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Especial
PAM (Pla d'Actuació
Municipal)
25 Notícies

Ajuntament d’Arenys de Munt

☎ 93 793 79 80

Residència Ntra. Sra. del Remei

☎ 93 795 10 86

Ajuntament - Promoció Econòmica

☎ 93 793 77 10

Comunitat Terapèutica

☎ 93 795 11 28

Ajuntament - Inserció Laboral

☎ 93 793 77 10

Biblioteca Antònia Torrent i Martori

☎ 93 793 84 48

Ajuntament - Serveis Socials

☎ 93 793 77 10

Centre Moral

☎ 93 795 70 19

Informació Casal de Joves

☎ 93 793 94 36

Escola Bressol La Petjada

☎ 93 793 73 88

Recaptació Municipal

☎ 93 795 17 54

Escola Sant Martí (secretaria)

☎ 93 793 80 70

Registre Civil

☎ 93 793 79 80

Escola Sant Martí (consergeria)

☎ 93 793 70 43

Jutjat de Pau

☎ 93 793 88 88

Escola Sobirans

☎ 93 795 05 18

Oficina Hisenda Arenys de Mar

☎ 93 792 20 12

Institut Domènec Perramon

☎ 93 793 90 75

Policia Local (oficines)

☎ 93 793 75 47

Pavelló Esportiu Torrent d'en Terra

☎ 93 792 41 84

Mossos d'Esquadra

☎ 088

Pavelló Esportiu Can Zariquei i

Bombers de la Generalitat

☎ 085

Arenys de Munt Pàdel Club

☎ 682 535 493

Bombers d'Arenys de Mar

☎ 93 795 81 80

Piscina Municipal

☎ 93 707 44 33

Ràdio Arenys de Munt

☎ 93 793 87 87

Servei d'Ambulàncies

☎ 081

CAP d’Arenys de Munt

☎ 93 795 02 41

Parc Natural Montnegre-Corredor

☎ 93 116 00 30

CAP d’Arenys de Mar

☎ 93 795 80 44

Informació RENFE

☎ 902 24 02 02

Hospital de Calella

☎ 93 769 02 01

Correus d’Arenys de Munt

☎ 93 795 07 24

Hospital de Mataró

☎ 93 741 77 00

Aigües d’Arenys

☎ 93 795 01 12

Farmàcia Mias

☎ 93 793 82 01

Deixalleria

☎ 93 793 89 85

Farmàcia M. Pérez Cardelús

☎ 93 795 00 84

Parròquia

☎ 93 793 85 63

L’Esplai - Casal d’avis

☎ 93 795 05 41

Bus de línia

☎ 93 795 12 54

Emergències Mèdiques
Residència Sant Martí

☎ 112
☎ 93 795 11 68

26
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de Mataró
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AJUDEM-NOS ELS UNS
ALS ALTRES I ENS EN SORTIREM

V

COMUNICACIÓ,
COVID-19 I SEGLE XXI

am començar el mandat en un context sanitari molt diferent a l’actual; la pandèmia per
COVID-19 ha derivat en una crisi econòmica que té un impacte directe en l’economia
familiar i l’activitat econòmica d’Arenys de
Munt. Aquesta situació excepcional ha posat de manifest la limitada capacitat de reacció de les administracions públiques, que
hi han posat recursos, però que sovint han estat insuficients
i els mecanismes per fer-los arribar a les famílies, autònoms
i empreses no han estat eficients.
La pandèmia per COVID-19 ha posat la societat en un mirall, i en aquest sentit hem pogut comprovar el nivell de
compromís i solidaritat del poble d’Arenys de Munt. Podem
sentir-nos orgullosos de les veïnes i veïns que han demostrat una gran capacitat de sacrifici i generositat envers els
altres, que han ajudat i ajuden de manera desinteressada i
des de l’anonimat, persones que fins i tot en algun moment
podíem haver prejutjat per les seves fílies o fòbies. Malgrat
que Arenys de Munt som un poble solidari, encara hi ha
persones que sembla que res d’això vagi amb ells, que creuen que els seus actes personals no afecten la resta, obliden
que com a ciutadans tenen deures, el deure de no perjudicar altres persones en els actes de la seva vida privada.
Acabem un 2020 molt dur, potser uns dels més difícils que
ens ha tocat viure en molts anys, però no més dur del que
van viure aquells que ens van precedir: la guerra, la postguerra amb la fam, la repressió i la presó. Aquelles persones
van renunciar a una vida més còmoda per defensar les
llibertats i els drets civils de cadascú de nosaltres, però van
resistir, van ser perseverants.
L’any 2021 serà un any d’esperança des de la perspectiva sanitària, però l’impacte a l’economia familiar i l’activitat econòmica serà durador. Hem de continuar treballant per superar
els efectes que ens ha deixat la pandèmia, posant èmfasi en
les famílies més vulnerables, les petites empreses, el comerç
i les persones autònomes.
Us desitjo salut, esperança i fortalesa per a
aquest any 2021, que no serà un any fàcil,
però ens tenim els uns als altres. Si ens ajudem entre tots, no en tingueu cap dubte:
ens en sortirem.
Josep Sànchez i Camps
Alcalde d’Arenys de Munt

D

es de la primera setmana de març de 2020
que gestiono les regidories de Comunicació
i Transparència, i posteriorment, a l’agost,
vaig començar a ser el responsable també
de la Regidoria de Festes.
Aquella primera setmana de març, quan
l’Estat va decretar l’estat d’alarma, i les
nostres vides i el nostre poble van canviar

radicalment.
Carrers buits, persianes abaixades, escoles en silenci i tothom tancat a les seves cases com si fossin búnquers…
Quines setmanes tan estranyes.
Aquest exemplar de l’Amunt Arenys que teniu a les mans
neix amb dos eixos principals, un que ve marcat pel PAM
i l’altre la pandèmia de la COVID-19. Un Amunt Arenys
atemporal on hi ha gran part de referències vinculades a
aquest any tan estrany.
El 2021 serà l’any en què la revista municipal ha de créixer
i convertir-se en referencial per als habitants d’Arenys de
Munt. Una revista contemporània en la forma i el contingut,
on els reportatges i entrevistes que en formin part apropin
als ciutadans la informació sobre el municipi.
Aquest procés que estem portant a terme a la nostra revista és també la guia per a la resta d’àmbits comunicatius
del municipi. Per això, durant els pròxims mesos tenim la
voluntat d’ampliar els recursos audiovisuals que utilitzarà
la ràdio municipal, implementant la utilització de càmeres
web, que ens permetran complementar la informació i les
entrevistes amb imatges i altres continguts. La utilització
d’aquest recurs, cada dia més estès entre nosaltres, té l’objectiu de facilitar el seguiment, des de les nostres cases, de
la notícia i la informació.
Les xarxes socials són l’altre front que des de l’Ajuntament
volem potenciar en temps de pandèmia perquè en un futur
molt proper sigui una eina efectiva i àgil, tant pel que fa a les
xarxes de l’Ajuntament com pel que fa a tots els recursos en
línia de què disposa Ràdio Arenys de Munt.
Venen temps on calen canvis i noves
idees per avançar en l’àmbit de la comunicació i poder sobreposar-se a les
dificultats i adversitats.
Abel Coll
Regidor de Comunicació,
Transparència i Festes
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ENTREVISTA A XAVIER GELI
Cap de la Policia Local d’Arenys de Munt

"HE ASSOLIT EL SOMNI DE PORTAR
UNA COMISSARIA"
PAU CASALS ✎
FOTO: JORDI SOLER

P

er a la gent que no el coneix, qui és
Xavier Geli?
Soc un policia, actualment caporal del
cos d’Arenys de Munt. Tinc 41 anys, estic
casat i tinc dos fills. Soc natural de Canet
de Mar i des de fa cinc anys estic vivint
aquí, a Arenys de Munt.

"LA INCIDÈNCIA
DELINQÜENCIAL
ÉS MOLT BAIXA.
ARENYS DE
MUNT ÉS UN
POBLE SEGUR”

Què li agrada fer en el seu temps lliure?
oc un amant de l’esport; concretament jugo a l’Amunt Bàsquet i
també m’agrada participar en diferents modalitats de maratons.

S
D

Com va decidir que volia ser policia?
oncs en un dinar familiar, amb tretze o catorze anys, estàvem
parlant entre tota la família de què m’agradaria treballar de
gran. De fet, la meva mare va dir-me que donava el perfil perquè
soc una persona oberta i m’agrada tenir tracte amb la gent. A partir
d’aquell dia, vaig començar a plantejar-me la idea de manera seriosa.
A més, el meu avi per part de pare havia estat mosso d’esquadra en
l’època de la postguerra i sempre m’havia interessat.

4

De quina manera s’ha de preparar una persona
que decideix ser agent de policia?
’han de passar unes oposicions. Bé, primer de tot
has de tenir com a mínim l’ESO. A partir d’aquí
t’has de preparar per superar unes proves físiques;
després has de passar unes preguntes de cultura general i unes altres específiques de policia, lleis i normatives.

S

I, com a agent que ja té una experiència considerable, què considera necessari per ser policia?
s bàsic tenir-ne ganes i ser conscient del sacrifici que s’ha de
fer, sobretot pel que fa als estudis. Al final, les proves físiques
són assequibles si estàs mínimament preparat. També s’ha de
superar un examen psicotècnic i s’ha de ser sincer; hi ha gent que no
compleix el perfil.

É

Parlem ara dels seus inicis com a policia. Com els recorda?
a fa 21 anys que exerceixo i els meus inicis van ser a Calella, on vaig
ser vigilant de platja durant quatre mesos, després de passar unes
oposicions d’interí d’estiu. Un cop acabat l’estiu, vaig haver d’anar
al servei militar i, quan vaig tornar, vaig opositar a una plaça a Canet,
on vaig començar a realitzar tasques policials de manera específica.

J

BUTLLETÍ MUNICIPAL 59
Desembre 2020

I, sobre això precisament, com qualifica l’actitud dels veïns i veïnes del poble davant de
les mesures restrictives?
’agrada parlar de percentatges: m’atreviria a dir que al voltant del 75-80% de
la població compleix la normativa. Crec
que les campanyes de sanció i pedagogia han
funcionat i s’ha corregit l’actitud de molta gent.

Ha dit que fa 21 anys que exerceix, però
només fa tres-quatre mesos que treballa a
Arenys de Munt. En quines altres poblacions
ha treballat?
Canet vaig estar-hi uns set-vuit anys i, de
la mateixa manera que ara, tenia el hàndicap de treballar i viure al mateix lloc. Ho
dic perquè la majoria de gent et coneix i a vegades, en segons quines situacions, no és del tot
agradable. Després volia anar a un poble més
gran i vaig opositar a una plaça d’agent a Calella,
i al cap d’un any vaig guanyar la plaça de caporal
on he estat treballant fins aquest any.

M

A

Són molts anys treballant a Calella. Com ha
estat el canvi i per què va arribar al cos policial d’Arenys de Munt?
rec que a la vida hi ha cicles, i arriba un
moment en què necessites canviar de perspectiva professional per continuar amb la
motivació. Llavors, em va sorgir l’oportunitat de
venir a Arenys de Munt amb un canvi total de
funcions, tot i que el càrrec sigui el mateix. No
té res a veure ser caporal a Calella amb ser-ho a
Arenys de Munt. Primerament, la plaça convocada
era de sotscap per ser el segon de Javi Reina (excap
d’Arenys de Munt) i les tasques tenien un enfocament més administratiu. De fet, el meu objectiu
sempre ha estat portar una comissaria. I així és la
vida: he assolit l’objectiu.

Ha dit que aproximadament un 75-80% de la
població compleix les mesures. Per què creu
que la resta no?
o ho atribueixo a la falsa sensació de seguretat i impunitat, una sensació que existeix
tant amb la COVID com en altres fets delictius. Per aquest motiu són molt importants la
pedagogia i la psicologia. Amb un bon treball,
es pot canviar l’actitud dels incívics.

J

C

"M’ENCANTA
VIURE AQUÍ,
LA PAU, LA
TRANQUIL·LITAT,
PODER PASSEJAR PER
LA RIERA O SORTIR
A LA MUNTANYA
A FER ESPORT”

Com qualificaria Arenys de Munt?
s un poble molt tranquil, i més encara si el comparem amb Calella, que és un poble molt turístic i amb gran activitat nocturna. El que passa
és que, com que a Arenys de Munt aquests factors
no hi són presents, dona la sensació que no es treballi, però és tot
el contrari: en un poble petit, el volum de treball és igual o superior.

