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Ple Data Punt

10/05 13-9-2005 Proposta de sol·licitud FEDER 2006 12 f. 1 abst.

10/05 13-9-2005 Proposta d’Aprovació Provisional de la
Modificació Núm. 2 del PGM (PAUM) 9 f. 3 c.

10/05 13-9-2005 Proposta de resolució d’al·legacions i d’aprovació
provisional de la modificació núm. 3 del PGM (PAUM) 10 f. 3 c.

10/05 13-9-2005 Proposta d’adjudicació definitiva de la subhasta de 4
parcel·les a Can Jalpí unanimitat

10/05 13-9-2005 Proposta d’ampliació de capital de la Societat GUSAM SA
amb béns immobles unanimitat

10/05 13-9-2005 Proposta d’aprovació del compte general 2004 unanimitat

11/05 18-10-2005 Conveni-tipus sobre l’assumpció de funcions d’assistència
en la gestió econòmica local (ASGEL) per la Diputació
de Barcelona. unanimitat

11/05 18-10-2005 Proposta sol·licitud, al Departament de Justícia, de Gestió
del personal del Jutjat d’Arenys de Munt i dissolució de
 l’agrupació 34 unanimitat

11/05 18-10-2005 Proposta de moció sobre el nou Estatut unanimitat

11/05 18-10-2005 Proposta de moció de la Federació Comarcal d’Associacions
de Veïns sobre compensació del deute històric dels municipis unanimitat

11/05 18-10-2005 Proposta de moció, presentada pel grup polític ERC, a favor de
la laïcitat unanimitat

11/05 18-10-2005 Proposta de moció, presentada pel grup polític ERC, a favor
de l’equiparació de drets dels homosexuals i transexuals

11/05 18-10-2005 Proposta de moció per la sol·licitud i l’ús del domini arenysdemunt.cat unanimitat

11/05 18-10-2005 Proposta de moció de suport al programari lliure unanimitat

11/05 18-10-2005 Renúncia del regidor d’ERC Josep M. Pitarque i Illa unanimitat
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Collsacreu
R E S T A U R A N T

El mirador dels Arenys
Especialitat Cuina Catalana. Tanquem els dijous

Arenys de Munt (Barcelona)
Ctra. d’Arenys de Munt a Sant Celoni km. 7800

Tel. 93 793 84 99 / 93 795 01 21

JOAN NOGUERA I BAIXERAS
Gestor Administratiu Col·legiat

JOSEP FLORES I XURIGUERA
Agent d’assegurances Col·legiat

Assessoria d’empreses.
Orientació fiscal,

Liquidació seguretat social,
Tràmits cotxes-camions,

Legalitació indústries,
Legalització pous-mines

Incendis,
Individual d’accidents,
Vida,
Cotxes,
Caça,
Vitalicis

C/ de la Generalitat, 5-7, 1r 3a. Tel. 93 793 81 56
08358 Arenys de Munt (Barcelona)
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Donaviva: la poma del desig
Saludem l’aparició d’una nova entitat a Arenys de Munt. El
nostre poble creix en quantitat però també en qualitat. Les
entitats i associacions són una riquesa comunitària
insubstituïble. Fem poble des de les entitats i gràcies a les
entitats. No som una massa d’habitants escampats per un
territori. Som persones articulades en grups que ens sentim
corresponsables del nostre poble i treballem per millorar-lo
dia a dia.
Som al segle de la dona. La societat necessita el seu
protagonisme. Arenys de Munt necessita la seva aportació
singular i qualificada.
Donaviva ha associat el seu logo amb la poma.
La poma del desig, del desig de ser, del desig de saber, del
desig de fer poble...
Per molts anys! Llarga vida a Donaviva pel bé d’Arenys de Munt.

Josep M. Pitarque
Després de deu anys de presència ininterrompuda als consistoris d’Arenys de Munt en
Josep Maria Pitarque passa el relleu en la llista d’ERC.
Poder servir al propi poble des del lloc de regidor és un gran honor i una alta responsabilitat.
Hem treballat junts en molts projectes i també hem viscut les diferències de ser al govern
o ser a l’oposició.
Vull recordar els moments de treball positiu per Arenys de Munt que hem compartit. Quan
hem estat rivals polítics sempre l’he considerat del mateix costat (dels mobilitzats pel seu
poble). Vull expressar-li, en nom del consistori i de tot el poble, l’agraïment per tots
aquests anys de servei. Li desitjo molta sort en tots els àmbits familiars, professionals,
socials i polítics en la confiança que, jove com és, tindrà moltes ocasions de servir a la
nostra comunitat des del lloc que ell consideri oportú.

