
a les 11 de la nit.
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Els arenyencs Martí Anglas i Jordi Comajuan a l'IRONBIKE 2015
Del 25 de juliol a l'1 d'agost es va
disputar una de les carreres de
mountain bike més dures i alhora boniques dintre de l’esport de
la bicicleta, l’IRONBIKE, que en
aquesta ocasió ha tingut com a
escenari la regió italiana del Piamont. L’arenyenc Martí Anglas,
amb el seu company d’equip Jordi Comajuan, hi han participat,
aconseguint superar les set etapes que la conformaven.
Un total de 600 quilòmetres i
22000 mts. de desnivell, transcorreguts entre llarguíssimes pujades, eternes baixades, llargues
tarteres, corriols i fins i tot amb la
bici a l’espatlla, és el que han hagut de superar els cent riders de
tot el món que hi han participat.
Des de l’ajuntament se’ls felicita pel seu esforç i se’ls encoratja
a continuar participant en proves
que permetin demostrar la seva
vàlua.
Martí Anglas i Jordi Comajuan

1.700 participants a la XXVII Marxa Popular
dels Termes d'Arenys de Munt

Resultats del torneig de
Futbol-Sala d'estiu
El divendres 31 de juliol es varen
disputar les finals de 35è Torneig de
Futbol Sala d’Arenys de Munt, que
cada any durant tot el mes de juliol,
omple d'ambient la pista de l'escola sant Martí; enguany, novament,
amb una participació espectacular
tant d'equips com de públic.
Les finals Sènior i de Fèmines es
van haver de disputar al pavelló
Torrent d'en Terra, ja que la pista
municipal va resultar afectada per
una intensa pluja que va començar
just a l'hora dels partits finals.
RESULTATS DE LES FINALS
Categoria Aleví
Marvic (9)
Apt. Mar Blau (2)
Categoria Infantil
Sala Golem (8)
Gubau SA (3)
Categoria femenina
Ramos Pintor (4)
Tasca Gat (2)

La Riera es va omplir dels participants de la 27a edició de la Marxa

La 27a edició de la Marxa dels Termes d’Arenys de
Munt va aconseguir una participació de 1.700 persones. Concretament el recorregut curt de 13,6 km, el
van fer 1.450 persones i el llarg de 31,5kms, unes 250.
Roger Andreu de l’organització, valora molt positivament la marxa que va transcórrer sense incidències.
Al final de la cursa els participants van poder gau-

dir d’una bona botifarra amb pa amb tomàquet i van
rebre de record una samarreta tècnica. També es va
fer una enquesta perquè els participants valoressin la
marxa, el resultat va ser d’entre 8-9. Pel que fa a la recollida d’aliments feta pels Voluntaris per Arenys de
Munt, es va aconseguir recollir uns 400 quilos d’aliments.

Categoria Sènior B
Ferreti (2)
Aral Vinizius (1)
Categoria Sènior A
Riñoneras FC (8)
Gubau Vanans (3)
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Finalitza l'XI Cicle de Música
Mediterrània Castell Jalpí

Joan Dausà

El diumenge 6 de setembre, amb
l’actuació de Joan Dausà, dins la
seva gira On seràs demà?, va
finalitzar l’XI Cicle de Música
Mediterrània Castell Jalpí que
enguany ha consistit en dos concerts.
Diumenge 30 d’agost més
d’un centenar de persones van
gaudir del concert de l’Orquestra Camerata Simfonia XVIII,
que presentava el seu espectacle Descobrint Tomàs Milans
i Godayol. Aquest monogràfic
vol apropar la figura del músic
canetenc del segle XVIII a través
de la recuperació de les seves

partitures més inèdites, i la difusió en un format cambrístic de
les cantates, tons i motets. Els intèrprets van ser: Marta Rodrigo
(solista vocal), Margarida Lladó
(solista vocal), Gabriel Vintró
(violí barroc), Miquel Gonzàlez
(viola de gamba), Josep Cànoves
(violí barroc) i Jordi Ribell (clavicèmbal).
Diumenge 6 de setembre, davant més de 400 persones, va
tenir lloc el concert de Joan Dausà, acompanyat d’una banda de
cinc músics i d’un quartet de
corda, dins la segona part de la
gira On seràs demà?. Els intèrprets van ser: Joan Dausà (veu
i guitarra), Eloi Isern (guitarra
i cors), Pere Ruiz (baix i cors),
Ferran Resines (teclats), David
Romero (bateria) i Quartet de
cordes (cordes).
Aquest cicle va estar organitzat pels Ajuntaments d’Arenys
de Munt i d’Arenys de Mar, amb
la col·laboració de la Diputació
de Barcelona i del Departament
de Cultura de la Generalitat de
Catalunya.

Inauguració de la 4a Biennal
de Fotografia

Dissabte 5 de setembre es va
inaugurar la 4a Biennal de Fotografia, dedicada a diferents
fotògrafs argentins, d’entre els
quals destaquen Flo Tucci i Raul
Villalba.
Aquesta exposició es va poder
veure en tres espais diferents:
Sala Municipal, Masia de Can

Borrell i Sala d’Exposicions, els
caps de setmana de setembre de
les 12 a les 2 del migdia i de les
6 de la tarda a les 9 del vespre.
La biennal ha estat organitzada pel Grup Fotogràfic d’Arenys
de Munt amb la col·laboració de
la regidoria de Cultura.

