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´ participatiu
En marxa el proces
dels escocells de la Riera

Els 71 escocells en el tram de la riera urbanitzada els volem replantejar amb l’objectiu d’embellir
l’espai públic mantenint l’esperit de la riera i guanyant places per a càrrega i descàrrega.

pàg. 09

Noves ordenances fiscals: Subvencions de l’IBI
per a famílies amb dificultats econòmiques

pàg. 06

Més de 300 persones a la nit de l’esport

pàg.12

Entrevista a Abril Saurí

pàg. 11

Obres de millora a l’escola de bressol municipal

Presentat el projecte radars

pàg. 09

pàg. 09

Línia de subvencions per la modernització del comerç local

pàg. 13
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El 2017 es faran realitat importants compromisos
del PAM2015-2019

3 • Votacions al ple

• Cartipàs municipal

4 • AGENDA GENER-FEBRER 2017

El pressupost 2017 ens permetrà continuar la transformació i millora d’Arenys de Munt en la
línia marcada en el Pla d’Actuació Municipal 2015-2019. Si no hi hagués un compromís públic
explicant què farem, difícilment se’ns podrien demanar explicacions de forma objectiva. No
és pas el cas d’aquest govern municipal: vam fer públics 385 objectius per aquest mandat
municipal i ja n’hem assolit més de 80. I a la propera reunió del Consell del Poble en farem el
corresponent retiment de comptes.

• INSTITUCIONAL

-Suport institucional per al projecte d’eradicació del pian
- Aprovat el conveni del personal del personal laboral
de l’Ajuntament
- Homenatge a Lluís companys

• TRANSPARÈNCIA

- Tot el que vulguis saber sobre l’Ajuntament

6 •IGUALTAT

- Arenys de Munt membre d’una xarxa comarcal per
a la prevenció dela violència masclista.
- Actes commemoratius del dia internacional per
l’eliminació de la violència vers les dones

• ECONOMIA

Joan Rabasseda
i Ferrer
Alcalde
d’Arenys de Munt

- Noves ordenances fiscals.

8 • BENESTAR SOCIAL

- L’Ajuntament assumeix el pagament de les beques
de menjador.
- Resultats de l’estudi d’habitatges buits

• GENT GRAN

-Obertes inscripcions pel III Cicle de Passejades
per a gent gran 2016-2017
-Celebrada la setmana de la gent gran d’Arenys de Munt
-Presentat projecte Radars per a la gent gran

• PARTICIPACIÓ

L’eficiència, la transparència i el bon govern són conceptes que ens acompanyen en el dia a dia
de la gestió municipal. Fem realitat projectes, construïm, i segurament també hem d’explicar
millor la feina que fem i amb quines eines i recursos podem fer-la. Al web municipal transparentem tot el que és públic, però som conscients que no arriba a tothom. El butlletí Amunt
Arenys ens ajuda en aquest propòsit, però també presenta limitacions d’espai i periodicitat.
Tot i que dia a dia percebem la millora del context econòmic, el pressupost 2017 continua essent auster, i rigorós com sempre hem procurat. El 2013 l’Ajuntament d’Arenys de Munt devia
4,3 milions d’euros. Ara en devem 2,8. Convindrem que era més fàcil fer coses, endeutar-se
i que ho paguin els qui vinguin al darrera, que no pas fer realitat projectes com fa el govern
que tinc l’honor d’encapçalar, sense endeutar-nos, i a més a més tornant deutes anteriors. Som
un dels Ajuntaments més eficients del país, i properament publicarem l’estudi que ho avala,
com sempre fem. Fa pocs dies també vam presentar l’estudi de mobilitat de la nostra vila, i
al web municipal qui estigui interessat se’l pot descarregar sencer. I també l’estudi sociològic,
que presenta les dades sobre la valoració del nivell de satisfacció dels veïns i veïnes sobre els
serveis municipals, que identifica principals preocupacions i, també, que valora els polítics que
conformem el consistori.
Ens és útil disposar d’un estudi sociològic que avala que els arenyencs i arenyenques estem satisfets, en general, amb l’atenció ciutadana a l’Ajuntament, amb els serveis de benestar social,
amb la policia, etc. I que, per exemple, amb la neteja viària hem de millorar molt. Un estudi que
conclou, per exemple, que la majoria de veïns i veïnes no consideren important tenir la bandera espanyola penjada en el balcó de l’Ajuntament en el moment actual. Un estudi sociològic
que només “suspèn” a dos dels tretze electes del consistori, i que ens ha d’ajudar a preparar
les preguntes del multireferèndum que tenim el compromís de fer per tal de definir entre tots
el model de poble que volem.

- Vols formar part del consell del poble?
- En marxa el procés participatiu del escocells

10 • ENSENYAMENT I CULTURA

- Festa major 2016
- 6 Premiats a la XXXIII Mostra literària
- Obres de millora i imatge renovada a La Petjada

11 • ENTREVISTA

Tindrem un pressupost 2017 auster. Amb la lleugera pujada d’impostos aprovada en el Ple del
passat més d’octubre -l’IBI augmenta 36,3 € de mitjana i continua el 17% per sota la mitjana
del Maresme, l’impost de vehicles augmenta 7,9 € i continua el 8% de la mitjana de la comarca- encara no assolirem l’equilibri financer que ens caldria, però ens permetrà avançar en els
projectes pendents i continuar amb l’endreça dins l’organització municipal. Està molt bé comparar els serveis d’Arenys de Munt amb el dels pobles veïns i també comparar els impostos.

- Entrevista a Abril Saurí al canal AmuntTV

12 • ESPORTS

- Més de 300 persones assisteixen a la IX Nit d’esports
- La parella d’artístic infantil CPA,campions de la
copa Europea
- Eloi Canals, sisè en el mundial de patinatge artístic.
- 1.785 participants a la XXVII Marxa popular

Un projecte cabdal per Arenys de Munt que també va endavant és el de la urbanització superficial de la riera entre el rial Bellsolell i el carrer de la Rasa. Va endavant a un ritme més lent del
que voldríem, però la oposició va reclamar replantejar-lo i, finalment, per acord de Ple farem
a començaments del 2017 un multireferèndum sobre el model de poble i sobre la riera. Així
donem compliment a l’objectiu 07.7 del Pla d’Actuació Municipal 2015-2019 que diu “Impulsar processos participatius per col·laborar en la definició del model de poble”, i els grups de
l’oposició aconsegueixen la seva reivindicació de deixar en suspens els tràmits administratius
del projecte d’urbanització de la riera fins a després de la consulta.

13 • PROMOCIÓ ECONÒMICA

-S’amplia la línia de subvencions per ajudar a modernitzar el comerç local.
-Arenys de Munt ja compta amb una trentena
d’habitatges d’ús turístic i més de 200 llits.

14 • MEDI AMBIENT

- Presència d’Arenys de Munt al RECUWATT
-Arenys de Munt present a l’edició 2016 de Viles Florides
-Cap incidència en el traspàs en la recollida d’escombraries
- Publicat el Pla de Poda a RECUWATT

En el proper Amunt Arenys, el multireferèndum serà un tema central. És important la participació ciutadana per a la definició del model de poble. També és important disposar de la informació necessària. I també és important començar el 2017 constatant amb diversos indicadors
que el context econòmic millora i que en el full de ruta del govern municipal es van assolint
objectius.

• ESPAI PÚBLIC

-La regidora es responsabilitza de la recollida de
brossa i del medi ambient

16 • URBANISME

-Ampliació de la informació sobre el pont de la Riera

• MUNICIPALITZACIONS

- Aula de formació d’adults GUSAM
-Resolt el subministrament d’aigua a Torrentbó
- Actuacions d’aigües d’Arenys

17 • JOVENTUT

-Fi de la brigada jove 2016
-Tallers d’emprenedoria d’alumnes de 4rt
-Realitzat taller de sexualitat al Doménech Perramon

18 • CARTA DEL LECTOR

• ARTICLE DEL GOVERN

-Transparència i rigor en la gestió pública

19 • OPINIÓ PARTITS POLÍTICS
20 • OCUPACIÓ

-Contractats 4 joves per iniciar la seva carrera
professional
- L’atur baixa a novembre
- Radars
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Els Plens
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de Catalunya,

Cartipàs Municipal
Joan Rabasseda i Ferrer
Alcalde Governança i Territori.
jrabasseda@ademunt.cat

Josep Sànchez i Camps
1r tinent d’Alcalde
Coordinació, Economia i Transparència.
jsanchez@ademunt.cat
Àngels Castillo i Camps
2a tinent d’Alcalde
Benestar Social, Ciutadania i Ocupació.
acastillo@ademunt.cat

S

Lourdes Paituví i Colomer
Regidora
lpaituvi@ademunt.cat

Tonia Vila i Paituví
3a Tinent d’Alcalde
Ensenyament, Cultura i Festes.
tvila@ademunt.cat

Maria Ballester i Jimènez
Transparència, Municipalitzacions i
Noves Tecnologies.
mballester@ademunt.cat

Marta de la iglesia i Formatger
4a tinent d’Alcalde
Esports, Sanitat i Gent Gran.
miglesia@ademunt.cat

Lluis Campasol i Terrats
Regidor
llcampasol@ademunt.cat

Esther Sànchez i Sànchez
Regidora
mtarres@ademunt.cat

Àngel C.Vallcorba
Seguretat, Espai públic i Joventut.
acvallcorba@ademunt.cat

Marc Tarrés i Cruanyes
Regidor
mtarres@ademunt.cat

Ramon Planas i Freixas
Regidor
rplanas@ademunt.cat

Josep Manel Ximenis i Gil
Regidor
jmximenis@ademunt.cat
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Institucional

Agenda
Gener 2017

Febrer 2017

DIJOUS 5 DE GENER

DIJOUS 2 DE FEBRER

A les 6 de la tarda

A les 10 del matí

Cavalcada de Reis, des de la Zona Industrial Torrent d’en Puig fins a l’Eixample i la
plaça de l’Església. Ses Majestats els Reis
Mags d’Orient faran un pregó per a tots els
nens i nenes a la plaça de l’Església

Taller d’Escriptura Terapèutica, organitzat per la regidoria de Benestar Social
Lloc: Masia de Can Borrell

DIUMENGE 8 DE GENER
A les 6 de la tarda

Ball de l’Esplai de Jubilats Verge del
Remei		
Lloc: Sala Municipal

DILLUNS 9 DE GENER
A 2/4 de 7 de la tarda

Espai Dona
Lloc: Sala Municipal

DISSABTE 14 DE GENER
A 2/4 de 6 de la tarda

Voluntariat Reiki
Lloc: Espai Enric Catà
A les 6 de la tarda
Conferència Presentació Arennios 6
Lloc: Sala d’Exposicions Mercè Paluzie

DIUMENGE 15 DE GENER
A les 6 de la tarda

Ball de l’Esplai de Jubilats Verge del
Remei		
Lloc: Sala Municipal

DILLUNS 16 DE GENER
A 2/4 de 7 de la tarda

Espai Dona
Lloc: Sala Municipal

DIUMENGE 22 DE GENER
A les 6 de la tarda

Ball de l’Esplai de Jubilats Verge del
Remei		
Lloc: Sala Municipal

DILLUNS 23 DE GENER
A 2/4 de 7 de la tarda

Espai Dona
Lloc: Sala Municipal

DIUMENGE 29 DE GENER
A les 6 de la tarda

Ball de l’Esplai de Jubilats Verge del
Remei		
Lloc: Sala Municipal

DILLUNS 30 DE GENER
A 2/4 de 7 de la tarda

Espai Dona
Lloc: Sala Municipal

EXPOSICIONS
Del dia 19 de desembre al 8 de gener de 2017

Exposició de Puntes de l’Associació de
Puntaires d’Arenys de Munt
Lloc: Sala d’Exposicions Mercè Paluzie
Del dia 15 al dia 30 de gener de 2017

Exposició Controles. Organitzada per la
regidoria de Benestar Social
Lloc: Sala d’Exposicions Mercè Paluzie