Xirinacs
Amb sorpresa hem rebut la notícia de l’empresonament de Lluís M. Xirinacs. El que fou
senador a les primeres corts constituents ha estat per a molts de nosaltres referent de
pensament lúcid i paraula lliure. És per sobre de tot un home coherent i sempre disposat
a encarnar les seves idees i a convertir-les en compromís personal.
Moltes vegades ha estat a Arenys de Munt ensenyant-nos la difícil tasca de fer poble.
Com una paradoxa de la nostra jove democràcia veiem processat a un defensor de la pau
i de la no-violència, a un militant valent que no ha fet mai mal a ningú i que en totes les
seves lluites l’única violència que ha utilitzat és violència contra sí mateix.
Amb la seva detenció s’ha fet evident una realitat. El poble s’ha mobilitzat espontàniament.
L’espai públic que Xirinacs reclama ha passat al davant de l’espai polític que tot ho
fagocita i hem estat molts que hem reclamat la seva immediata llibertat i la urgent revisió de
lleis que permeten empresonar un home bo.

Joan Puigduví
Els pobles són espais, territoris, edificis però sobretot persones. Hem tingut una gran
pèrdua amb el traspàs d’en Joan Puigduví. En Joan era un home que se sentia responsable
del seu poble i estava sempre a punt de treballar en qualsevol entitat i qualsevol càrrec
per tal de millorar-lo.
Al llarg de tota la seva vida el trobem en llocs de treball i de servei a la comunitat. Des dels
caçadors, des del Centre Moral, des dels Pastorets, des de la comissió per a la recuperació
del Remei, des del seu càrrec de jutge de pau, en Joan ens ha ensenyat a estar sempre
a punt i a sentir-se sempre responsable de les feines col·lectives.
En la nostra actual circumstància de grans canvis i creixements ens convé recordar que
els pobles només avancen i es fan amb homes que dediquin temps i energies a les causes
col·lectives.
Que el seu record ens interrogui sempre sobre el nostre grau de compromís amb el nostre
poble.

Andreu Majó i Roca, Alcalde d’Arenys de Munt

arenysAMUNT  novembre  2005
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Una Festa Major molt

Arenys de Munt enceta aquesta setmana els actes de la Festa Major de Sant Martí 2005,
amb un grapat d’iniciatives per a tots els gustos.

La Festa Major de Sant Martí 2005
començarà l’11 de novembre tot i
que els actes ja s’encetaran dies
abans. El dia 8 i el 9 es farà un taller
de “Pomes de relleno” a la Masia de
Can Borrell, a càrrec de Maria Majó,
amb la col·laboració de Núria
Vallalta.
El dijous 10, a la nit, es farà un
concert-ball a la Sala Municipal, amb
l’Orquestra Rosaleda, que donarà
llum verda als actes de la Festa
Major de Sant Martí 2005.
El divendres 11, el dia s’engegarà
amb diferents activitats per a la
mainada,  com ara el segon concurs
infantil i juvenil al carbonet, organitzat
per l’Escola Art Pigment. També es
celebrarà l’Ofici a càrrec de Mn. Joan
Pujol, rector d’Arenys de Munt,
acompanyat per la cobla Ciutat de
Girona. Acabat l’ofici, a les 12 es farà
el pregó de festa major i,
seguidament, es farà una ballada
de sardanes i de la dansa d’Arenys
de Munt, que donarà pas al tradicio-
nal vermut popular de festes, com
cada any.
Acabat el vermut, les activitats es
traslladaran a la tarda, a can Borrell,
on es farà l’acte de lliurament de
premis del Concurs del Cartells de
Festa Major 2005, del premi del
concurs de cartells de la XIX Mostra
Literària, dels premis del concurs
infantil i juvenil de dibuix al carbonet
i també s’atorgarà el guardó local
«Capa de Sant Martí». Durant l’acte
també es farà la presentació dels
poemes guanyadors del Concurs de
Poesia Domènec Perramon 2005 i
tancarà l’acte el grup Sol de Nit.
Al vespre, els gegants d’Arenys de
Munt acompanyaran a la gent fins a
l’Ajuntament on trobarem els diables
de Vilassar de Dalt que tornen a la
població per fer, un any més, el
tradiconal correfoc de Festa Major.
El correfoc anirà des de l’Ajuntament

participativa

arenysAMUNT  novembre  2005

Aquest any comptarem amb l’Orquestra Rosaleda, la Mongrins i la tradicional Salseta