Vanesa Muñoz
"LA GLOBALITZACIÓ DE LA C
ÉS MÉS DIFÍCIL DE PERSEG

E

n què consisteix la teva
feina d’advocada? Com va
sorgir la teva vocació?
La meva vocació per
l’advocacia crec va ser innata desde
ben petita, i va reforçar-se en l'edad
adolescent degut a un accident laboral patit pel meu pare que em va
fer desitjar arribar a ser advocada
laboralista. No obstant això, un cop
arribada a la universitat vaig descobrir
el dret penal i el dret de família i en
vaig fer d’ells el meu àmbit d’actuació
principal, si bé sempre, durant el meu
exercici he cercat el fet d’oferir un servei multidisciplinari als meus clients,
tant aquells que provenen de l’àmbit
privat, com als que represento d’ofici
ja sigui perque em són designats o em
provinguin de les guàrdies que fem
els advocats adscrits al torn d’ofici
penal d’assistència al detingut.
Actualment, compto amb la meva
pròpia marca professional i despatx
propi al centre de Mataró, realitzant
col·laboracions professionals arreu de
l’Estat i Europa (sobretot a Itàlia on
vaig exercir un any la meva professió
en casos coneguts com per exemple el
procediment penal pels terratrèmols
de Sant Giuliano di Puglia en què van
morir els estudiants menors d’un centre escolar al 2002).
Compatibilitzo l’atenció personalitzada i l’assessorament jurídic a clients
particulars així com ens públics, i totes
aquelles tasques d’exercici adscrites al
Torn D’ofici.
Per què vas estudiar criminalística
forense? Què és el què et va cridar
l’atenció?
Sempre m’ha cridat l’atenció el per
què, qui i com un delinqüent podia
dur a terme determinades accions delictives. I aquest qui i com que et porta
a estudiar criminalística, per aconseguir esbrinar els qui són el responsables d’un delicte i poder analitzar científicament (no només jurídicament) els
fets investigats convertint els indicis
en evidències, fet que et permet tenir
una sentència condemnatòria si es
trenca la presumpció d’innocència de
la persona acusada. Aquí entren els
estudis d’ADN, la balística, la lofoscòpia (anàlisi empremtes dactilars),
entre moltes altres, si ve, jo només la
treballo a nivell de documentoscòpia i
perícia cal·ligràfica.

En què consisteix la feina de criminalista forense dins l'àmbit laboral?
En el meu camp laboral la criminalística és present en varis aspectes, a nivell
jurídic quan actuo dins la jurisdicció
penal i a l’hora de poder interpretar
els informes de la policia científica i
poder interrogar al perits actuants; a
nivell de formació impartint classes a
diferents cossos de seguretat arreu de
l’Estat Espanyol; a nivell pericial, en
aquells encàrrecs que poden arribar al
despatx i dels que es precisi un informe forense tant de perícia cal·ligràfica
com de documentoscòpia en aquest
cas en col·laboració directa amb Interdocpol.
Tanmateix, estic en formació per millorar una altra faceta, quina és la de la
detecció de la mentida en expressions
facials i gestuals de les persones, a través de les microexpressions i seguint
els protocols del FBI.
La col·laboració amb Mossos o forces de seguretat de l’Estat és estreta?
Existeix una col·laboració estreta a
través d’Interdocpol que per qüestions
de confidencialitat no estic autoritzada
a revelar. Ho sento. De fet sóc membre
de la Junta Directiva d’aquesta associació que engloba professionals dels
diferents cossos policials que coexisteixen a l’Estat i també a l’estranger,
fet que ha estat la meva porta d’entrada a col·laboracions amb aquests i
amb els seus governs arribat el cas.
Documentoscòpia forense és la
teva especialitat, en què consisteix?
En l’anàlisi de l’autenticitat o no
d’un document (en totes les versions
d’aquest), i en especial dels documents
d’identitat de la persona. El que cerco
és establir a través d’un mètode científic l’autenticitat o no d’un document
d’identitat com podria ser un passaport; i en cas de falsificació, poder
arribar, si ho permet el cas, a poder
establir la identitat dels seus autors
perquè puguin ser processats.
Quins documents són els més falsificats? Els diners o la documentació
personal?
Des de el meu punt de vista els documents sens dubte; i dins d’aquests, els
documents d’identitat, les matrícules
del automòbils i últimament, les targetes i distintius de minusvàlids estan
agafant cert protagonisme.
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CRIMINALITAT
GUIR"
Quins mètodes s’utilitzen per
detectar aquestes falsificacions?
Emprem un mètode científic consistent en dues fases: l'observació del
document objecte d’estudi (document dubitat) i llur comparació com
un document autèntic (document
indubitat), centrant-nos sobretot
al que respecta a llurs mesures de
seguretat. Aquelles visibles a l’ull
humà i aquelles que no ho estan,
mitjançant un instrumental tècnic
(microscopi estereoscòpic, lupes de
diferents augments amb llum blanca
i ultravioleta, per exemple), espècimens dels documents facilitats
molts d’ells per òrgans consulars, i
la informació existent en les nostres
bases de dades pròpies així com les
informacions facilitades pel propi
país d’orígen, i altres bases de dades
com serien Frontex, a tall d’exemple.
Així podem determinar, si ens
trobem davant d’un document
autèntic, fals, d’una falsificació total,
o d’un document fictici (de fantasia,
de camuflatge, etc).
Tanmateix, a vegades les falsedats
es troben en la persona, que són les
denominades falsedats personals;
aquí es tracta de fer un estudi, un
anàlisi comparatiu de les característiques de la persona que tenim
davant amb aquella, la fotografia de
la qual consta en el document per
veure si és o no la mateixa persona,
així com l’anàlisi cal·ligràfic de la
seva signatura.
En un món tan globalitzat, és
més complicat detectar aquests
tipus de delictes?
La globalització facilita molt la tasca
d’obtenció d’informació però alhora
aquest fet pot ser un arma positiva
per les persones que es dediquen a
falsificar documents, perquè existeix
també el fenomen de la globalització de la criminalitat organitzada,
sobretot transnacional, que és més
difícil de perseguir i portar davant
dels tribunals.
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Vanesa Muñoz
Advocada
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Col.legi d’Advocats de
Mataró, tant en l’àmbit
privat com adscrita
a Torn D’ofici, sòcia
fundadora del despatx
VMF Advocats,
Criminalista
forense, especialitzada
en documentoscòpia
forense.
Responsable de l’Àrea
Jurídica i de Relacions
Institucionals
d’Interdocpol, entitat
de la que n’ostenta el
càrrec addicional de
Secretaria
Internacional.