DIUMENGE 5 DE FEBRER
A les 6 de la tarda

Ball de l’Esplai de Jubilats Verge del
Remei		
Lloc: Sala Municipal

DILLUNS 6 DE FEBRER
A 2/4 de 7 de la tarda

Espai Dona
Lloc: Sala Municipal

DIJOUS 9 DE FEBRER
A les 10 del matí

Taller d’Escriptura Terapèutica, organitzat per la regidoria de Benestar Social
Lloc: Masia de Can Borrell

DISSABTE 11 DE FEBRER
A 2/4 de 6 de la tarda
Voluntariat Reiki, organitzat per l’Associació Banc del Temps
Lloc: Espai Enric Catà

DIUMENGE 12 DE FEBRER
A les 6 de la tarda
Ball de l’Esplai de Jubilats Verge del
Remei		
Lloc: Sala Municipal

DILLUNS 13 DE FEBRER
A 2/4 de 7 de la tarda

Espai Dona
Lloc: Sala Municipal

DIJOUS 16 DE FEBRER
A les 10 del matí

Taller d’Escriptura Terapèutica, organitzat per la regidoria de Benestar Social
Lloc: Masia de Can Borrell

DIUMENGE 19 DE FEBRER
A les 6 de la tarda

Ball de l’Esplai de Jubilats Verge del
Remei		
Lloc: Sala Municipal

DILLUNS 20 DE FEBRER
A 2/4 de 7 de la tarda

Espai Dona
Lloc: Sala Municipal

DIJOUS 23 DE FEBRER
A les 10 del matí

Taller d’Escriptura Terapèutica, organitzat per la regidoria de Benestar Social
Lloc: Masia de Can Borrell

DIUMENGE 26 DE FEBRER
Durant la tarda

Celebració del Carnaval 2017, organitzada per la regidoria de Festes
Lloc: Sala Municipal

DILLUNS 27 DE FEBRER
A 2/4 de 7 de la tarda
Espai Dona
Lloc: Sala Municipal

Suport institucional per al projecte d’eradicació
del pian que lidera el metge arenyenc Oriol Mitjà
El diumenge 18 de setembre, en el decurs
de la Paella Solidària per a l’eradicació
de la malaltia del pian, el Dr. Oriol Mitjà va explicar públicament que Arenys
de Munt havia recaptat més diners per
eradicar el pian “que cap altra nació” i
va demanar suport institucional per al
projecte.
Just abans del retorn del metge arenyenc
a l’illa de Lihir, a Papua Nova Guinea,
Oriol Mitjà, la representant ISGlobal Laia
Bertran, i l’alcalde d’Arenys de Munt
Joan Rabasseda, es van reunir el passat
23 de setembre amb el director general
de Cooperació al Desenvolupament de
la Generalitat de Catalunya, Manel Vila,
amb l’objectiu d’explorar vies de suport
institucional per al projecte d’eradicar
aquesta malaltia semblant a la lepra i que
afecta uns cent mil nens cada any.

la contribució al projecte científic
que lidera, i ha publicat a les xarxes socials que “una ràpida i eficaç
resposta de l’Ajuntament d’Arenys
de Munt i de la direcció general de
Cooperació al Desenvolupament
ens pot permetre començar un nou
projecte de cooperació que ens pot
permetre arribar a milers de nens el
2017”.

El Dr. Mitjà ha manifestat el seu agraïment a tota la vila d’Arenys de Munt per

Aprovat el conveni del personal laboral
de l’Ajuntament
El nou acord de condicions de treball del
personal laboral de l’Ajuntament d’Arenys
de Munt es va aprovar en el Ple ordinari
d’octubre. Aquest nou conveni s’ha estat
negociant durant aquest any entre el govern municipal i els representants dels treballadors, i actualitza l’últim conveni, que
datava de 2006. El govern municipal celebra que s’hagi arribat a un acord, que sigui
un conveni molt similar al dels treballadors
funcionaris aprovat el passat mes de gener, i que després de tenir el vistiplau de
l’assemblea del personal laboral, hagi estat
aprovat pel Ple per unanimitat.
El nou acord de condicions de treball presenta canvis conseqüència de l’adaptació
normativa i canvis fruit del procés negociador, amb millores tant pel col·lectiu de treballadors i treballadores com per a la mateixa organització municipal. L’adaptació
normativa afecta els permisos no recuperables i retribuïts i a les llicències per raó de
malaltia entre altres. Entre les millores fruit
de les negociacions hi figura, per exemple,
el pagament del 75% del sou en cas de baixa
si és la primera baixa de l’any (la Seguretat
Social es fa càrrec del 60% del sou i l’Ajun-

tament el complementa fins al 75%)
i el sistema de control de presència
es consolida vinculat a l’acord quant
a flexibilitat horària. El conveni 2016
regula millor la gestió de les hores extres, i fixa una retribució especial de
21 € /hora per als treballadors de la
Brigada Municipal que haguessin de
treballar per Cap d’Any, per exemple,
o qualsevol altre dia dels 14 festius del
calendari laboral.
Amb l’aprovació d’aquest conveni s’assoleix un altre dels objectius
operatius de l’eix “La governança
PAM2015-2019”, concretament l’objectiu 42.9 que especifica “Treballar
per unificar les condicions de treball
del personal laboral i funcionari”, i
la regidoria de Governança subratlla
que representa una millora en l’àmbit
de la simplificació de l’administració
perquè la unitat de Recursos Humans
no haurà d’estar pendent de les diferències que hi havia fins ara entre els
acords dels dos col·lectius de treballadors i treballadores municipals.

Institucional
Homenatge al
President Lluís
Companys

Transparència

Tot el que vols saber sobre l’Ajuntament al web
Arenysdemunt.cat

La secció Ajuntament, amb tota la informació institucional, ha estat actualitzada i redissenyada per tal que tothom tingui accés a informacions com ara el patrimoni del càrrecs electes, els acords presos en les juntes de govern o les sancions
imposades per manipular els comptadors de l’aigua .
La quantitat d’informació que es
genera a l’Ajuntament diàriament
és molt elevada: registres de factures, notificacions d’acords, reunions
d’àrees, agenda d’activitats, informes, estudis,... Tota ella és patrimoni dels ciutadans i ha de ser accessible perquè es pugui consultar tota i
en tot moment. Amb aquest objectiu fa mesos que es treballa des de
les diferents àrees de l’Ajuntament
en dos sentits: completar la informació que pugui mancar i mantenir-la actualitzada, per una banda,
i per l’altra reendreçar aquests continguts perquè es trobin fàcilment i
de manera entenedora.

El dissabte, 15 d’octubre, una
cinquantena de persones es van
aplegar per a retre homenatge al
President Companys, en el 76è
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, PDC, PSC i regidors
no adscrits, a més de l’entitat
sobiranista 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, col·laboració d’ERC, i es
va acomiadar l’homenatge amb
el Cant dels Segadors.
L’Ajuntament d’Arenys de Munt
lamenta que 76 anys després de
l’execució del president de la
Generalitat, Lluís Companys,
encara no s’hagi anul·lat el judici sumaríssim pel qual va ser
condemnat. En sessió plenària
del nostre Ajuntament, s’han
aprovat iniciatives per reclamar
l’anul·lació de l’article 3 de la
Llei de Memòria Històrica, que
afecta el procés a Lluís Companys i a tants d’altres represaliats
durant la dictadura franquista.
Celebrem que el Parlament hagi
aprovat l’anul·lació dels judicis
sumaríssims de les víctimes del
franquisme, com el del President Companys.

GENER 2017 / AMUNT ARENYS 05

Es tracta d’una tasca important i a
vegades complicada que implica al
mateix temps un canvi en els hàbits
de treball diaris de les persones implicades, tècnics i regidors, que no
només han de pensar en desenvolupar la seva feina si no també en
mostrar-la a cada pas.
Amb aquesta voluntat i amb l’objectiu d’assolir la màxima transparència en el dia a dia de la gestió i
el govern del poble, cal un espai de
difusió adient tècnicament, senzill
en l’ús i que faciliti al màxim l’accés
a la informació. La plataforma web
de l’Ajuntament respon a aquestes
necessitats i la secció “Ajuntament”
n’és una primera mostra.
Ara ja es pot trobar en aquesta secció:L’Ajuntament

http://www.arenysdemunt.cat/
lAjuntament
•Alcaldia: amb la benvinguda i
agenda de l’Alcalde, l’àrea d’alcaldia abasta també els apartats de registre civil, la secretaria municipal i
les regidories de municipalitzacions,
transparència i de coordinació i recursos humans. A través d’aquests
enllaços es facilita el contacte amb les
persones responsables i l’horari i lloc
d’atenció.
•Grups polítics: dóna informació de
les formacions polítiques i presentació dels regidors i regidores que conformem el Ple de l’Ajuntament, les
seves dades de contacte i les seves
retribucions.
•Plens: en aquest apartat es poden consultar i descarregar els ordres del dia,
actes i accedir als àudios gravats per
Radio Arenys de Munt des de juny de
2011. Des del Ple de juliol de 2016, també es poden consultar per separat les

mocions que s’han aprovat.
•Junta de Govern Local: són accessibles
les actes de la Junta de Govern que se
celebren amb una periodicitat setmanal
•Portal govern obert i transparència:
aquesta enllaç dur a l’eina que el Consorci per a l’Administració Oberta de
Catalunya posa a disposició dels ens
públics per a donar suport al compliment de la Llei de transparència. La informació que hi trobareu compleix amb
el requisits que aquesta llei exigeix i alhora complementa tota la que es troba
en les diferents seccions del web arenysdemunt.cat
•Tauler d’anuncis: en aquest espai es
posa a disposició informació sobre contractacions i licitacions, ofertes i plans
d’ocupació i tots els acords presos sobre
reglamentacions, convenis, plans generals, etc.
Finalment, també s’hi poden consultar
els pressupostos, les ordenances i els expedients sancionadors .
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Igualtat

Arenys de Munt, membre d’una xarxa
comarcal de professionals que treballen la
prevenció de violència masclista

Al llarg d’aquests mesos s’ha aprofundit en la creació de noves estratègies per a prevenir la violència masclista entre la població adolescent i
jove Des de l’octubre del 2015 fins
al novembre del 2016, l’Ajuntament
d’Arenys de Munt, a través de la regidoria d’Igualtat de Gènere, ha estat participant en el procés de creació
d’una xarxa de professionals que treballen a la comarca del Maresme en
la prevenció de la violència masclista. Des del curs 2013-2014 s’està realitzant un treball preventiu continuat
amb l’alumnat de l’Institut Domènec

Actes commemoratius del Dia Internacional
per l’eliminació de la violència vers les dones
Seguint amb el compromís d’abordar i prevenir la violència masclista, definit en el Pla Local d’Igualtat
de Gènere, van tenir lloc un seguit
d’actes al municipi per sensibilitzar
la ciutadania
24 de novembre
A la biblioteca es va fer un taller de
literatura a càrrec de Gemma Cànovas. Personal de la Biblioteca van
fer un aparador que simbolitzava i
recordava el compromís de les dones.
25 de novembre
•Penjada de la pancarta a càrrec de
les dones de l’esplai dels Jubilats
•Lectura del Manifest Institucional
•Acció performance contra la

violència masclista
•Espectacle de dansa “Allibera’t” a
càrrec d’Eva Navarro.
26 de novembre
Acció teatral a la Plaça de l’església
per conscienciar a càrrec de “Les
Mireies”. L’associació Donaviva
també va fer una classe gratuïta de
DEFENSA PERSONAL FEMENINA.
Durant tot l’any, a l’Institut es fan
tallers preventius sobre igualtat i
violència de gènere tractant de fer
créixer els joves amb suficient criteri
perquè no es continuïn repetint casos de maltractaments en cap sentit.

Perramon. Els tallers de prevenció de la violència masclista de la
regidoria s’han anat adaptant a
les necessitats emergents de cada
grup d’adolescents. Enguany es
podran implementar nous tallers
a partir del treball realitzat en la
xarxa comarcal. Aquestes accions
estan emmarcades dins el Pla Local d’Igualtat de Gènere d’Arenys
de Munt. Aquest procés ha estat
impulsat pel Consell Comarcal del
Maresme, l’Institut Català de les
Dones (ICD) i el Servei Comarcal
de Joventut.