É

Ja per acabar, quan el coronavirus ja sigui història, quins objectius es marca per al futur?
a n’hem assolit alguns. Hem pogut estructurar el servei ordinari; les patrulles tenen un
guió que han de seguir diàriament. De cara
al futur, un cop finalitzi la memòria d’aquest any,
estructurarem un pla de treball per objectius. És
bàsic reduir encara més la delinqüència i la sinistralitat a les carreteres. També trobo imprescindible
millorar la convivència ciutadana. I, evidentment,
estic obert a escoltar les inquietuds i demandes
dels veïns. Per últim, tant de bo puguem ampliar
la plantilla d’agents. Segons els meus càlculs, necessitem quatre agents més. Veurem si poc a poc
poden anar incorporant-se. Ho he demanat a la
carta de Reis (riu). ◆

J

En aquest mateix sentit, considera Arenys de Munt un poble
segur?
el que jo he viscut, sí, sens dubte. La incidència delinqüencial és
molt baixa. Però clar, la sensació d’inseguretat augmenta en una
persona que ha patit algun fet delictiu. Però Arenys de Munt és
un poble segur.

P

Què és el que més li agrada del poble?
obretot la pau i la tranquil·litat. Poder passejar per la Riera o sortir a la muntanya a fer esport. Estic encantat de
viure-hi.

S

Parlem ara del tema que ha marcat la vida de tothom aquest
any: el coronavirus. Com de difícil és treballar en plena pandèmia?
s molt complicat; la COVID provoca molt de nerviosisme en la
gent i també es pot produir l’efecte contrari: hi ha gent que pensa
que el virus és inofensiu. La societat està assimilant dia a dia com
és el coronavirus.

É
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MEDI AMBIENT

HO ESTEM
ACONSEGUINT!
Ja sobrepassem el 70%
de recollida selectiva
Gràcies a la participació de tothom, en un any

ELS

DISSABTES

NOMÉS

REBUIG
NO ES RECOLLIRAN LES BOSSES AMB RESIDUS RECICLABLES
HIGIENE PERSONAL

NETEJA DE LA LLAR

Bastonets de les orelles

Burilles
Cendres de cigarretes
Baietes
Cendra de llar de foc

Bolquers
Compreses i tampons

Pols d’escombrar
Bossa d’aspiradora

Corones de lactància
Tovalloletes humides
Tiretes
Preservatius
Maquinetes d’afaitar
Raspalls de dents
Fil dental
Llimes

No es pot llençar envasos ni plàstics
No es pot llençar matèria orgànica
No es pot llençar matèria vegetal
No es pot llençar paper i cartró
No es pot llençar vidre

litat de tots!
Reciclar, responsabi

hem passat d’un 47% de recollida selectiva
municipal domiciliària, dels nostres comerços i
petites empreses a més d’un 64%. L’objectiu és poder
superar el 75% molt aviat.

G

ràcies a la participació de tothom i als canvis introduïts
aquest últim any, hem aconseguit uns resultats molt
bons amb la recollida selectiva porta a porta. Vam ser
pioners fa 18 anys i ara, amb els canvis realitzats els
darrers mesos, estem aconseguint els millors resultats
de recollida selectiva de les últimes dues dècades.
En un any hem passat d’un 47% de recollida selectiva municipal domiciliària, dels nostres comerços i
petites empreses a més d’un 64%, fet que ens ha permès no augmentar
el rebut de les escombraries sinó el contrari: poder-lo reduir aquest any
per al 2021 per a comerços i restauració. En l’actualitat ja sobrepassem

el 70% de recollida selectiva amb la deixalleria i tenim com a objectiu
poder sobrepassar el 75% de recollida selectiva al nostre poble.
En poc temps hem aconseguit ser un dels pobles de la comarca
i de Catalunya que reciclem millor en valors absoluts. Ens hem de
felicitar tots plegats pels bons resultats. I donar les gràcies a empresaris, comerciants i vilatans, que gràcies a tots hem aconseguit
aquests bons resultats.
Cal seguir millorant la recollida selectiva, i sobretot apostant per la
reutilització i la reducció de recursos. Cal un esforç de tots i canviar
hàbits de compra per disminuir els envasos i els plàstics i ajudar a
millorar el planeta.
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REBUIG

ENVASOS

VIDRE

PAPER i CARTRÓ

VOLUMINOSOS
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TOTALS 2019-20
VIDRE

PAPER I
CARTRÓ

15.963

17.833

20.510

3.400

274.286

144.820

15.380

13.940

13.900

2.460

247.780

74.560

160.160

18.500

26.760

18.160

5.700

303.840

2019 ABRIL

64.360

151.200

21.060

18.800

17.440

7.320

280.180

2019 MAIG

69.900

160.160

20.800

17.420

20.000

4.520

292.800

2019 JUNY

71.140

166.300

19.980

16.760

18.700

3.920

296.800

2019 JULIOL

76.260

144.740

24.180

22.680

23.080

5.980

296.920

2019 AGOST

78.680

152.300

23.720

26.040

17.200

3.640

301.580

2019 SETEMBRE

75.980

131.380

24.000

17.980

17.500

3.620

270.460

2019 OCTUBRE

69.860

117.940

24.060

16.540

22.600

4.740

255.740

2019 NOVEMBRE

69.300

126.240

22.500

24.160

20.120

3.180

265.500

2019 DESEMBRE

78.500

120.220

24.560

17.300

20.620

3.560

264.760

2020 GENER

80.960

121.520

25.940

25.640

27.880

2.900

284.840

2020 FEBRER

76.300

120.160

26.360

17.820

24.300

3.580

268.520

2020 MARÇ

87.860

106.460

26.860

16.740

24.460

1.860

264.240

2020 ABRIL

83.740

100.680

30.920

21.560

25.220

3.020

265.140

2020 MAIG

97.620

116.880

28.500

21.720

23.200

3.450

291.370

2020 JUNY

91.090

89.070

32.940

16.100

23.940

3.980

257.120

2020 JULIOL

100.800

77.560

33.980

33.580

28.920

3.800

278.640

2020 AGOST

95.980

73.660

33.900

23.480

23.520

2.760

253.300

2020 SETEMBRE

90.080

65.500

29.440

24.260

18.360

3.200

230.840

ORGÀNICA

REBUIG

ENVASOS

VIDRE

PAPER I
CARTRÓ

842.120

1.735.740

254.703

236.213

229.830

52.040

3.350.646

804.430

871.490

268.840

200.900

219.800

28.550

2.394.010

ORGÀNICA

REBUIG

ENVASOS

2019 GENER

56.300

160.280

2019 FEBRER

57.280

2019 MARÇ

TOTAL 2019
TOTAL 2020*

VOLUMINOSOS

VOLUMINOSOS

*Fins al setembre.
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12/3/2020

• L’Ajuntament pren mesures de prevenció arran de la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2, centrades en el tancament
d’equipaments municipals (pavellons, biblioteca municipal, espai jove, camp de futbol, masia Can Borrell, esplai de jubilats i sala d’exposicions) i la suspensió de les activitats programades per a la gent gran, esportives i col·lectius de risc.
• El Ple se celebra a porta tancada.

13/3/2020

• La Generalitat tanca tots els centres educatius de Catalunya.

14/3/2020

• El govern de l’Estat decreta l’estat d’alarma.
• Veïnes i veïns d’Arenys de Munt creen una xarxa de voluntariat per ajudar les persones amb més factors de risc del poble
que no poden sortir de casa per fer la compra.

16/3/2020

• Es confirma el primer cas de COVID-19 a Arenys de Munt.
• Es tanquen totes les zones de jocs infantils, parcs i pistes esportives. Les zones blaves d’aparcament de limitació horària
queden inhabilitades.
• Des de l’Ajuntament s’inicien campanyes de conscienciació demanant a la població que es quedi a casa.

17/3/2020

• ’Ajuntament crea un canal de Telegram corporatiu per informar sobre la pandèmia a Arenys de Munt.
• Ràdio Arenys de Munt entrevista l’epidemiòleg arenyenc Oriol Mitjà.

19/3/2020

• L’Ajuntament paralitza el cobrament d’impostos, cànons, taxes i preus públics mentre duri l’estat d’alarma i estudia línies
d’ajut per a l’activitat econòmica i l’economia familiar afectades per la crisi de la COVID-19.
• La Generalitat posa en marxa una sèrie de mesures per tal que, durant el confinament, no hi hagi cap dona desatesa
quant a situacions de violència masclista, mitjançant el número 900 900 120.

20/3/2020

• Seguint les recomanacions de la Generalitat de Catalunya, es comencen a desinfectar diversos punts del municipi, com
les voreres i l’entrada del CAP, amb una solució a base de lleixiu.

25/3/2020

• Per salubritat i per evitar la propagació del coronavirus, es tanquen les àrees amb contenidors per a la brossa de rebuig.
Es demana als vilatans que facin ús del servei de recollida d’escombraries porta a porta.

27/3/2020

• Serveis Socials posa a disposició dels vilatans un telèfon i un correu electrònic per atendre les situacions de vulnerabilitat
durant el confinament. S’intensifiquen els serveis d’atenció a persones grans o amb necessitats especials, a les famílies
per atendre necessitats bàsiques i a la infància.
• L’Ajuntament publica un llistat d’establiments de productes bàsics a Arenys de Munt durant el confinament.
• L’Organisme de Gestió Tributària tanca les seves instal·lacions mentre duri l’estat d’alarma decretat pel govern de l’Estat.

30/3/2020

• Durant aquesta setmana, es reparteixen targetes moneder que ha emès la Generalitat i que permeten garantir que un
centenar d’alumnes vulnerables d’Arenys de Munt se’n puguin beneficiar. Cada targeta té un saldo de 40 euros.
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...
31/3/2020

• Es fa una recollida de material necessari per a centres sanitaris i residències, d’acord amb la crida que fa la Corporació de
Salut del Maresme i la Selva. El material inclou mascaretes quirúrgiques, bates de protecció, guants, davantals, protectors
facials, granotes de treball i altres.

2/4/2020

• Es modifica el pla d’operacions d’Aigües d’Arenys per ajornar el cobrament del rebut de l’aigua del primer trimestre i
reduir el cànon de l’aigua als rebuts d’abril i maig, per tal de garantir el subministrament i la qualitat de l’aigua en els
escenaris més adversos.

4/4/2020

• L’equip de govern inicia les gestions amb un hotel de Caldes d’Estrac per traslladar els avis de la Residència Verge del
Remei que no tenen símptomes de COVID-19.

6/4/2020

• El CAP d’Arenys de Munt es veu obligat a tancar a les tardes perquè, per la manca d’efectius als hospitals, el personal del
CAP ha de cobrir les vacants.
• Es compren 3.000 mascaretes a Arpe per repartir gratuïtament a la població.
• Es fan tests serològics a la Residència Verge del Remei per valorar el trasllat dels residents a l’hotel de Caldes d’Estrac.

7/4/2020

• Es fan tests PCR a la Residència Verge del Remei i tots els residents surten positius menys quatre, que es traslladen a la
Residència Sant Martí.

8/4/2020

• Atès que els resultats dels tests PCR que s’han fet a la Residència Verge del Remei han sortit positius, es descarta el
trasllat a l’hotel de Caldes d’Estrac.

9/4/2020

• L’equip del doctor Oriol Mitjà inclou la Residència Verge del Remei en un estudi sobre l’eficàcia de la hidroxicloroquina
per als malalts de COVID-19.

17/4/2020

• La Generalitat posa a disposició de la ciutadania l’aplicació mòbil StopCovid19Cat, amb l’objectiu de donar resposta a les
necessitats d’informació en relació a la COVID-19 i recollir dades de la població per crear mapes de calor.

20/4/2020

• Se celebra el primer Ple telemàtic, que els vilatans poden veure en directe a través de YouTube.
• El Ple aprova una modificació de crèdit de 246.250 € per a mesures de suport en els àmbits econòmic, social i sanitari
per pal·liar els efectes de la crisi de la COVID-19 al municipi. Hi ha línies d’ajut a les persones, el comerç, els autònoms i
les empreses.
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23/4/2020

• L’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona modifica el seu calendari fiscal, per tal d’evitar o minimitzar el perjudici econòmic als contribuents i facilitar el compliment de les seves obligacions tributàries.