Quins consells podríem donar
a la gent del carrer per prevenir o
detectar aquestes falsificacions?
És més difícil en documents d’identitat en què cal un ull expert o
almenys amb una formació bàsica, i
potser més fàcil en el paper moneda
per exemple, on podem trobar diferents mesures de seguretat, moltes
de les quals poden ser observades
per l’ull humà, i amb una llum ultraviolada petita que té un cost econòmic d’uns 20 euros.
Pel que fa a la seva documentació, han de tenir-la molt present a
l’hora de realitzar pagaments, passar
controls duaners o aeroportuaris, i
interposar denúncia de seguida que
detectin la seva sostracció.
L’ens Interdocpol com funciona?
Interdocpol és una organització
no governamental amb seu al nostre
país i direccions territorials arreu
d’Europa i en extensió a tercers països, de membres de diferents cossos
policials tant nacionals com internacionals, i una civil (jo mateixa)
que té per objecte la difusió d’informació, la divulgació i la formació
en matèria de falsedat documental

i tràfic il·lícit de vehicles, en col·
laboració amb les autoritats policials, governamentals i judicials,
tant nacionals com internacionals,
així com amb ARGOS, sindicats i
associacions policials, en projecte
fundacions universitàries, i empreses privades con seria a tall d’exemple, Iberia S.A.
Tanmateix, organitzem cada dos
anys un congrés internacional amb
representants de tots els països
per l’intercanvi d’informació en
aquestes matèries. L’any 2.014 el
vàrem celebrar a Badalona sorta la
Presidència de l’expert Sr. Reina, i a
l’abril de 2.016, es farà a Riva di Garda (Trento-Itàlia) en col·laboració
amb ANVU ( Associazione Polizia
Locale D'Italia), essent el nostre
company i amic el sr. Zitselsberger,
especialista en verificació d’identitat, un dels organitzadors principals
i Responsable d’Interdocpol a Itàlia.
La col·laboració entre governs és
bona o es podria millorar?
La col·laboració no és dolenta però
sí molt millorable però potser el que
falta és una voluntat política per
part de diferents països donat que

existeixen els mitjans necessaris per
lluitar contra la criminalitat organitzada en aquest camp però moltes
vegades la burocràcia o l'opacitat en
la informació de determinats països
no permet l’èxit d’una investigació
criminal.
En relació al terrorisme yihadista, tant actiu actualment, és bàsic
aquest control documental?
És imprescindible. Les cèl·lules yihadistes no només poden entrar en
un país amb una documentació falsa
sinó que poden fer ús d’aquesta per
nodrir-se de l’equipament i eines
necessàries per operar i fer possibles
les seves activitats terroristes i posterior fugida del lloc dels fets.
Un control documental adequat
a fronteres, la col.laboració entre
països no només governamental
sinó també a nivell policial, és bàsic
per poder localitzar i tancar el camp
d’actuació d’aquestes, així com
destruir la xarxa en la que actuen.
Imprescindible, la formació i la
cooperació.
Elisa Boullón
premsa@arenysdemunt.cat
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246 persones han participat en les votacions
del Pressupost participatiu 2016
246 veïns i veïnes d’Arenys de Munt han pogut escollir entre 33 propostes d'inversió i 11 de serveis, dotats amb
125.000 euros del pressupost participatiu 2016. El termini de votacions va finalitzar el 16 de setembre

El dia 16 de setembre es va tancar
el termini de votació del pressupost participatiu 2016, en el qual
els veïns i veïnes d'Arenys de
Munt han pogut escollir entre 44
propostes d’inversió i serveis per
valor total de 125.000 €. En aquest
segon procés participatiu que es
porta a terme a Arenys de Munt
per a l’elaboració del pressupost,
s’han rebut 246 vots, dels quals 5
han estat nuls i 241 vàlids.
Sobre les inversions aprovades,
la proposta que ha recollit més
vots ha estat la renovació del paviment de la pista municipal amb
72 vots, seguida de la instal·lació
de rec i plantes en el tram de Sobirans fins carretera amb 56 vots,
i la proposta sobre les obres per
a l’arranjament i millora de l’escola Sant Martí que ha rebut 52
vots.
Les votacions en relació a serveis, les propostes de reforçar la
campanya de civisme i d'agent
cívic amb capacitat sancionadora
han rebut 84 i 82 vots respectivament; la tercera més votada ha estat la creació d’un fons per ajudar
als nens que les seves famílies no
poden pagar les catecolònies amb
52 vots, i la quarta amb 45 vots
ha estat portar grups significatius
a la Festa Major. Els 1.000 euros
sobrants es destinaran a benestar
social per programes tallers sobre
malalties neurogeneratives, proposta que ha rebut 44 vots.