Economia
Aprovades definitivament les ordenances fiscals 2017:

La revisió de l’IBI a l’alça garanteix menys dependència de bancs, millor finançament dels serveis públics i més ajudes a les famílies amb dificultats econòmiques
L’aprovació inicial de les Ordenances
Fiscals 2017 va comptar amb els vots
favorables dels grups del govern (ERC,
PSC i CUP), el vot en contra de CIU i
l’abstenció dels regidors Josep M. Jiménez, Esther Sánchez i Partit Popular
amb els quals es van assolir acords

El 21 de desembre va finalitzar el període d’exposició pública de les noves
ordenances fiscals per a l’exercici 2017
sense cap al·legació en contra. Les
noves ordenances fiscals es van aprovar inicialment al ple de l’ajuntament
d’Arenys de Munt del 27 d’octubre.
Els canvis substancials es centren en
l’IBI que augmenta el seu coeficient en
un 7,58% i l’Impost de vehicles (IVTM)
que es revisa per trams; baixen aquells
que afecten a vehicles i ciclomotors
de menys cavalls fiscals i les activitats econòmiques del sector primari i
transport col·lectiu, mentre augmenta
els trams de vehicles de 12 a 16 cavalls
fiscals i motocicletes de 125 a 500 cc.

l’IBI suposa un augment de 36 €
any de mitjana per a cada unitat
familiar
Malgrat la revisió a l’alça de
l’IBI, aquest continuar estant
a la banda baixa de la comarca
del Maresme, situant-se en un
17% per sota de l’import que
es paga de mitjana als municipis maresmencs. En termes
nominals, l’augment del rebut
suposa per a cada família 36
€ més respecte l’any 2016 (valor de rebut mitjà en funció
del valor cadastral), però que
permetrà comptar amb més de
200.000 € d’ingressos corrents
que garanteixen donar solidesa
al pressupost i reduir la dependència dels préstecs bancaris.
L’any 2016 l’impacte dels préstecs bancaris en el pressupost
municipal ha estat de més de
800.000 € .

Arenys de Munt manté una pressió fiscal inferior a la comarca
La pressió fiscal més baixa respecte el maresme es manté en
altres impostos directes: impost
de vehicles de tracció mecànica
(IVTM) que continuarà un 8% per
sota del valor mig del Maresme o
l’IAE amb una recaptació inferior
en un 74% del valor mig comarcal. Abans de fer la revisió dels
principals impostos la regidoria
d’Economia va portar a terme
comparatiu que conclou que el
pressupost d’Arenys de Munt,
en termes generals, pateix un infrafinançament estructural atesa
la seva feble base tributària respecte els municipis maresmencs,
la qual cosa suposa un fre per al
desplegament de polítiques d’endreça d’espai públic i obra pública, generant una alta dependència
dels préstecs bancaris.

Més ajudes a les famílies amb pocs
recursos i rebaixa d’alguns trams de
l’impost vehicles
La revisió a l’alça de l’IBI garanteix
una major dotació de recursos públics per a millorar els serveis municipals (neteja i manteniment de vies
públiques), tenir més capacitat per
endegar obres estratègiques amb recursos propis i augmentar la dotació
per ajudar a les famílies amb menys
recursos a traves de la creació d’una
bossa per ajuts al pagament de l’IBI
de 25.000 €. Les condicions per al
seu atorgament s’han consensuat
entre totes les fores polítiques.
Segons la proposta de les bases de
subvenció, es podrà subvencionar
fins el 50% del rebut de l’IBI sense
superar 257 € en total. Una de les
condicions per a poder accedir a
l’ajut és estar empadronat a Arenys
de Munt, tenir ingressos baixos
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Economia

PODEU VEURE L’ENLLAÇ DE
LES ORDENANCES FISCALS AL
SEGÜENT QR

PODEU VEURE L’ENLLAÇ DE
L’ESTUDI DE LA COMPARATIVA
DELS TRIBUTS A:

PODEU VEURE EL DOCUMENT
DELS ACORDS AMB EKL PP AL
SEGÜENT CODI QR

segons barems i la titularitat de
l’habitatge. No es subvencionen
aparcaments o trasters. Els habitatges que esdevinguin inhabitables per causa de força major o
esfondrament, també comptaran
amb una línia de subvencions de
l’IBI.
El nou impost de vehicles potencia el sector primari, el transport
col·lectiu i els vehicles de menys
cavalls fiscals
L’impost de vehicles de tracció
mecànica es revisa a la baixa en
alguns trams que tenen més impacte en l’activitat econòmica; es
redueix l’import a pagar per activitats de transport públic i del sector primari en un 33%, així com la
rebaixa del rebut dels vehicles de
menys potència que afecten a les
famílies amb economies més modestes entre un 2,33% a un 5,75%.
Només augmenta el rebut en els
trams dels vehicles de més potència (de 12 a 16 cavalls fiscals i
motocicletes de 125 a 500cc) en un
6,32%, en termes nominals de 0,83
a 7,91 en funció de la tipologia de
vehicle.

ces fiscals 2018. En aquest sentit,
es va arribar a acords amb el grup
municipal del Partit Popular (amb
el qual es va signar un document)
i els regidors Josep M. Jiménez i
Esther Sànchez, la qual cosa va facilitat el seu vot d’abstenció.
Els acords i compromisos entre el
govern municipal i els regidors
Josep M. Jiménez i Esther Sánchez
s’han centrat en la rebaixa d’alguns trams de l’import de vehicles
amb menys cavalls fiscals, la creació de la bossa social pel pagament
de l’IBI i la implementació de la
tarifació social en l’escola bressol i
l’aula de formació d’adults per al
curs 2018-2019.
Rebaixa en alguns trams de l’impost de vehicles de menys cavalls
fiscals
Es va acceptar la proposta d’introduir rebaixes en l’impost de
vehicles de menys cavalls fiscals
que afavoreixen a les economies
familiars amb menys recursos. Els
vehicles de fins a 8 cavalls fiscals
i els ciclomotors gaudiran d’una
rebaixa del 5,75% i mentre que el
tram de les motocicletes fins a
125cc la rebaixa és del 2,33%.

Acords amb els grups de l’oposició: PP i regidors Josep M. Jiménez
i Esther Sánchez

Creació de bossa social per a ajudar al pagament del rebut de l’IBI

La proposta de noves ordenances
fiscals del govern municipal va
incorporar algunes propostes dels
partits i regidors de l’oposició,
com també compromisos de cara
el pressupost municipal i ordenan-

L’equip de govern i els regidors Jiménez i Sànchez han coincidit amb
la necessitat de la creació d’una
bossa per ajudar a les famílies amb
economies més modestes, per ajudar a pagar l’IBI i que es posarà en

marxa l’any 2017. La proposta del
govern ha estat en dotar aquesta
partida amb una aportació inicial
de 25.000 € . També s’ha coincidit
en aplicar una penalització la banca en el cas dels habitatges desocupats de manera permanent.

següents els aspectes:
•Estudiar i implementar noves mesures d’aprofitament d’aigües pluvials a través d’Aigües d’Arenys per
a particulars que en facin ús i que
repercuteixi favorablement en l’import a pagar en el seu rebut.

Tarifació Social en l’aula de formació d’adults i escola bressol
municipal

•Millorar la transparència informativa i la interpretació del pressupost
municipal, en tot el seu recorregut
(aprovació inicial, execució i liquidació) en format digital obert, de
manera didàctica, senzilla i entenedora.

Un compromís assumit pel govern municipal amb els regidors
Jiménez i Sànchez ha estat implementar la tarifació social en els
preus públics de l’escola bressol i
aula de formació d’adults. Caldrà
fer un estudi econòmic per avaluar el seu impacte i com implementar-ho a partir de l’any 2018.
Els acords assolits amb el grup
municipal del Partit Popular tindran també impacte en el pressupost municipal, tarifa de l’aigua i
ordenances fiscals 2018
Els acords assolits amb el Partit
Popular es van materialitzar en
un document per escrit que recull els compromisos que assumeix
l’equip de govern i que es materialitzaran al llarg de l’exercici
2017 però també el 2018. En aquest
document es proposa enfortir la
transparència, estudiar mesures
per l’aprofitament de l’aigua no
potable pel rec que repercuteixi
favorablement en el rebut, aplicació de la tarifació social, civisme i
gent gran. D’aquestes propostes
en destaquem resumidament el

•Millorar la gestió de l’escola de
formació d’adults, introduint criteris de tarifació social, fraccionament
mensual del pagaments i vetllar per
la reducció del seu dèficit.
•En relació a la recollida de la brossa, s’acorda confrontar models de
gestió en una taula tècnica i millorar
els punts de recollida d’emergència
amb contenidors.
•Majors de 65 anys: Introduir una
targeta social per al transport col·lectiu entre els dos arenys per a majors
de 65 anys amb dificultats econòmiques. Aquesta proposta es va aprovar a través del pressupost participatiu i s’executarà per l’import de
5.000 € segons les bases del pressupost participatiu.
•Gossos i civisme: Millorar les
àrees d’esbarjo de gossos existents i
implantar nous pipi-cans.
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Benestar Social
L’Ajuntament assumeix el pagament
de les beques de menjador
L’Ajuntament d’Arenys de Munt,
conscient que l’alimentació dels
nens/es és una prioritat, i durant el
primer trimestre del curs, assumirà
el pagament de les beques de menjador escolar que no han estat encara
aprovades pel Departament d’Ensenyament, a través del Consell Comarcal del Maresme, per manca d’assignació pressupostària.
Aquesta despesa de l’Ajuntament correspondrà a 30 àpats per a cada un
dels 84 alumnes que esperen assignació pressupostària del Consell Comarcal per a l’aprovació de la beca.
De les 150 sol·licituds fetes per les famílies al Consell Comarcal:
• 11 beques han estat aprovades, però

Resultats de la segona fase de l’estudi
d’habitatges buits a Arenys de Munt

només cobreixen el 50% del cost. No
s’ha atorgat cap beca del 100%.
• 84 beques compleixen els requisits
però no s’han aprovat encara per falta
d’assignació pressupostària del CCM.
• 30 beques han estat denegades per
superar els barems.
• 25 beques estan pendents de valoració per incidències amb l’AEAT.
Des de la regidoria de Benestar Social
de l’Ajuntament es considera que hi
ha 36 menors al nostre municipi en situació de risc social i s’han de prendre
aquestes mesures, encara que l’Ajuntament d’Arenys de Munt no tingui
competències, perquè la desigualtat
social és un problema a resoldre.

En la segona fase de l’estudi del parc
vacant d’habitatges, iniciat amb la
consultora Daleph, s’han realitzat
fins a tres visites a cadascun dels
369 habitatges susceptibles d’estar
desocupats, que van ser detectats a
la primera fase de l’estudi, després
de la revisió dels consums d’aigua
durant uns anys determinats.
Després d’aquestes 900 visites realitzades i un cop explorades les dades en el treball de camp, el resultat
ha estat de 197 habitatges on no
s’ha trobat ningú i que estan, inicialment, desocupats.
Ara es donarà inici a la tercera fase,
d’intermediació per al lloguer social, en què l’Associació Vincle i

la consultora Daleph contactaran
amb els propietaris d’aquests habitatges detectats per tal de negociar
que els posin en lloguer social.
Aquesta serà una intermediació
sense imposicions i de consens,
però sobretot amb unes condicions
totalment favorables i avantatjoses
pels propietaris, amb totes les garanties de l’Ajuntament d’Arenys
de Munt.
Un dels compromisos del govern
recollits al PAM 2016-2019 és realitzar l’inventari d’habitatges desocupats per a la Borsa de Lloguer Social. Això permetrà tenir una oferta
d’habitatges més accessible per a
les persones amb més necessitats
del municipi.