Després de l’ofici, la ballada de sardanes, la dansa d’Arenys de Munt i el vermut
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fins a la plaça de l’Església, on es
farà un espectacle de foc i pirotècnia.
Després del Correfoc, al Centre Mo-
ral es farà la representació teatral de
l’obra “Ella és ella” i a les 12
començarà la Nit Jove amb la Salseta
del Poble Sec a la Sala Municipal.
El dissabte 12, de les 11 a les 14 h. a
la Pista Poliesportiva s’hi instal·laran
inflables, tirolines, un rocòdrom,
escalextric i es farà també una
xocolatada popular. Al mateix moment
a la Plaça Catalunya es farà la III
Exposició i trobada d’intercanvi de
xapes d’ampolles de cava i sobres
de sucre.
A l’1 del migdia es realitzarà la Mostra
de Relleno d’Arenys de Munt, a la
plaça de l’Església, que enguany arri-
ba a la seva desena edició i compta
amb més de 40 participants.
A la tarda, a les 7, es farà el concert
de cançó catalana, tradicional i
clàssica, enguany amb l’Orquestra
Mongrins i a la nit, la mateixa
orquestra farà el ball de festa major a
la Sala Municipal.
El diumenge 13, les festes
engegaran amb la projecció d’una
pel·lícula en 3D sota el títol
d’“Intergal·làctica, viatge pel sistema
solar” a la Sala Municipal, a partir de
dos quarts d’onze del matí.  També a
les 11, a la plaça de l’Església, es
farà el 49è Concurs de Colles
Sardanistes i, a tarda, al Centre Mo-
ral, es reposarà l’obra de teatre, per
a tots aquells que no l’hagin vist. A la
nit, a la Sala Municipal, serà l’hora de
les havaneres.
Els actes de Sant Martí es prolonga-
ran fins la setmana següent. El dia
19, de les 10 a les 2 del migdia, es
farà una festa organitzada per
l’Associació de Botiguers i Comer-
ciants d’Arenys de Munt, amb una
xocolatada i un espectacle country. I
a la nit, al local Social de Torrenbò, hi
haurà ball popular.
El diumenge 20, a les 13 h. a la Sala
d’Exposicions es lliuraran els premis
del 23è concurs de fotografia
d’Arenys de Munt i les festes es
traslladaran al dimarts 22, al veïnat
de Torrentbò, amb un ofici a l’ermita
de Torrentbò, en honor a Sant Cecília,
el vermut popular i el ball al vespre,
que donarà punt i final als actes de la
Festa Major 2005.
Segons Maribel Mozas, regidora de
Festes de l’Ajuntament d’Arenys de
Munt «com cada any, s’ha intentat fer
una festa on tothom hi tingui activitats
del seu gust; petits, joves i grans» i
afegeix que «convidem a tothom a
que participi de la festa major» que
ha comptat amb l’esforç i dedicació
de tots els membres de la Comissió
de Festes.

arenysAMUNT  novembre  2005

El correfoc començarà davant l’Ajuntament i acabarà a la plaça de l’Església

L’ofici de festa major anirà a càrrec de Mn. Joan Pujol.

Per segon any, es farà un taller de «relleno» el 8 i 9 de novembre a can Borrell
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fruites i verdures mercats ambulants
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JOSEP I MARIA

El taller ocupacional rehabilita
la masoveria de can Jalpí
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Pol. Ind. Torrent d’en Puig, p. 2 · 08358 ARENYS DE MUNT
Tel. 93 795 11 50 Fax 93 795 10 68

 e-mail: arcs@serhs.es web: arcscatering.com

Els alumnes del taller
d’ocupació seran els
encarregats de rehabilitar
l’antiga masoveria del
Castell de Can Jalpí.
L’Ajuntament d’Arenys de
Munt, a través del Servei
Local d’Ocupació de
l’Àrea de Promoció
Econòmica, posarà en
marxa el proper mes de
desembre aquest taller
d’ocupació, que està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i
que es dedicarà a ensenyar l’ofici de paleta.
Amb la posada en marxa d’aquest nou taller d’ocupació, es posarà en
pràctica un programa de formació i treball, d’un any de durada, que té com
a objectiu prioritari formar i qualificar els 8 participants, que s’exigiran que
siguin persones aturades majors de 25 anys. El fet d’aprendre un ofici al
taller ocupacional també dóna l’oportunitat als participants posteriorment
d’entrar al mercat laboral com a paletes o en d’altres ocupacions de
l’especialitat de la construcció. Al llarg d’aquest nou projecte del taller
ocupacional es rehabilitarà l’antiga masoveria del Castell Jalpí per tal de
donar-li ús com a espai de formació del municipi. El taller d’ocupació està
adreçat a persones aturades, inscrites a l’Oficina de Treball de la Generalitat
i majors de 25 anys. Per a més informació us podeu adreçar al Servei Local
d’Ocupació, situat a l’edifici de Can Matalí o bé trucant al telèfon 93 793 75
50.