PROPOSTES APROVADES DEL PRESSUPOST PARTICIPATIU 2016
INVERSIONS - 2016								
vots													 valor
72
Renovar el paviment de la pista municipal on es disputa el torneig d'estiu		
38.000 €
56
Netejar, alienar i muntar reg i plantes en el camí de Torrenbó a Sobirans		
50.000 €
52 Obres d'arranjament i millora de l'escola Sant Martí					
30.000 €
SERVEIS - 2016
vots													 valor
84
Reforçar la campanya de civisme i la neteja de caques gos				
5.000 €
82
Agent cívic amb capacitat sancionadora per temes d'incivisme 			
7.000 €
52
Crear fons per ajudar els nens que les seves famílies no poden pagar catecolònies 2.000 €
46
Festa Major que porti grups significatius com Txarango, Stromber, etc.		
10.000 €
44
Programes tallers per a persones amb malaties neurogeneratives			
1.000 €

Oberta la convocatòria de subvencions a
entitats fins el 5 de novembre 2015
El termini per presentar les sol·
licituds es va iniciar el 6 d’octubre
de 2015 i finalitza un mes després,
és a dir el 5 de novembre de 2015.
Trobareu la documentació, models normalitzats i les bases en el
web municipal www.arenysdemunt.cat i en el web de la regidoria de Participació www.consensus.
cat/arenysdemunt, en l’apartat Suport entitats, subvencions Ajuntament 2015.
Per fer la sol·licitud s’han d’emplenar els formularis 1-2-3 i 4.
Si preciseu ajuda o assessorament
per a la preparació de les vostres

sol·licituds, no dubteu en contactar
per telèfon al 93.793.79.80 o correu
electrònic a participacio@arenysdemunt.cat, per tal de concretar hora
individual d’atenció.
Les bases van quedar aprovades definitivament el 6 d'octubre. La convocatòria amb la modificació de les
bases generals reguladores de les
subvencions i les bases específiques
de subvencions en concurrència
competitiva per a associacions i entitats pel 2015, va ser aprovada per
la Junta de Govern Local el dia 21
de setembre de 2015.
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21 de setembre,
Dia Mundial de
l'Alzheimer
Dilluns 21 de setembre es va celebrar el Dia Mundial de l’Alzheimer 2015. Per commemorar
aquest esdeveniment, va tenir
lloc, a la Residència Sant Martí,
el Cafè de l’Alzheimer, un berenar/xocolatada col·loqui.
A la tarda van continuar les
xerrades, la primera, sobre els
beneficis de la medicina Tradicional Xinesa en la gent gran a
càrrec del sr. Josep M. Charles
(fisioterapeuta i acupuntor).
A 2/4 de 6 de la tarda va tenir
lloc la xerrada 'Cómo mejoramos
con la terapia natural del sonido'
a càrrec de la sra. Gemma Jaramillo Gonzàlez (terapeuta vibracional), acabada la xerrada es va
oferir al públic assistent un concerts de bols tibetans.
Aquesta jornada es va instituir
com a iniciativa de la OMS l'any
1994 a instàncies de l’organització que agrupa les associacions
de familiars de malalts d’Alzheimer.
L’Ajuntament d’Arenys de
Munt ha organitzat aquestes
activitats amb l’objectiu de sensibilitzar tothom sobre aquesta epidèmia del s.XX i les seves
conseqüències sòcio-sanitàries.
Aquests actes han estat organitzats des les regidories de Sanitat
i Gent Gran, amb la col·laboració
de les Residències Sant Martí i
Verge del Remei.
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L'Ajuntament d'Arenys de Munt acorda
donar suport als refugiats de Síria

Milers de famílies sirianes fugen del conlicte bèlic del seu país

El consistori municipal, en el ple del
dia 10 de setembre, va fer una Declaració Institucional on expressa el
seu suport a la població afectada pel
conflicte de Síria, i es compromet a
participar activament en les iniciatives que sorgeixin de la societat civil
i de les diverses institucions, per tal
de minimitzar l’impacte d’aquesta
tragèdia humanitària.

El text de la declaració expressa
el rebuig a les situacions d’abús que
pateixen els refugiats i refugiades, i
insta els governs de la Unió Europea
i de l’Estat Espanyol a actuar de manera immediata per donar resposta
a les necessitats humanitàries de les
persones que viuen aquesta tragèdia
i a tenir una posició oberta en defensa dels drets dels tots els refugiats i

refugiades que pateixen els efectes
d’una situació cruel i injusta.
A la mateixa Declaració, tal com
ho han fet altres municipis catalans
com Barcelona, Sabadell o Sant Feliu
de Llobregat, s’expressa la voluntat
de sumar-se a la proposta de formar
part de la xarxa de ciutats/municipis
per acollir persones refugiades.

Arenys de Munt participa en la creació d'una xarxa comarcal de
professionals que treballen la prevenció de la violència masclista
El dia 1 d’octubre la regidoria
d'Igualtat de Gènere va participar
en una sessió informativa organitzada pel Consell Comarcal del Maresme, l’Institut Català de les Dones
(ICD) i el Servei Comarcal de Joventut.
L’objectiu és crear una xarxa de
professionals que treballaran a la
comarca del Maresme en la prevenció de la violència masclista. Es
farà una formació per agents que
treballen en aquest àmbit i que posteriorment participaran d’espais de
trobada i d’intercanvi amb d’altres
professionals dels municipis de la