24/4/2020

• S’allarga el termini de presentació de treballs de la Mostra Literària fins al 15 de maig i excepcionalment, atesa la situació
de confinament, es permet presentar-los telemàticament.

7/5/2020

• El Projecte Radars, que majoritàriament organitza accions presencials, s’adapta al confinament amb noves activitats, per
intensificar el suport als seus usuaris i alhora ajudar-los a passar el temps.

10/5/2020

• El programa 30 minuts de TV3 emet el reportatge Residències, els grans oblidats, on inclou imatges de l’estudi del doctor
Oriol Mitjà a la Residència Verge del Remei.

11/5/2020

• Es reforça la telefonia del CAP col·locant-hi una centraleta.

13/5/2020

• Del 13 al 22 de maig es poden fer per via telemàtica les preinscripcions escolars per als ensenyaments de primer i segon
cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria.

18/5/2020

• S’obre un grup de treball format per regidors i tècnics municipals per condicionar la reobertura dels espais municipals
amb els nous protocols COVID-19.

19/5/2020

• La Generalitat i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya obren una línia d’ajuts destinats a les persones que han de pagar
el lloguer i s’han vist afectades per l’impacte econòmic i social de la COVID-19.

20/5/2020

• L’ONG Open Arms fa tests PCR a la Residència Verge del Remei per fer el seguiment dels infectats.

28/5/2020

• Tots els residents de la Residència Verge del Remei ja surten negatius de COVID-19.

8/6/2020

• Es preparen totes les instal·lacions esportives per adaptar-les a les diferents normatives COVID-19, tant per als esportistes com per a les entitats i el públic.
• L’escola bressol La Petjada reobre durant la fase 2 del desconfinament, seguint una sèrie de condicions i mesures de
seguretat necessàries, i amb baixa assistència d’alumnat.

16/6/2020

• El recapte extraordinari postCOVID-19 recull més de 4.500 quilos d’aliments i productes higiènics, amb la col·laboració
de diversos establiments i voluntaris.

19/6/2020

• Es tornen a obrir els parcs infantils, tancats des de l’inici del confinament, per tal que els nens i nenes hi puguin tornar
a accedir.

21/6/2020

• Finalitza l’estat d’alarma decretat pel govern de l’Estat.
• Es reprèn l’activitat cultural amb la Festa de la Música (21 de juny) i la Flama del Canigó (23 de juny).
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QUÈ ÉS EL PAM?
◆ 25 ÀREES DE GESTIÓ ◆ 230 ACTUACIONS
El Pla d'Actuació Municipal (PAM) és el full de ta el programa polític d'aquests quatre anys. El
ruta de l'acció del govern que l'Ajuntament PAM no és només un document de futur, també
d'Arenys de Munt elabora a l'inici de cada man- de present. Parlem, per tant, de les línies prioridat. Recull, doncs, els projectes i accions que es tàries, els objectius i les actuacions estratègiques
desenvoluparan per complir amb els compromi- que es desenvoluparan al llarg del mandat fins
sos de l'Ajuntament amb la ciutadania, i concre- a l'any 2023.
11

PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL 2019-2023
1·VIES PÚBLIQUES
1· Finalitzarem la urbanització superficial de
la Riera, en el tram de Riera i Penya, des del
pont i fins a l'entrada de la zona industrial,
mitjançant un projecte executiu que exposarem a la ciutadania i seguidament licitant
i adjudicant l'obra per a la seva construcció.
(2020-2022)
2· Reordenarem la placeta de la cruïlla Lluís
Companys amb Pau Casals, així com la millora de la recollida d’aigües pluvials d’aquest
espai. (2022-2023)
3· Arranjarem la placeta de l’Església, que
recentment ha passat a ser de titularitat
municipal, integrant-la a la urbanització de
la plaça i la Riera, i de manera que pugui
continuar oferint els usos religiosos i festius
actuals. (2022)
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4· Urbanitzarem la plaça de darrere la masia
de Can Borrell, per dignificar l’entorn, incorporant un escenari a diferents nivells que
permetrà múltiples activitats. (2019-2020)

5· Activarem un Pla de Rehabilitació de Façanes que inclourà ajuts per als propietaris
d’immobles que facin reformes a les façanes
o les pintin conjuntament amb altres veïns
del mateix carrer. (2022-2023)
6· Renovarem les plaques dels carrers d'Arenys de Munt amb un nou disseny, incloent-hi
el nou escut municipal. (2021-2022)
7· Ampliarem el personal de la brigada de neteja i la brigada de serveis. (2021-2023)
8· Continuarem renovant la maquinària i els
vehicles de la brigada municipal, prioritzant
l'adquisició de vehicles elèctrics o híbrids.
(2020-2022)
9· Implementarem un sistema de seguiment
per GPS als vehicles de neteja amb enllaç al
web municipal per poder comprovar els carrers per on ha passat. (2020-2021)
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10· Ampliarem la cobertura wifi dels espais
públics amb el projecte WifiEurope.

2· PARCS I JARDINS
11· Arranjarem el tram que connecta el passeig Can Jalpí amb el camí cap a Castell Jalpí
i amb l’entrada al parc. (2019-2020)
12· Millorarem el parc infantil de la pista
municipal i continuarem avançant en l’adequació dels parcs inclusius. Vetllarem per
la distribució d’aquests espais d’esbarjo de
manera que estiguin a disposició dels veïns
i veïnes de totes les edats a cadascun dels
barris. (2020-2023)
13· Reformarem el parc infantil de Can Sala
de Baix, amb l’anivellament del paviment i
les voreres i la renovació de l’equipament de
jocs per a infants. (2020-2021)
14· Instal·larem un lavabo autonetejable al
parc de Can Jalpí i obrirem el lavabo de la
pista de l'Escola Sant Martí fora de l'horari
escolar. (2021-2023)
15· Continuarem invertint en el parc de Can
Jalpí com a pulmó verd, espai de lleure i zona
d’especial interès mediambiental. Renovació
de les infraestructures d'enllumenat, senyalètica, accessibilitat, mobiliari i enjardinament.
(2020-2023)
16· Instal·larem portes automàtiques al cementiri i al parc de Can Borrell per optimitzar
la puntualitat en els horaris d’obertura i tancament. (2022)

3· MOBILITAT
17· Reformarem la zona d’entrada de Sant Carles connectant-la amb la Riera amb una nova
placeta a l’altura del Sindicat. (2020-2022)
18· Obrirem un nou accés per a vianants
al costat de l’Ajuntament que connectarà
la Riera amb el carrer de les Flors, a través
d’un passatge on actualment hi ha la casa
adjacent (que ja és de titularitat municipal).
(2022)
19· Construirem una rotonda a l’entrada de
la zona industrial del Torrent d’en Puig per

facilitar la mobilitat a l’entrada del polígon i
descongestionar l’accés al municipi, i la connexió de la carretera C-61. (2023)
20· Vetllarem perquè es faci realitat el projecte de construcció d’una segona rotonda redactat per la Generalitat a l’altura de l’autopista i la C-61, que millorarà la interconnexió
dels dos Arenys, el trànsit de l’Ajup, Can Jalpí
i la seva seguretat. (2022-2023)
21· Dotarem el municipi de noves places
d’aparcament públic properes a la Riera, Bell-

solell i Sant Carles: ús polivalent i més zones
de càrrega i descàrrega. (2021-2023)
22· Millorarem la pavimentació dels aparcaments ubicats al Torrent d’en Terra i el rial
Bellsolell. (2022)
23· Per fomentar la mobilitat en bicicleta, instal·larem nous punts d’aparcament de bicicletes en llocs d’interès i a la Riera. (202-2022)
24· Per fomentar la mobilitat en bicicleta,
farem possible que es puguin carregar bicis
a l’autobús. (2021)
25· Implementarem el servei a demanda
d’autobús per arribar a urbanitzacions i altres
zones del municipi. (2022)
26· Crearem una nova línia de transport públic mancomunada amb Arenys de Mar fins
a Mataró i l’hospital de Mataró. (2020-2023)

4· SEGURETAT VIÀRIA
27· Millorarem la senyalització viària, tant
en el casc urbà com en les urbanitzacions.
(2020-2023)
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instaurar el 2014) adreçat també a nous
col·lectius joves més enllà de la temporada
d’estiu, com a elements d’inserció laboral per
als joves. (2021-2023)

28· Continuarem amb la instal·lació de mecanismes i senyalitzacions verticals per a la
reducció de velocitat dels vehicles arreu del
municipi: aparells lumínics a la Riera amb indicadors d’excés de velocitat i reductors de
velocitat amb bandes prefabricades en altres
carrers. (2021-2023)

43· Traslladarem l'Espai Jove al Centre Cívic,
que permetrà als joves aprofitar les eines
que ofereix un nou equipament municipal
del segle XXI, amb temes com l'estudi, un
punt d'informació, la mobilitat internacional,
l'associacionisme, l'emprenedoria, la cultura i
l'oci... (2022)

29· Aplicarem el límit de velocitat de 30 km/h
a tots els carrers del municipi. (2020-2021)
30· Aprovarem la nova ordenança reguladora
de vehicles de mobilitat personal i patinets
elèctrics. (2020-2021)

6· EDUCACIÓ

31· Ampliarem les càmeres de videovigilància
de seguretat viària. (2021-2022)

44· Demanarem al Departament d'Educació
el reconeixement i l'autorització de l'Escola
de Música d'Arenys de Munt. (2020)

32· Renovarem i ampliarem les càmeres de
videovigilància en equipaments municipals.
(2020-2022)
33· Ampliarem la plantilla de la Policia Local
el màxim que permeti el marc jurídic vigent.
(2020-2023)
34· Posarem en marxa agents de paisà per
aturar l'impacte de l'incivisme a les vies
públiques i equipaments municipals. (20202023)
35· Traslladarem el serveis de la Policia Local
a un nou emplaçament al Torrent d’en Puig,
tot mantenint l'oficina d'atenció al vilatà al
centre del poble. (2021-2023)

5· JOVENTUT
36· Continuarem donant suport a la Comissió
de Festes Jove, perquè siguin partícips de les
nostres festes, organitzin les seves activitats
i decideixin els grups de música de les nits
joves. (2019-2023)
37· El Centre Cívic oferirà uns bucs d’assaig
per a joves grups de música i estudiants de
música que necessitin un espai per assajar.
Volem afavorir un espai d’estudi, assaig i treball, i així poder fomentar la música en tots
els seus àmbits: estudiants, amateurs, semiprofessionals, etc. (2022)
38· Continuarem impulsant activitats de sensibilització per als més joves per prevenir i
ajudar a canviar actituds masclistes i els mi-

14

cromasclismes sovint socialment acceptats.
(2019-2023)
39· Farem activitats de defensa personal a
l’Espai Jove per a noies, per tal de poder-se
defensar davant d’una agressió. (2021-2023)
40· Potenciarem els punts liles a les activitats
i festes de Joventut per a la prevenció dels
abusos sexistes. (2020-2023)
41· Potenciarem el Pressupost Participatiu
Jove amb noves eines telemàtiques per facilitar la implicació del jovent en la presa de decisions en polítiques de joventut. (2022-2023)
42· Potenciarem el Projecte Riera i actualitzarem el Projecte Brigada Jove (que ja vam

45· Continuarem amb les beques de menjador i ajuts en el primer cicle de l’educació
infantil (0-3 anys) i en els ensenyaments postobligatoris per a totes les famílies que ho
necessitin. (2021-2023)
46· Desenvoluparem el projecte musical
Rock’in a l’Institut Domènec Perramon.
Reforçarem l’aprenentatge musical de
l’alumnat de l’Institut a través d’activitats
musicals, facilitant-los els coneixements necessaris perquè la música sigui un mitjà més
d’expressió i relació i una eina per gaudir i
ser feliç. (2021-2023)
47· Ens adherirem a i/o impulsarem l’Educació
360. L’Educació a Temps Complet és un projecte que busca el compromís ciutadà amb
un procés permanent d’aprenentatge, més
enllà de l’escola, i que aplega també l’aprenentatge no lectiu. (2021)
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48· Potenciarem la col·laboració amb l’Institut
Domènec Perramon per al desplegament de
projectes TIC, robòtica i alfabetització digital
en els àmbits familiars de l’alumnat. (2021)
49· Introduirem línies d’intervenció per a la
millora dels nivells educatius i formatius de
la ciutadania al llarg de la vida.
50· Enjardinarem espais concrets dels patis
de l’escola bressol i de les escoles Sant Martí
i Sobirans. (2021-2023)
51· Patis amables, patis educadors. Transformarem els patis escolars en espais d’aprenentatge a l’entorn de la natura, parlant amb
equips docents i famílies per fomentar la
corresponsabilitat en l’educació dels infants.
(2021-2022)
52· Vetllarem per la construcció d'un ascensor
a l'Escola Sant Martí. (2021)