Quatre repetidors
al centre de Collsacreu

La difícil orografia d’Arenys de Munt
i el fet d’estar sota d’una vall fa que
per poder rebre els senyals de
ràdios i televisions es faci necessari
disposar de repetidors locals i
aquest ha estat fins ara un dels
temes prioritaris a solucionar per
part de l’Ajuntament pel que fa a
temes de comunicació. La
Generalitat de Catalunya ha instal·lat
al centre emissor de Collsacreu
repetidors de les quatre emissores
públiques de la corporació. Aquesta
va ser la principal demanda que va
exposar la Regidoria de
Comunicació de l’Ajuntament
d’Arenys de Munt al director general
de la Corporació Catalana de Ràdio
i Televisió, Joan Majó, en una visita
recent que va fer al poble.
La prioritat de l’Ajuntament és que
es puguin rebre les màximes
emissores de ràdio i canals de
televisions possibles  i  poder
augmentar la seva potència de
manera que puguin cobrir algunes
zones fosques del municipi com
Sobirans, Torrentbó i algunes
urbanitzacions.

La primera reunió del Consell Municipal de Comunicacions va ser un èxit de participació. Hi van assistir al voltant
d’una vintena de persones, entre les quals es trobaven l’alcalde d’Arenys de Munt, Andreu Majó, i el regidor de
Comunicació, Xavier Roca, i representants de diferents mitjans de comunicació com Ràdio Arenys de Munt o
Televisió d’Arenys de Munt. Es va acordar que el Consell Municipal es reuniria, ordinàriament, una vegada cada
trimestre, exceptuant les reunions extraordinàries que s’haguessin de dur a terme per aspectes determinats. A
més, es va fer una repàs de les actuacions en matèria de comunicació i noves tecnologies que s’havien realitzat
al poble entre el juny del 2003 i el setembre del 2005.
El regidor de comunicació va explicar la col·laboració de l’Ajuntament amb l’empresa MAXEN, que s’ha encarregat
d’implantar una xarxa d’accés a internet sense fils, la xarxa CELRAS. L’objectiu és que aquelles persones que
viuen a Arenys de Munt i no disposen de telèfon, es puguin comunicar mitjançant aquesta xarxa. De moment, hi ha
6 punts d’accés que es troben a la zona sud del municipi i que compten amb 40 usuaris i en uns dies totes les
zones del poble quedaran cobertes. Durant la reunió també es va parlar de Ràdio Arenys de Munt i de la TAM, que
haurà de desaparèixer amb l’entrada de la Televisió Digital Terrestre (TDT) i el nou canal 2 digital del Maresme
que cobrirà des d’Arenys de Mar i Arenys de Munt fins a Tordera.

Unes 20 persones al Consell de Comunicacions

arenysAMUNT  novembre  2005
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Comença el curs escolar
amb 1100 alumnes

A mitjans de setembre va
començar el curs escolar 2005-
2006 a Arenys de Munt. La jornada
va començar amb normalitat.
Enguany la demanda d’estu-
diants de primària és molt
àmplia, un total de 663, que ha
obligat alguns centres a ampliar
les línies educatives.
Pel que fa a secundària, l’Institut
Domènec Perramon acull 337
alumnes distribuïts entre l’ESO i
batxillerat.

Escola Sant Martí

L’Escola Sant Martí acull per
aquest curs 2005-2006 439
alumnes. Això ha obligat al centre
a ampliar la línia de 5è, que ha
passat de tenir dos grups el curs
passat a tenir-ne tres enguany.
Això també ha suposat la
incorporació de nous mestres per
poder cobrir la demanda. Un total
de 45 alumnes s’han incorporat
des de P-3 com a nous
matriculats.

Escola Sobirans

L’Escola Sobirans va iniciar el
curs escolar amb 224 alumnes
matriculats i la mateixa plantilla
de professors que la del curs
passat. L’Escola Sobirans acull
en el curs d’enguany alumnes
nouvinguts d’altres cultures i posa
en marxa el pla d’acollida per
ensenyar la llengua catalana.