comarca. Aquesta xarxa permetrà
compartir experiències i propostes
per millorar la tasca preventiva en
el nostre territori.
Des de fa dos anys, a Arenys de
Munt, s’està realitzant un treball
preventiu continuat a l’Institut Domènec Perramon.
Amb la intenció de consolidar i
millorar aquesta tasca, es contempla
el treball preventiu dins el Pla Local
d’Igualtat de Gènere d’Arenys de
Munt, que es va presentar públicament amb el suport de diversos
agents i la Diputació de Barcelona
el passat mes de març.
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Neix l'escola de família d'Arenys de Munt
La tasca d’educar i acompanyar a créixer
és apassionant i alhora difícil. Sovint, les
famílies es troben amb dificultats, dubtes i inquietuds, en una quotidianitat
plena de situacions emergents i canviants a les que cal adaptar-se per sobreviure.
La família està en constant interrelació amb l’entorn que l’envolta, per tant,
és una realitat vinculada al context comunitari. Per això, és important que
la comunitat recolzi la tasca educativa
que realitza i que, al mateix temps, es
nodreixi de l’experiència de les famílies
que habiten en el municipi.
Per ajudar les famílies a descobrir les
estratègies que ja tenen i oferir noves
habilitats que els permeti millorar la
seva tasca educativa, es crea l’Escola de
Família d’Arenys de Munt.

PREPARAR, AMB
ELS NOSTRES
FILLS i FILLES,
EL DIA DE DEMÀ
TALLER SOBRE EDUCACIÓ
EMOCIONAL

DATA i HORARIS
Dilluns 26 d’octubre,
a les 7 del vespre
Dilluns 2 de novembre,
a les 7 del vespre
LLOC
Espai Catà (Escola Sant Martí)

A càrrec de Roser Sellés
Coaching i PNL

Col·labora: Diputació de Barcelona

*(Activitat gratuïta i oberta de 2 sessions)

Objectius de l'escola de família
1. Proporcionar un espai de reflexió
i intercanvi per a les famílies entorn del seu paper com a adults
de referència pels seus fills i filles.
2. Desenvolupar diverses estratègies per oferir a les famílies la informació
necessària per dur a terme la seva tasca
educativa.
3. Sensibilitzar les famílies sobre les necessitats psicosocials dels fills i filles en els
diversos moments del seu desenvolupament.
4. Oferir recursos i assessorament a totes les famílies per a l’educació dels seus fills i filles.
5. Crear espais de suport entre famílies que viuen les mateixes inquietuds.
6. Apropar la visió entre famílies i institucions

educatives.
7. Crear un model de treball per al suport a les
famílies des d’una perspectiva comunitària i
compartida.
Hi Coparticipen:
Ajuntament d’Arenys de Munt: Regidories de
Benestar Social, Educació i Joventut. Comunitat
educativa del Municipi: Institut Domènec Perramon, Escola Sant Martí,Escola Sobirans, Escola
Bressol Municipal La Petjada, Escola Bressol La
Caseta Amagada, Aula Cultural i AMPA dels
centres d'ensenyament.

Hi Coparticipen:
Ajuntament d’Arenys de Munt: Regidories de Benestar Social, Educació i Joventut. Comunitat educativa del Municipi: Institut Domènec Perramon, Escola Sant Martí,Escola Sobirans, Escola Bressol
Municipal La Petjada, Escola Bressol La Caseta Amagada, Aula Cultural i AMPA dels centres d'ensenyament.

Participa en
el XL Concurs
Fotogràfic Sant
Martí 2015
Fins al 30 d’octubre de 2015 es poden presentar els treballs al XL Concurs Fotogràfic Sant Martí d’Arenys
de Munt, que organitza el Grup Fotogràfic d’Arenys de Munt amb la col·
laboració de l’Ajuntament d’Arenys
de Munt.
Aquest concurs està adreçat a tots
els afeccionats de la fotografia que
hi podran participar en els apartats
de tema lliure i d'Arenys de Munt. El
lliurament de premis tindrà lloc el
diumenge 22 de novembre, a les 12
del migdia, a la Sala d’Exposicions.

"COMPRA A ARENYS DE MUNT,
GAUDEIX DEL POBLE"
www.gaudeixarenysdemunt.cat
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Inauguració del nou magatzem d'aliments - DISAM
El dia 15 d’octubre es va inaugurar el
nou equipament municipal destinat
a ser Centre de Distribució Solidària
d’Aliments –DISAM- per a famílies
en risc d’exclusió social d’Arenys de
Munt.

Els usuaris poden comprar
amb punts els aliments que
necessiten, amb la valoració
prèvia de Serveis Socials
Amb l’assistència de nombroses
persones, Sor Lucia Caram va oferir
una conferència explicant la nova
realitat per afrontar la problemàtica
social i la regidora de Benestar Social
va agrair als implicats en la realització d’aquest projecte la seva dedicació: a la mateixa Sor Lucia, als voluntaris i voluntàries de Creu Roja, als
de Càritas, a les persones voluntàries
que no pertanyen a cap entitat, a La
Caixa per la seva aportació econòmica, a l’Ajuntament d’Arenys de Munt
pel seu recolzament i als treballadors
i treballadores municipals, especialment als de Serveis Socials.
Aquest nou equipament, ja en

Sr. Alcalde, regidors i regidores de l'Ajuntament i entitats van acompanyar Sor Lucia Caram en el moment de la signatura del Llibre d'Honor

funcionament des del dia 25 de setembre, està composat d’una botiga,
tipus supermercat, on els usuaris poden comprar amb punts els aliments
que necessiten, amb la valoració prè-

via de Serveis Socials; i també d’un
magatzem des d’on es reposen els
productes alimentaris.
S’està treballant perquè en un futur proper, a banda dels aliments

secs que es subministren actualment,
es puguin repartir també aliments
frescos provinents d’excedents donats per botigues i restaurants del
poble.

