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E
l deure d’un polític és fer allò que es va 
comprometre a fer, i en aquest sentit el 
govern d’Arenys de Munt estem treballant 
per complir amb els compromisos que hem 
assumit amb el poble, uns reptes que hem 
millorat escoltant i parlant amb els veïns i 
les veïnes d’Arenys de Munt, entitats, con-
sells municipals, Consell del Poble i la resta 

de partits de l’Ajuntament, i que estan recollits en el Pla 
d’Actuació Municipal 2019-2023.
Portem dos anys de mandat i ens ha 
tocat viure un context històric gens 
fàcil de gestionar, però que també 
ens ha obert noves oportunitats per 
fer avançar Arenys de Munt amb 
més força que mai. Estem aprofitant 
l’oportunitat de disposar d’una capa-
citat de despesa històrica per ende-
gar les inversions estratègiques i les 
polítiques d’àmbit social i econòmic, 
que durant anys s’han anat pospo-
sant per les lleis d’austeritat, i que 
tan necessàries són per consolidar 
Arenys de Munt com un municipi 
modern, emprenedor i cohesionat.
Abans de finalitzar l’any 2021 posa-
rem en marxa les obres tan espera-
des de la urbanització superficial de 
la Riera i la nova rotonda, i el 2022 ja estarem acabant 
de redactar nous projectes, com el de la nova residèn-
cia geriàtrica, per començar les obres el 2023, i encetar 
la planificació de les obres integrals de renovació de 
carrers, que ha d’esdevenir la punta de llança de la 
política d’inversions els propers anys; i, en paral·lel a 
les grans obres, continuar avançant en la millora de la 
neteja, la recollida selectiva i la seguretat ciutadana.

Tenim reptes immensos, perquè som un poble exigent 
amb nosaltres mateixos. El nostre comerç, les persones 
emprenedores, el teixit associatiu han demostrat un 
alt grau de fortalesa i solidaritat en els pitjors mo-
ments de la crisi sanitària, social i econòmica que ens 
ha tocat viure. És el nostre deure posar tota la ca-
pacitat econòmica i tècnica per ajudar a enfortir el 
nostre teixit social i econòmic. Els propers dos anys 
destacarem per les obres de millora en tots els equi-
paments municipals –esportius, culturals, gent gran, 

serveis, etc.–, un salt qualitatiu del qual 
de ben segur podrem gaudir tots.
Enguany tornem a portar a terme noves 
ampliacions del pressupost municipal 
per posar l’accent en petites interven-
cions que afecten tots els àmbits de la 
vida social, cultural, esportiva i econò-
mica d’Arenys de Munt. Més enllà de 
les grans obres, no podem oblidar-nos 
de les petites actuacions, que són molt 
importants per a la qualitat de vida de 
cada veí i veïna d’Arenys de Munt.
El nostre deure és complir amb allò que 
ens hem compromès a fer, i som cons-
cients de les dificultats per poder por-
tar-ho a terme, però hem de treballar 
per fer-ho possible perquè tenim l’opor-
tunitat de fer un salt 

qualitatiu per fer avançar Arenys 
de Munt com mai abans.

Josep 
Sànchez i Camps
Alcalde d’Arenys de Munt

Josep Sànchez i Camps
ALCALDE
Governança,  
Urbanitzacions, Economia i 
Promoció Econòmica
jsanchez@ademunt.cat

Àngel Castillo i Vallcorba
1r TINENT D’ALCALDE
Seguretat, Espai Públic i 
Joventut
acvallcorba@ademunt.cat

Tònia Vila i Paituví
2a TINENT D’ALCALDE
Cultura i Educació
tvila@ademunt.cat

Maria Àngels Gros i 
Argelés
3a TINENT D'ALCALDE
Urbanisme, Habitatge, 
Igualtat de Gènere/LGTBI i 
Sanitat
magros@ademunt.cat

Jordi Maimí i Girbal
4t TINENT D'ALCALDE
Esports, Sistemes Informàtics, 
Sostenibilitat i Medi Ambient
jmaimi@ademunt.cat

Montserrat Batista i Alsina
REGIDORA DE GOVERN
Acció Social, Salut Pública, 
Gent Gran i Participació 
Ciutadana
mbatista@ademunt.cat

Abel Coll i Toledano
REGIDOR DE GOVERN
Comunicació,  
Transparència i Festes
acoll@ademunt.cat

Santi Morell i Capellera
REGIDOR
smorell@ademunt.cat

Roser Moré i Collet
REGIDORA
rmore@ademunt.cat

Victòria Devesa i Jorge
REGIDORA
vdevesa@ademunt.cat

Vanesa Muñoz i  
Fernández
REGIDORA
vmunoz@ademunt.cat

Àngels Castillo i Campos
REGIDORA
acastillo@ademunt.cat

Guiu Muns i Roura
REGIDOR
gmuns@ademunt.cat

“Tenim repTes 
immensos, 

perquè som un 
poble exigenT 

amb nosalTres 
maTeixos, i el 
nosTre deure 

és complir amb 
allò que ens hem 
compromès a fer”

Arenys de Munt  
avança amb més força

carTipÀs municipal



4

A
lícia Muns Terrats és cap de l’àrea de 
Serveis Personals. Té cinquanta-cinc 
anys, està casada i té dos fills. Farà 
trenta-cinc anys que treballa a 
l’Ajuntament d’Arenys de Munt i 
aquesta fita la converteix en la fun-
cionària amb més anys treballats al 
Consistori. 

Fa molts anys que treballa a l’Ajuntament. 
Com hi va entrar?

A ls vint anys vaig presentar-me a l’oposició 
que es va convocar per a una plaça vacant 
d’auxiliar administrativa. Crec que feia més de 

quinze anys que no se’n convocava cap. Ho vaig fer als vint anys, 
quan jo estava estudiant la carrera de filologia hispànica. Només 
havia fet el primer dels cinc anys de carrera i, quan estava a punt 
de començar el segon curs, es va convocar la plaça. És curiós per-
què aquesta convocatòria anava enfocada al meu actual marit, 
però finalment m’hi vaig presentar jo després d’estar tot l’estiu 
estudiant. Inicialment érem trenta persones candidates a la plaça, 

el dia de l’oposició ens en vam presentar onze 
i finalment vam quedar jo i una altra noia, que 
es va retirar per la pressió de les proves. I així 
vaig entrar. En un matí em va canviar la vida 
totalment. Crec que no vaig ser conscient del 
que això suposava fins al cap d’uns quants 
dies. Sempre recordaré la frase que em va dir 
el secretari d’aquells temps quan li vaig pre-
guntar què havia de fer amb els estudis que 
tot just començava: “Tu no els deixis, fes-ho 
com puguis, però no deixis els estudis, que et 
serviran en el futur”.

Quines funcions realitza actualment?

Quan vaig començar, érem pocs i tots havíem de fer de tot. 
Al llarg de la meva trajectòria a l’Ajuntament i a mesura que 
s’anaven incorporant nous companys i les tasques s’ana-

ven diversificant, vaig anar veient que enfocava molt la meva 
feina en temes d’atenció a les persones. És a dir, cultura, esports, 
educació, joventut, gent gran, festes, participació, etc. A partir 
d’aquí, i després de formar-me amb un màster en gestió cultural, 

"QUAN VAIG ENTRAR 
A L’AJUNTAMENT 

ÉREM, ENTRE 
POLICIA, BRIGADA 

I EDIFICI DE 
L’AJUNTAMENT, 
VINT PERSONES. 