7· CULTURA
53· Farem del Centre Cívic de Can Mallol un
nou referent d’espais multifuncionals destinats a entitats i associacions, des de l’àmbit
cultural i cívic a l’empresarial. (2019-2022)
54· Ampliarem l’aforament de la Sala Municipal millorant-ne les sortides d’emergència a
través d’un passatge on actualment hi ha la
casa adjacent (que ja és de titularitat municipal), millorarem la il·luminació de la Sala, la
maquinària escènica i canviarem el cortinatge. (2021-2022)
55· Redactarem el projecte de la nova biblioteca que substituirà l’actual i a la mateixa
ubicació, per a la futura construcció d’una
de nova que respongui a les necessitats del
municipi. (2021-2023)
56· Promocionarem i difondrem l’obra d’artistes, autores i autors locals en les diferents
disciplines artístiques, facilitant-los un espai
de trobada i intercanvi d'idees per afavorir
el treball transversal entre sectors creatius.
(2021-2023)
57· Protegirem i conservarem espais històrics
i altres elements del patrimoni arquitectònic
d’Arenys de Munt.
58· Fomentarem i donarem suport a les ma-

nifestacions de la cultura popular i tradicional
locals, especialment les que siguin pròpies del
municipi, així com també les de nova creació.
(2021-2023)
59· Farem del Centre Cívic un espai per impulsar la cultura com a element de cohesió
social i d’identificació ciutadana. (2021-2022)
60· Continuarem impulsant el projecte de
parelles lingüístiques. (2021-2023)
Impulsarem la nova plaça de la República
Catalana com a espai de manifestacions artístiques de diferents disciplines.
61· Continuarem promovent una política de
memòria històrica. (2022-2023)

63· Potenciarem el festival de poesia Re-Vers
per aconseguir que sigui un referent comarcal
en poesia. (2020-2023)
64· Potenciarem la creació artística pintant
murals exteriors per artistes plàstics locals.
(2021-2023)
65· Senyalitzarem les rutes culturals Domènec Perramon i de la Guerra. (2021-2022)
66· Seguirem treballant per la consolidació
del parc de Nadal “La Neula”, per a nens i
joves. (2021-2023)

8· PROXIMITAT I
PARTICIPACIÓ
67· Finalitzarem la revisió del Reglament
Orgànic Municipal, que regula el funcionament dels Plens, i del Manual de Bon Govern elevant el compromís ètic i d’eficiència en la gestió municipal, i l’adequarem als
canvis normatius de la Llei de Transparència. (2019-2020)
68· Prioritzarem els mitjans telemàtics de
manera complementària als espais i canals
de l’Ajuntament per garantir transparència
municipal, informació pública i participació
ciutadana. (2019-2023)
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10· FEMINISME
77· En el marc de l’Economia Social i Solidària
(ESS), posarem en marxa actuacions de sensibilització per a l’emancipació de les dones
emprenedores. (2021-2023)
78· Continuarem amb la coordinació amb
el Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) comarcal per a l’erradicació de
la violència masclista, tant en la prevenció
com en l’atenció a les dones i els seus infants.
(2020-2023)
79· Continuarem desplegant el Pla Intern
d’Igualtat de Gènere de l’Ajuntament, amb
més formació en perspectiva de gènere i
violència masclista, adreçat al personal de
l'Ajuntament i càrrecs electes. A càrrec de la
Direcció General d'Igualtat de la Generalitat
de Catalunya. (2021-2023)

69· Posarem en marxa la recepció de benvinguda de l’alcalde als nous veïns i veïnes que
vinguin a viure a Arenys de Munt. (2021-2023)
70· Formalitzarem l’espai de “L’alcalde t’escolta” de manera telemàtica i xarxes socials, per
donar veu a tots els veïns i veïnes d’Arenys de
Munt, en el qual l'alcalde atendrà tothom qui
ho desitgi per parlar de qüestions de la nostra
vila. Així mateix, també crearem una nova
línia de WhatsApp amb contacte directe amb
l’alcalde. (2021-2023)
71· Potenciarem les eines de participació,
com el Decidim implementat recentment,
i el Consell del Poble com a òrgan consultiu, treballant per incorporar-hi més població participativa, més joves i més pluralitat.
(2020-2023)
72· Finalitzarem la redacció del nou Reglament de Participació Ciutadana. (2021)
73· Realitzarem enquestes i estudis d'opinió
(dos dins del mandat) sobre la valoració de
la ciutadania dels serveis públics i la gestió
municipal. (2021-2023)

9· FESTES
74· Potenciarem una Festa Major coparticipa-
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da entre l’Ajuntament i entitats culturals. Treballarem l’equilibri entre la cultura tradicional
i els nous formats. Evolucionarem cap a un
oci per a petits, joves i grans amb un esperit
crític i participatiu. (2021-2023)
75· Traurem al carrer la cultura i les arts en totes les seves disciplines. Seguirem col·laborant
amb les activitats tradicionals com les Bredes
o la Nit Bruixa. (2021-2023)
76· Treballarem per celebrar més intensament
el Carnaval i per recuperar paraules pròpies
d’Arenys de Munt com la bomba (fanalet) a
la Cavalcada de Reis. (2021-2023)

80· Continuarem treballant per la visibilització de les experiències i la contribució de les
dones a Arenys de Munt mitjançant el nomenclàtor, l’atorgament de premis o altres
reconeixements públics. (2020-2023)
81· En cas de feminicidi a Catalunya, continuarem fent un recordatori i condemna a
totes les formes de violència masclista a cada
Ple municipal posterior a l’esdeveniment.
(2019-2023)
82· Seguirem promovent la formació en perspectiva de gènere al teixit associatiu municipal i potenciant el suport a les associacions
del municipi que incloguin criteris de paritat
en els seus projectes. (2019-2023)
83· Comptarem amb els homes per la igualtat en el disseny i aplicació de les polítiques
d’igualtat i promoure xerrades i conferències
sobre el feminisme tenint en compte la mirada masculina. Girar la mirada cap a l'agressor
i fer-lo responsable dels seus actes i no carregar la responsabilitat a la víctima. Tot això
ho farem mitjançant tallers de conscienciació
que interpel·lin l'agressor, fent campanyes de
sensibilització enfocades cap als agressors
per informar-los que tenen altres alternatives
a l'agressió. (2021-2023)
84· Reforçarem la perspectiva de gènere en
el disseny i implementació de les polítiques
municipals a l’espai públic mitjançant rutes
exploratòries amb perspectiva de dona i rea-
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litzant les actuacions pertinents per tal de
donar solució a les mancances que es detectin en aquestes rutes. (2022-2023)

tació específica i més costosa. (2021-2023)
96· Fer xerrades a la població per part de
professionals de la salut per tal que els nostres veïns i veïnes gaudeixin d'una bona salut física i mental, i que d'aquesta manera
requereixin menys els serveis de la sanitat
pública. En definitiva, fer una salut preventiva. (2020-2023)

85· Farem visibles, sempre, els dos progenitors de les diferents famílies que conformen
la societat, identificant en publicacions i mitjans de comunicació municipals les persones
amb el nom i els dos cognoms. (2021-2023)
86· Impulsarem la recerca sobre la història
local de les dones que han format part de la
identitat i en facilitarem la difusió. (2021-2023)

97· Condicionarem el box del CAP per resoldre
els problemes d'humitats, farem una pintada general de l'interior de l'edifici i vetllarem
per continuar-hi fent actuacions de manteniment i millores. (2020-2023)

11· LGTBI+

98· Posarem una pèrgola exterior a l'edifici del CAP per tal de protegir els usuaris i
usuàries del servei de les inclemències del
temps, ja que per la pandèmia és necessari
fer les esperes a l'exterior. (2020)

87· Commemorarem, des de l’Ajuntament,
diades relacionades amb el col·lectiu LGTBI+,
com ara el 17 de maig (Dia Internacional contra l’Homofòbia) i el 28 de juny (Dia Internacional de l’Orgull LGTBI+), i ho farem a través
d’actes institucionals, amb la col·locació de
la bandera LGTBI+, l’aprovació de mocions i
declaracions institucionals o activitats públiques. (2019-2023)
88· Impulsarem accions de formació i sensibilització del personal municipal en matèria LGTBI+, molt especialment el que atén
el públic i la Policia Local, i càrrecs electes.
Informarem tot el personal de l’Administració local del protocol del deure d’intervenció
que els obliga a actuar en cas de LGTBIfòbia.
(2021-2023)
89· Durem a terme accions orientades a prevenir i combatre l’homofòbia i el bullying
LGTBIfòbic als centres educatius, mitjançant
tallers i xerrades que desenvoluparà una empresa especialitzada. (2021-2023)

d'Igualtat incorporant-hi el col·lectiu LGTBI+.
(2021-2022)

12· SANITAT
94· Continuarem avançant en noves fases
d'obres d'accessibilitat al cementiri municipal
(rampes d'accés i renovació d'instal·lacions i
mobililari), així com l'enjardinament. (2019-2023)
95· Incorporarem a les eines de suport als
col·lectius més desafavorits una línia d’ajuts
per a les famílies que per qüestions de salut
(com la celiaquia) han de seguir una alimen-

13· GENT GRAN
99· Farem un estudi per la viabilitat de la
ubicació de la nova residència geriàtria a Ca
L'Espàrrec/Can Globus. (2020)
100· Crearem el nou servei de residència geriàtrica municipal. (2020-2021)
101· Redactarem el projecte executiu per a la
construció d'una nova residència municipal.
(2021)
102· Posarem en marxa les obres de construcció
de la nova residència geriàtrica municipal amb
60 places a Ca L'Espàrrec/Can Globus. (2023)

90· Donarem suport a la creació de l'entitat
LGBTI impulsada per persones d'Arenys de
Munt i donant suport a aquest col·lectiu.
(2020-2023)
91· Continuarem amb el projecte de lavabos
inclusius als edificis municipals condicionant-los i rotulant-los amb la incorporació
de la categoria NO BINARI. (2021-2022)
92· Per tal que totes les persones se sentin
identificades, modificarem els impresos on
es demani el sexe afegint-hi la casella de NO
BINARI. (2021-2023)
93· Revisarem i actualitzarem el Pla Local
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112· Continuarem amb les sessions "Activa’t,
belluga’t i estima’t" com a eines de benestar
i creixement personal per a les veïnes i veïns
que hi participen. (2019-2023)
113· Posarem en marxa una nova estratègia
de col·laboració amb la signatura de nous
convenis d'entitats d'àmbit social (Creu Roja
i Càrites) per reforçar estratègies per a ajuts
socials. (2021-2023)
114· Ampliarem el ventall de productes d'alimentació sense gluten i sense lactosa al DISAM.
115· Modificarem la tarifa de l'aigua tenint en
compte les casuístiques de les famílies vulnerables, nombroses i monoparentals. (2021)

103· Acabarem les obres de reforma i modernització de l’Esplai de Jubilats Verge del
Remei i projectarem una futura ampliació de
l’Esplai a Can Matalí. (2020-2022)
104· Consolidarem el Cicle de Passejades per
a la Gent Gran, una activitat que té com a
objectiu estimular el cos i la ment de les persones en la seva etapa de vellesa. (2019-2023)
105· Crearem i posarem en marxa el Consell
de la Gent Gran. (2020)
106· Dissenyarem una mirada específica
adreçada a les dones grans, per tal que no
pateixin solitud i abandonament: pla de teleassistència, suport a les entitats de gent
gran, suport als equipaments municipals de
gent gran.
107· Reforçarem el voluntariat per fer acompanyament a les dones grans que viuen en
solitud, per tal que no pateixin solitud i abandonament, mitjançant el projecte Radars.
(2019-2023)