Eficiència i contractació socialment ètica en el
manteniment de zones verdes i la poda de l'arbrat viari

Sr. Joan Rabasseda i sr. Albert Vidal a la signatura del contracte amb CEO

Amb la signatura del contracte entre l’ajuntament d’Arenys de Munt
i la Fundació CEO Maresme, s’inicia una nova etapa en el manteniment de zones verdes municipals
i en el pla de poda de l’arbrat viari

per als propers quatre anys. És el
primer cop que l’ajuntament contracta de forma conjunta el manteniment de zones verdes i la poda,
i aquest també ha estat el primer
procés de licitació restringit a em-

preses amb responsabilitat social.
El fet que la mateixa empresa
encarregada del manteniment dels
parcs i jardins sigui responsable de
la poda i el manteniment de l’arbrat viari ha permès un estalvi econòmic i permetrà una millor gestió
administrativa. L’import del contracte signat per als propers quatre
anys és de 466.909 € més 62.049 €
d’IVA, la qual cosa representa un
cost de prop de 132.000 € anuals i
un estalvi de 16.000 € anuals respecte al que estaven costant fins
ara els mateixos serveis. A més, el
nou contracte inclou noves zones
verdes, com la del capdamunt del
carrer de la Rasa, el manteniment
de l’enjardinament del cementiri, el manteniment de les fonts
ornamentals, i el buidatge de les
papereres en les zones verdes. Incrementar el servei prestat amb un
estalvi econòmic de l’11% anual, i
de 64.000€ en quatre anys, ha es-

tat possible gràcies a les polítiques
de sumar encàrrecs i d’aplicar criteris d’economies d’escala. També
cal considerar l’estalvi en la gestió
administrativa, sumat a l’estalvi
econòmic, perquè a partir d’ara no
caldrà concursar la poda cada vegada que toca podar l’arbrat, dues
vegades cada any.
L’establiment d’un pla de poda
per a quatre anys permet seguir
més eficaçment criteris de bones
pràctiques mediambientals. A
Arenys de Munt actualment tenim
1.155 arbres en el pla de poda.
Amb aquesta contractació, l’ajuntament d’Arenys de Munt també ha
avançat cap una contractació més
ètica socialment perquè ha estat la
primera licitació reservada per a
Centres Especials d’Ocupació.
La Fundació CEO Maresme, atén
actualment a 11 persones d’Arenys
de Munt amb discapacitat i dóna
feina a 8 veïns de la vila.
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Comissionada de
joventut al Casal
de Joves cada
divendres

2015 OCTUBRE I AMUNTARENYS

Comiat del segon torn de la
Brigada Jove 2015
Fem un pas
endavant

E

n el moment de fer
aquest escrit, hem viscut un any més la Festa
de la democràcia, la
Via Catalana va omplir la Meridiana de Barcelona amb centenars de milers de persones.
No podem dir però en aquest
moment quin haurà estat el
resultat de les eleccions del 27S,
que en el moment de repartir
aquest exemplar de l’Amunt
Arenys ja s’hauran celebrat.

La Brigada Jove ha realitzat tasques de pintura i manteniment dels espais públics
Maria Daumal

El 9 de setembre es va incoporar
formalment a l’estructura de govern de l’ajuntament d’Arenys
de Munt la comissionada de
Joventut, qui treballarà transversalment amb les regidories
de Joventut, Festes i Cultura
per impulsar noves polítiques
de joventut i posar en marxa les
actuacions d’aquest àmbit definides en el Pla d’Actuació Municipal.
La comissionada de Joventut,
Maria Daumal, cada divendres
a la tarda atendrà al Casal de
Joves els col·lectius joves que ho
sol·licitin i continuarà avançant
en els objectius que té assignats
i que es resumeixen a continuació: impulsar l’Entitat de Joves
Autogestionada, revisar els estatuts del Consell Municipal de
Joventut, actualitzar el Pla Local
de Joventut, dinamitzar el casal
de Joves amb diferents activitats i tallers, implementar eines
de participació per als joves a
través de les xarxes socials, organitzar la Nit de Naps i Cols
i altres festes específiques com
la revetlla de Cap d’Any, impulsar el projecte “Ajuntament
Jove” amb la col·laboració dels
diferents centres educatius del
poble.
Maria Daumal ja fa setmanes
que treballa en l’organització de
la Festa Major Sant Martí 2015 i
col·laborant amb les regidories
implicades.

El 31 d’agost es va celebrar la cloenda del segon torn de la Brigada Jove.
Aquest mes d’agost els participants
han estat fent treballs centrats en
pintar, netejar i escatar herbes dels
espais i equipaments municipals.
El projecte pretén englobar tres
objectius principals basats en aprendre habilitats i competències sociolaborals bàsiques, desenvolupar un
treball comunitari, afavorir la cohesió social i la participació juvenil,
mitjançant la implicació dels joves
en la millora del seu poble, d'aquesta manera es posen en valor aspectes
socials que van més enllà del retorn
econòmic d'un mes de treball a la
Brigada Jove.
Des del govern municipal s’espera que aquesta experiència els hagi
servit per conèixer el món laboral i
també per prendre consciència i donar valor a l'espai públic.

Publicades les despeses de la
Brigada Jove del mes de juliol

Continuant amb l'aposta per anar
millorant el nivell i la qualitat d’informació al vilatà s’han publicat al
web de transparència Govern Obert
go.arenysdemunt.cat, les despeses
de la Brigada Jove de juliol; costos
laborals, eines, material i vestuari.
La informació està en un fitxer obert per a la seva descàrrega
directa clicant el següent enllaç:
go.arenysdemunt.cat/dataset/despeses-de-la-brigada-joves.
El portal de transparència Govern
Obert aglutina dades en relació a
l’activitat econòmica de l’ajuntament, contractacions, despeses de
càrrecs electes així com informació
rellevant sobre els nostres representants, organització municipal o processos de participació ciutadana.