ARA EN SOM MÉS DE 
SETANTA-CINC”

"SEMPRE M’HA 
FET GRÀCIA 
SENTIR LA 
FRASE: “AIXÒ 
PREGUNTA-HO 
A L’ALÍCIA, QUE 
HO SAP TOT"

ENTREVISTA

ALÍCIA MUNS TERRATS
Cap de l’àrea de Serveis Personals
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vaig anar superant dues oposicions més per pujar de categoria i 
ara estic a l’àrea de Serveis Personals, una àrea molt gran, amb 
molt volum de temes, perquè és tot allò que té a veure amb les 
persones. Hi ha molts regidors que tenen adscrites dues o tres 
regidories i la majoria passen per Serveis Personals. Tinc un equip, 
evidentment; si no, seria impossible complir amb el gran volum 
de feina que tenim.

És la funcionària amb més anys treballats 
a l’Ajuntament d’Arenys de Munt. Què sig-
nifica això per a vostè?

S i vols que et digui la veritat, no m’ho havia 
plantejat fins que algú em va dir: “Et farem 
una entrevista perquè hem vist que ets la 

funcionària més antiga”. No m’ho havia plan-
tejat; sí que veig que la gent et té un respecte 
i tira molt de tu, i això m’omple. Parlo de regi-
dors i regidores que busquen suport per tirar 
endavant projectes i de companys, que es re-
fien de l’experiència que he anat adquirint amb 
els anys. Sempre m’ha fet gràcia sentir la frase: 
“Això pregunta-ho a l’Alícia, que ho sap tot”.

I quines són les diferències més grans que 
pot explicar de quan va entrar fins avui?

Fa trenta-cinc anys, per començar, no hi havia ordinadors ni 
telèfons mòbils. Tot es feia per escrit, amb màquina d’escriu-
re, que no t’ho perdis, no era ni elèctrica. Per fer còpies dels 

escrits, posàvem encara el paper de carbó entre dos fulls. Més 
endavant van venir les màquines d’escriure elèctriques i, amb 
els anys, els ordinadors. L’aprenentatge de la informàtica em va 
costar una mica, la veritat.
Pel que fa a volum d’actes que es progra-
men durant l’any, es feia el que era quasi 
obligatori (Festa Major, Festa del Remei, 
campanyes de vacunació, alguna exposi-
ció...). Però a l’actualitat fem actes tan so-
vint, de totes les regidories, que multipli-
quen molt la feina, però que converteixen 
Arenys de Munt en un poble molt actiu.
I pel que fa a la gestió de documents, les 
lleis han canviat molt, sobretot la Llei de 
Transparència, la de Contractes... I això 
obliga a fer contínuament molts infor-
mes, propostes, expedients, etc., que 
mengen molt de temps i que abans no 
s’havien de fer.
Quan vaig entrar, el poble tenia 3.800 
habitants, i ara en tenim 9.237. Llavors hi 
havia onze regidors; avui n’hi ha tretze. De 
treballadors érem, entre policia, brigada i 

edifici de l’Ajuntament, vint persones. Ara en 
som més de setanta-cinc.

Un ocellet ens ha dit que sempre està al 
telèfon. És veritat?

S í (riu) , estic molt al telèfon. De fet, tinc 
dos telèfons: el personal i el de la feina. 
Contínuament estic connectada i sempre 

he dit que no em molesta que em truquin fora 
d’horari, perquè penso: si l’agafo i puc solucio-
nar un problema ara, demà no me’l trobaré.

Com compagina la vida laboral amb la 
personal?

Doncs bé, a veure, dedico moltes hores, 
més de les que em toquen, a fer feina de 
l’Ajuntament a casa. Ho he fet sempre. 

Segurament no ho hauria de fer, però així avanço feina i evito 
angoixes. Llavors ho compagino a èpoques. Per exemple, quan 
els meus fills eren petits els dedicava més temps, òbviament. 
Ara ja no necessiten tanta atenció. Però sí, probablement podria 
dedicar més temps a netejar i cuidar la casa (riu), però quan 

soc a casa em dona per fer feina admi-
nistrativa, perquè m’agrada. Faig teatre, 
també, i a casa saben que, després d’ells 
i l’Ajuntament, el teatre és la meva terce-
ra prioritat. Si vols fer una cosa, sempre 
trobes el temps per fer-la. Corrent més o 
menys, i molt sovint a darrera hora, però 
sempre acabo fent el que em proposo.

Si pogués afegir o treure alguna cosa 
que millorés el poble, què seria?

Afegir o treure alguna cosa que mi-
llorés el poble... (Està una estona 
rumiant) A veure... Penso que una 

de les coses, i ho barrejo una mica amb 
la meva feina, que no està funcionant al 
100% és la informació que arriba al vi-
latà. S’han de buscar eines que facilitin 
que el poble sàpiga tot el que passa al 
municipi. ◆

"TINC DOS TELÈFONS: 
EL PERSONAL I EL DE LA 
FEINA. CONTÍNUAMENT 

ESTIC CONNECTADA. 
NO EM MOLESTA QUE 

EM TRUQUIN FORA 
D’HORARI. SI L’AGAFO 
I PUC SOLUCIONAR UN 

PROBLEMA ARA, DEMÀ 
NO ME’L TROBARÉ”

"UNA DE LES COSES QUE S’HA DE 
MILLORAR ÉS LA INFORMACIÓ QUE 

ARRIBA AL VILATÀ. S’HAN DE BUSCAR 
EINES QUE FACILITIN QUE EL POBLE 

SÀPIGA TOT EL QUE PASSA AL MUNICIPI”
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Els millors resultats en els darrers 
vint anys a Arenys de Munt

E
n aquest període 
la Regidoria de 
Medi Ambient ha 
realitzat diverses 
accions. En l’àm-
bit de la preven-

ció de residus i la recollida 
selectiva, s’han dut a ter-
me diverses campanyes de 
sensibilització i informació 
per a la reducció dels resi-
dus i la recollida selecti-
va d’aquests. S’ha fet, per 
exemple, una campanya de 
reducció de plàstics d’un sol 
ús, amb la col·laboració dels 
centres educatius, i una de 
repartició de bosses reutilit-
zables de cotó amb els dies de 
recollida del porta a porta per 
a cada fracció impresos, amb 
la col·laboració dels comerços.
S’han introduït canvis, redirigit 
diversos punts negres i tancat 
àrees d’emergència per tal de 
reduir l’incivisme i les males 
pràctiques que es duien a ter-
me. S’ha fet una campanya in-
formativa per recordar que els 
dissabtes només es recull el re-
buig i no es recullen les bosses 
amb residus reciclables. Per això 
s’han distribuït avisos, fet visites 
a les zones amb dificultats, inter-
locutat amb habitatges, enviat 
cartes informatives, fet cartells, 
notícies i vídeos.
Gràcies a la col·laboració de tots i totes, s’ha aconseguit incre-
mentar la recollida selectiva i s’han assolit els millors resultats en 
els darrers vint anys a Arenys de Munt. En aquests 
dos anys hem passat d’un 47% de recollida selec-
tiva municipal domiciliària, dels nostres comerços i 
petites empreses a més d’un 64%. I en l’actualitat 
ja sobrepassem el 70% de recollida selectiva amb la 
deixalleria. S’estan assolint els objectius ambientals 
per complir el marc normatiu europeu i català, i 
evitar l’increment de taxes i penalitzacions econò-
miques per no reciclar.
En l’àmbit de la prevenció d’incendis, s’han fet ac-