IES Domènec Perramon

Un total de 337 alumnes són els
que estudien a l’Institut Domènec
Perramon en aquest curs 2005-
2006. El centre ha hagut d’ampliar
la línia de 3r d’ESO a un grup més
per cobrir la demanda, fet que
també ha comportat la
contractació de 3 professors més.
81 alumnes provinents de
primària s’han matriculat a 1r
d’ESO, començant d’aquesta
manera l’etapa de secundària.
Alguns joves d’altres poblacions
properes a Arenys de Munt també
s’han matriculat per cursar els
seus estudis de secundària a
l’institut.

L’àrea de Promoció
Econòmica de l’Ajunta-
ment d’Arenys de Munt
vol portar a terme dues
accions per dinamitzar
l’ocupació al poble.
D’una banda, tornar a
posar a l’abast dels
arenyencs el Club de
Feina, una iniciativa que
ja es va portar a terme
l’any passat al poble i
que va gaudir d’una
molt bona resposta per

part dels usuaris. I de l’altra, la posada en marxa d’actuacions per fomen-
tar la creació de nous llocs de treball mitjançant l’autoempresa. Aquestes
dues accions, que estan subvencionades per la Generalitat de Catalunya,
seran compartides amb d’altres ajuntaments de la comarca.
El Club de Feina és un projecte que té per objectiu orientar tota aquella
gent que cerca feina, que es troba en situació d’atur o que simplement
vulgui millorar la seva ocupació i buscar altres perspectives professionals.
L’any passat aquesta iniciativa es va portar a terme entre el 7 de febrer i el
25 d’abril amb sessions que es realitzaven un cop per setmana amb
visites i un total de 33 usuaris van treure profit del Club de Feina. L’edifici
de Can Matalí serà l’emplaçament on es portaran a terme les sessions un
cop s’aprovi el projecte.

Promoció Econòmica aposta un
any més pel Club de Feina

El 21 de setembre, la
regidora de Promoció
Econòmica, Maribel
Mozas, va participar
en representació de
l’Ajuntament d’Arenys
de Munt, a l’acte de
constitució del Con-
sell de la Xarxa de
Mercats de la Dipu-
tació de Barcelona,
que es va celebrar a
la seu que l’organis-

me té al carrer Urgell de Barcelona.
L’Ajuntament d’Arenys de Munt va participar dins aquest consell per portar
a terme accions conjuntes amb altres mercats amb l’objectiu d’obtenir
millores d’eficiència.
Amb l’adhesió a la Xarxa de Mercats, i amb la participació en el Consell de
mercats municipals adherits, es podrà disposar d’un seguit d’avantatges
per promocionar certs aspectes com la identitat del mercat com a format
comercial, les promocions per difondre el producte fresc entre la població,
la formació per als responsables del mercat i paradistes i la possibilitat
de convocar premis per guardonar el mercat més innovador. Alhora,
l’adhesió a la Xarxa també permetrà poder assessorar-se, tant en matèria
de gestió com d’aspectes legals. D’altra banda, una de les actuacions
que té contemplada la xarxa és la creació d’un diari de periodicitat trimes-
tral perquè es pugui repartir en tots els mercats adherits.

Arenys de Munt forma part de
la xarxa de Mercats Municipals
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Solidaritat davant
dels desastres naturals

Darrerament han passat diverses
catàstrofes naturals que necessiten
la solidaritat internacional.
Exemples com el terratrèmol al
Pakistan o el Huracà STAN a
Guatemala i a El Salvador fan que la
societat es mobilitzi. És per això que
des de la Regidoria de Solidaritat i
Cooperació us comuniquem els
números de compte de les entitats
que estan actuant i que tenen
delegació a Arenys de Munt, per si hi
voleu col·laborar. Cal tenir present
que tota ajuda, per petita que sigui,
serà molt gran.
Gràcies per la vostra col·laboració.
«La Caixa» Núm. 2100-0600-85-
0201960066 o al tel 902 22 22 92.

1557 persones participen
a la 17a Marxa Popular

El nombre de participants a la 17a Marxa Popular ha disminuït respecte
l’any anterior, en què les Termes d’Arenys de Munt van registrar una
participació superior a la d’anys anteriors amb 2.328 marxaires. Enguany
el mal temps ha provocat que participessin 1557 persones, de les quals
752 van realitzar el recorregut curt i 785 el llarg. La pluja que va caure hores
abans de la cursa va jugar una mala passada als organitzadors i a aquells
que hi volien participar.
La 17a Marxa Popular d’Arenys de Munt es va dur a terme el 2 d’octubre.