110· Dimensionarem els serveis d'Acció Social
reduint l'interinatge i desenvolupant convenis de suport amb el Consell Comarcal del
Maresme. (2021-2023)
111· Continuarem impulsant accions per a
la cohesió social amb les activitats de cuina “Receptes de vida” a l’edifici El Mercat.
(2022-2023)

116· Educarem per a la convivència entre persones i animals, vinculant tallers, activitats o
campanyes a altres àrees adequades o a mitjans de comunicació, amb especial incidència
als centres educatius.
117· Fomentarem noves activitats de sensibilització, ensinistrament de gossos i la seva
adopció, amb la complicitat dels veïns i veïnes, i des de les associacions i entitats animalistes.
118· Publicarem un manual de bones pràctiques per afavorir el benestar del animals
domèstics i millorar la convivència a l’espai
públic. (2021-2022)
119· Impulsarem noves campanyes de civisme i convivència més imaginatives i impactants. (2021-2023)
120· Comprarem noves màquines per comprovar, per part de l'Ajuntament, si els gossos
tenen xip, tal com marca la llei. (2020-2021)

108· Cada any celebrarem la Setmana de la
Gent Gran amb la participació d'entitats locals. (2019-2023)

121· Incentivarem la creació d'un grup que
fomenti la convivència entre la població i els
animals. Farem campanyes perquè es recullin
els excrements dels gossos i regalarem ampolles d'aigua per netejar els orins. (2021-2023)

14· ACCIÓ SOCIAL

122· Portarem a terme esterilitzacions de
gats per crear colònies estables en diferents
punts del poble, per tal que no vagin repro-

109· Aprovarem un guia interna de contrac-
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tació pública socialment responsable, prioritzant criteris socials, ètics i ambientals, amb
la incorporació de clàusules socials que reconeguin les condicions de treball dignes, la
igualtat salarial, la sostenibilitat ambiental i
el finançament ètic. (2022)

15· CONVIVÈNCIA I
CIVISME

BUTLLETÍ MUNICIPAL 59
Desembre 2020

duint-se i incrementant. Si es controlen les
colònies de gats, a la llarga acaben desapareixent. (2019-2023)
123· Instal·larem 3 pipicans en diferents punts
estratègics del municipi. (2020-2023)
124· El suport a l'alimentació que fem a famílies vulnerables també inclourà menjar per als
animals que els fan companyia. (2020-2023)
125· Reubicarem les instal·lacions del DISAM i
les ambulàncies a un nou espai renovat i amb
més bona accessibilitat. (2021)
126· Farem del municipi d'Arenys de Munt un
poble pet-friendly. (2021-2022)

16· NOVA CIUTADANIA
127· Fomentarem els espais d’interrelació entre famílies de diferents orígens en l’àmbit
escolar i el seu entorn. (2020-2023)
128· Promourem la participació en les entitats de lleure educatiu d’infants, adolescents
i joves de famílies immigrades. (2021-2023)
129· Farem formació d’igualtat i prevenció
de la violència masclista en els processos

d’acollida. (2021-2023)
130· Farem visible i valorarem el potencial
que aporta la diversitat cultural d’Arenys de
Munt en col·laboració amb entitats locals.
(2021-2023)
131· Informarem i difondrem les activitats, els
plans d’acolliment i els materials creats per
la Generalitat de Catalunya entre la població
nouvinguda, tenint en compte, però, que en
aquest sector de la població hi ha una forta
fractura digital. (2021-2023)

17· TRANSPARÈNCIA I
COMUNICACIÓ
132· Publicarem, com a mínim, semestralment
un Amunt Arenys amb la informació més rellevant de l'Ajuntament. (2020-2023)
133· Modernitzarem el servei de Ràdio Arenys
de Munt. (2021-2023)
134· Invertirem en la millora de les infraestructures de la ràdio municipal, edifici i equipament. (2021-2023)
135· Digitalitzarem els Plens municipals i altres actuacions del consistori pel canal de
YouTube i altres mitjans. (2021-2023)
136· Millorarem l'aplicació mòbil municipal
perquè permeti una interacció més directa
amb el veïnat i ofereixi un ventall més ampli
d’informació. (2022-2023)
137· Reorganitzarem la gestió dels canals de
comunicació municipal (Telegram, Facebook,
Twitter, YouTube, etc.) per facilitar l'agilitat, la
proximitat i l'eficiència. (2021-2023)
138· L’empresa municipal GUSAM ampliarà la
difusió de manera periòdica i actualitzada de
dades sobre la seva activitat, gestió econò-
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mica i pressupostària. (2021-2023)
139· Seguirem renovant les cartelleres informatives del terme municipal i continuarem
apostant per la comunicació i la informació a
través de les xarxes socials. (2020-2023)

18· SOSTENIBILITAT I
MEDI AMBIENT
140· Renovarem l'enllumenat fotovoltaic al
parc de Can Jalpí. (2020-2021)
141· Aprovarem una nova ordenança per al
desplegament de la generació d’energia fotovoltaica local. (2020-2021)
142· Invertirem en el desplegament de cobertes fotovoltaiques als equipaments municipals, començant per l'escola bressol municipal. (2021-2022)
143· Ampliarem els punts de recàrrega per a
vehicles elèctrics i posarem en marxa un nou
sistema mitjançant una aplicació mòbil, que
permetrà la reserva del carregador en un horari concret. (2021-2023)
144· Renovarem l'enllumenat públic del municipi per LED, que generarà estalvi i permetrà reduir la petjada ecològica en el consum
energètic. (2020-2021)
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145· Donarem un nou impuls a la recollida
selectiva de residus i, després de les campanyes de sensibilització, millorarem l’ordenança
sobre les escombraries per tal de superar el
60% de recollida selectiva abans de l'any
2021 i superar el 75% abans de l'any 2022.
(2019-2023)
146· Seguirem potenciant l’ús de la deixalleria, amb noves campanyes informatives sobre els avantatges en el descompte del rebut
de la brossa. (2020-2023)
147· Impulsarem la reutilització i el reciclat-

ge dels envasos i fomentarem la recuperació
dels hàbits tradicionals no malbaratadors
de recursos (cabàs, bossa del pa, etc.) amb
campanyes coordinades amb l'Associació de
Botiguers i Comerciants. (2020-2023)
148· Desplegarem la deixalleria mòbil en diferents punts del poble i també a les urbanitzacions, i així escurçarem la distància de la
deixalleria a les urbanitzacions més allunyades del nucli urbà. (2021-2023)
149· Activarem el projecte de creació dels
nous horts urbans i la posada en marxa del
reglament per al banc de terres. (2019-2023)
150· Avançarem en l’eliminació del plàstic
a les festes i les activitats del poble. (20192023)
151· Desenvoluparem un pla local d'adaptació
al canvi climàtic per a Arenys de Munt en
col·laboració amb la Diputació de Barcelona,
el Consell Comarcal del Maresme i la Generalitat de Catalunya. (2021-2023)
152· Farem campanyes informatives sobre
l'impacte del canvi climàtic al nostre municipi i les accions recomanades per mitigar-lo.
(2021-2023)
153· Can Jalpí com a pulmó verd d'Arenys de
Munt i com a eina d'educació ambiental, dinamitzant activitats a la Central. (2021-2023)
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19· ESPORTS
154· Implantarem noves instal·lacions per a
la pràctica de l’esport en espais oberts per
a la gent gran i joves (cal·listènia, zones de
bàsquet, half-pipe, etc.) al parc de Can Jalpí
i el passeig del Torrent d'en Puig. (2019-2023)
155· Potenciarem activitats que relacionin
l’esport amb el coneixement del patrimoni
natural, cultural i arquitectònic del municipi.
(2020-2023)
156· Elaborarem enquestes d’hàbits esportius, que poden esdevenir un element de
diagnosi de la situació o de l’efectiva pràctica
física i esportiva de la població del municipi, a
partir del qual es poden establir les polítiques
públiques en l’àmbit esportiu. (2021-2023)
157· Augmentarem el suport econòmic a les
entitats esportives de base, que són l'element vertebrador de l’estructura esportiva
d’Arenys de Munt, posant èmfasi en programes esportius de qualitat i valorant la seva
contribució en l’esport base. (2020-2023)
158· Promourem l’extensió del pla d’esport
escolar a tots els centres educatius, creant
associacions esportives escolars als centres
i promovent l’activitat física i esportiva no
competitiva entre els nois i les noies. (20202023)
159· Instaurarem la Setmana de l’Esport per
a tothom (Setmana de l’Activitat Física i la
Salut). (2022-2023)
160· Continuarem fent difusió i donant rellevància institucional a la participació dels
clubs i els esportistes del municipi en esdeveniments esportius internacionals de les seleccions catalanes reconegudes. (2021-2023)
161· Continuarem reformant el Pavelló del
Torrent d’en Terra per millorar les condicions
d'accessibilitat, evacuació i seguretat en cas
d'incendi per complir amb la normativa.
(2021-2023)
162· Continuarem modernitzant les instal·lacions del camp de futbol municipal i projectarem la construcció d’una coberta sobre la
tribuna d'aquest camp. (2021-2022)
163· Al parc de Can Jalpí, millorarem les instal·lacions de petanca amb bancs renovats,

tancat de pistes i nova il·luminació. (20202021)

167· Posarem en marxa el software de control
de llums al pavelló nou. (2022)

164· Continuarem millorant els sistemes de
climatització del Pavelló de Can Zariquei i la
millora de la il·luminació interior i en els accessos. (2020-2022)

20· HABITATGE

165· Municipalitzarem la gestió de la piscina
municipal a través de GUSAM, que ens permetrà una nova política de preus i de col·laboració amb establiments i comerços locals.
(2022-2023)
166· Redactarem el projecte de la pista annexa del Pavelló del Torrent d’en Terra i buscarem finançament en altres administracions.
(2021-2023)

168· Redacció del PAMH (Pla d'Acció Municipal d'Habitatge), un document que actua
com a full de ruta per a l'adquisicó d'una bossa d'habitatges de protecció oficial al municipi. (2019-2020)
169· Comprarem habitatges per destinar-los
a HPO (Habitatge de Protecció Oficial) mitjançant compra directa de bancs o particulars. (2020-2023)
170· Crearem el servei de la nova bossa d'habitatge social i desenvoluparem el reglament
que el regula mitjançant un acord de Ple per
crear una comissió i redactar-lo. (2020-2021)
171· Constituirem un dret de superfície per
a les cooperatives d’habitatge en sòl qualificat per a habitatges de protecció oficial
(HPO), en cessió d’ús, sense ànim de lucre.
(2021-2023)
172· Adquirirem un terreny cèntric per a la
promoció d'habitatge cooperatiu en règim
de cessió. (2020-2022)
173· Donarem continuïtat al conveni del servei del Consell Comarcal per assessorar i aju-
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ment urbanístic dels sectors estratègics per
al municipi. (2021-2023)
182· Finalitzarem l’adquisició de la casa de la
plaça de l’Església adjacent a la rectoria.
(2019-2020)

22· IDENTITAT I TURISME
183· Establirem la pedania de Torrentbò amb
l’objectiu de recuperar formalment la tradició
administrativa local i millorar la interacció entre el veïnat de Torrentbò i l’Ajuntament. (2021)
184· Iniciarem la Festa del Vi Novell per Sant
Martí amb la producció pròpia i per incentivar el sector primari local. (2021-2023)
185· Promourem els productes locals i de
proximitat en els actes organitzats per l’Ajuntament. (2021-2023)

dar en els tràmits en matèria d'habitatge que
es renova anualment. (2020-2023)
174· Impulsarem l’habitatge cooperatiu per
a joves i en cessió d’ús, perquè es quedin a
Arenys de Munt i puguin fer realitat el seu
projecte de vida. (2022-2023)

21· URBANISME I
URBANITZACIONS
175· Ampliarem la línia de subvencions perquè les urbanitzacions del terme municipal
puguin millorar les seves infraestructures i
avançar en els projectes de recepcionament
per fases. (2019-2023)
176· Ajudarem amb cofinançament per suport tècnic a les obres d'urbanització i recepció de les urbanitzacions Aiguaviva i Can
Sagrera. (2021-2023)
177· Revisarem el projecte executiu d'urbanització de Collsacreu en fases i cofinançarem
els costos tècnics per a la modificació del
projecte. (2021-2022)
178· Redactarem els projectes de reforma integral de carrers per a l’avinguda Panagall i el
carrer de les Flors. (2022-2023)
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179· Introduirem noves modificacions del planejament per potenciar les activitats d'àmbit
turístic i d'oci compatibles amb la preservació
de l'entorn natural i el turisme de qualitat.
(2021-2022)
180· Instal·larem una estació de bombeig
del clavegueram d'Arenys de Munt a la zona
de Can Jalpí amb finançament de l'Agència
Catalana de l'Aigua i el Consell Comarcal del
Maresme. (2020-2022)
181· Posarem en marxa els mecanismes tècnics i jurídics que facilitin el desenvolupa-

