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Ajuntament
d’Arenys de Munt

El dissabte 2 d’octubre, en el marc de la Setmana 
de la Gent Gran, Radars va tornar a sortir al carrer 
amb una jornada festiva dedicada a la seva gent i a 
tota la gent gran del municipi.

Especial gent granEspecial gent gran

L’aplec, que va tenir lloc a la plaça de l’Església, va 
acollir un gran nombre de gent de totes les edats, 
que es va reunir per homenatjar les persones de 
més edat en la setmana especialment dedicada 
a elles. Hi va haver música, entreteniment, balls 
en línia i xocolata amb melindros per a tothom.

A l’acte, al qual van assistir tant represen-
tats de la Taula Radars com l’alcalde i la regi-
dora d’Acció Social, es va fer un reconeixe-
ment a la tasca de les persones voluntàries

que hi ha darrere el projecte i que fan pos-
sible l’acompanyament i la vinculació de la 
gent gran a la vida social d’Arenys de Munt.

La jornada va finalitzar deixant molt bones sensa-
cions a tothom i amb ganes de reprendre les activi-
tats que, de manera periòdica, es duien a terme des 
de Radars i que, arran de la pandèmia, van quedar 
suspeses. S’espera, però, poder anar recuperant 
aquestes trobades al llarg dels propers mesos.



Les obres de reforma de l’Esplai, adju-
dicades i a punt de començar

Després de dos anys d’espera, finalment la darre-
ra fase de reforma de les instal·lacions de l’Esplai 
de Jubilats Verge del Remei es podrà iniciar ben 
aviat. El projecte d’obres de l’Esplai va quedar 
suspès fa dos anys per la renúncia de l’empresa 
adjudicatària i aquest contratemps es va aprofi-
tar per incorporar-hi millores, a proposta del ma-
teix Esplai Verge del Remei. El compromís del 
govern municipal és coordinar el calendari de les 
obres amb la junta de l’Esplai per minimitzar els 
efectes sobre les activitats programades de l’en-
titat. Aquesta fase d’obres està dotada amb un 
pressupost inicial de 143.400 euros.

Nova convocatòria de targeta per a 
la gent gran amb menys burocràcia

Enguany s’han simplificat els tràmits per fer la 
sol·licitud de la targeta T-Sènior, títol gratuït de 
transport en autobús urbà i interurbà adreçat 
a les persones grans i que connecta els muni-
cipis d’Arenys de Munt, Arenys de Mar i Sant 
Iscle de Vallalta.
Aquest ajut va dirigit a les persones de 65 o 
més anys d’edat, pensionistes i persones amb 
discapacitat superior al 33% empadronades a 
Arenys de Munt. Enguany se n’ha simplificat la 
tramitació per demanar la targeta de transport 
T-Sènior i així poder donar cobertura a més 
persones. L’objectiu és fer més accessible el 
transport públic als col·lectius més vulnerables 
i al mateix temps fomentar-ne l’ús.

Xerrada sobre els ajuts a la gent gran

El dijous 30 de setembre, a les 12 del migdia, 
a la Sala Municipal, en el marc de la Setmana 
de la Gent Gran, va tenir lloc una xerrada so-
bre els ajuts a la gent gran. En aquesta trobada, 
dues tècniques del servei d’Acció Social van 
exposar els diferents tipus d’ajuts adreçats a la 
gent gran d’Arenys de Munt, i en especial es va 
explicar com demanar la targeta social T-Sèni-
or per al transport en autobús. A la trobada hi 
van assistir una vintena de persones, les dues 
tècniques d’Acció Social, la regidora de Gent 
Gran, Montse Batista, i l’alcalde, Josep Sànchez.



Celebració de les noces d’or amb 
vuit parelles d’Arenys de Munt
 
El dissabte 2 d’octubre, l’Ajuntament d’Arenys 
de Munt va organitzar un acte institucional 
de reconeixement a les parelles que cele-
bren les noces d’or aquest any. L’acte va te-
nir lloc a la Sala Municipal, hi van participar 
vuit parelles i va estar presidit per l’alcalde, 
la regidora de Gent Gran i altres membres 
del govern municipal. Durant la trobada es 
va poder gaudir de música en viu a càr-
rec de l’Aula de Música d’Arenys de Munt.

Primer Consell de la Gent Gran

El primer Consell de la Gent Gran es va poder 
fer presencialment el dimecres 29 de setem-
bre  a Can Borrell després d’haver-se hagut de 
posposar com a conseqüència de les restric-
cions decretades pel context de pandèmia de 
la COVID-19. En aquesta primera trobada es 
va poder parlar de temes tan rellevants com 
el projecte de la nova residència geriàtrica, la 
viabilitat d’ubicar un nou tanatori a Arenys de 
Munt i les taxes municipals, sobretot en allò 
que pot afectar les persones pensionistes.



L’exposició de manualitats enceta la 
Setmana de la Gent Gran

L’inici de la Setmana de la Gent Gran d’Arenys 
de Munt va arrencar amb l’acte inaugural de 
l’exposició de manualitat i treballs fets per per-
sones grans. L’acte es va fer el 23 de setembre 
a la Sala Municipal a càrrec del club de lectura 
de l’Esplai Verge del Remei. Com cada any, la 
lectura es va centrar en un personatge històric 
de la nostra vila, Antoni Rifà i Roca, fundador 
de l’Espardenyeria Rifà el 1895. L’exposició de 
manualitats va tenir lloc a la Sala d’Exposicions 
Mercè Paluzie i ha comptat amb la col·laboració 
de la Residència Verge del Remei i l’Esplai de 
Jubilats Verge del Remei.