tuacions d’obertura de fran-
ges de prevenció perimetral 
d’incendis en urbanitzacions: 
la de Collsacreu, per un im-
port de 29.980 €, i la de Tres 
Turons, per un import de 
50.013 €. Anteriorment es 
va obrir la franja de Santa 
Rosa dels Pins.
S’ha redactat el projecte 
de reducció de la densitat 
de l’arbrat i estassada del 
sotabosc a la franja peri-
metral de baixa combus-
tibilitat de la urbanització 
de la Creueta i les urba-
nitzacions de l’Ajup i Ai-
guaviva.
També s’ha retirat i inter-
vingut sobre arbrat de 
risc de diverses parce-
l·les municipals de la ur-
banització Tres Turons, 
l’Ajup i el nucli urbà.
Participem en la Comis-
sió de Coordinació i Se-
guiment de l’Associació 
de Propietaris Forestals 
del Montnegre-Corre-
dor i amb la Diputació 
en el Pla de Vigilància 
d’Incendis Forestals 
(PVI) a l’estiu.
S’han realitzat tre-

balls d’arranjament i millora de ca-
mins municipals en el marc del Pla Municipal de Prevenció d’In-
cendis Forestals (PPI), amb l’objectiu de reduir el risc d’inici i 
propagació dels incendis forestals i facilitar-ne l’extinció.
Durant aquests dos anys s’han arranjat i millorat un total de deu 

camins: el camí de Ca l’Oliver al Fangar, el camí del 
rial Bellsolell fins al Fangar, el camí antic de Canet 
de Mar, el camí del coll de la Ferradura fins a la Creu 
de Rupit, el camí de Can Cot al coll del Pi de Buac, 
per un import de 8.731 € l’any 2019; i el camí del 
Sot de l’Aulet, el camí de Ca l’Arquer fins al carrer 
Fangola de la urbanització Collsacreu, el camí de 
Vall de Llunes, el camí de Can Sala de Dalt fins la 
Serra dels Termes i el camí del turó del Pollastre 
fins al Remei, per un import de 10.132 € el 2020. ◆

EN L’ACTUALITAT 
JA SOBREPASSEM 

EL 70% DE 
RECOLLIDA 

SELECTIVA AMB 
LA DEIXALLERIA

32

TRIA BÉ! PER QUÈ?

∙  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. 

∙  Per evitar la contaminació.

Tots els residus no reciclats

esdevenen contaminants!  

∙  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 

Però sempre podem triar  productes frescos

i a granel amb pocs embalatges.   

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. 

Separem bé  els residus generats per facilitar

l’aprofitament de les matèries primeres. 

QUÈ FEM 
AMB EL VIDRE?
Els envasos de vidre 

s’han de dur als contenidors 

de vidre que hi ha al carrer.

ELS MOBLES,
MATALASSOS, 
ELECTRODOMÈSTICS... 

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.

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. 

LA RESTA DE RESIDUS, 

A LA DEIXALLERIA

TRIA 
BÉ!

Dilluns ENVASOS

D���s ENVASOS*

Dimarts ORGÀNICA

Divendres ORGÀNICA

Diumenge ORGÀNICA

Dissabte REBUIG**

Dimecres PAPER/CARTRÓ

RECOLLIDA
PORTA A PORTA
DEIXALLES
DOMÈSTIQUES

�orari per treure les deixalles� de �� a �� 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.

*

**

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

Els que més espai ocupen!

∙  Envasos de pl�stic

∙  �osses de pl�stic

∙  �rics de begudes

∙  �launes de ferro i alumini

∙  Xapes de metalls

∙  Safates de pore�pan

∙  �l�stic film i paper d’alumini

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.

ENVASOS

S’ha de treure en una bossa de paper 

o en una caixa de cartró.

∙  �iaris� revistes i �ulls de paper

∙  �osses de paper

∙  Papers de regals i de propaganda

∙  �apses de cartró plegades

∙  Oueres de cartró

PAPER I CARTRÓ

∙  Pols d’escombrar

∙  Tampons i compreses

∙  �olquers*
∙  Paper plastificat

∙  Puntes de tabac

∙  Sorra i excrements d’animals

∙  Ob�ectes de materials barre�ats

RESTA (REBUIG) 

És la més important. 

El 40% dels residus domèstics!

S’ha de treure al carrer, amb cubell i bossa 

preferentment compostable. 

∙  Restes de �ruita i verdura

∙  Restes de carn i peix

∙  �losques i ossos

∙  Tovallons de paper usats

∙  Restes de men�ar cuit i pa

∙  Marro de ca�� i restes d’in�usions

∙  Taps de suro

No embolcalls, ni envasos, ni plàstic, ni paper d’alumini! 

Incrementem la qualitat de la matèria orgànica.

Reduïm el malbaratament alimentari. 

MATÈRIA ORGÀNICA

MEDI AMBIENT

RECOLLIDA SELECTIVA
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Sensibilització,  
prevenció i visibilització

E 
n matèria d’igualtat/dona/LGBTI hi ha una tasca molt 
important de sensibilització, prevenció i visibilització que 
s’ha de continuar desenvolupant per preservar el dret i 
la seguretat de les dones i persones LGBTI. Per aquest 
motiu, dediquem els nostres esforços a l’avaluació del 
Pla Local d’Igualtat de Gènere 2014-2018 mitjançant un 

recurs tècnic de la Diputació de Barcelona, i d’aquesta avaluació 
en sortirà un document que ens donarà la informació necessària 
per decidir les accions a seguir.
Hem de destacar la nostra participació en la 
redacció de la diagnosi del Pla Comarcal LGBTI 
del Consell Comarcal del Maresme i l’adhesió a 
aquest. Aquesta implicació és de rellevant im-
portància i motivació per a la Regidoria d’Igual-
tat/Dona/LGBTI, ja que ens permet participar-hi 
activament, amb la nostra mirada en la diver-
sitat, i alhora aprendre moltíssim de tot l’equip 
que treballa en la redacció de la diagnosi del 
Pla Comarcal LGBTI, i aquí podem dir que som 
pioners, líders, constructors i avançats per la part que ens toca.
Estem compromesos amb els tallers de prevenció de relacions 
abusives a l’Institut Domènec Perramon: a 3r d’ESO, “Has vist la 
foto que corre?”; a 4t d’ESO, “Que no t’agafi el masclisme”; a 1r 
de batxillerat, “Maneres de lligar: tot s’hi val?”; a 2n de batxille-
rat, teatre fòrum “És de conya?”, i a 4t d’ESO, teatre: “Per què no 
contestes?” són tallers del quals cada any es beneficien alumnes 
de diferents promocions i són molt educatius i necessaris, ja que 

es busca la seva idoneïtat segons les franges d’edat de l’alumnat 
que els ha de rebre, enfocats a les temàtiques que més proble-
màtica causen.
També estem treballant en l’aprovació de la instrucció 1/2019, so-
bre l’adequació dels formularis del Departament a la Llei 11/2014, 
de 10 d’octubre, per garantir el dret de lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals (LGBTI) i per erradicar l’homofòbia, la 
bifòbia i la transfòbia.