La millor temperatura per a realitzar la marxa

Tot i la pluja de la nit
de dissabte a
diumenge, i també
la d’hores abans
que comencés la
marxa, aquells que
van participar-hi van
quedar del tot
satisfets.
El cel estava núvol,
no feia calor i no va
ploure durant la cur-
sa, per tant la tem-
peratura era la més
adequada per a
realitzar una marxa
d’aquestes caracte-
rístiques. Aquells que es van atrevir a participar-hi, una vegada acabat el
recorregut, van poder gaudir d’un esmorzar de pà amb tomàquet i botifarra.

Valoració molt positiva dels organitzadors

Tot i el descens de la participació en les Termes d’Arenys de Munt
d’enguany, els organitzadors valoren molt positivament el fet que 1557
persones realitzessin la cursa després de les pluges d’hores abans. També
destaquen el bon desenvolupament de la jornada ja que no hi va haver cap
incident destacable. L’organització es va mostrar també molt satisfeta per
les persones que van ajudar a portar a terme, un any més, la marxa. Uns
150 voluntaris van vetllar perquè tot estigués apunt.

Cursos de monitors
de lleure a l’Escorxador

La regidoria de joventut de
l’Ajuntament d ’Arenys de Munt ha
organitzat un curs de monitors de
lleure. De les 20 persones inscrites
per a realitzar aquest curs, 18 van
començar el passat 1 d’octubre,
data en què s’iniciava l’activitat. Les
classes es duen a terme a
l’Escorxador.
L’objectiu és que els alumnes
puguin treballar com a monitor/a
de lleure. Durant el curs,
s’adquiriran els coneixements
necessaris perquè l’alumne pugui
realitzar aquesta feina en un centre
oficial. El curs té un total de 100
hores de classes teòriques i 175
hores de pràctiques orientades per
l’escola. Finalment, l ’alumne
haurà de lliurar un treball-memòria
de la feina feta i rebrà el Diploma
de la Generalitat de Catalunya de
monitor/a d’activitats de lleure
infantil i juvenil.

Xerrada conferència
sobre el menjar bé

El 21 de setembre, la regidoria de
Benestar Social de l’Ajuntament
d’Arenys de Munt va organitzar una
xerrada conferència sota el títol de
«Merjar bé», a càrrec de les
farmacèutiques Mercè Rius i Núria
Francés. L’acte es va portar a terme
a la Sala Municipal, va durar unes
tres hores i va comptar amb un alt
nivell de participació dels
assistents.
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CaponnamArenys de Munt celebra la Festa
de la Mare de Déu del Remei
El 9 d’octubre Arenys de
Munt va celebrar la Festa
de la Mare de Déu del
Remei amb diferents
propostes. La més tradi-
cional és l’Aplec del
Remei, una iniciativa
recuperada ara farà 3
anys a petició de veïns
dels dos Arenys que volien
tornar a celebrar, com es
feia antigament, l’aplec a
l’ermita de Remei. D’altra
banda, el Casal d’Avis
Verge del Remei d’Arenys
de Munt també va
organitzar una festa adreçada als seus socis per commemorar aquesta
data.
L’Aplec a l’ermita de la Mare de Déu del Remei començà al pati de l’edifici
Calisay d’Arenys de Mar a partir de les 9 del matí, des d’on es va fer una
sortida conjunta fins a l’ermita on es va celebrar la tradicional missa i la
cobla Rossinyolets va ser l’encarregada d’amenitzar l’acte amb una audició
de sardanes. Cal destacar que cada any es compta amb més participació
de gent. En aquest sentit, veïns dels termes més propers com Torrentbò i
Caldes d’Estrac ja s’han afegit a la festa.

El CEIP Sant Martí
presentarà «Redacció,
Escola-Poble»

La Diputació de Barcelona està ac-
tivant diverses experiències als mu-
nicipis que col·laboren en projectes
educatius. En el cas d’Arenys de
Munt, el CEIP Sant Martí està realit-
zant una iniciativa en què l’objectiu
és acostar, alhora, la ràdio i el poble
als més menuts. Es tracta de
l’anomenada “Redacció, Escola-
poble”.
Aquest projecte, que ja s’està duent
a terme, es presentarà a la jornada
de ‘Diàlegs per l’educació’. A més,
es debatran diversos aspectes
d’Arenys de Munt relacionats amb
l’ensenyament.