Gent Gran
Obertes les inscripcions per al III Cicle de Passejades per a la
Gent Gran 2016-2017
Ja estan obertes les inscripcions per al
III Cicle de Passejades per a la Gent
Gran, el projecte de les regidories
d’Esports i Gent Gran de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, que compta
amb el suport de la Diputació de Barcelona. Enguany el projecte és compartir passejades amb els altres tres
municipis que estan al mateix grup
que Arenys de Munt. Les dates són
les següents:
• Dimecres 16 de novembre de 2016:
Martorell
• Dimecres 22 de febrer de 2017:
Sant Fruitós de Bages
• Dimecres 15 de març de 2017:
Arenys de Munt
• Dimecres 19 d’abril de 2017:
Hostalets de Pierola
Hi haurà, a més, una sortida final de
cloenda en un indret que es dirà més
endavant.
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 7 euros per passejada amb autocar i inclou el guia i
l’assegurança, excepte la d’Arenys de Munt que només es pagarà
l’assegurança. 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.
Per a les inscripcions us podeu dirigir a l’OAV de l’Ajuntament, de
dilluns a divendres de 2/4 de 9 del
matí a 2/4 de 3 del migdia, i dimarts i dijous de 2/4 de 5 a les 7 de
la tarda.
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Gent Gran
Presentat el Projecte Radars per a la
Gent Gran

Celebrada la Setmana de la Gent Gran
d’Arenys de Munt

El 14 d’octubre es va presentar el nou
projecte comunitari RADARS que
s’està impulsant a Arenys de Munt,
amb un acte institucional que va
comptar amb l’assistència d’una
trentena de persones interessades
en el projecte, de les quals deu es
van fer voluntàries RADARS.

cal, Mossos d’Esquadra, Farmàcia
Mias, Farmàcia Pizarro, ABIC, regidories de Serveis Socials i de Jovent, i l’Associació EsMediació.

Entre els dies 30 de setembre al 9
d’octubre es va celebrar la Setmana
de la Gent Gran d’Arenys de Munt
amb tot un seguit d’actes:

Des de la regidoria de Benestar Social i Gent Gran es vol agrair la
participació de totes les persones
que van assistir als actes realitzats,
i en especial, la implicació dels
membres de la Taula Radars, des
d’on s’està treballant per a portar a
terme el projecte a Arenys de Munt.
També s’agraeix al grup Karambàh, format per professionals de
la Residència Sant Martí, que van
amenitzar l’acte d’una forma especial i enèrgica.

Exposició de la Gent Gran, Desfilada de Models del grup de Costura

En les ponències celebrades es va
destacar la importància d’aquesta
iniciativa per a construir un poble
més cuidador, pensat en clau de
participació ciutadana per al benestar de les persones.
A la Taula Radars hi participen: Residència Verge del Remei, Residència Sant Martí, Esplai de Jubilats
Verge del Remei, CAP municipal,
Voluntaris per Arenys de Munt,
Creu Roja, Associació de Puntaires d’Arenys de Munt, Policia Lo-

VÍDEO D’AMUNTV EN AQUEST
CODI QR

Procés participatiu dels escocells

Vols ser membre del Consell del

Poble?

Així, es necessiten persones que representin a les associacions inscrites al Registre Municipal d’entitats.

PODEU VEURE UN RESUM EN EL

Necessitem més Radars! Si us interessa el projecte i voleu participar, escriviu-nos a radars@arenysdemunt.cat
o truqueu al 937937982.

Participació
La Regidoria de Participació ha iniciat un procés per tal de cercar vilatans i vilatanes que vulguin formar
part del Consell del Poble. Aquest,
bàsicament té les funcions de debatre els plans d’actuació generals,
canalitzar queixes i suggeriments,
emetre informes, promoure estudis
i fer propostes en matèria de desenvolupament econòmic, local, planificació estratègica del municipi i grans
projectes urbans.

de l’Esplai de Jubilats Verge del Remei, espectacle del grup Karambàh de
la Residència Sant Martí, xocolatada,
passejada al Camí de Ronda, I Campionat de Dòmino per parelles, Jornada de Portes Obertes a les residències i
Dinar Popular amb havaneres.

Aquestes seran les que escolliran
els seus representants d’entre els
voluntaris que es presentin.
A més, demanem la col·laboració
de vilatans i vilatanes majors de 16
anys que, a títol individual, vulguin
participar en aquest òrgan.
Aquelles persones que estiguin interessades en formar part del Consell
del Poble, ho podran comunicar a
l’Ajuntament de forma presencial,
per telèfon o a través de l’adreça
electrònica:
participacio@arenysdemunt.cat

Els 71 escocells existents en el tram
de riera urbanitzada a Rambla Francesc Macià i Rambla de l’Eixample
els volem replantejar amb l’objectiu
d’embellir l’espai públic, de mantenir l’esperit de la riera, i de guanyar
places per a càrrega i descàrrega de
vehicles, per tal de donar compliment a l’objectiu 32.3 del Pla d’Actuació Municipal 2015-2019.
En el Consell d’Urbanisme i de la
Riera del 07/10/2016 es van presentar possibles propostes per als
38 escocells existents a l’Eixample
i per als 33 escocells existents a la
Rambla Francesc Macià elaborades
a partir dels suggeriments recollits
en Consells anteriors, s’acordà engegar aquest procés participatiu
per a aportar noves idees i identificar quines de les propostes presentades són més ben valorades pel
conjunt de la població.

Les propostes s’han treballat tenint
en consideració que han de ser possibles d’executar amb una inversió
assumible pel pressupost municipal,
que el seu manteniment tampoc pot
ser molt costós, que són complementàries al llarg de la riera, és a dir, que
no tots els escocells de la riera han
de ser iguals i que han de mantenir
l’acord majoritari de què la riera ha de
ser preferentment per a vianants
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Ensenyament i Cultura
6 premiats arenyencs a la XXXIII
Mostra Literària del Maresme
El diumenge 13 de novembre va tenir lloc l’entrega de premis de la XXXIII Mostra Literària del Maresme a l’Aula Magna de l’Escola de Teixits de Canet de Mar.
L’acte de lliurament va comptar amb la presència del president del Consell Comarcal del Maresme Miquel Àngel Martínez i Camarasa, l’alcaldessa de Canet
Blanca Arbell i el Conseller delegat de Cultura del CCM, Jordi Mir, a més de regidors i alcaldes d’altres municipis.
A la Mostra d’enguany s’hi han presentat treballs de 21 municipis de la comarca
i Arenys de Munt ha obtingut 6 premiats.
Mostra Literària del Maresme
Grup B Poesia (9 a 11 anys)
1r premi - Marc Batlle Casellas
- El cervell
2n premi - Mar Artigas Martori
- La lluna petita

Finalitzada la Festa Major 2016 d’Arenys
de Munt!
La Festa Major d’enguany va començar el divendres 4 de novembre
i s’allargà fins al divendres 25 de novembre, amb un programa on han
compartit espai els elements tradicionals i arrelats com el Pregó amb els Eskakejats i la seva divertida 13, Rúe del
Percebe; el Correfoc amb els Diabòlics
Anònims; l’exposició i lliurament de
premis del Concurs Fotogràfic de Sant
Martí; la cercavila i el bateig dels nous
gegants d’Arenys de Munt, en Jalpí i
la Martina; el ball, el concert i les sardanes de l’Orquestra Maravella, amb
l’assistència de més de 300 persones;
una nova edició del Relleno”, etc.,
amb noves propostes com la I Fira de
Food Trucks, amb molta afluència de
públic i amb l’actuació de Kalabranda i tres grups més durant els dies de
Festa Major; el Brindis d’inici de Festa
Major amb les copes de cava de Sant

Martí; el Concert de Cant Coral del
Cor l’Aixa a l’Església parroquial;
i les noves tecnologies al servei de
la ciutadania, com la instal·lació de
wifi lliure al llarg de la Riera, des
de l’Ajuntament fins a la plaça de
l’Església.
La Nit Jove amb Banda Masú, The
Penguins, Skabòries i Crim, va tenir
més de 600 assistents i tothom va
poder gaudir de bona música i bon
ambient. També es van celebrar la
2a trobada de Martins i Martines, el
teatre del Centre Moral amb l’obra
Dinar de Festa Major, els inflables i
els jocs infantils, l’espectacle per a
adults Calces de Paper, la IX Nit de
l’Esport, el III Correbars, l’espectacle infantil de Sim Salabim, etc...

Grup D Poesia (15 a 18 anys)
2n premi - Guifré Sánchez Serra
- Filosofem de nit
Grup A Prosa (6 a 8 anys)
1r premi - Gabriela Manrique Cabrera
- L’estel cristal·lí
Grup D Prosa (15 a 18 anys)
2n premi - Bruna Vila Artigues
- En seré sempre presonera
Grup F Prosa (a partir 26 anys)
1r premi - David Puig Ferrer
- Els tres porquets i el llop

Des de l’Ajuntament es vol felicitar els sis guanyadors, agrair
al jurat per la seva dedicació i la
seva tasca difícil de selecció i a
les escoles per la seva implicació
a l’hora d’animar als alumnes a
presentar els treballs.

Imatge renovada per a l’escola Bressol Municipal La Petjada
Dels treballs de pintura destaca el mural de l’entrada, una combinació de blaus i vermell que defineixen el logotip de l’escola Bressol
Ja s’han ultimat els darrers arranjaments dels edificis escolars per tal
d’iniciar el nou curs amb les millors
condicions. Durant aquest estiu s’ha
invertit molt en l’Escola Bressol La
Petjada, pintant l’interior i l’exterior
de l’edifici. És el primer cop que es
porten a terme treballs de pintura des
de la seva inauguració. A la façana
d’entrada a l’escola s’hi ha pintat un
mural amb el logotip de l’escola. A finals de curs es va instal·lar una nova
pèrgola al pati i un voladís a la porta
d’entrada; a més s’ha comprat una
nova nevera per a la cuina.

Entrevista
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Abril Saurí

preparat per quan venen grups a assajar, com el de The Cure i el de blues. Ens
ho hem estat currant i de mica en mica
hi hem anat afegint coses, i ara tal com
està ens agrada molt.

14 anys
Toca la bateria, la guitarra,
la trompeta i canta

Amb quin instrument et sents més
còmoda i és més fàcil de tocar?
De fàcil no hi ha res. Tot demana
unes hores i implicació, tant sigui
cantar, com la trompeta, la guitarra
o la bateria, el baix o el que sigui.
No hi ha res que comencis i pam!
Ja sàpigues fer-ho. NO. Perquè és
molt treball, moltes hores... però si
t’agrada pots fer-ho perfectament.

“el que vull fer és
dedicar-me a la música i
poder viure d’ella”
Forma part de la Sant Andreu Jazz
Band, té dos grups de versions de
jazz i blues amb el seu pare, i fa
col·laboracions amb la Big Band
d’Arenys de Mar

Com va sorgir en tu la passió per
la música?
El primer que em va incitar a la
música va ser el meu pare, que ja
amb quatre anys em va posar una
bateria sota el cul, per dir-ho així. A
partir d’aquí vaig començar a anar
a un professor de bateria i a tocar. I
als inicis, que jo tenia quatre anys,
cinc i sis, no és que hi estigués molt
dedicada, però al cap dels anys vaig
anar veient que això era la meva
passió. I als sis o set anys vaig començar amb la guitarra, i als 11 o 12
la trompeta. I més tard vaig descobrir que cantar també m’agradava.
En quins grups vas començar
a tocar?
La primera banda important és la
Sant Andreu Jazz Band. Aquí és on
vaig començar a fer concerts de cara
al públic, amb gent, amb bastant
públic depenent dels llocs. Aquí
vaig aprendre a estar amb públic.
Com és l’experiència de formar part
de la SAJB?
Molt bona. De fet, hi estic amb la
trompeta, no hi estic ni amb la trompeta ni amb la guitarra. I és gràcies
al meu profe de trompeta -que és el
director d’aquestes big bands- que
de tant en tant em convida a algun

concert. L’experiència és molt bona.
Aprens molt. Aprens a estar en una
big band, a fer altres coses i no
només a tocar la bateria... altres
conceptes.
Com vas entrar a la SAJB?
El tema Sant Andreu Jazz Band va
començar quan vaig anar a veure
l’Andrea Motis i en Joan Chamorro al Jamboree -que és una sala
molt petita- i jo estava de públic
i m’agradava molt la música que
tocaven, i està com una mica moguda. I va ser allà quan en Joan,
des de l’escenari, quan va acabar
el concert, va venir i va veure que
em movia tant, que em va preguntar si tocava algun instrument i li
vaig dir que si, que tocava la bateria i la guitarra -llavors no tocava
la trompeta. Ens vam passar el contacte i li vaig enviar vídeos tocant,
li va agradar, i aquí va ser com
va començar tot. Vaig començar
els assajos, algun concert, i molt
bé. L’experiència és boníssima,
m’agrada molt estar allà, és una
gran satisfacció i poder compartir
tot el que m’han inculcat, en Joan i
tots els meus amics. És que hi som
tenim entre 10 i els 21 anys, i vas
aprenent una mica de tots.