Aquest gener s’ha fet una formació a un petit 
nombre de persones del personal de l’Ajunta-
ment sobre polítiques locals i LGBTI, des del 
Consell Comarcal del Maresme, impartit per la 
Sra. Lluïsa Jiménez, responsable de l’àrea per la 
igualtat de tracte i no discriminació de perso-
nes LGBTI de la Generalitat de Catalunya. I, en 
compliment de la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, ja 
estem programant dues sessions més de forma-
ció per a la resta de personal de l’Ajuntament, i 
una altra per a membres electes del consistori.

Una de les demostracions que Igualtat és una regidoria trans-
versal són les rutes exploratòries que el mes de març es van dur 
a terme a la població. Aquestes rutes consisteixen a traçar dos 
recorreguts per abastar tota la població i fer una prospecció sobre 
el terreny amb una mirada feminista per tal que l’entorn sigui un 
espai més amable i segur. D’aquestes rutes se n’extreuen unes 
conclusions que s’intenten resoldre en la mesura que sigui possible 
per les diferents regidories implicades. ◆

SOM PIONERS, LÍDERS, 
CONSTRUCTORS I 
AVANÇATS EN LA 
REDACCIÓ DE LA 

DIAGNOSI DEL PLA 
COMARCAL LGBTI

IGUALTAT

IGUALTAT • DONA • LGBTI



"S’INFRAVALORA 
LA FEINA DE LA BRIGADA"

ENTREVISTA

ARTURO RODRÍGUEZ DE LA TORRE
Encarregat de la brigada de serveis d’Arenys de Munt

A
rturo Rodríguez de la Torre és l’encarregat de 
la brigada de serveis d’Arenys de Munt. Té 43 
anys, està casat i té tres fills. 

Com va entrar a la direcció de la brigada?
Al Vaig entrar al cos de la brigada l’any 2004, 
després d’aprovar una plaça de peó, i vaig 
començar escombrant la Riera, com gairebé 

tothom que hi entra. Llavors, per diferents jubilacions dels 
anteriors caps, he tingut tres caps diferents, i a partir de 
la jubilació de l’últim, l’equip de govern en aquell moment, 
quan l’alcalde era Joan Rabasseda, em va proposar agafar la 
direcció de la brigada.

I quines funcions hi fa? Quina diferència hi ha entre 
les tasques de peó i de director?
La funció d’un encarregat de brigada de fa aproximada-
ment quinze anys és diferent a la d’ara. El volum de fei-
na és diferent i, sobretot, 
la quantitat de gent. Quan 
vaig entrar a treballar érem 
vint-i-tres treballadors, i a 
dia d’avui en som sis. Lla-
vors, les meves tasques, a 
banda de distribuir la feina 
dels meus companys i do-
nar-los suport en moments 
concrets, també consis-
teixen a revisar feines externes que abans feia la mateixa 
brigada. També m’encarrego de “filtrar” i analitzar la situa-
ció abans de començar una actuació en un equipament 
municipal o a la via pública.

Creu que s’infravalora la seva feina? No ens referim 
només a la seva, sinó a la del personal de brigada en 
general.
Sí, però no només penso que estigui infravalorada, sinó que 
crec que som el focus d’atenció. És a dir, no veuràs l’alcalde 
treballant al carrer arreglant una vorera o desbrossant, però 
això no vol dir que l’alcalde no faci la seva feina cada dia. 
Amb la brigada passa una mica el mateix: el judici que rep 
és que no fa tota la feina que ha de fer. I la brigada també 
pateix la lentitud de la burocràcia.

Què és el que més li agrada de la seva feina i el que 
menys?
El que més m’agrada és la diversitat de la meva feina. Mai 

"EL QUE MÉS 
M’AGRADA ÉS LA 

DIVERSITAT DE LA 
MEVA FEINA. MAI 
FAS EL MATEIX"

8
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fas el mateix. I el que menys els pals a les rodes que posa 
l’Administració per fer un munt de coses.

Ens interessa saber com ha estat treballar en plena 
pandèmia…
Realment va ser un caos, sobretot els primers mesos, i més 
tenint en compte el personal que érem. Imagina’t que des 
de Salut ens deien que havíem de treballar pràcticament de 
manera individual. En aquell moment érem quatre treballa-
dors i jo, i llavors va ser molt complicat perquè havíem de 
complir amb moltes restriccions. I psicològicament també va 
ser molt dur veure buit el poble on treballes.

Què considera que és imprescindible per treballar a 
la brigada? 
El carnet de conduir.

I com a persona?
A nivell personal s’han de tenir ganes. Ganes d’aprendre a fer 
moltes coses.

Ha viscut sempre a Arenys de Munt?
No, jo vaig néixer a Mataró. Hi vaig viure fins als trenta anys 
i llavors vaig anar a Sant Vicenç. A Arenys de Munt fa nou 
anys que hi visc.

Què és el que més li agrada del poble?
El que més m’agrada del poble? Aquesta peculiaritat que té, 
en tots els sentits. És un poble que està retirat de tot però, a 
la vegada, ho té tot a prop.

Com inverteix el seu temps lliure? Què li agrada fer?
El que més m’agrada fer en el meu temps lliure és no mirar 
la televisió, i intento fer coses que em facin no pensar i des-
connectar, com l’esport i anar amb moto. M’agraden molt els 
animals, però no només els gossos o els de companyia. He 
tingut cabres, xais, conills, gallines...

Com ha estat la seva vida des del 14 de març del 2020?
Doncs ha estat dur. Tinc un germà a Madrid que es va con-
tagiar i va estar un mes i mig amb febre, els meus pares són 
grans i la meva dona és de risc i té una malaltia. Va ser molt 
dur.

Què és el que més troba a faltar de la vida abans de 
la pandèmia?
El que més trobo a faltar, tot i que ara ja es pot començar a 
fer, és anar a veure els meus pares amb tranquil·litat. ◆

"TREBALLAR DURANT 
ELS PRIMERS MESOS DE LA 

PANDÈMIA VA SER UN 
AUTÈNTIC CAOS" E ls Serveis Socials es configuren com el primer nivell d’aten-

ció social del sistema públic i és el servei més proper en 
l’atenció a les necessitats socials més immediates i bàsi-
ques, tant de la persona com de la unitat familiar o de la 