Campanya preventiva de velocitat
a la nostra localitat
En el marc del conveni de col·
laboració en matèria de control
de velocitat, signat entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament d’Arenys de Munt, durant
la primera quinzena de setembre
la Policia Local ha fet controls de
velocitat en diferents punts de les
carreteres C-61 i BV-5031, al seu
pas per la nostra població, i a la
riera amb el radar que es cedeix
periòdicament.
Aquest conveni de col·laboració

té per objecte la vigilància i control dels excessos de velocitat del
trànsit en les travesseres i vies urbanes del nostre municipi, en benefici de la seguretat vial.
Tot i que la velocitat genèrica
a les travesseres de les carreteres
està limitada a 50 km/h. s’han denunciat només els vehicles que
circulaven a partir de 64 km./hora,
que van ser 12. La velocitat màxima detectada va ser de 83 Km/h.

"Treballem per fer un
país nou i millor"
Si podem albirar un resultat
favorable al sí per la independència, una meta i uns objectius
comuns pels quals partits i
persones d’ideologies diferents
han sabut convertir la controvèrsia política del jo contra tu,
en nosaltres pel repte. Un acord
que, lluny de fer prevaldre els
interessos personals i de partits,
va ser impulsat pel President
Artur Mas amb un gran sentit
de responsabilitat i d’equip
i acordat amb la saviesa que
dóna la maduresa de dirigents
polítics, persones i entitats.
Tot i la introducció d’unitat en
una llista d'ideologies diverses,
el repte no haurà estat fàcil.
Però quan hom té consciència
dels valors que es defensen,
de les qualitats que no canvien amb les circumstàncies, hi
ha una base enfortida per als
moments de dubte i confusió.
Amb estabilitat interna, es té
una perspectiva àmplia dels
fets i es prenen decisions més
intel·ligents. I així ha estat amb
Junts Pel Sí.
Treballem per fer un país nou
i millor, fent de la política l'instrument que eviti la fractura
social, revitalitzi les institucions
i faci arribar la veu de la majoria on es prenen decisions.

Junts Pel Sí

*Escrit conjunt ERC i CDC Arenys de Munt
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Grup Mixt

5.354 gràcies

A

les veïnes i veins que
el 27 de setembre
van fer un dels més
primordials actes de
participació democràtica: votar.
Persones del nostre poble que,
amb la seva pròpia opinió sobre
allò públic van decidir participar conscientment i lliurement
en la política que determinarà
el nostre dia a dia durant els
propers anys. A elles, i també
a aquelles que la burocràcia de
l’estat no va permetre votar però
volien, humilment, gràcies!

"Ens obeïm a nosaltres
mateixes perquè les lleis
i les ordres ens arribin
des del carrer"
Nosaltres us assegurem 513
vegades que seguirem treballant
des dels pobles i ciutats per la
independència i per fer un país
on ens governem, on ens
obeïm a nosaltres mateixes perquè les lleis i les ordres ens arribin des del carrer, des de baix
i per l’esquerra. Ens hem votat
513 vegades per fer juntes un
país on les grans empreses del
capital no ens puguin controlar,
sense opressions de la Troika i
de la mal creada Unió Europea i
les seves polítiques neoliberals.
Hem doblat el suport de la gent
del nostre poble per fer entre
totes una societat feminista on
siguem tractades per igual sense
distincions per raó, raça, religió,
gènere o identitat sexual. Lluitarem plegades per l'educació i
la sanitat públiques, de qualitat,
lluny de les tisores dels partits
que juguen a la vella política.
Entre tots i totes, les que així ho
van decidir el 27S, i les que són
benvigudes de nou a la nostra
furgoneta, serem la clau per
frenar propostes polítiques que
posen per davant interessos
elitistes. Aquí som, a Arenys de
Munt, amb les idees clares per
capgirar-ho tot.
Candidatura d'Unitat Popular
d’Arenys de Munt

Prioritzem la
justícia social

S

etembre seria un mes
qualsevol si nó fos pel
marcat caràcter polític que ha adquirit
enguany; any marcadament
electoral on els vilatans/es no
només hem triat els nostres
representants municipals sinó
que també estem cridats a les
urnes per poder escollir els
nostres representants al Parlament de Catalunya i Govern
de la Generalitat, sinó també,
si s’acompleixen previsions els
nostres representants polítics a
nivell estatal.
Nosaltres els socialistes,
volem fer una crida a la participació del conjunt de la ciutadania catalana, i més tenint
en compte el delicat context
polític actual on cal que cada
un de nosaltres ens definim
i manifestem qui volem que
ens governi i acabar amb les
cortines de fum existents en el
panorama polític actual.
Són molts els problemes
existents dins del pla econòmic, polític i social, i cal donar cop de taula i començar
a treballar en els problemes
reals dels nostres ciutadans i
ciutadanes. Perquè necessitem
un govern a la Generalitat que
prioritzi la justícia social. En 4
anys hem retrocedit una dècada en inversió social, l’accés a
serveis públics és més difícil,
s’estan cronificant ajuts puntuals de lloguer, de subministraments bàsics, d’alimentació,
ajuts de menjador, de material
escolar. El poc finançament
destinat a això, fa que les administracions locals estiguem a
primera línea i hi hagi un risc
molt elevat de fragmentació
social.
Volem un govern que tingui
especial protecció de les persones amb discapacitat. Des
del 2011, hi ha un deute amb
les entitats que treballen amb
persones amb discapacitat que
supera els 82 M d’euros.
Partit dels Socialistes
de Catalunya d’Arenys de Munt