Com a solista cantes I like you
hear sometimes de Ray Charles.
Sí. A part de la SAJB, dins hi ha
com petits grupets o formacions
que de tan en tant fem per determinades ocasions. Una és “la màgia de la veu” que som sis noies
cantant i ara traurem disc. Vam
estar al Jamboree gravant-lo. I
aquesta cançó és d’aquesta formació, no ben bé de la SAJB. Som
persones de la SAJB. I el Mood
Indigo -que ara estem assajant- si
que és la Sant Andreu Jazz Band.
I com són els grups que formeu tu
i el teu pare?
En tenim dos. Un és el de blues i
jazz, que fem versions de l’Amy,
de soul, de funky... I l’altra és un
tribut a The Cure. La veritat és
que ara estan començant, encara no hem començat a fer bolos,
però jo crec que això anirà endavant i ja quan estiguem preparats
-que serà a principis d’any- crec
que pot anar endavant.

Si només poguessis tocar un sol
instrument a partir d’ara, quin et
quedaries?
Buaaah... que difícil! Suposo que
em quedaria amb la bateria, perquè és l’instrument principal amb
el que porto més anys i hi estic més
desenvolupada. És el que porto més
endins.
Quin és el teu somni, Abril?
No hi ha una meta. Tot depèn. El
que si que m’agradaria i el que vull
fer és dedicar-me a la música i poder viure d’ella. I el que vingui....
L’important és el recorregut i no la
meta. No és fàcil. T’ho has d’anar
treballant cada dia, el mateix que
estudiar una carrera, també has de
fer estudis superiors si vols tenir un
títol i si no, també currar-t’ho per la
teva part.

Dels llocs on has tocat, quin t’ha
emocionat més?
M’ha emocionat estar al Jamboree, compartir escenari amb grans
mestres, i em va emocionar el fet
d’estar al Jamboree, en aquella
cova del jazz , que és un encant de
Barcelona. També he tocat al Liceu
amb la Sant Andreu Jazz Band per
una obra benèfica; al Palau de la
Música un parell de cops, també
molt bonic; i també a l’Auditori de
Pontresina, a Suïssa, que té un teatre magnífic amb unes vistes molt
bones als Alps i és tot molt màgic.
On assages?
A la sala de música que la va construir el meu pare que munta aluminis i està en aquest mundillo. Aquí
és on assagem tota la família perquè
el meu pare toca la bateria, la meva
mare toca la guitarra, i està una mica

Redacció: Oriol Leo
Fotografia: Miquel Figueroa

PODEU VEURE EL VÍDEO DE
L’ENTREVISTA COMPLETA ESCANEJANT AQUEST QR
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Esports
Més de 300 persones acudeixen a la IX
Nit de l’esport 2016

1.785 participants a la XXVIII Marxa
Popular dels Termes d’Arenys de Munt

En aquest acte es reconeix la tasca dels
millors esportistes de la temporada a
Arenys de Munt i es dóna el premi al
millor esportista de l’any. Enguany
hi havia tres nominats: Dani Torrent
del Grup de Muntanya d’Arenys de
Munt, l’equip Juvenil A d’hoquei patins del Centre d’Esports d’Arenys
de Munt, i la parella del Club de Patinatge Artístic d’Arenys de Munt, categoria infantil, formada per la Mireia
Martínez i l’Aleix Bou.
Finalment el premi a millor esportista
de l’any va recaure en l’equip juvenil
A d’hoquei patins, que durant el 2016
s’han proclamat campions de la lliga
regular per equips, campions de la
lliga preferent per equips, campions
de Catalunya per equips, campions

El diumenge 2 d’octubre es va celebrar la XXVIII Marxa Popular dels
Termes d’Arenys de Munt amb una
participació de 1.367 persones a la
popular i 320 a la de 21 km. Les
novetats d’enguany, la Marató i la
Kids van comptar amb 68 i 30 participants respectivament. La cursa
va transcórrer amb normalitat i
sense cap incidència greu destacable. A l’arribada els participants
van poder gaudir de servei de dutxes, massatgista, inflables per als
més petits/es, rocòdrom, música,
botifarrada i uns obsequis que con-

d’Espanya per equips, campions de
Catalunya amb les seleccions territorials, campions d’Espanya amb la
selecció catalana i campions d’Europa amb la selecció espanyola.
IX Nit de l’EsportDurant l’acte també es van fer dos reconeixements
especials, per l’Esteve Roig, per la
seva llarga trajectòria esportiva; i
per en Kim Moo, que celebra 30
anys de funcionament del seu gimnàs a Arenys de Munt.
Finalment es va fer entrega del Premi Antoni Rovira a una vida dedicada a l’esport de la vila, i que va
recollir el sr. Lluís Cucurull i Vives.

sistien en una samarreta tècnica
commemorativa d’aquesta edició i
un got reciclable.
Enguany la Marxa ha tingut també
un apartat solidari, ja que, conjuntament amb el grup de Voluntaris x
Arenys de Munt, es va fer una recollida d’aliments per al DISAM, per
ajudar les famílies més desfavorides del municipi. Marxa Popular
2016La Marxa ha estat organitzada
pel Grup de Muntanya d’Arenys
de Munt amb la col·laboració de
voluntaris del poble.

PODEU VEURE EL VÍDEO DE
LA MARXA ESCANEJANT
AQUEST QR AMB EL MÓVIL

PODEU VEURE EL VÍDEO DE LA NIT
D’ESPORTS ESCANEJANT AQUEST
QR AMB EL MÓVIL

Eloi Canals, el jove patinador arenyenc,
sisè en el Mundial de Patinatge Artístic

La parella d’Artístic Infantil del C.P.A Arenys
de Munt, campions de la Copa Europa de
patinatge artístic

La petita parella d’Artístic Infantil del
C.P.A Arenys de Munt, formada per
Mireia Martinez i Aleix Bou, s’ha proclamat Campions de la Copa Europa
de patinatge artístic, a Calderada di
Reno (Itàlia), en la seva primera competició internacional.
La jove parella fa un any que va començar en aquesta nova modalitat i
en la seva primera temporada junts
s’han proclamat Campions de Barcelona, Campions de Catalunya, Campions d’Espanya i ara Campions de la
Copa Europa.
Des del govern municipal es vol felicitar els patinadors, la seva entrenadora Gesica Pi, i els representants del
C.P.A d’Arenys de Munt, per aquests
èxits tan treballats i merescuts l’esport
de la vila, i que va recollir el sr. Lluís
Cucurull i Vives.

Del 30 de setembre al 8 d’octubre
s’ha celebrat a Novara (Itàlia) el
Mundial de Patinatge Artístic sobre
rodes. El jove patinador arenyenc,
Eloi Canals, ha assolit en categoria
junior la sisena posició.
El patinador ha acomplert així el
seu objectiu per aquest any, que
era participar per primer cop en un
mundial de patinatge.

En el Mundial de Novara han participat més de 30 paisos en més de
7 modalitats diferents de patinatge:
lliure, parella dansa, parella artístic,
precisió, shows, etc...
Des del govern municipal es vol felicitar l’Eloi Canals per aquests èxits
tan treballats i merescuts.

Promoció económica
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Arenys de Munt ja compta amb una trentena d’habitatges d’ús turístic
i més de 200 llits
Finalitzat l’estiu del 2016, la vila d’Arenys de Munt compta amb 29 habitatges d’ús turístics en el registre iniciat l’any 2013. S’espera superar la trentena i els
250 llits abans de finalitzar l’any 2016
Enguany ja s’han registrat 7 noves
sol·licituds d’habitatge d’ús turístic,
alguna de les quals es pot considerar una actuació d’èxit en el context
de l’emprenedoria. La transformació en habitatge d’ús turístic de la
casa anomenada “El Cortijo”, al
barri de Sobirans, és un exemple de
projecte emprenedor d’èxit perquè
en el primer estiu de funcionament
ha arribat a allotjar una trentena de
persones diàriament.
La reforma de la masia “El Cortijo”
es va dur a terme a començaments
del 2016, després d’haver aprovat
l’ordenança reguladora de la construcció de piscines el passat mes de
novembre. La possibilitat de construir piscines és un element dinamitzador en l’àmbit turístic, i abans

d’aquesta modificació normativa
no era possible construir piscines
en sòl no urbà a Arenys de Munt.
Aquest és actualment l’habitatge
d’ús turístic amb més places d’allotjament a Arenys de Munt.
L’impuls dels habitatges d’ús turístic s’emmarca en les línies estratègiques de “Pla director de desenvolupament local dels municipis
d’Arenys de Munt i Sant Iscle de
Vallalta” que ha impulsat la regidoria de Promoció Econòmica, acomplint l’objectiu 39.5 del Pla d’Actuació Municipal PAM2015-2019, i
amb la modificació normativa per a
permetre la construcció de piscines
impulsada per la regidoria d’Urbanisme es va assolir l’objectiu 37.2
del PAM2015-2019.

S’amplia la línia de subvencions per
ajudar a modernitzar el comerç local

El full de ruta del desenvolupament econòmic
d´Arenys de Munt al web municipal en
format PDF per a la seva consulta
Després de mesos de treball s´ha elaborat un pla d´acció sobre futur desenvolupament
econòmic dels municipis d´Arenys de Munt i Sant Iscle de Vallalta

S’han rebut 9 sol·licituds per a la
reforma d’establiments comercials
del servei minorista i de la restauració i s’ha ampliat la dotació pressupostària a 7.400 €.
Aquestes subvencions estan destinades a actuacions de millora, rehabilitació, adequació, manteniment
i conservació de locals comercials
amb activitat dins del terme municipal d’Arenys de Munt. El termini
per sol·licitar la subvenció va finalitzar el 21 de novembre de 2016.
S’han pogut acollir a la subvenció
9 intervencions que es resoldran els
dies vinents. Els projectes subvencionables han de tenir incidència
en l’estètica de l’establiment, valorant, sobretot, aquelles que es facin

a l’exterior com són l’adequació
i embelliment de façanes i aparadors, així com les obres de manteniment i reforma de l’interior. També
es poden imputar les despeses corresponents als dissenys i projectes,
producció i instal·lació, així com a
despeses en taxes, llicències i projectes i honoraris tècnics.
L’Ajuntament ha ampliat la subvenció dels 5.000 € inicialment previst a
7.400 €, per al pressupost municipal
2017 es preveu ampliar aquesta línia de subvencions a 10.000 € i convocar amb durant el primer trimestre de l’any 2017 per permetre que
els comerciants puguin tenir més
temps per a fer les peticions i planificar l’execució de les obres de modernització dels seus establiments.