comunitat.
La situació de crisi econòmica general, aguditzada per la crisi 
mundial de la COVID-19, ha generat com a conseqüència en els 
darrers anys un augment exponencial de ciutadans i ciutadanes 
que tenen serioses dificultats per cobrir les seves necessitats bà-
siques, amb el risc d’exclusió social i precarietat que això suposa.
La proposta de la Regidoria d’Acció Social i la Unitat de Serveis 
Bàsics de l’Ajuntament és connectar l’ajuda que rep la persona 
usuària des de Serveis Socials amb la potenciació de la seva 
pròpia autonomia i fer èmfasi en la focalització de les causes 
originàries de la seva situació per tal d’aconseguir la consecució 
d’una solució d’índole estructural i no conjuntural a les neces-
sitats de la persona.
Posarem la lupa en les solucions i en tot el que es pugui aportar 
per tal de sumar i de generar veritables solucions en benefici no 
només de les persones usuàries, 
sinó també del municipi.
És per això que des de la Re-
gidoria d’Acció Social neix el 
Projecte Coaching, que donarà 
suport a aquesta tasca social, 
serà una extensió de la feina 
que tècnicament ja s’està fent 
des de Serveis Socials i farà un 
seguiment a la persona usuària 
per tal de donar-li tot el suport, 
guia, orientació, potenciació i 
motivació perquè posi el focus 
en aquells talents, habilitats, 
dons o qualsevol cosa que per a 
la persona sigui un factor d’im-
puls, de canvi a millor, i de tot el que pugui sumar en positiu a 
la seva situació i, per tant, a la seva vida.
Va dirigit a potenciar l’autonomia de les persones, a guiar-les 
cap l’autosuficiència i la productivitat, de manera que se sentin 
útils com a individus i com un factor important que suma al seu 
entorn, i que és capaç no només de revertir la seva situació sinó, 
a més, retribuir d’alguna manera l’ajuda rebuda.
La posada en marxa del projecte està programada de cara al 
mes de juny de 2021, i es començarà amb una prova inicial de 
persones derivades directament per les tècniques socials i en 
el marc de l’orientació i assistència professional, a la qual es pot 
accedir a través de Serveis Socials, amb prèvia valoració.
Amb aquest projecte l’Ajuntament reitera el compromís amb la 
ciutadania i amb la recerca constant d’alternatives en pro de la 
qualitat de vida de les persones del  nostre municipi i, en aquest 
cas en particular, de les més vulnerables o en risc d’exclusió.
L’evolució, creixement i èxit d’una persona és l’èxit de 
tothom. ◆

ACCIÓ SOCIAL

Projecte Coaching a  
Arenys de Munt

ES TRACTA DE 
CONNECTAR 

L’AJUDA QUE REP LA 
PERSONA USUÀRIA 

DES DE SERVEIS 
SOCIALS AMB LA 
POTENCIACIÓ DE 
LA SEVA PRÒPIA 

AUTONOMIA 
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E
l dissabte 24 d’abril es va inaugurar 
la plaça de la República Catalana, 
situada rere la masia de Can Borrell.
L’adequació de la plaça de Can 
Borrell és un canvi total de l’en-
torn, creant un espai cultural, lúdic 

i educatiu a l’aire lliure al centre del poble, 
amb una qualitat estètica i de materials que 
donaran lloc a un escenari en diferents ni-
vells, sense barreres arquitectòniques i amb 
uns serveis d’il·luminació, tant de la plaça 
com de l’escenari, que es poden adequar a 
les necessitats dels nostres veïns i veïnes.
S’ha aprofitat per fer una sèrie de millores 
amb el canvi de les canonades i tubs dels 
diferents serveis que travessen la plaça, 
com aigua i telecomunicacions que donen 

E l passat diumenge 2 de maig va tenir 
lloc a la Sala Municipal el lliurament 
dels premis de la XXXIII Mostra Lite-
rària d’Arenys de Munt. Enguany s’hi 

han presentat 229 treballs de prosa, 62 tre-
balls de poesia i 5 treballs de microrelats. A 
la categoria de relats breus per discapacitats 
intel·lectuals no s’hi ha presentat cap treball.
A la modalitat de prosa categoria A, de 6 a 
8 anys, va guanyar Gia Meya amb Els sis i 
un secret. I a la B, de 9 a 11 anys, el guanya-
dor va ser Blai Gispert amb La Lluna Blava. 
A la categoria C, de 12 a 14 anys, qui va 
guanyar va ser Lucía Miñambres amb l’obra 
El temps ho esborra... tot (o no). A la cate-
goria D, de 15 a 18 anys, la guanyadora va 
ser Anna Pujol amb Diari d’una refugiada, 
i a la E, de 19 a 25 anys, no s’hi va presentar 
cap treball. A la F, de 26 anys en endavant, 
va guanyar Carles Pujalte amb l’obra El pin-
tor que portava l’art al cognom.
En poesia categoria A, de 6 a 8 anys, no s’hi 
va presentar cap treball. A la categoria B, 
de 9 a 11 anys, la guanyadora va ser Anna 
Nebot, amb La lluna i el sol. Àlex Martínez 
va escriure Recordo amb nostàlgia..., el po-

CULTURA

Inauguració 
de la plaça de 
la República 
Catalana 

Lliurament de premis de la XXXIII Mostra Literària 2021

ema guanyador de la categoria C, de 12 a 
14 anys. A la categoria D (de 15 a 18 anys) 
va guanyar Lucía Sordo amb La defunció, 
i a la E (de 19 a 25 anys) la guanyadora va 
ser Tanit Casado amb Ja no hi ets. A la F, 
de més de 26 anys, va guanyar Pilar Lomba 

amb l’obra Poemari.
La categoria de microrelats va quedar de-
serta.
L’acte va ser presentat per l’actor arenyenc 
Àlex Pujol i amenitzat amb la música de 
Tangerine Trio. ◆

servei a Can Borrell i el subministrament 
de l’enllumenat públic. També s’ha dut a 
terme la impermeabilització de la paret 
del consultori que dona a la plaça, ja que 
a causa de la precarietat de la construcció 

hi havia moltes filtracions i humitats dins 
del consultori.
Després de la inauguració, es va poder gau-
dir d’un concert d’A Munt Jazz Band, big 
band de l’Aula de Música AdM. ◆
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D urant els mesos de juliol a setembre 
està previst fer una actuació a dife-
rents parcs infantils del municipi. Tal 
com s’ha anat fent en altres, ara to-

quen la plaça de la Lluna, el parc del carrer 
Verge de Montserrat i el de Can Sala de Baix.
A la plaça de la Lluna la intenció es fer-hi 
un parc orientat als més menuts, amb ele-
ments per a la seva edat. També compta-
rà amb un gronxador adaptat. Pel que fa 
al parc del carrer Verge de Montserrat, es 
farà el perímetre de tancament del parc, 
així com pintar i posar-hi nous gronxadors.
El parc de Can Sala de Baix es vol orien-
tar a una vessant més didàctica, afegint-hi 
elements de fusta amb robínia, on la sorra i 
l’aigua siguin els elements protagonistes. ◆

A rran del tem-
poral Glòria, i 
aprofitant el 
buidatge de 

la bassa de laminació 
per part de l’Agència 
Catalana de l’Aigua, 
es va demanar que 
es fes una mota de 
sorra per fer un camí d’accés per a vianants 
que era força demanat pels usuaris.
Aquest camí permet a qui accedeix a la pisci-
na caminant poder estalviar-se la volta a tota 
la bassa i no haver de compartir amb els ve-
hicles l’únic camí d’accés que existia fins ara.
Pel que fa al camí que dona accés amb vehi-
cles a la piscina municipal i el bikepark, tam-
bé s’ha fet una actuació de consolidació del 
sauló, que permet mantenir el sòl terròs però 
evitant la problemàtica de l’erosió de l’aigua. 
Aquest tipus de tractament també s’ha dut 
a terme a la pujada del Castell Jalpí. ◆

A quest mes de març l’Ajuntament ha 
rebut el programa funcional de la 
nova biblioteca. Aquest document, 
redactat per la Gerència de Serveis 

de Biblioteques de la Diputació,  ha de ser-
vir com a base per a la redacció del projecte 
arquitectònic i del programa de gestió del 
futur equipament.
Està previst que el nou equipament es 
construeixi a l’emplaçament actual de la 
Biblioteca Antònia Torrent i Martori. La 
programació planteja l’enderroc de l’actu-
al edifici pel seu mal estat i la construcció 
d’un edifici de nova planta en el mateix 
lloc, amb una ampliació de la superfície, en 