Arenys de Munt, a la
V Trobada de creadors
locals de Caldes d’Estrac
Els creadors locals d’Arenys de
Munt participaran a la V Trobada de
creadors locals que organtiza
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac. Els
caps des setmana del 19, 20 i 26 i
27 de novembre els creadors aren-
yencs col·laboraran en les jornades
amb actes i exposicions.
Ara per ara han confirmat la seva
presència les dues associacions de
puntaires d’Arenys de Munt i el Grup
Fotogràfic, amb una exposició so-
bre el Modernisme al Maresme. En
la secció de pintura, hi participarà
Jana Hunter, els alumnes de l’Aula
Cultural, Pere Planells i els Amics
per l ’Art. També participaran
arenyencs en l’apartat d’arts
ornamentals, amb una exposició
d’escultura i ceràmica.  Pel que fa a
grups musicals, col·laboraran els
grups Relk, Sol de nit, Gabriel
Fernández i família -que farà un ta-
ller d’audició musical amb
instruments fabricats a mà- i també
hi participaran poetes locals.

Gran èxit del «Tria i remena»
Iniciatives com el Tria i Remena,
organitzat el 16 d’octubre per la
comissió de la Breda de l’Eixample
amb el suport i la col·laboració de
l’ajuntament, contribueixen a donar a
conèixer el nostre municipi i a promo-
cionar-lo. El  Tria i Remena està pensat,
no només per ciutadans de la nostra
vila, sinó també per a tot aquells que
ens visiten els caps de setmana i per

tots els habitants dels municipis pròxims, que cerquen fer alguna cosa
diferent, tot aprofitant per a visitar un poble tan encisador com el nostre,
encerclat d’un meravellós paisatge, amb constant activitat cultural i lúdica,
i persones que proporcionen excel·lent acollida a tot aquells que ens visi-
ten. El consistori felicita a tots els organitzadors per aquesta iniciativa, que
se suma a d’altres que s’organitzen al llarg de l’any com el Concurs
d’arrossos, la Breda, la Castanyada, etc... i us encoratgem a que doneu
continuïtat a totes elles.
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Tres grups de treball per
assolir els objectius del PEC

Arenys de Munt vol consolidar el
Projecte Educatiu de Ciutat. (PEC)
L’1 d’octubre es va organitzar una
segona jornada de treball, en la que
va participar el nucli impulsor del
PEC, format per gent provinent del
món associatiu, de les Associa-
cions de Mares i Pares de les
escoles i per representants dels
centres docents.  El grup GOG,
contractat per la Diputació de
Barcelona, va ser l’encarregat

d’exposar una diagnosi sobre la situació educativa del poble i a partir
d’aquest estudi es van fixar els objectius a seguir.
Els 3 grups de treball que es van crear, responen bàsicament als objectius
més immediats que es fixen en el PEC. El primer que s’ha creat és el
dedicat a potenciar espais i activitats adreçades als joves del poble, el
segon a adaptar les infraestructures existents a la demanda educativa i el
tercer a potenciar el civisme. Tots aquests grups de treball tindran en compte
l’entorn natural del poble i també altres sectors socials com la gent gran, la
qual ha estat representada fins ara en les convocatòries que s’han fet del
Projecte Educatiu de Ciutat. En aquest moment ja ha entrat en funcionament
l’oficina tècnica del Projecte Educatiu de Ciutat que està situada al mateix
Ajuntament. Aquesta és una manera de recollir les propostes dels grups
de treball i d’altres representants del món educatiu i social que vulguin fer
les seves suggerències. Tot aquest treball és previst que es pugui reflectir
al Fòrum d’Educació Local que se celebrarà a Arenys de Munt la segona
quinzena del mes de gener de l’any que ve. Segons Núria Fontbona, regidora
d’Ensenyament de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, «amb el PEC es pretén
que el poble, tots els espais i les activitats que s’hi realitzen, han de passar
de ser un simple escenari a ser agents educadors» i afegeix que «només
en la mesura en què la gent s’hi impliqui podem fer d’Arenys de Munt un
poble educador i un espai per a la convivència».

Més de 6.000 euros per la
socialització de llibres

L’Escola Sobirans i l’Escola Sant
Martí d’Arenys de Munt han rebut una
subvenció de 6.090 euros del
Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya per poder
finançar el projecte de la socialitza-
ció de llibres, que porten a terme
molts centres escolars de Catalunya
i que fins ara ha aportat resultats
molt satisfactoris.
La socialització de llibres és una
iniciativa que té per objectius
racionalitzar la despesa en llibres
de text que s’han d’adquirir a
principis de curs, buscar una
fòrmula per estalviar recursos com
el paper, i fomentar valors com el
consum sostingut i el reciclatge.
Cada centre i cada AMPA, amb la
col·laboració de la Regidoria
d’Ensenyament de l’Ajuntament
d’Arenys de Munt, ha elaborat el seu
projecte per poder desenvolupar la
socialització de llibres durant el curs
escolar 2005-2006.
D’aquesta manera, els alumnes
dels dos centres de primària de la
població es podran emportar els
exemplars a casa en condició de
préstec per poder-los consultar i
després els retornaran perquè en
cursos posteriors es puguin tornar
a fer servir. L’Escola Sant Martí, ha
rebut 4.000 euros mentre que
l’Escola Sobirans n’ha rebut 2.090.