186· Incrementarem les rutes culturals i gastronòmiques que posen en valor elements
del nostre patrimoni, com les cireres, les maduixes, el vi, el patrimoni arquitectònic, etc.
(2021-2023)
187· Amb l’adquisició de la casa de la plaça
de l’Església adjacent a la rectoria, posarem
en marxa un punt d’informació turística per
promocionar el poble. (2022-2023)
188· Renovarem els punts d’informació turística sobre el municipi, els establiments
comercials i els espais d’interès. (2021-2023)
189· Promourem l’enoturisme consolidant accions en el marc DO Alella i productors locals.
(2021-2023)
190· Potenciarem els punts d’informació turística en les festes populars. (2021-2023)
191· Ferms amb el nostre compromís amb
els valors republicans i amb el país, seguirem
treballant des del poble per aconseguir la independència de Catalunya. (2019-2023)
192· Governarem per a tothom però no amb
tothom, com portem fent des del 2017: no
pactarem el govern municipal amb els partits
del 155. (2019)
193· Commemorarem el 10è aniversari del
13-S, quan Arenys de Munt va esdevenir pal
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de paller de les consultes sobre la independència del nostre país. (2019)
194· Farem xerrades i activitats de sensibilització sobre empreses nacionals de serveis
estratègics en coordinació amb entitats sobiranistes. (2021-2023)

23· PROMOCIÓ ECONÒMICA
195· Promocionarem la Marca Arenys per als
productes de proximitat i quilòmetre zero,
principalment amb els productes agraris i
manufacturers locals. (2021-2023)
196· Donarem continuïtat als tallers de coaching, de manera coordinada i pactada amb
les entitats representatives del sector, amb
l’ABIC i el teixit comercial. (2019-2023)
197· Seguirem millorant l’enllumenat de Nadal amb més qualitat i potenciant la Fira de la
Llum, i reforçarem la difusió de la campanya
de Nadal en mitjans de premsa comarcals i
nacionals. (2019-2023)
198· Posarem en marxa la campanya “Compra a Arenys de Munt” de manera coordinada amb els botiguers i potenciant la compra
amb bosses i envasos reutilitzables a les botigues d’Arenys de Munt. (2019-2023)
199· Vincularem noves propostes de descomptes per a la piscina municipal i l’ús del
trenet turístic amb les compres al comerç
local. (2021-2023)
200· Potenciarem els tòtems informatius amb
enllaços a restaurants i comerços i l’agenda
esportiva, cultural i lúdica. (2021-2023)
201· Millorarem l’ordenança de terrasses com
a element dinamitzador de l’economia local i
consolidarem els ajuts per a la modernització
de les terrasses. (2019-2023)
202· Impulsarem una revisió de la taxa més
justa de la brossa comercial que sigui variable
en funció de les aportacions dels mateixos
comerços. (2021-2023)
203· Continuarem promocionant activitats
que dinamitzin la Riera com a espai de vianants els caps de setmana i festius, posant
en valor els productes de proximitat i generant sinergies amb el sector comercial i de la

restauració. (2019-2023)
204· Crearem un nou règim tarifari de l'aigua,
un rebut més just per a l'activitat econòmica
del comerç. (2021)
205· Realitzarem campanyes de promoció
dels diversos esdeveniments culturals, lúdics,
esportius i les fires d’Arenys de Munt a nivell
comarcal i nacional. (2021-2023)
206· Instal·larem nous punts de connexió
elèctrica per facilitar la instal·lació de fires,
activitats lúdiques i festives al tram de Riera
i Penya. (2022-2023)
207· Impulsarem la nova ordenança del mercat no sedentari potenciant els productes de
proximitat quilòmetre zero. (2022-2023)
208· Reforçarem el suport a les empreses
locals per accedir a programes existents
d’internacionalització, digitalització i comerç
electrònic, etc. (2021-2023)
209· Continuarem amb les accions de formació per al teixit emprenedor, de manera
coordinada i pactada amb les entitats representatives locals com és l’AECAM. (2019-2023)
210· Revisarem l’ordenança de recollida de
la brossa per posar en marxa una taxa més
justa i flexible en funció d’aportacions de residus de les empreses. (2021-2023)

211· Facilitarem suport tècnic a propostes de
reconversió empresarial per crear cooperatives. Valorarem aquest aspecte en les línies
d’ajuts per a l’emprenedoria d’Arenys de
Munt. (2022-2023)
212· Redactarem el projecte per portar a terme una primera fase d’urbanització del polígon industrial Torrent d’en Puig, amb noves
infraestructures d’enllumenat, accessibilitat
i aparcaments, entre altres, per potenciar la
competitivitat de les empreses locals i el seu
valor estratègic en la dinamització de l’economia i l’ocupació. (2022-2023)

24· EMPRENEDORIA
213· Crearem un servei d’incubadores/acceleradores de projectes empresarials i d’espais
de cotreball temporalment gratuïts al nou
Centre Cívic. (2022-2023)
214· Crearem una oficina per a l’acompanyament i assessorament a emprenedors locals
a través del servei de Promoció Econòmica,
especialment en les primeres etapes de creació d’un nou projecte d’emprenedoria. (20222023)
215· Posarem en marxa actuacions de sensibilització per a l’emancipació de les dones
emprenedores. (2021-2023)
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216· Promourem convenis de col·laboració per
a l’accés al finançament i capitalització de
nous projectes d’emprenedoria. (2021-2022)
217· Modificarem les bases del concurs d'emprenedoria per potenciar l'Economia Social i
Solidària i l’emancipació de les dones emprenedores. (2021)
218· Donarem suport a cooperatives locals
existents en la utilització d'espais municipals
i la signatura de convenis de col·laboració, i
potenciarem la seva creació amb activtats
de sensibilització. (2021-2023)
219· Potenciarem la creació de la cooperativa
d'habitatge. (2021-2022)

25· BONA GESTIÓ
220· Continuarem reduint el deute municipal,
potenciant les inversions i apostant pels proveïdors, professionals i industrials d’Arenys
de Munt. En els últims sis anys, hem reduit
el deute i hem multiplicat per deu les inversions. (2020-2021)
221· Mantindrem l’Ajuntament d’Arenys de
Munt entre els millors en Administració electrònica (som Premi Top 10 del Consorci de
l’Administració Oberta de Catalunya 2018) i
entre els més eficients en el tram de població

24

entre cinc i deu mil habitants (Informe 2017
de la Diputació de Barcelona). (2019-2023)

per avançar en plecs de serveis de la brossa
per a la furura gestió conjunta. (2021-2023)

222· Consolidarem els llocs de treball estructurals de l’Ajuntament que es cobreixen actualment amb interinatges i plans d’ocupació,
i continuarem ajustant les taules retributives
als valors mitjans dels municipis de nou mil
habitants de la demarcació de Barcelona.
(2020-2023)

225· Gestionarem els estalvis dels romanents acumulats d'anys de bona gestió per
dedicar-los a fer inversions estratègiques i
reforçar polítiques en suport del teixit productiu, l'economia local i les famílies vulnerables. (2020-2022)

223· Vetllarem per la internalització de serveis
com la piscina municipal a través de GUSAM.
224· Treballarem per millorar els serveis mancomunats amb municipis veïns (deixalleria) i

226· Estudiarem ampliar la gestió del servei
de l’aigua a les urbanitzacions mitjançant
l’empresa pública municipal Aigües d’Arenys.
(2022-2023)
227· Construirem un nou edifici de l’empresa
pública municipal GUSAM per donar resposta al seu creixement i millorar els serveis i
l’atenció a les persones usuàries. (2021-2022)
228· Obrirem noves oficines d’atenció a les
polítiques d’acció social ubicades al nou edifici de GUSAM, que generarà estalvi i millorarà
la qualitat dels serveis i l’atenció personalitzada. (2021-2022)
229· Posarem en marxa una xarxa de fibra
per interconnectar tots els equipaments municipals, fet que generarà estalvi i millorarà
els serveis. (2019-2020)
230· Renovarem el cablejat informàtic de les
infraestructures de comunicació dels edificis
municipals. (2021-2023) ◆
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NOTÍCIES

POLÍGON TORRENT D'EN PUIG

Finalització de la primera
fase de modernització

Programa
d'Actuació
Municipal
d'Habitatge

L

'Ajuntament d’Arenys de Munt ha finalitzat la primera fase del
projecte de modernització del polígon Torrent d’en Puig, que ha
suposat la inversió de 196.429,61 € en actuacions de millora del
polígon i ha comptat amb el suport de la Diputació de Barcelona,
amb un recurs econòmic del Programa Complementari de Modernització de Polígons.
Les actuacions s’han desenvolupat en el període 2018-2020 i se
centren en tres àmbits: aigua, mobilitat i energia. Per a la realització
d’algunes de les actuacions de l’àmbit de l’aigua s’ha comptat amb
la col·laboració de l’empresa municipal Gestió Urbanística i Serveis
Arenys de Munt, S.A.M. (GUSAM).
LES ACTUACIONS REALITZADES HAN ESTAT:

Construcció de la xarxa de clavegueram del carrer Joan Portabella.
Renovació dels embornals del Torrent d’en Puig.
● Urbanització i consolidació de la zona verda a l’entrada del Torrent
d’en Puig.
● Instal·lació i senyalització d’hidrants al polígon.
● Renovació de la xarxa d’aigua potable al passeig Can Jalpí.
● Arranjament del carrer Pla de Cadellans.
● Arranjament del passeig Can Jalpí.
● Intervenció en l’enllumenat públic: unificació de quadres i canvi
de làmpades.
● Aquestes millores contribuiran a l’acompliment de diversos objectius del Pla d’Actuació Municipal (PAM) i del Pla Director de
Desenvolupament Local dels municipis d’Arenys de Munt i Sant
Iscle de Vallalta. ◆
●
●

NOVES PUBLICACIONS
D'ESCRIPTORS
D'ARENYS DE MUNT

M

S

'ha elaborat el Programa d’Actuació Municipal d’Habitatge
(PAMH), que analitza la
problemàtica de l’habitatge
a la nostra vila per arribar a
unes conclusions i, finalment,
conclou amb propostes perfectament viables per dur a
terme, sempre depenent de
la situació social i econòmica
del poble.
El PAMH s’ha fet gràcies
a una subvenció de Diputació, en sis sessions de treball
d’unes dues hores de durada
cadascuna, on han assistit
tècnics de diversos departa-

algrat la situació excepcional
causada per la pandèmia, quatre escriptors d’Arenys de Munt
acaben de publicar nous llibres.
Roser Soms Tramujas ha publicat el recull poètic Reflexos de la lluna a l’aigua,
amb reflexions que va anar escrivint en
moments d’inspiració, textos curts que
ens conviden a reflexionar sobre les
creences que estructuren la nostra vida.
Joan Mayans i Planells és l’autor d'El
futur no és el que era, una novel·la sobre
quatre personatges que ho canviarien tot
per poder tornar enrere i escriure un futur
més memorable. L'obra va guanyar el X
Premi Pollença de Narrativa, la publica
Cossetània Edicions i se'n poden tastar

ments, part política, personal
de Diputació i l’equip redactor.
Aquest document, que
podeu trobar al web de
l’Ajuntament, és un full de
ruta a curt, mitjà i llarg termini amb el qual la Regidoria
d’Habitatge treballarà juntament amb el departament
de Serveis Tècnics. La feina
duta a terme per l’equip
redactor també inclou una
eina de treball que es va
actualitzant des de Serveis
Tècnics a mesura que es van
assolint les fites descrites al
PAMH, una eina molt útil per
poder treballar. ◆

alguns capítols al web www.elfutur.cat.
Francesc Forn i Salvà, historiador local, afegeix un nou títol a la nombrosa
llista de llibres publicats: Raimon Torroja i Valls, mestre d’infants i mestre de
mestres, sobre aquest mestre i pedagog
memorable i influent.
Finalment, l’arenyenca Àngels Guil i
Bieto ha publicat el llibre Datura Stramonium i altres relats.
Les presentacions d'aquests llibres, que
havien de fer-se aquesta tardor, s’han
hagut d'ajornar a causa de la COVID-19,
però es portaran a terme més endavant.
Tots aquests llibres es poden trobar a
les llibreries d’Arenys de Munt, Boli Blau
i Can Pujadas. ◆
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ENTREVISTA AL DR. RAMON BOIXEDA
Cap de Medicina Interna i de la unitat COVID-19
de l’Hospital de Mataró