CULTURA ESPAI PÚBLIC

Actuacions als  
parcs infantils

Nou camí d'accés a la 
piscina municipal

Programa funcional 
de la nova biblioteca

el qual s’acolliria també l’arxiu municipal. 
El nou equipament es basarà en les pautes 
d’accessibilitat, sostenibilitat, mobilitat, fle-
xibilitat i confort.
Enguany la Diputació iniciarà la redacció 
de l’avantprojecte de la nova biblioteca, 
que ens permetrà disposar d’espais més 
adaptats a les necessitats dels seus usuaris 
i donarà resposta als diversos serveis d’una 
biblioteca pública: accés universal i suport 
a la informació, la cultura i el coneixement; 
foment de la lectura; espai de relació; su-
port al desenvolupament personal i servei 
a nens i joves. ◆

sada en fets i personatges reals, que relata 
com van viure i patir la pesta bubònica 
de 1650 els veïnats de Sant Martí i Santa 
Maria d’Arenys.
El dimarts 27 d’abril es va presentar a Can 
Borrell el llibre Dones poetes de la Mares-
ma, recull poètic a cura d’Emília Illamola, 
que l’any 2019 ja va publicar el llibre Els po-
etes del Maresme, i Queralt Morros. El llibre 
inclou poemes de les arenyenques Antònia 
Torrent i Martori i Carme Colomer i Planas. 
L’acte va estar amenitzat per una lectura de 
poemes a càrrec de Gemma Sangermán.  Fi-
nalment, el diumenge 23 de maig es va pre-
sentar a la Sala Municipal un altre llibre de 
Francesc Forn i Salvà, Raimon Torroja i Valls, 
mestre d’infants i mestre de mestres, sobre 
aquest destacat pedagog que va treballar a 
les escoles d’Arenys de Munt. La presentació 
va anar a càrrec de Salomó Marquès i Su-
reda, professor de la Universitat de Girona 
i expert en l’estudi dels mestres i de l’escola 
durant la Segona República Espanyola i el 
franquisme. ◆

D urant els últims mesos s’han presen-
tat diversos llibres escrits per are-
nyencs i arenyenques, alguns dels 
quals s’havien de presentar durant 

l’any passat però no va ser possible a causa 
de la pandèmia. La majoria de presentaci-
ons s’han fet pels voltants de Sant Jordi.
El divendres 16 d’abril es va presentar, a la 
Sala Corrioles del Centre Moral, la novel·la 
El futur no és el que era, de Joan Mayans 
i Planells, una novel·la sobre quatre perso-
natges que ho canviarien tot per poder tor-
nar enrere i escriure un futur més memora-
ble. L’obra va guanyar el X Premi Pollença 
de Narrativa.
El dia següent, el dissabte 17 d’abril, es pre-
sentava a la mateixa sala el poemari Re-
flexos de la lluna a l’aigua, de Roser Soms 
i Tramujas. La presentació va anar a càrrec 
d’Anna Moore i Forn, docent de persones 
adultes i acompanyant emocional.
El cap de setmana següent, el dissabte 24 
d’abril, Francesc Forn i Salvà va presentar 
la seva novel·la històrica La ira de Déu, ba-

Presentacions 
de llibres  
d’escriptors 
arenyencs
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S
’hi ha instal·lat un sistema inno-
vador per generar aigua calen-
ta i calefacció, que funciona per 
estratificació i permet un estalvi 
d’energia de més del 20%. No 
acumula aigua sinó que l’escalfa 

de forma directa, cosa que disminueix al 
mínim els problemes sanitaris que tenen els 
sistemes amb acumuladors d’aigua calenta.
A causa de la pandèmia, es va millorar 
l’enllumenat exterior de seguretat per 
poder traçar els camins d’entrada i sorti-

S 'han podat totes les alzines del vol-
tant, que començaven a portar pro-
blemes per estar massa properes a 
les torres d’il·luminació, amb fulles i 

fruits que queien dins la instal·lació.
S’hi han instal·lat càmeres de vigilància per 
evitar bretolades i accessos no permesos. 
També s’ha instal·lat l’antiga gespa del 
camp de futbol al voltant dels vestidors i 
d’altres zones del camp, i s’ha encarregat 
el projecte per licitar la coberta de la tribu-
na de la graderia del camp, amb intenció 
d’instal·lar-la el 2022. ◆

S ’hi ha instal·lat tot un sistema de 
focus LED graduables segons l’ac-
tivitat que s’hi porta a terme, i que 
aprofita la llum natural per autogra-

duar-se, amb una vida útil trenta-cinc ve-
gades superior als focus normals i amb 
deu vegades menys consum.
S’ha aprofitat una subvenció per canviar 
el marcador electrònic i instal·lar l’antic a 
la pista annexa, de manera que ara ja es 
poden disputar competicions oficials a 
les dues pistes.
S’ha encarregat projecte i obra per a la 
nova sortida d’emergència del pavelló, 

ESPORTS

Pavelló poliesportiu de  
Can Zariquei

Poliesportiu del Torrent d’en Terra Camp de futbol

MILLORES I REPARACIONS A LES INSTAL·LACIONS  
ESPORTIVES MUNICIPALS

que permetrà que compleixi la normativa 
actual i l’accés per a persones amb diver-
sitat funcional. Es tracta d’un pavelló amb 
molts anys i, quan es va construir, totes 
aquestes normatives no eren vigents. Ara 
s’han d’anar adaptant, per temes tant de 
seguretat com d’accés.
Pel que fa a la pista annexa, s’ha con-
tractat la redacció del projecte per licitar 
l’obra per fases per acabar el cobriment 
del sostre, tancar laterals, fer el canvi de 
llums i la tanca de la pista, de manera 
que es converteixi en una pista interior, 
totalment funcional. ◆

da del poliesportiu. Gradualment, també 
s’estan canviant tots els focus interiors 
per llums LED, de baix consum i màxima 
durabilitat.
Va caldre reparar una part del parquet, 
ja que durant el temporal Glòria el pave-
lló va patir una petita inundació que va 
afectar-ne una part.
També s’ha creat una pista de bàsquet de 
3x3 a la part posterior del pavelló, oberta 
a tothom, perquè la gent que ho vulgui la 
pugui fer servir. ◆
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A Arenys de Munt, com a molts po-
bles petits, no tenim les competèn-
cies en matèria d’habitatge; tot i 
així, és un compromís de govern i 

una qüestió de voluntat política que la 
Regidoria d’Habitatge agafi impuls al mu-
nicipi per tal d’arribar a tota la població, i 
per això posarem els mitjans, tant humans 
com econòmics, per començar a caminar 
i desplegar el PAMH (Pla d’Actuació Mu-
nicipal d’Habitatge) a la nostra població.
Per començar a crear una bossa de pisos 
d’HPO (Habitatge de Protecció Oficial), al 
mes d’abril s’ha comprat un pis, al maig 
un altre i en els propers mesos adquirirem 
el tercer, i aquests tres sumats al que ja 
tenim faran que acabem l’any 2021 amb 
quatre pisos de protecció oficial, i amb el 
compromís de continuar aquest ritme en 
els propers exercicis.
Aquesta empenta, però, fa que per donar 
sortida i fer efectiva la gestió d’aquests 
habitatges s’hagi de dur a terme la crea-
ció del servei d’habitatge, en la qual s’està 
treballant actualment. ◆