La missió del Pla d’acció és augmentar les oportunitats laborals i de
desenvolupament empresarial que
ofereix l’àmbit territorial d’Arenys
de Munt i Sant Iscle de Vallalta mitjançant l’acció conjunta i coordinada entre els dos municipis. La voluntat d’impulsar conjuntament el
Pla entre Arenys de Munt i Sant Iscle de Vallalta neix de la participació conjunta en algunes iniciatives
puntuals de promoció econòmica,
fires i de l’interès en l’àmbit polític
per tal de mancomunar esforços
de cara a implementar les accions
i reforçar les interrelacions tant
comercials com econòmiques, que
històricament han mantingut els
dos municipis. Després d’un treba-

ll de mesos de debat i reflexió, el Pla
d’acció ha quedat finalment estructurat en deu línies estratègiques que
es despleguen en un conjunt de trenta-tres accions, cadascuna d’elles amb
diferents activitats i amb un calendari
global que n’estableix les prioritats.
La documentació completa del Pla director de desenvolupament local dels
municipis d’Arenys de Munt i Sant Iscle de Vallalta es pot trobar en el web
municipal
www.arenysdemunt.cat
Aquest projecte està subvencionat pel
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels programes de suport al desenvolupament local.
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Medi ambient
Presència d’Arenys de Munt al Congrés internacional
RECUWATT de l’energia i reciclatge
Sense dubte una de les preocupacions dels veïns i del govern d’Arenys de Munt és la neteja de la via pública, estretament lligada a la recollida de les escombraries,
la conservació de les àrees d’emergència i altres aspectes relacionats amb el civisme, com ho és la recollida de les deposicions de gossos o el mal ús de les papereres.
Plantejar-se alternatives i noves formes de gestionar els serveis forma
part del conjunt d’accions en què el
govern treballa per millorar aquest
aspecte tant important de la vida del
poble. Aquest ha estat l’objectiu de la
presència de l’Ajuntament d’Arenys
de Munt en el congrés internacional
RECUWATT, la trobada de referència
per als experts en reciclatge i energia; especialment perquè en aquesta
edició s’ha tractat el cicle professional complet de la gestió dels residus.
Arenys de Munt realitza la recollida
d’escombraries mitjançant el sistema
porta a porta a la quasi totalitat del
poble des de 2002, va ser un Ajuntament pioner en aquesta forma de

gestionar el servei que actualment
es reconeix com la millor de les solucions, per l’eficiència i per la garantia que significa per al reciclatge
dels residus. Aquest és un dels temes que es va tractar en profunditat
al llarg del congrés dintre del concepte “economia circular”. I és que
tots, ciutadans i administracions
d’aquest país, tenim el repte d’assolir els objectius de l’economia circular: per al 2020 el 50% dels residus municipals han de ser reciclats
i per al 2030 ho han de ser el 65%.
La Unió Europea ha treballat tot un
marc legislatiu al respecte i hem de
fer possible el seu compliment de
manera conjunta administracions
i ciutadania. En aquest objectiu

Arenys de Munt està en la bona direcció; però justament el temps que
fa que va començar la nostra aposta
pot ser una de les causes que ens
hàgim relaxat en el compliment
del nostre compromís individual
de fer bé la separació de la brossa
i la manera com l’eliminem, en la
recollida diària i com utilitzem els
contenidors destinats a necessitats
puntuals. En el RECUWATT 2016,
les regidories de Medi Ambient,
Espai Públic i Municipalitzacions
han pres nota de quines són les
darreres solucions tècniques per a
facilitar la recollida i el tractament
dels residus i quines companyies i
sistemes de gestió alternatius són
punters avui.
I, sobretot, s’ha pres bona nota de
quines són les claus de l’èxit de la
recollida i separació de residus: divulgació i conscienciació per aconseguir la màxima participació ciutadana, sense la col·laboració de
tothom, no és possible la doble feina que tenim de mantenir els nostres carrers nets i contribuir alhora a
què allò que ja no necessitem, torni
a entrar en la roda de la nostra economia.
Esquema de la gestió del residus des de la perspectiva de l'economia circular, ponència de Stephane
Arditi, director de Polítiques de producte i residu
del Bureau Ambiental Europeu (EEB)

Arenys de Munt present a l’edició 2016
de Viles Florides
El passat divendres 16 de setembre es
va celebrar a Olot la cinquena edició
de la gala d’entrega de distincions
del projecte Viles Florides. En aquesta edició, Arenys de Munt va ser-hi
representat per les regidories d’Espai
Públic i de Cultura. L’acte va estar
presidit per l’Honorable Sra. Meritxell Serret, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Viles Florides és un projecte nascut
a partir de la iniciativa de la CHOC
(Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya) i vol distingir
els diferents municipis del territori
en funció dels trets singulars i les característiques dels seus espais verds.

Arenys de Munt ha tornat a estar
guardonat amb dues flors d’honor

Arenys de Munt, aspirant a la tercera flor d’honor de l’edició 2017

per tercer any consecutiu, reconeixent la tasca feta per l’Ajuntament en el manteniment i millora
dels espais verds urbans i naturals.

L’Ajuntament treballa per augmentar aquestes zones verdes urbanes, per fer un poble més amable i sostenible i així poder aspirar

a aconseguir la tercera flor d’honor
a l’edició del 2017.
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Medi ambient
Cap incidència i estalvi pressupostari
en el traspàs en la recollida
d’escombraries
Des de l’1 de novembre, l’empresa Recolte Servicios y Medio Ambiente, SAU, està realitzant la recollida d’escombraries. Aquesta
empresa va ser l’adjudicatària del
contracte de recollida de brossa,
de trastos vells, voluminosos i
del paper i cartró comercials a
Arenys de Munt per un període
d’un any, temps en què el govern
municipal acabarà els estudis
que permetran decidir quin és el
sistema de recollida de residus
sòlids urbans més adequat per a
Arenys de Munt.

actualment de 339.555 € i comporta millores com el buidatge de
les papereres, recollida del cartró
comercial i arranjaments de les
àrees d’emergència. El cost del
servei de recollida de brossa de
l’últim any a través de la concessionària anterior era de 398.871 € .

La regidoria de Municipalitzacions i la regidoria de Medi ambient ja disposen dels informes
de la Diputació de Barcelona i
altres sobre la generació i recollida de brossa a Arenys de Munt,
i properament es reuniran també
amb RESMAR, l’empresa participada al 49% pel Consell Comarcal del Maresme i al 51% per Cespa. Entre la diversa informació
que s’estudia es contemplen actuacions que millorin l’efectivitat
de la recollida porta a porta i el
reciclatge. Recolte és una empresa amb prop de 30 anys d’activitat en l’àmbit del medi ambient i
pertany al grup portuguès Grupo Teixeira Duarte, i ha substituït a la concessionària Corporación CLD que ha estat prestant
el servei durant els últims anys.
El cost anual de la recollida d’escombraries a Arenys de Munt és

Publicat el Pla de Poda de l´arbrat viari
d´Arenys de Munt 2015-2019

L´arbrat viari d´Arenys de Munt inclòs en el Pla de Poda Octubre 2015 – Febrer
2019 contempla un total de 1.196 arbres de 17 espècies diferents
rans (fins a l’escola), a l’aparcament
El Pla de Poda especifica els 320 arBellsolell i altres, i es poden cada tres
bres que cal podar cada any, els 544
anys els 217 plàtans de la zona de can
arbres que es poden cada dos anys i
Jalpí i del Torrent d’en Puig. Altres esels 332 que es poden cada tres anys.
pècies d’arbres de les zones verdes i a
La periodicitat i el tipus de poda a
la via pública inclosos en el Pla de Poda
realitzar està definit per criteris tècsón les 190 mèlies, les 75 acàcies, els 70
nics, en funció del tipus d’espècie, de
freixes i, també, lledoners, sòfores, tiles característiques particulars i del
l·lers, xiprers, acers, arbre de l’amor i alseu emplaçament.
tres. Consultant el Pla de Poda Octubre
2015 – Febrer 2019 es pot saber el nomEl Pla de Poda també identifica les 52
bre i l’espècie d’arbres que hi ha a cada
zones i carrers on estan els arbres, i
carrer, el tipus de poda que s’hi realitza,
l’estació de l’any en la que es du a teri quan es poda.
me la poda. Les 73 moreres de la via
pública es poden a l’hivern de cada
Amb la publicació d’aquest Pla de Poda
any. Els plàtans, amb 567 exemplars,
Octubre 2015 – Febrer 2019, la regidoria
són l’espècie més nombrosa a Arenys
d’Espai Públic i de Medi Ambient assode Munt. Es poden cada any els 247
leixen l’objectiu operatiu “28.11 Fer púplàtans de la riera, es poden cada dos
blica la planificació anual de la poda de
anys els 103 exemplars emplaçats a la
l’arbrat viari” del PAM2015-2019.
plaça de Catalunya, la riera de Sobi-
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La regidoria d’Espai Públic es responsabilitza de la recollida de brossa i
de medi ambient
Emmarcat en l’objectiu de millorar
la neteja de carrers i espai públic, la
competència en recollida de brossa
i medi ambient s’ha incorporat a les
competències de la regidoria d’Espai Públic.
El govern municipal considera que
guanyarà eficiència integrant dins
d’una mateixa regidoria les competències en neteja viària i les competències en recollida d’escombraries
i àrees d’emergència, que fins ara
es portaven separadament entre el
regidor d’Espai Públic, Àngel Castillo i Vallcorba, i l’alcalde i regidor
de Medi Ambient, Joan Rabasseda
i Ferrer.
Aquesta tardor s’ha reforçat la Brigada Municipal amb dos nous operaris de neteja, amb maquinària

renovada i amb nous protocols.
Per altra banda, també s’ha dut a
terme el canvi de l’empresa concessionària de la recollida d’escombraries, amb uns nous requisits contractuals. Per tot plegat, el govern
municipal aposta per potenciar la
regidoria d’Espai Públic, atorgant-li
més competències i demanant al regidor més hores de dedicació a l’activitat municipal.
Amb el Decret 233/2016, l’alcalde
ha formalitzat la delegació específica d’atribucions per a la gestió
dels assumptes de medi ambient
-que inclou atribucions referents
a residus, zones verdes i forestals,
prevenció d’incendis i activitats
ambientals i sostenibilitat- a favor
del regidor d’Espai Públic, Àngel
Castillo i Vallcorba.
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Urbanisme
Ampliació de la informació sobre l’altura
del pont publicat a l’Amunt Arenys
núm. 52
Amb la riera canalitzada i urbanitzada en tot el tram urbà el pont
perd la seva funcionalitat, perquè no
compleix la normativa vigent d’accessibilitat i de seguretat que figura
en el Codi Tècnic de l’Edificació i en
el Decret 344/2006, i perquè l’actual
pont reconstruït el 2007 no té cap valor arquitectònic.

El pont actual, amb la riera urbanitzada tindria un gàlib de 3,5 metres, en el punt més baix, a la banda de la carretera, i de 3,7 metres a
la banda de la vorera. Aquesta altura no permet que hi circuli, per
exemple, un camió de bombers.
Segons el Decret 344/2006, apartat
15.7, els vials d’aproximació han
de tenir un gàlib de 4,5 metres.

Municipalitzacions

Traspassada la gestió de l’aula de formació
d’adults a l’empresa municipal GUSAM
La municipalització permet la regularització de la situació laboral del professorat i una gestió més eficient del servei

L’aula de formació d’adults, AFA
Enric Camon, ha iniciat el curs 20162017 la seva nova singladura de la
mà de l’empresa pública GUSAM.
Fa gairebé 25 anys que l’aula cultural va iniciar la seva activitat a
Arenys de Munt, oferint múltiples
cursos, tant formatius com de lleure,
i acollint moltes persones d’Arenys
de Munt, que s’han volgut formar al
llarg de la seva vida. La municipalització del servei ha permès la regularització de la situació laboral del
professorat; això també ha portat a
la creació de l’estructura interna del
centre que permetrà una organització eficient per vetllar per l’alumnat; un equip directiu i un claustre
professionals i compromesos amb el
projecte per assegurar una formació
de qualitat per als nostres vilatans.
Tant el claustre de professors com la
comissió de nomenclàtor han convingut consensuadament donar el
nom d’Enric Camon a l’aula de formació d’adults, com a homenatge a
l’impulsor de l’Aula de Cultura. El

1992, el llavors regidor de Cultura
va tenir l’extraordinària idea d’engegar l’Aula Cultural, que l’any
vinent complirà 25 anys de trajectòria. El que llavors va començar
amb classes d’iniciació a la música
i història de l’art, ara l’oferta formativa és àmplia i extensa, adaptada a les necessitats formatives
que els moments actuals requereixen.