"AMB LA COVID-19
NO PODEM JUGAR. LA
SEVA AFECTACIÓ DEPÈN
DEL COMPORTAMENT
SOCIAL"
ELENA COTS ✎
Entrevista realitzada al programa El Cafè del Matí de Ràdio
Arenys de Munt el 13 de novembre de 2020

L

licenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma
de Barcelona l'any 2000, especialitat de Medicina Interna
a l'Hospital de Mataró l'any 2006, on actualment treballa
com a adjunt del Servei de Medicina Interna. Doctorand
per la Universitat Autònoma de Barcelona en infeccions
respiratòries amb més de 25 publicacions en pneumònia
i EPOC (Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica).Integrant
del Grup EPOC de la SEMI, col·laborant en tots els projectes
de recerca centrats en la comorbiditat dels pacients EPOC. Coordinador els últims anys del grup de recerca GEMPAC (Grup d'Estudi del
Maresme de la Pneumònia Adquirida en la Comunitat), acreditat per

l'ACUR, amb múltiples projectes FIS de base poblacional centrats en
la pneumònia, EPOC i l'asma. A més, és professor associat clínic de la
Universitat de Barcelona, tutor acreditat de residents de Medicina
Interna i secretari de la Junta de la Filial Maresme de l'Acadèmia de
Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears.
Com estan vostès a l’Hospital de Mataró?
an baixat bastant les consultes a urgències i els ingressos, i per
això hi ha una mica més de relaxació a la nostra UCI. Segueix
plena, tenim problemes de drenatge, però com a mínim la demanda de pacients crítics no és tanta, així que notem que la cosa
està de baixada.

H

Quant creuen que durarà aquesta situació?
l comportament del coronavirus és una mica una incògnita, perquè quan hi ha una explosió de casos és molt exponencial i sempre ens agafa a tots una mica desprevinguts. Hem de tenir en
compte que a l’hospital ens movem i sortim a les notícies pels casos de
COVID, però hi segueix havent altres problemes de salut, i suposo que
això ens donarà una mica d’oxigen. Sembla, pel comportament poblacional i del virus, que això va molt per pics: anem pujant i baixant,
pujant i baixant. Fa un mes hi havia dubtes de parlar de la segona
onada, però ara ja estem parlant d’una probable tercera onada, per la
qual cosa anem una mica improvisant sobre la marxa.

E

Parlar d’una tercera onada no és gaire esperançador...
o, però al març teníem de cara l’estiu i ara el que ens ve és l’hivern.
I sabem que els virus respiratoris comencen per la població pediàtrica i cada any al cap de quinze dies o un mes són els pacients
adults amb malaltia crònica, sobretot amb la grip. Aquest any pot ser
que les mesures pel coronavirus tallin una mica la transmissió dels virus
respiratoris, però tenim el coronavirus encara circulant per la població.

N
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La COVID és tota una incògnita, però des que va començar fins
ara, quines coses hem pogut anar sabent d’aquesta malaltia?
ra coneixem molt més el procés de la malaltia. Al març era totalment desconeguda i no teníem gaire clar el diagnòstic, la utilitat
de les PCR, els tractaments... Al cap de sis mesos, s’ha estudiat
molt i ara el diagnòstic és molt més precís; des que estem utilitzant
els antígens, per exemple, que són molt fiables i guanyem molt de
temps a l’hora de fer els diagnòstics.
Amb els tractaments també anem molt més dirigits i tenim molt clar
quin tipus de tractament hem de posar en funció dels dies de simptomatologia. També tenim molt clar que el coronavirus té un procés de
malaltia que afecta al voltant d’una setmana, i aquesta setmana és la
més crítica. Entre el cinquè i el desè dia és quan hi hem d’estar més a
sobre. El pacient que té una infecció greu normalment fa febre dos o
tres dies i després es comença a recuperar, però el pacient que a partir
del cinquè dia segueix amb febre alta vol dir que té una inflamació i
que probablement el virus comença a fer mal.
Tenim molt clar i molt més descrit quins pacients necessiten que hi
estiguem més a sobre i quins poden passar el coronavirus a casa. És a
dir que realment hem agafat molta experiència i sabem molt més quins
factors pronòstics tenim, quins malalts van malament i quins malalts
que estan ingressats probablement acabaran necessitant una UCI.

A

Quant a les proves per saber si una persona té la COVID o no,
tant la PCR com el test d’antígens, quin és el protocol a seguir?
o es fa la prova a tothom perquè, en principi, els cribratges
massius no estan justificats. Es fan si es localitza un conjunt
de població amb una prevalença d’infecció alta, perquè a tots
els cribratges massius que s’han fet la taxa d’infecció es troba per
sota del 2%.

N

Hem vist que altres països sí que han fet
moltes PCR per veure quin volum de població tenia COVID o no...
uan fas un estudi per veure qui té COVID
o no, pots fer diferents protocols. Si vols
saber quanta gent ha estat en contacte
amb el virus, has de fer estudis de serologia. Si
vols saber quanta gent té el virus i la infecció
activa, has de fer una PCR o un test d’antígens. En funció de la pregunta que facis, tindràs
la resposta. A l’hora de decidir fer una PCR o
antígens, has de justificar que sospites que el
percentatge de població que tindrà aquesta infecció és alt, perquè si no estàs llençant molts
recursos per obtenir una rendibilitat escassa.
Si el percentatge és molt més baix, el que està
justificat és enviar tots els recursos a identificar
tots els contactes dels casos positius. És una
qüestió d’estratègia: on és més rendible utilitzar
els recursos.
En aquest moment, on hem d’intentar enviar
tots els recursos és perquè, sempre que hi hagi
un cas positiu, tots els seus contactes tinguin al
més aviat possible una prova diagnòstica, per
intentar diagnosticar els asimptomàtics. Així,
doncs, s’ha de fer una prova diagnòstica a tota
persona que tingui símptomes i a tota persona

Q

que hagi estat en contacte amb una persona amb símptomes.

Darrerament es parla de la vacuna. Aquesta pot ser la solució?
Ens podem entusiasmar, és una esperança?
rec que la vacuna serà una peça més de la
solució. Primer n’hem de veure l’efectivitat
"ARA CONEIXEM
i la disponibilitat. Si la vacuna és efectiva
i
està
disponible per a un grup important de
MOLT MÉS EL PROCÉS DE
persones, probablement serà una peça més de
LA MALALTIA. AL MARÇ
l’engranatge. Quan arribi tindrà el seu paper. Al
març vam tenir una explosió de casos i una siERA TOTALMENT
tuació molt dramàtica als hospitals, i, a través
DESCONEGUDA I
del confinament estricte que es va fer, els casos
van baixar en picat. És a dir, de moment la nosNO TENÍEM GAIRE
tra “vacuna” són les restriccions que estem fent
CLAR EL DIAGNÒSTIC”
de distanciament social. Fins que no tinguem la
vacuna i en vegem l’efectivitat, tot i que sigui
molt dur, de moment la nostra “vacuna” a nivell
social és el distanciament.

C

Sí que és cert que el govern, quan estàvem en
plena pandèmia, a banda dels hospitals també van obrir hotels amb habitacions. Aquesta
podria ser una altra mesura a aplicar?
questa vegada també s’ha fet. El volum
de casos no ha sigut tan important. Aquí
a l’Hospital de Mataró hem drenat gent
a hotels salut i hotels socials; el que passa és
que, per regió sanitària, aquests hotels estaven
situats a Terrassa i Sabadell. Així que s’ha fet; no
ha tingut tanta repercussió informativa perquè
el volum ha sigut baix, però per regió sanitària

A
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s’han habilitat hotels salut i hotels socials. Un hotel salut és un
hotel medicalitzat, sobretot per a asimptomàtics que no poden fer
l’aïllament al domicili. Un hotel social és per als pacients que pràcticament no necessiten atenció mèdica. El que hem fet a l’Hospital
de Mataró durant aquesta segona onada és habilitar llits a l’antic
Hospital de Sant Jaume.

però tenim una societat que es mou molt, viatgem molt, i fa uns
deu-vint anys que aquestes epidèmies virals s’estan repetint.

Així, és una malaltia que ha vingut per quedar-se... Això vol
dir que l’hem d’acceptar com una malaltia més?
í, i tant. I ara estem molt centrats en la infecció aguda, la
patologia aguda, però hem de veure com afecta i quines seCom tenen els ànims els sanitaris de l’Hospital de Mataró?
qüeles té. Del març, comencem a tenir coneixement d’algunes
seqüeles... El gran repte professional que tenim els metges a dia
é, estem cansats... El març va ser un periode molt dur i vam
d’avui és que estem vivint l’emergència d’una malaltia nova. I és
acabar bastant cansats. Durant les nostres vacances, a l’esuna malaltia que al març no sortia als llibres que
tiu, vam poder desconnectar, i ara tornar a
estudien els estudiants de medicina, però és un
trobar-te amb una situació similar, no tan greu
“NO ES FA LA PROVA
capítol nou que estem escrivint nosaltres. Així,
però similar a la que vam tenir al març, això ha
A TOTHOM PERQUÈ,
doncs, el petit consol que tenim, o el que també
descol·locat més d’un... Psicològicament i emocioens motiva, és saber que és una malaltia que no
nalment és cansat.
EN PRINCIPI, ELS
es trobava als llibres i, gràcies a què l’estem estuTambé teníem la sensació que allò del març no es
repetiria, i aquesta vegada hi hem estat molt a CRIBRATGES MASSIUS NO diant, podem contribuir a escriure aquest capítol
prop. Hi ha escenes dures que s’han repetit, i això,
ESTAN JUSTIFICATS. ES nou que quedarà a tots els llibres de medicina.
en un col·lectiu que ja portava un cansament, és
FAN SI ES LOCALITZA UN Pot donar-nos un missatge, també especom prémer la mateixa peça que ja està molt
gastada. Som gent que treballem junts des de fa
per a aquelles persones que són
CONJUNT DE POBLACIÓ cialment
temps i, quan tens un objectiu comú, treus forces
bastant antiCOVID i que no sembla que vagi
AMB UNA PREVALENÇA amb ells el que està succeint? Què els diria?
d’on no es pot, amb la qual cosa es va tirant.
ls diria que viure la COVID des de dins de
D’INFECCIÓ ALTA”
Els agraïm tota la feina que estan fent, perl’hospital és molt dur, que hi ha situacions
realment molt greus, que la COVID està fent
què sense vostès seria impossible mantenir
molt de mal i que, malauradament, trobem casos de molta gent
això, però també és una mostra d’aquesta manca de recursos
que, quan tenen un familiar que realment té la COVID, es troba en
sanitaris...
situació greu de COVID o no l’ha poguda superar, llavors moltes
í, els recursos són escassos... Nosaltres, de forma crònica, savegades prenen consciència de la gravetat d’aquest virus. I probabem que els hiverns són durs i sempre hi ha una mica de
col·lapse hospitalari, perquè les patologies respiratòries emblement llavors ja és tard per a ells o els seus familiars. És un virus
amb el qual no podem jugar.
pitjoren molt tots els hiverns. Ara s’ha posat sobre la taula que el
El que sí que estem demostrant és que una part molt important
que passa cada hivern pot passar amb una pandèmia en qualsevol
de la seva afectació depèn del comportament social. És a dir, és un
moment, i això és un toc d’atenció.
virus que es transmet entre persones i que, quan la societat pren
Estem molt acostumats a tirar endavant i a sortir del pas amb el
mesures dures de distanciament social, és l’única manera amb la
mínim, i aquest mínim per al dia a dia està molt bé, però quan et
qual a dia d’avui estem baixant l’augment exponencial de casos.
ve una situació fora del que és normal... se’t veuen les vergonyes.
Per això demano a la gent responsabilitat. ◆
Brutalitats com la pandèmia del març espero que no es repeteixin,
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LA FEINA
QUE NO
ES VEU