E n l’àmbit de sanitat, ha estat un any 
amb una alta complexitat i molt de 
patiment a causa de la pandèmia 
que hem tingut a nivell mundial i 

que esdevindrà històrica. Aquesta pandè-
mia ha fet que moltes persones no la po-
guessin superar, i des de tot el consistori 
volem tenir un sentit record a les persones 
que ens han deixat i a les seves famílies.
Afortunadament, en l’actualitat, el ritme 
de vacunació que s’està duent a terme 
des del Departament de Salut, amb una 
excel·lent organització, fa que els col·lec-
tius més vulnerables estiguin ja protegits, 
la qual cosa ha fet disminuir dràsticament 
el nombre de contagis, els casos més greus 
i, en conseqüència, les morts.
A la nostra població, a dia 21 de maig, 
s’havien contagiat un total de 627 per-
sones al llarg de tota la pandèmia, un 
6,8% del total de la població, dos punts 
percentuals per sota dels contagis de tot 
Catalunya, que ha estat de 8,8% a dia 
21 de maig de 2021, en què es va tancar 
aquesta publicació. ◆

ESPORTS HABITATGE

SANITAT

Compromís de govern

La pandèmia de la COVID

Piscina municipal

Pista de bàsquet 3x3

Camp de petanca

A causa d’un trencament de canona-
des, s’ha aprofitat per modificar i 
modernitzar tot el sistema d’entra-
da i distribució d’aigua de la piscina.

També, a causa del temporal Glòria, ha 
calgut substituir la torre de llum i so i s’ha 
aprofitat per instal·lar-hi unes càmeres de 
vigilància per detectar l’entrada nocturna 
de gent sense permís.
S’ha reparat tota la tanca de fusta que en-
volta la piscina i s’hi està construint un camí 
d’accés per a vianants, que evita que el vila-
tà hagi d’anar caminant pel camí que usen 
els vehicles i estalvia molt de temps a les 
persones que van caminant a la piscina. ◆

S’ha construït des de zero una segona pista de bàsquet 3x3 oberta a tothom, prop de la 
zona industrial del Torrent d’en Puig. ◆

S’hi han substituït trenta-dues travesses de fusta, que havien quedat malmeses pel 
mal temps. ◆
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L
’obra s’iniciarà abans de finalitzar 
l’any 2021 i inclou la construcció 
d'una nova rotonda d’entrada. El 
cost total de les obres de la Riera i 
la rotonda suma 2,3 milions d'euros.
En el Ple del 18 de març es va 

aprovar inicialment el projecte d’urba-
nització superficial de la Riera en el tram 
comprès entre el carrer de la Rasa i el Tor-
rent d’en Puig.
Un cop resoltes les al·legacions, s’aprovarà 
el projecte definitivament, la qual cosa per-
metrà licitar les obres i executar-les durant 
el darrer trimestre d’aquest any 2021.
El cost de la urbanització superficial de la 

L a construcció d’una nova residèn-
cia geriàtrica municipal respon a la 
necessitat de reubicar l’actual Resi-
dència Verge del Remei a unes noves 

instal·lacions. La finca de Can Globus/Ca 
l’Espàrrec, de propietat municipal, com-
pleix amb els requisits necessaris perquè 
aquest projecte esdevingui una realitat.
En aquests moments ja es disposa d’un 
estudi que preveu integrar l’edifici mo-
dernista Villa Josefa, deixant per a una 
segona actuació la recuperació de la ma-
sia Mas Talleda, que podrà encabir serveis 
complementaris del nou centre geriàtric. 
Aquest nou equipament és una oportu-
nitat per a la recuperació del nostre pa-
trimoni cultural, històric i arquitectònic. 
Les dues edificacions, protegides com a 
Bé Cultural d’Interès Local, s’integraran en 
aquest projecte, que generarà una nova 
centralitat a la zona de l’Eixample.
Al pressupost 2021 s’ha previst la licitació 

Darrer tram de  
la Riera i rotonda 
d’entrada al poble

La nova residència 
municipal a la 
zona de Can Globus

del projecte executiu amb una dotació 
de 158.000 euros, la redacció del qual 
finalitzarà l’any 2022. Amb el projecte 
executiu redactat es podran licitar les 
obres l’any 2023.
L’estudi preliminar calcula que el conjunt 
de les obres ascendeix a 4 milions d’eu-
ros, import que es preveu finançar amb 
subvencions públiques i recursos propis 
municipals. La magnitud de l’obra i el cost 
de la inversió requerirà, de la mateixa ma-
nera que s’ha fet amb la Riera i el Centre 
Cívic, que s’executi per fases, mitjançant 
pressupostos municipals plurianuals. ◆

Riera d’aquest tram ascendeix a 1.326.676 
euros, i el cost de la nova rotonda és de 
975.676 euros.
En aquest tram de Riera que queda per ur-
banitzar ja hi ha les noves voreres que es 
van executar amb anterioritat. El disseny 
d’aquest tram de la Riera tindrà una continu-
ïtat des del punt de vista estètic amb la resta 
de la Riera ja urbanitzada. En aquest tram, 
però, es busca mantenir el màxim nombre 
de places d’aparcament possible, tot respec-
tant la continuïtat estètica i l’arbrat.
El projecte també contempla connectar, 
d’una manera més segura i accessible, la 
Riera amb l’entrada del Sindicat i la zona 

de Sant Carles.
En aquest mateix projecte també hi està 
inclosa la construcció de la rotonda de 
l’entrada del poble, molt necessària per 
millorar la mobilitat de la carretera C-61 i 
l’accés al polígon industrial i la Riera. Per 
aquest tram de la carretera C-61, que tra-
vessa tot el poble, hi circulen diàriament 
més de 20.000 vehicles, un volum de tràn-
sit molt elevat i que en hores punta arriba 
a col·lapsar la sortida i l’entrada d’Arenys 
de Munt. La rotonda també facilitarà les 
maniobres dels vehicles pesants i de gran 
tonatge que accedeixen o surten del polí-
gon industrial. ◆

Les obres d’adequació del Centre Cívic 
estan dividides en dues fases: la primera 
ja està executada, i la segona fase, execu-
tada parcialment, es reprendrà enguany 
en la seva penúltima etapa; obres d’una 
durada d’onze mesos aproximadament. Es 
preveu licitar i executar la darrera etapa 
de l’obra l’any 2022. El cost total de l’equi-
pament ascendeix a 1.278.077 euros. ◆

Per a la urbanització de la plaça s’ha fet 
una combinació de materials més durs a la 
zona de l’escenari i de les escales, i de ma-
terials més tous per a la resta de paviment. 
La plaça de la República Catalana ens per-
metrà gaudir d’un nou espai per realitzar 
actes culturals, musicals o teatre, sempre 
acompanyats del poema de Domènec Per-
ramon pintat a la façana de l’escenari.
El cost per a la realització d’aquesta obra 
ha estat de 58.870 euros. ◆