Actuacions d’Aigües d’Arenys per a millorar la xarxa
d’abastament d’aigua potable a Arenys de Munt
Durant els mesos d’estiu, Aigües
d’Arenys ha completat l’obra hidràulica de la Carretera Torrentbò
i la substitució de canonades a Can
Jalpí Primerament, es va completar
l’obra de la Crta. Torrentbò entre la
Riera Sobirans i el Carrer Can Cosme. Tot i que la part més important
de l’actuació, incloent-hi l’obra hidràulica, es va desenvolupar durant els mesos de juliol i agost, els
darrers serrells d’aquesta intervenció van finalitzar el passat més
d’octubre. En segon lloc, durant els
mesos de juliol, agost i setembre,
s’han substituït diversos trams de
canonada a la Urbanització Can
Jalpí. La xarxa de subministrament
dels carrers de Can Jalpí ha tingut

un seguit de fuites i avaries constants en el darrers mesos que han
fet necessària aquesta actuació. Per
últim, el passat dijous 17 de novembre, personal d’Aigües d’Arenys va
realitzar una actuació de renovació
de la canonada de la xarxa de subministrament d’aigua a l’Avinguda
Sant Carles.
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Resolt el submnistrament d’aigua potable a Torrentbò a través d’Aigües d’Arenys
Amb la signatura del conveni entre l’ajuntament d’Arenys de Munt i
l’Entitat Urbanística Tres Turons per
al repartiment dels costos de la xarxa d’hidrants i de subministrament
d’aigua potable, s’ha resolt una problemàtica que venia d’una sentència
del 2009 i que impedia als veïns de
Torrentbò estar connectats directament a la xarxa d’aigua potable d’Aigües d’Arenys.
El president i la vicepresidenta de
l’Entitat Urbanística Tres Turons, l’alcalde d’Arenys de Munt, Joan Rabasseda, i el president de GUSAM-Aigües d’Arenys, Josep Sànchez, van
ser presents a la signatura del conveni

que regula el model de relació que
permet el subministrament d’aigua
als habitatges de Torrentbò des del
dipòsit de Tres Turons, i que estableix els compromisos de les dues
parts. L’ajuntament es farà càrrec
del manteniment de la xarxa de subministrament des del dipòsit de Tres
Turons fins al veïnat de Torrentbò, i
del 10% de les despeses elèctriques,
de manteniment i de les despeses
derivades de les reparacions i/o millores que puguin esdevenir.
A partir d’ara, doncs, els veïns de
Torrentbò que ho desitgin tindran
la possibilitat de connectar-se a la
xarxa d’aigua potable municipal, i

amb el conveni signat han quedat
regulades per als propers deu anys
les relacions entre l’Entitat Urbanística de Conservació Tres Turons i
l’ajuntament d’Arenys de Munt. El

govern municipal agraeix la voluntat d’entesa de la Junta de l’Entitat
Urbanística Tres Turons, sense la
qual no hagués estat possible arribar a aquest acord.
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Joventut
La Brigada Jove 2016 fa balanç
Des del 9 de juliol fins al 9 de setembre 16 joves, d’entre 16 i 18
anys, van participar en el projecte
treballant amb la Brigada Municipal per tal de millorar el manteniment del poble i els seus carrers Durant el primer mes, hi va
haver 8 joves, destinats sobretot a
neteja de la riera, pintura viària i
preparació d’actes. El segon mes,
on hi va haver els 8 joves restants,
es van fer tasques més concretes,
com l’actuació al camp de futbol
i pavelló, a la zona industrial i
al camí del cementiri. La Brigada Jove és un projecte que neix
de la regidoria de Jovent i Espai
Públic i el seu objectiu és donar
als joves habilitats i competències
sociolaborals bàsiques, desenvolupant un treball comunitari i al-

hora afavorir la cohesió social i la
participació juvenil, mitjançant la
implicació dels joves en la millora del poble. En el projecte també
s’han fet formacions específiques,
s’ha dedicat una hora a fer formació sobre riscos laborals i quatre
hores a l’orientació laboral. A
més, s’ha fet una tutorització per
tal de saber quina és la situació
acadèmica i laboral de cada jove.
Aquest projecte dóna proximitat als joves a l’Ajuntament i al
seu funcionament diari, els joves
aprenen a valorar la feina que
hi ha per mantenir el poble net i
endreçat, i aquest pot ser un motiu perquè contribueixin a millorar-lo i cuidar-lo. Aquest vessant,
més pedagògica, també és la que
es treballa en aquest projecte.

Tallers d’emprenedoria als alumnes de 4t
d’ESO de l’Institut Domènec Perramon
El passat dilluns dia 7 de novembre, els alumnes de 4t d’ESO de
l’Institut Domènec Perramon, van
fer un taller d’emprenedoria basant-se en l’actitud personal davant els reptes. Els objectius del
taller eren conèixer els atributs de
la persona emprenedora i descobrir-los en un mateix/a; conscienciar els joves que l’emprenedoria és
una actitud i que tothom pot emprendre allò que es proposi; i, com
a últim objectiu, despertar l’interès

dels joves per canviar les mateixes actituds i passar d’una actitud passiva a
una activa i implicada. La metodologia per dur a terme el taller va ser totalment participativa, i en tot moment
es va buscar la implicació emocional
dels participants a través de dinàmiques. Aquests tallers s’organitzen
a través de la regidoria de Jovent, a
partir d’una subvenció del Catàleg de
Serveis de la Diputació de Barcelona,
i entra dins el programa PENSA-Jove
als instituts.

Celebrat el Túnel del Terror a l’Espai
Jove de l’Escorxador

Realitzat taller de sexualitat i riscos
derivats als alumnes de 4t d'ESO de
l'Institut Domènec Perramon
L’objectiu del taller va ser potenciar
actituds positives i responsables
en la sexualitat i les relacions compartides, així com proporcionar al
jovent un espai de diàleg i reflexió
sobre el tema.
Dijous 7 de novembre els alumnes
de 4t d’ESO de l’Institut Domènec
Perramon van fer un taller de sexualitat i riscos derivats.
La metodologia del taller va ser a
partir de diferents dinàmiques, i
potenciant la participació activa de
tot el grup de classe.
Aquests tallers són subvencionats
a partir del Catàleg d’Activitats

d’Educació per a la Salut de la Diputació de Barcelona i entren dins
el Projecte de Prevenció de Riscos
en l’Adolescència de la Regidoria
de Joventut.
El Projecte de Prevenció de Riscos
en l’Adolescència és un projecte
que té com a objectiu mitigar els
riscos durant l’adolescència, i és per
això que ofereix a tots els alumnes
d’ESO de l’Institut Domènec Perramon tallers dedicats a diferents
temàtiques. A 1r d’ESO es tracta
l’educació emocional; a 2n l’autoestima; a 3r l’oci nocturn, l’alcohol
i les drogues; i a 4t la sexualitat i
l’afectivitat.

El Dilluns, 31 d’octubre, a l’Espai
Jove de l’Escorxador, es va fer un
Túnel del Terror amb motiu de
Halloween i la castanyada. Molta
gent es va apropar al Casal de Joves per passar pel túnel, però no
tothom va poder entrar. Des de
l’Àrea de Jovent hi ha la intenció
d’adequar millor l’activitat per a
l’any vinent, per tal que tothom
qui vulgui hi pugui participar.

Els joves que van participar van
destacar positivament la tasca dels
actors i els decorats, i és per això
que es vol fer arribar l’agraïment
als i les joves que van col·laborar en
el muntatge i la dinamització del
Túnel del Terror. Es vol destacar
que és molt positiu que les idees i
la dinamització surtin dels mateixos joves i que s’involucrin en les
activitats.
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Transparència

Transparència i rigor en la gestió pública
La transparència i el rigor en la
gestió pública és un valor que el
govern d’Arenys de Munt sempre
tenim present. En la revista Batec
del mes d’octubre del 2016, a l’article “Del 3 per cent, qui remena oli
se n’unta els...” en relació a la futura
obra d’urbanització superficial de la
riera un veí d’Arenys de Munt escrivia que “segurament també comportarà algun tipus de compensació
econòmica per tot el que es coneix
fins ara per assessorar a l’empresa

que optarà i en tindrà la concessió. Com és de suposar amb el
secretisme de les parts” i més endavant afegia “el que no es paga
amb diners, es paga en dinars”. El
govern municipal som uns ferms
defensors de la llibertat d’expressió, però lamentem afirmacions
com les esmentades. Qualsevol
irregularitat ha de ser denunciada als tribunals, i pensem que
articles com aquest potser només
serveixen que continuar despres-

tigiant la política i els polítics en
determinats cercles.
Per altra banda també aclarim
que el govern d’Arenys de Munt
no va presentar cap “querella criminal contra un veí d’Arenys de
Munt per haver escrit un article
d’opinió” com inicialment exposava un regidor de l’oposició
en l’ordre del dia del Ple del 17
de novembre, afirmació que el
mateix regidor va corregir en el

moment de formular la pregunta
al ple. Una demanda als Mossos
d’Esquadra per a la celebració de
l’acte de conciliació va ser la fórmula acordada pel govern municipal per a fer saber a l’autor de
l’article la nostra disconformitat
amb la seva opinió i amb la seva
manera de procedir.

Govern d’Arenys de Munt

Podeu enviar les vostres cartes del lector sobre qualsevol tema per a ser publicades on hi consti el nom i els cognoms
a: premsa@arenysdemunt.cat
En el proper número es publicaràn les cartes i respostes.

Cartes del lector
Salutacions a tots els Vilatans.
El meu escrit va dirigit a una publicació que vaig veure el passat 29
de desembre, el qual es referia i es presentava una queixa per les
escombraries acumulades a la plaça de la Lluna del nostre poble.
Bé, no necessito que ni l’ajuntament ni a cap particular em contesti
referent a aquest escrit.
Jo vaig néixer i vaig viure els meus primers 5 anys en un país que
quan era petita llençar un paper, brutícia o caques de gos a terra
era motiu de sanció.
Curiosament, no calia cap vigilant, per que si tenies algun descuit
o no veies al teu fill tirar papers o al teu gos fer alguna caca, algú
et cridava l’atenció amb molta EDUCACIÓ, AMABILITAT I SOCIALITZACIÓ.
Quines paraules tan boniques, veritat?
No fem responsables a les entitats del nostre poble, TOTS SOM
RESPONSABLES de l’educació dels nostres joves i no tan joves.
TOTS som responsables de NO girar el cap quan veiem gent mal
educada i que no estima al nostre poble, ni té cura i aprecia a la
gent que vivim en ell.
TOTS som responsables de no fer res contra els incívics.
Amb això no defenso ni a la policia, ni a l’ajuntament ni a ningú,
sinó que m’agradaria fer una crida a que TOTS JUNTS fem un
POBLE MILLOR i que no cal tirar-nos pedres els uns als altres,
tan sols DEIXAR de GIRAR CAP quan l’amo d’un gos no recull
les seves deposicions, quan veiem un grup de joves embrutant els
nostres espais d’oci, que gairebé 9000 parells d’ulls veuen més que
uns 70 parells !!!!!!

Algú que s’estima al seu poble

TELÈFONS D’INTERÈS
Ajuntament d’arenys de Munt

937937980

Bombers de la Generalitat

085

Residència Sant Martí

937951168

Pista d’Hoquei

Ajuntament Promocio económica

937937710

Bombers d’Arenys de Mar

937958180

Residència Ntra. Sra. Del Remei

937951086

Ràdio Arenys de Munt

Ajuntament inserció laboral

937937710

Servei d’Ambulàncies

081

Comunitat terapèutica

937951128

Parc Natural Montnegre-Corredor

931160030

Ajuntament Serveis Socials

937937710

CAP d’Arenys de Munt

937950241

Biblioteca

937938448

Informació RENFE

902240202

Informació Casal Joves

937939436

CAP d’Arenys de Mar

937958044

Centre Moral

937957019

Correus d’Arenys de Munt

937950724

Recaptació Municipal

937951754

Hospital Calella

937690201

Col·legi Sant Martí (secretaria)

937938070

Aigües d’Arenys

937950112

Jutjat de Pau

937938888

Hospital Mataró

937417700

Col·legi Sant Martí (consergeria)

937937043

Deixalleria

937938985

Registre Civil

937939561

Farmàcia R. Mias Poblet

937938201

CEIP Sobirans

937950518

Parròquia

937938563

Oficina Hisenda Arenys de Mar

937922012

Farmàcia M. Pérez Cardelús

937950084

IES Domènech Perramon

937951333

L’esplai - Casal d’avis

937950541

Policía local (oficines)

937937547

Practicant C. Núñez

937950014

Pavelló Esportiu Torrent d’en Terra 937950330

Bus línia

937951254

Mossos d’esquadra

088

Creu Roja d’Arenys de Munt

9379513 31

Camp de Futbol

937937147

937951251
93793 8787
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Regidors

J.M Ximenis
i E.Sánchez
2017, any de la llibertat
Ara que arriba el fred i tenim les festes de Nadal a
tocar, el 2016 expira el seu
últim alè i ja notem la il·lusió de veure que arribarà
un 2017 ple d’esperança i
glòria. El Nadal és un bon
moment per a reflexionar
sobre el hem fet i ha passat
durant l’any que s’acaba i
sobre el què farem i esdevindrà l’any que comença.
Políticament
pot semblar que el 2016 hagi estat
un any d’impàs i que no
hagin passat gaire coses,
però deunidó, les que han
passat!
Hem estat distrets amb el
circ de les eleccions espanyoles i les seves dificultats
per formar govern; no entenen que el peix al cove
s’ha acabat i que no podien formar cap majoria
perquè hi havia 17 diputats a favor d’un referèndum per la independència
de Catalunya. Ens agrada
destacar la feina feta pels
9 diputats d’ERC, en especial de Joan Tardà i Gabriel
Rufián, que amb les seves
intervencions ha sabut colpir el Congrés espanyol.
El gener d’aquest any
Carles Puigdemont era el
nou President de la Generalitat, i Oriol Junqueras
prenia possessió com a
Vicepresident i Conseller
d’Economia i Hisenda;
aquest govern, malgrat entrebancs deslleials, ha fet i
està fent una titànica feina.
El 2017 serà l’any de la
llibertat, ens esperen mesos decisius que haurem
de gestionar de la millor
manera. Malgrat tot, poden esdevenir-se fets que
precipitin el procés, com
és la inhabilitació de la
Presidenta del Parlament
Carme Forcadell.
ERC sempre hi serà defensant el dret a decidir
del poble de Catalunya
i aquest nou any serà el
decisiu, perquè no podem
oblidar la il·lusió i la constància que milions de persones han demostrat durant aquests darrers anys.
Us desitgem unes bones
festes i un 2017 ple de joia!