A

quest any 2020 és molt dur per a
moltíssima gent, a Arenys de Munt,
a Catalunya i arreu del món. Crisi sanitària, crisi econòmica i crisi política. La COVID-19 s’ha endut veïnes i veïns d’Arenys de
Munt, negocis amb persianes avall, massa,
Serveis Socials amb més feina que mai també a casa nostra..., la Festa Major de Sant
Martí, que també ha estat cancel·lada..., i
darrere de tot això el govern municipal, que
sense pausa, discretament, sense fer-ne publicitat, ha entomat tota aquesta crisi amb
els recursos que té a l’abast en el seu àmbit
de responsabilitat. El govern municipal no
ha deixat de gestionar el dia a dia amb valors republicans, al costat de la gent i fent
molta feina que no es veu.
Amb la gestió dels propis recursos és com
millor ens en sortirem de les crisis. L’Ajuntament d’Arenys de Munt ha estat valent
en la decisió de posar a disposició de les
necessitats municipals els romanents de
tresoreria que l’Estat espanyol volia impedir. L’actual legislatura del govern de
la Generalitat està esgotada, i el govern
que surti de les urnes el proper 14 de febrer també haurà de ser valent. ERC no
fa volar coloms, ni en la política local ni
en l’àmbit nacional. El context és molt
complicat, però tenim molt clar que per
arribar a la República Catalana cal bona
feina, cal una majoria social clara i sobren
“jugades mestres”. Nosaltres treballem
per ser cada vegada més, perquè gent que
no havia votat mai un partit independentista voti independentista. Tenim molt
clar qui és l’adversari i no enfangarem el
terreny polític per esgarrapar quatre vots
a un altre partit independentista.
El calendari no s’atura. Malgrat tantes
dificultats, som a les acaballes del 2020, i
esperem que el 2021 sigui molt millor per
a tothom. Ens anem retrobant per la Riera
i, per endavant, us desitgem salut, prosperitat i un bon Nadal. ◆

LLUITA, TREBALL I
IL·LUSIÓ PER SUPERAR
TOTS ELS OBSTACLES

D

es de Junts per Arenys de Munt
volem tenir un record sentit per
als nostres conciutadans que han
estat víctimes de la COVID-19 i els que ens
han deixat aquest 2020 i llurs famílies. I
un suport decidit per a tothom que està
patint les seqüeles econòmiques i socials
de la dissortada situació actual. Demanem, exigim, que els arribin els ajuts promesos, desitgem que puguin redreçar favorablement llurs vides i ens posem, com
sempre, a la seva disposició.
La complicitat, la col·laboració, la UNITAT
i corresponsabilitat de tothom és i serà
necessària per continuar endegant els
projectes i volences de cadascú.
Lluita, treball, il·lusió per superar tots
els obstacles, per ajudar veïns i veïnes
d'Arenys de Munt a vertebrar els seus
projectes i resoldre les seves necessitats,
per vèncer la injustícia d'un Estat repressor que engarjola i persegueix impunement, per superar la desigualtat social
que tenalla injustament moltes persones,
per educar infants i joves en els valors
més genuïns que ens fan créixer en coneixements i solidaritat, per concretar i
aplicar remei eficaç a totes les mancances
que encara pateix el nostre estimat poble
i arribar a tothom.
Les PERSONES han de ser tothora la nostra PRIORITAT.
Des de Junts per Arenys de Munt treballem perquè tot plegat sigui una realitat
i us agraïm la confiança que ens seguiu
fent per poder continuar "servint" tothom.
CUIDEU-VOS molt.
Que tingueu unes Bones Festes en companyia dels qui estimeu. ◆
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Regidor no adscrit

UN GOVERN
MUNICIPAL QUE
NO SAP MOTIVAR

L’AJUNTAMENT
TAN SOLS ÉS
UNA PEÇA MÉS

L’ANY MÉS
ESTRANY DE LES
NOSTRES VIDES

J

A

L

ust passades les dates en què celebrem
la nostra Festa Major de Sant Martí
se’ns demana un escrit per a la revista
de l’Ajuntament. El més lògic, pensem, és
que la revista hagués estat abans per comunicar la celebració. Sempre ha estat així.
Però, com en moltes altres ocasions, aquest
govern reacciona tard i malament.
No és estimulant veure com festes, activitats culturals i esdeveniments arrelats
al territori es deixen de fer per culpa de
la COVID-19. La mesura més efectiva és
suspendre activitats de manera radical.
De fet, així ho vam preveure nosaltres en
el mes de març.
Ara bé, quan s’hi posa imaginació es poden fer actes i activitats que mantenen
les tradicions i es motiva l’activitat social
i cultural. Per exemple:

Publicar vídeos (en directe o en diferit)
per viure la Festa Major des de casa. Per
exemple, fer una presentació d’un llibre,
publicar la recepta de les nostres pomes
de relleno, la dansa... Es podia haver ofert
en directe la lectura del pregó, des de la
ràdio. I no pas amb el vídeo divulgat amb
clara ideologia partidista, que no té en
compte tothom, i on els mateixos actors
no respecten les mesures de seguretat
sanitària, ni es visualitza la suposada inclusió femenina.
● Visites en línia o virtuals a exposicions,
a les puntes de coixí, a espais històrics,
gravacions de festes anteriors.
● Imatges d’arxiu recuperant vídeos i fotos d’arxiu per rememorar fets destacats
de les celebracions d’altres anys.
● Motivar a guarnir finestres, balcons,
aparadors, fer concursos individuals...
●

De veritat aquest govern no sap gestionar les xarxes socials, Instagram, web municipal, Facebook, vídeos, ràdio... com per
no fer-ho? ◆

un any i mig de les eleccions,
la CUP ens mantenim fortes a
l'Ajuntament, on seguim treballant des de l'oposició per defensar el
nostre programa electoral i perquè a
Arenys de Munt hi ha una altra manera
de viure.
Som fidels al que dèiem: cal una estratègia comuna per dimensionar els
equipaments municipals i adequar-los
a la nova realitat; hem d'apostar per
un creixement sostenible i no construir
més fins que no quedin pisos buits; calen un gran parc d'habitatge de lloguer
social i una nova residència municipal
100% pública.
El que defensem com a oposició fa virar
el govern cap a l’esquerra: propostes en
matèria de polítiques de gènere, d'administració pública, de sostenibilitat mediambiental i d'habitatge i drets socials,
com demostren les múltiples mocions
que hem presentat i ens han aprovat.
Tenim sempre la porta oberta per treballar amb tothom i desenvolupar polítiques que afavoreixin les classes populars, les que hem vingut a defensar. I
és que, del que més convençudes estem,
més encara en temps tan complicats, és
que sols el poble salva el poble.
Són moments molt durs i la gent ens
necessitem més que mai, també en la
participació política, en els consells de
poble, en recollides de signatures, mobilitzacions i crítiques constructives que
ens empenyin als polítics i tirin del carro en la causa comuna que és el nostre
poble. Gràcies a les que us organitzeu i
us moveu per fer que l'Ajuntament tan
sols sigui una peça més en el treball per
la nostra vida en comú. ◆

’any 2020 és l’any de la incertesa per
a tots i totes.
És l’any on una pandèmia ens ha
fet reflexionar i replantejar conductes,
hàbits i accions a cada un de nosaltres.
Des del lloc que ocupa aquest regidor
les prioritats són clares: ara és el moment de ser creatius i col·laboratius. Ara
és el moment en què caldrà plantejar
els pròxims anys com els anys de la
reinvenció i la reeducació, on haurem de
buscar noves vies i crear noves maneres
de fer i treballar per tal de sortir més
forts de la crisi de la COVID-19.
Hem d’estar amatents i treballar per
arribar al màxim d’afectacions que té
la crisi de la COVID sobre els vilatans i
vilatanes del poble.
És un moment clau per a Arenys de
Munt i per a Catalunya.
La nova realitat de la pandèmia ha reafirmat una vegada més que ens cal un
país, i que els ajuntaments som l’embrió
i el nucli del que ha de ser el futur de la
nostra societat.
Desitgem, doncs, que el 2021 sigui l’any
dels reptes, on entre tots i totes puguem recuperar els nostres espais, el
nostre temps i la gent que ens envolta
i ens estima.
Ara, més que mai, braç a braç, entre tots i
totes cal que treballem per sortir-nos-en. ◆
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RECOLLIDA
PORTA A PORTA
DEIXALLES
DOMÈSTIQUES
Dilluns ENVASOS

TRIA
BÉ!

QUÈ FEM
AMB EL VIDRE?
Els envasos de vidre
s’han de dur als contenidors
de vidre que hi ha al carrer.

Dimarts ORGÀNICA

ELS MOBLES,
MATALASSOS,
ELECTRODOMÈSTICS...

Dimecres PAPER/CARTRÓ
Dijous ENVASOS*

Te’ls recollim gratuïtament a casa.
Truca al 900 402 033 de dilluns a divendres
de 8 a 15 h i en altres horaris amb contestador.

Divendres ORGÀNICA
Dissabte REBUIG**

LA RESTA DE RESIDUS,
A LA DEIXALLERIA

Diumenge ORGÀNICA

La resta de residus, així com les restes de poda,
cal dur-los a la deixalleria (93 793 89 85) situada
al Torrent d’en Puig, s/núm. L’horari és de dilluns
a dissabte de 9 a 13 h i de 16 a 18 h i diumenge
de 10 a 14 h.

Horari per treure les deixalles: de 20 a 22 h
*

també es fa la recollida de la matèria orgànica.

** A més del dissabte, cada dia hi ha recollida
de bolquers
que facilita l’Ajuntament d’Arenys de Munt.

ENVASOS

TRIA BÉ! PER QUÈ?

Els que més espai ocupen!
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

∙ Perquè els residus esdevenen recursos.
I reduïm el consum dels recursos naturals,
que són limitats!
∙ Perquè el cost no augmenti.
Cada any el preu del cànon del rebuig a la
incineradora és més car; per això cal
disminuir el rebuig a la mínima expressió.

Només envasos i bosses! No caixes de cartró.
El seu reciclatge el paguem quan fem la compra.
Si els barregem amb la resta, pagarem dos cops.

∙ Per evitar la contaminació.
Tots els residus no reciclats
esdevenen contaminants!

PAPER I CARTRÓ

∙ Perquè és obligat per l’Ordenança
Municipal, la normativa catalana
i l’europea. Amb sancions mínimes de 125 €
i ﬁns als 3.000 €.
∙ Per augmentar la recollida selectiva
cada any ﬁns a poder-la augmentar a
més del 75% el 2022. Gràcies als canvis
realitzats aquests anys a la recollida
porta a porta, estem assolint els millors
percentatges de recollida selectiva d’Arenys
de Munt de tots els temps.
Però sempre podem triar productes frescos
i a granel amb pocs embalatges.
Separem bé els residus generats per facilitar
l’aproﬁtament de les matèries primeres.
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Envasos de plàstic
Bosses de plàstic
Brics de begudes
Llaunes de ferro i alumini
Xapes de metalls
Safates de porexpan
Plàstic ﬁlm i paper d’alumini

S’ha de treure en una bossa de paper
o en una caixa de cartró.

MATÈRIA ORGÀNICA

És la més important.
El 40% dels residus domèstics!

∙
∙
∙
∙
∙

Diaris, revistes i fulls de paper
Bosses de paper
Papers de regals i de propaganda
Capses de cartró plegades
Oueres de cartró

S’ha de treure al carrer, amb cubell i bossa
preferentment compostable.
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

Restes de fruita i verdura
Restes de carn i peix
Closques i ossos
Tovallons de paper usats
Restes de menjar cuit i pa
Marro de cafè i restes d’infusions
Taps de suro

RESTA (REBUIG)

No embolcalls, ni envasos, ni plàstic, ni paper d’alumini!
Incrementem la qualitat de la matèria orgànica.

∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

Pols d’escombrar
Tampons i compreses
Bolquers*
Paper plastiﬁcat
Puntes de tabac
Sorra i excrements d’animals
Objectes de materials barrejats

Reduïm el malbaratament alimentari.

* Es poden treure cada dia amb l’adhesiu identiﬁcatiu.