Centre Cívic en la seva 
penúltima fase

Creació de la plaça de la 
República Catalana

Aquesta actuació és molt necessària per millorar la mobilitat 
de la carretera C-61 i l’accés al polígon industrial i la Riera
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C inc mesos des de la 
primera reivindicació a 
plaça dels pares i mares 
per demanar la recu-

peració del servei de pediatria, 
inexcusablement suprimit del 
nostre CAP, seguim amb 1.500 
nens i nenes sense pediatra, i 
amb una infermera pediàtrica 
només una tarda setmanal.
Els socialistes vam presentar a 
Ple la primera i única moció des-
tinada a la recuperació del servei 
i la defensa del personal sanitari, 
que va ser consensuada i apro-
vada per unanimitat.
Posteriorment, dues reunions 
amb els responsables del CatSa-
lut i amb responsables de la nos-
tra regió sanitària no han donat 
cap resultat. Cap ni un. Seguim 
sense servei de pediatria i els 
nostres nens i nenes són vilatans 
i vilatanes de segona.
No tenim atenció per al nen/a 
malalt/a, ens hem de dirigir per-

sonalment al CAP d’Arenys de 
Mar (si tenim cotxe), doncs tam-
poc agafen el telèfon a centrale-
ta, i sembla que és complicadís-
sim fer quelcom tan senzill com 
comprar una targeta SIM i posar 
una línia única per a pediatria.
Ens donen l’almoina de posar una 
infermera pediàtrica els dijous a 
la tarda per al programa de nen/a 
sa/na (9-15 mesos), i seguim espe-
rant resposta a la pregunta feta a 
la darrera reunió: i els nadons de 
0 a 9 mesos? Lamentablement, 
des d’un despatx de Sant Cugat 
es perd perspectiva i realitat.
Per part nostra, insistim com 
corcons amb accions a nivell 
parlamentari, doncs cal pres-
sionar el Departament de Salut 
per recuperar el servei, i cal co-
mençar a passar a l’acció directa 
de realitzar reclamacions quan 
no rebem un servei o no ens 
agafen el telèfon per atendre 
els nostres fills i filles. ◆

Fa dos anys, 1.818 veïns i 
veïnes d’Arenys de Munt 
ens van fer confiança i 
vam guanyar les eleccions 

amb un equip renovat, sis perso-
nes compromeses amb el poble, 
conscients que tenim el deure de 
complir amb allò que ens vam 
comprometre a fer.
Els reptes són immensos, però hi 
treballem de valent amb energies 
renovades i la mateixa il·lusió del 
primer dia, perquè tenim una 
gran oportunitat de fer un salt 
qualitatiu per fer avançar Arenys 
de Munt amb més força que mai.
Encara no ens hem refet dels 
efectes de la COVID-19, però 
el nou context polític, amb un 
nou govern independentista, és 
garantia de superació de la crisi 
social, sanitària i econòmica, i  
garantia que aquest govern tre-
ballarà per la construcció de la 
República Catalana.
Hem viscut mesos de negocia-

cions complicades per formar el 
nou govern, però els partits so-
biranistes hem deixat de banda 
els retrets, hem construït ponts 
i teixit complicitats. Hem sumat 
perquè tots hem avantposat  Ca-
talunya per davant dels legítims 
interessos de cada partit. Tenim el 
deure d’acceptar que l’indepen-
dentisme és, com el país, divers, 
amb molts matisos, amb tot allò 
bo i dolent, amb les nostres vir-
tuts però també amb les nostres 
febleses; assumir que si no treba-
llem plegats no avançarem i no 
podrem construir res, facilitant la 
feina dels nostres adversaris.
ERC d’Arenys de Munt conti-
nuarem treballant amb perseve-
rança i discreció per fer d’Arenys 
de Munt un poble modern, em-
prenedor i socialment més just i 
pròsper, compromesos a liderar 
amb la resta de forces polítiques 
sobiranistes la construcció de la 
República Catalana. ◆

Junts per Arenys de Munt 
és la secció local de Junts, 
un partit nou, nascut de 
la suma de persones, amb 

tot el capital cultural i bagatge 
del sobiranisme democràtic i 
de les seves plurals tradicions 
ideològiques. Tothom qui vulgui 
treballar pel país, la seva lliber-
tat i defensa i la millora del bé 
comú hi té les portes obertes.
És l’hora de la generositat i la 
responsabilitat, el moment 
d’abandonar tensions estèrils i 
sortir novament de la zona de 
confort si el que volem no és 
perdre tot el que aquests últims 
deu anys hem estat capaços de 
guanyar. Apostem per deixar de 
banda tensions, sorolls i des-
orientació.
Tots els pobles tenen dret a la 
llibertat. Totes les nacions te-
nen dret a l’autodeterminació. 
Catalunya no n’és una excep-
ció. Hem de tenir ben present 

el compromís de l’1 d’octubre 
si volem culminar amb èxit el 
procés d’independència iniciat 
fa poc més d’una dècada amb 
les consultes ciutadanes, de les 
quals la nostra va ser la primera.
Com diu l’actual presidenta del 
Parlament de Catalunya, Laura 
Borràs, som fills de l’1 d’octu-
bre i creiem fermament que la 
independència serà possible si 
projectes com el que lidera el 
president Puigdemont obte-
nen la confiança majoritària a 
les urnes.
Junts per Arenys de Munt, fidel 
a aquests principis, agraït i il·lu-
sionat per la confiança rebuda 
en les darreres eleccions, tre-
balla des de l'àmbit local fent 
una oposició responsable i es 
reorganitza formant una nova 
executiva, que pròximament 
presentarà en públic.
N’estem convençuts: JUNTS 
guanyarem. ◆

En poc més de vint anys el 
nostre poble és a prop de 
doblar la població. Són 
dues dècades de canvis 

que semblen més palpables en 
carrers i edificis que en les for-
mes de relacionar-nos entre no-
saltres, ara que som tantes més 
persones compartint veïnat. 
Per molts motius, Arenys de 
Munt és un poble atractiu per 
venir a viure-hi; ho som també 
per com acollim aquestes per-
sones? Què fem cadascuna de 
nosaltres perquè els i les noves 
veïnes se sentin part de la so-
cietat arenyenca? 
La CUP creiem que la inclusió i la 
convivència són elements cru-
cials que hem de treballar més a 
Arenys de Munt. En diversos es-
pais hem sentit que els conflic-
tes els causen “la gent de fora”, 
o idees com que “els de tota la 
vida” van a una escola i els nous 
a una altra, o que hi ha barris 

de “la gent d’aquí” i barris per a 
la gent d’allà... L’exclusió, la in-
tolerància –en definitiva, basar 
la teva identitat en el rebuig i 
en idees tancades– són expres-
sions de xenofòbia. 
La CUP animem tothom a com-
batre aquesta xenofòbia i a no 
callar, perquè pensaments així 
deriven fàcilment en actituds 
d’odi més greus. Escoltem-nos, 
conversem, compartim espais i 
experiències, obrim-nos a noves 
perspectives. No hi ha res més 
positiu que veure món i parlar 
amb qui l’ha viscut de maneres 
diverses i que tota aquesta di-
versitat formi part d’un nosal-
tres comú. Que Arenys de Munt 
sigui conegut per ser un poble 
tolerant, inclusiu, antiracista i 
antifeixista. ◆

TREBALLEM PER FER 
AVANÇAR ARENYS DE MUNT

SEGUIM AMB 1.500 NENS 
I NENES SENSE PEDIATRA

ÉS L'HORA DE LA 
GENEROSITAT

NO HI HA ARENYENCS DE 
PRIMERA I DE SEGONA