De les paraules
als fets

Primer desdoblat
gràcies a la mobilització dels pares

es del Grup Municipal del Partit Popular
creiem que ens trobem en un moment
decisiu per construir una Catalunya, exemple de convivència que
defuig de radicalismes innecessaris deixant de banda la lluita
per aconseguir l’estat de benestar
que mereixem, i que tot i la crisi
econòmica i les dures mesures
que des de tots els Governs
(estatal, autonòmic i local) s’han
hagut d’emprendre, entenem és
una fita a aconseguir.
Entenem i creiem que no
resulta procedent el fet d’emprar
les administracions públiques
catalanes com una eina propagandística indentitària d’una
part de la ciutadania que no és
representativa de la població global catalana, sinó que aquestes
han d’acomplir les finalitats per
les quals varen ser creades i en
tot cas, a l’únic objecte de donar
un bon servei al ciutadà i ser una
eina de proximitat més per resoldre els seus afers quotidians.
L’actual Govern de la Generalitat no ha estat el govern de tots
els catalans; els seus membres
van ser elegits a les urnes, però
un cop escollits no han representat les diferents sensibilitats i
ideologies polítiques que conviuen al territori que representen,
donant exemple democràtic
als seus actes; ans al contrari,
s’han posat al servei d'ideologies
independentistes que cerquen la
divisió i confrontació.
Finalment, a nivell local, reiterar que des d’aquesta formació
sempre s’ha tingut un únic i clar
objectiu: el vilatà. Aquest és el
nostre lloc i la nostra responsabilitat, i aquesta responsabilitat
és la que demanem al conjunt de
persones cridades a urnes el proper 27S, no només anar a votar
sinó deixar a una banda qüestions identitàries que clarament no
resoldran els nostres problemes i
centrar-nos en allò veritablement
important: les persones.

l maig, els pares de
l'Escola Sobirans es
van mobilitzar per
aconseguir dues línies
de P3, ja que s'havien inscrit 35
nens i, a pares amb les preinscripcions fetes, se'ls 'convidava' a matricular els seus fills al Sant Martí.
Una línia menys significa menys
mestres i recursos per l'escola.
L'anterior govern, d'ERC,
va instar els pares a deixar de
queixar-se per garantir el desdoblament de 1r, una reivindicació
històrica: Des de P3 són 29 nens a
l'aula.
Amb el nou govern d'ERC, la
promesa de desdoblament va
desaparèixer, es quedaven amb
una sola aula de primer amb 34
nens! Per contra, el Sant Martí
continuaria amb 3 aules per 64
nens. Quedava clar, com va dir
la regidora, que l'Escola Sobirans
era discriminada.
Des de la CUP autèntica sempre hem defensat que no s'ha
de discriminar cap escola. Un
repartiment just i equitatiu dels
recursos les podria afavorir a totes. Amb voluntat i determinació
del govern es podia aconseguir la
línia que falta.
La regidora va dir que amb
'mobilitzacions i queixes', els pares no ajudaven a aconseguir res.
Doncs ha estat gràcies als pares
i l'AMPA que el Departament ha
rectificat i el curs començarà amb
el primer desdoblat.
No volem pensar que la poca
voluntat del govern d'ERC per
ajudar el Sobirans, respongui a
interessos o amiguismes polítics.
Tampoc volem pensar que
aquest govern d'ERC a Arenys de
Munt prioritzi els interessos del
partit als dels veïns del poble.
Grup Majoritari de persones
que es va presentar a les eleccions
municipals del 24 de maig sota
les sigles de la CUP-PA, representats pels regidors Josep Manel
Ximenis i Gil i Esther Sánchez
Sánchez càrrecs electes escollits
per la CUP-PA d'Arenys de Munt.
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Els parcs i jardins d'Arenys de Munt
obtenen dues flors en el concurs Viles Florides
El guardó és el resultat de la tasca que s'està realitzant en la millora de les zones verdes i els espais urbans del municipi

El regidor de Seguretat i Espai Públic, Àngel C. Vallcorba, va assistir a l'acte en representació d'Arenys de Munt

Enguany Arenys de Munt ha
tornat a participar en el projecte de
Viles Florides, un projecte nascut a
partir de la iniciativa de la CHOC
(Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya) que vol
distingir els diferents municipis
del territori en funció dels trets
singulars i les característiques dels
seus espais verds.
En aquesta ocasió Arenys de
Munt ha repetit distinció, tornant
a obtenir dues flors pels seus espais verds. El reconeixement ha
estat atorgat per la feina feta en
diversos àmbits, entre els que destaquen l’àmbit de la sostenibilitat
dels espais verds amb l’ús d’un
sistema de gestió integrada, pràcticament lliure de fitosanitaris tòxics per a la salut de les persones i
el medi; la inclusió progressiva de

planta mediterrània i autòctona; i
la retirada de plantes al·lòctones
i invasores de la jardineria municipal, també s’ha tingut present
l’esforç portat a terme per reposar
més de 100 arbres a principis d’any
o l’endreçament de la poda de tots
els arbres del municipi en un pla
de poda a 4 anys que compatibilitza el natural desenvolupament de
l’arbrat amb el servei que presten
al ciutadà.
Per als municipis, i per a Arenys
de Munt, la participació en aquest
projecte suposa un reconeixement
de l’esforç que es fa dia a dia i entre tots pel manteniment de les zones verdes i dels espais urbans que
garanteix a les generacions actuals
i futures un municipi ric, fort i sa
des d’un punt de vista mediambiental.
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