Regal de reis del govern:
l’IBI puja un 7,58%

És possible la progressivitat fiscal?

2016 està arribant a les
seves darreres dates

Ara ens ataquen a tots, defensem la democràcia.

L’únic
partit
polític
que va votar en contra
d’aquesta mesura va ser
el PDECAT.

El passat 31 d’octubre, la
CUP d’Arenys de Munt
vam votar a favor de les
ordenances fiscals per
al 2017. Ho vam fer perquè creiem que tenir més
també vol dir tenir més
marge per contribuir al
fet que els serveis bàsics
i necessaris arribin a tothom sense excepcions.
Per això serveixen els
impostos i cada llar viu
una realitat econòmica
diferent que permet contribuir més o menys a
què els serveis arribin a
tothom. No hi ha dubte
que a Arenys de Munt tenim uns impostos baixos
i també uns serveis que
necessiten més diners,
més recursos i més autocrítica per part totes i tots.
Així que no renunciem a
apujar els impostos; però
els volem més justos. És
això possible? La pregunta és si és possible que
entre totes paguem solidàriament una mitjana de
30 euros anuals més per
protegir a les persones i
famílies més vulnerables,
les que menys tenen i que
sempre són les que reben
les pitjors conseqüències
de les crisis global i local.
D’entrada no, no és directament possible ni fàcil.
Topem amb un marc legal
que no és social ni solidari i ens hem d’inventar maneres d’allò més
creatives. La llei d’ordenances fiscals no permet
l’aplicació
d’impostos
de manera progressiva,
la progressivitat l’hem
d’aconseguir mitjançant
la convocatòria posterior d’ajuts o aprofitant
al màxim aquells punts
on se’ns permet aplicar
percentatges (a famílies
nombroses, a habitatges
buits, ...). Una fiscalitat
justa no l’aconseguirem
amb l’actual marc legal,
l’aconseguirem amb voluntat. Amb la voluntat
de totes, comptant amb
qui pot pagar més i també amb la dels governs locals que aquests dies ens
hem ajudat uns a altres
per teixir una interessant
xarxa d’idees plenes de
solucions una fiscalitat
desconnectada de realitat.

Ha estat un any molt mogut políticament parlant,
amb eleccions, referèndums
i canvis de governs inesperats. Girs que sense dubte
marcaran canvis socials
arreu del món i segur que
provocaran un nou ordre
internacional. 2016 suposa
la consolidació de la feina
iniciada a l’estiu del 2015 i
la prèvia des del 2013 quan
vàrem entrar a govern,
plens de projectes plasmats
en el Pla d’Acció Municipal. Hem estat capaços de
realitzar un inventari acurat
d’habitatges desocupats per
tal de crear borsa de lloguer
social, s’han creat Grups
d’Ajuda Mútua, Grups
d’ajuda per a persones amb
familiars amb TDH, tallers
de consum responsable,
grups d’homes i dones que
comparteixen espais de cohesió social mitjançant balls
o gimnàs, s’ha revisat el
projecte Riera i en endavant
se sentiran més integrats.
Complim el nostre programa electoral i complim
expectatives. El projecte Radars ha començat amb bon
peu perquè no volem que
cap persona gran se senti
sola, la urbanització superficial de la riera és també
un dels motius de ser a govern, esperem que el 2017
no hi hagi cap impediment
per continuar. Ens sentim
orgullosos que per primera
vegada la bandera irisada
s’hagi col·locat al balcó de
la casa consistorial visualitzant la nostra lluita i suport
perquè la pluralitat d’idees
i de maneres de sentir sigui
acceptada amb normalitat,
agafant el llegat del nostre
company Pedro Zerolo. I el
nostre buque insígnia el Magatzem d’Aliments on s’han
dignificat les necessitats de
les persones. No ens oblidem de ningú, ni volem que
ningú se senti oblidat.I com
vàrem prometre en el nostre
programa electoral del 2015
la nostra feina vers Arenys
de Munt és i serà resumida
en tres paraules: TREBALL,
DIÀLEG i AMBICIÓ. Des
d’aquestes línies l’agrupació
local del Partit dels Socialistes de Catalunya volem
desitjar-vos un Bon Nadal,
una bona sortida d’any 2016
i una gran entrada pel 2017,
plena de felicitat, d’esperança i de salut.

Davant de la situació actual
catalana el Govern espanyol sempre ha respost amb
l’exercici de la força i de la
coacció jurídica, fent evident la nul·la voluntat espanyola de diàleg per aconseguir un acord negociat.
La persecució judicial s’està fent als responsables del
procés participatiu del 9N,
al regidor de Vic, a l’alcaldessa de Berga, a la Presidenta del Parlament de
Catalunya, a 6 regidors de
Badalona i al ciutadà Santiago Espot, per redactar un
manifest.
S’està perseguint a 383
Ajuntaments, 116 per no
penjar la bandera espanyola, 106 per exercir la sobirania fiscal, 58 per obrir el 12
d’octubre, 56 per pagar a
l’AMI i 47 per declarar-se
territori català lliure i sobirà.
El cas de Santiago Espot,
imputat per haver redactat
un manifest, marca un canvi qualitatiu fonamental i
molt important.
Per primer cop, l’Estat Espanyol dirigeix el seu atac
no a càrrecs electes o funcionaris, sinó que ho fa a
un ciutadà corrent per un
suposat delicte d’opinió,
ressuscitant el temut “Tribunal de Orden Público”
franquista.
Ara tot ciutadà català està
amenaçat per exposar públicament les seves opinions. Tornem a estar sotmesos a l’arbitrarietat de la
censura de l’Estat Espanyol
i a la Llei del Silenci. En un
nou atac a la Democràcia.
Finalment s’han tret la careta democràtica i mostren la
seva essència totalitària.
La persecució s’intensifica i
ens amenaça a tots, arribant
a la base civil. L’Estat vol
demostrar que ningú no
s’escapa al seu poder i cerca
escarmentar-nos de forma
exemplar paralitzant l’independentisme des de la base.
Des de l’assemblea de la
CUP d’Arenys de Munt
creiem que només la unió
de tots els demòcrates pot
confrontar el desafiament
de l’Estat. Independentment d’ideologies, tots estem amenaçats com a catalans i la nostra força ha de
basar-se en la dignitat, la
solidaritat i la consciència
de poble.

Aquesta mesura afectarà a tothom. Fins i tot
les persones que tenen
dificultats per arribar
a finals de mes. És per
això, que l’equip de govern té previstes unes
bonificacions per famílies
nombroses i unes subvencions per l’IBI, via
pressupostos, que ajudi
a les famílies amb pocs
recursos. El PDECAT, no
està en contra d’ajudar
a les famílies més necessitades, tot al contrari,
per aquest motiu el que
vàrem fer va ser demanar
que la pujada de l’IBI no
fos de cop l’any vinent,
sinó de forma esglaonada, que seria aproximadament una pujada del
2,53% durant 3 anys. La
filosofia d’aquesta idea,
salvant les distàncies, va
en consonància amb la
possibilitat de fraccionament de les contribucions
especials de la urbanització de la Riera en 5 anys
que ha ofert l’equip de
govern als obligats tributaris. Novament, l’equip
de govern ens diu un no
per resposta.
Cal destacar que la pujada de l’IBI pot arribar a
recaptar més de 225.000
€, mentre que les ajudes
que es volen presentar
poden estar sobre els
25.000 € aproximadament.
CREIEM QUE LA MILLOR BONIFICACIÓ ÉS
NO APUJAR L’IBI.
També
apostem
per
col·laborar amb entitats socials com Caritas i
Creu Roja a través d’un
conveni, sense fer-los
competència, i que siguin
aquestes les que puguin
concedir les ajudes pel
que creguin més oportú,
sigui IBI, Rebuts de la
llum, Aigua...
Des del PDECAT us
desitgem un Bon i Pròsper Any Nou 2017!!!
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Ocupació

Comportament de l'atur registrat a Arenys de Munt el novembre del 2016
En el mes de novembre, després de l’important i generalitzada pujada de l’octubre, l’atur ha baixat.

El comportament al municipi és més
positiu que a la resta d’àmbits territorials de l’entorn, ja que el nombre de persones en recerca de feina
augmenta amb diferent intensitat al
total de Catalunya, a la comarca del

Maresme i a la demarcació de Barcelona.
Tot i l’evolució positiva de l’atur a
Arenys de Munt, la taxa d’atur municipal aquest novembre (13,89%),

està encara per sobre de la taxa
catalana (13,09%) i de la taxa provincial (13,01%). Com vé passant

històricament la taxa comarcal
(14,95%) és superior a la municipal,
la provincial i la catalana.

Evolució interanual del nombre d’aturats

La tendència del comportament de l’atur a Arenys de Munt segueix sent positiva com ho ha estat tot aquest any 2016. Respecte al novembre de 2015 hi ha 70
persones menys inscrites al SOC.

Contractats 4 joves per iniciar la seva carrera professional

La durada de la contractació serà temporal per 6 mesos. Els 4 joves seleccionats tenen entre 16 i 29 anys amb estudis acabats de cicle formatiu de grau o estudis universitaris
Des del dia 15 de novembre quatre joves
han començat a treballar a l’Ajuntament
en el marc del programa de contracte en
pràctiques per a joves. Aquest programa
és finançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i el Fons Social Europeu,
i s’emmarca en els programes de suport
a les persones joves registrades a la Garantia Juvenil.
En aquesta primera edició del programa, els joves gaudeixen d’un contracte
en la modalitat de pràctiques durant sis
mesos de durada, a jornada completa.
Durant la seva contractació treballaran
en diferents departaments i serveis mu-

nicipals. Els perfils professionals seleccionats són els d’auxiliar administratiu, administratiu i tècnics auxiliars
de medi ambient.
L’objectiu que persegueix aquest programa és que aquests joves adquireixin una primera experiència laboral
relacionada amb la seva titulació de
formació professional o universitària,
iniciant així la seva carrera professional, o bé que millorin el seu perfil per
tal de ser més competitius en el mercat
de treball. D’aquesta manera, desenvolupen competències de l’ocupació, les
exerciten i les poden aplicar en expe-

riències posteriors en altres empreses.
Tots ells tenen entre 16 i 29 anys, tenen
estudis acabats de cicle formatiu de
grau mitjà o superior o estudis universitaris. També estan inscrits a l’Oficina
de Treball de la Generalitat de Catalunya com a demandants de feina no ocupats i compleixen els requisits per accedir al registre de la Garantia Juvenil.
Durant el procés de selecció tots
aquests joves van mostrar molta motivació per començar la seva trajectòria
professional i demostrar la seva vàlua
durant aquests sis mesos de contractació.