L’Aula Musical engega nous cursos
L’Ajuntament d’Arenys de Munt va signar la renovació, per a dos
anys més, del conveni amb el Conservatori del Liceu per portar la
gestió indirecta de l’Aula Musical, que es troba ubicada a les
instal·lacions del CEIP Sobirans. L’objectiu primordial que té ara
per ara l’Aula Musical, que va començar les classes a mitjans de
setembre, és captar nous alumnes i poder obrir la seva oferta a
músics ja experimentats.
Les possibilitats que ofereix l’Aula Musical pel curs d’enguany es
poden dividir en 3 grans àmbits. En primer lloc trobem el nivell
d’Iniciació, adreçat als més petits, en diferents grups, de 3, 4, 5 i
6 anys i el preparatori. En segon lloc, hi ha el nivell elemental, que
consta de quatre cursos en els quals els alumnes segueixen un
programa complet, basat en el Llenguatge Musical, el Cant Coral
i la classe individual d’ instrument. En aquest nivell l’alumne ha
d’aprendre a llegir música correctament i a tocar les partitures
amb el seu instrument. Al final del cicle hauran assolit el nivell
necessari per a superar una prova d’accés al Grau Mitjà, si ho desitgen. I en tercer lloc, hi ha els programes
d’adults. L’objectiu fonamental és que els estudiants adquireixin una base musical suficient per a poder participar
activament en les activitats de conjunt que proposa el centre.
Enguany, dins l’oferta de l’Aula Musical cal destacar com a novetat la incorporació del Cant Coral. L’associació de
la Coral del Remei va fer aquesta proposta als responsables de l’equipament per tractar de promocionar aquesta
modalitat entre la població i fer que els més petits també s’hi apuntin. D’altra banda l’Aula Musical també es vol
obrir a d’altres músics que ja toquen un instrument i que vulguin assajar o perfeccionar la seva especialitat.

Dilluns
Està a l’ordinador
de la Gemma
Garcia
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Aquest any es va tornar a fer el projecte d’acolliment d’infants Sahrauís.
Enguany es van fer més activitats per tal de sensibilitzar a la població sobre
l’estat dels refugiats, per donar a conèixer la cultura i per compartir més
amb aquests infants la seva estada amb nosaltres. La valoració ha estat
un altre cop molt positiva. El dia  9 de juliol es va fer l’acte d’acollida per part
de l’Ajuntament a Can Borrell.

Arenys de Munt va tornar
a acollir infants sahrauís

Es modifiquen els
estatuts del Consell de
Joventut

S’estan canviant els estatuts del
Consell de Joventut per poder-lo
adaptar a la realitat actual i poder
buscar fórmules per tal que els joves
participin més en el consell. Una de
les coses que es vol aplicar és la de
crear un Fòrum de Joves per tal que
aquests expressin el que volen vers
la política de joventut local i aportar-
ho al consell. En el fòrum no hi
hauria representació política.
excepte el regidor i potser no
sempre, donat que les estructures
molt representatives i reglamenta-
des no motiven la participació dels
joves.

Es reparteixen les
subvencions solidàries
En el consell de solidaritat i
cooperació del mes d’agost es va
fer el repartiment de les
subvencions d’enguany donat que
és el consell qui decideix com es fa
el repartiment de les mateixes. El
total dedicat a Solidaritat i
Cooperació ha estat de 27.021,32
euros. En subvencions 14.567, al
fons català de cooperació 2.800,
2000 aportació directa per
l’emergència del Tsunami i la resta
a activitats de sensibilització.

Descoberta Catalana
d’Amèrica
Arenys de Munt torna a organitzar,
per cinquè any consecutiu, el
Simpòsium de la descoberta
Catalana d’Amèrica. Amb l’impuls
de Jordi Bilbeny, la jornada es
desenvoluparà el XX de XXXXX i es
comptarà, entre d’altres, amb una
intervenció de la periodista Pilar
Rahola.

El cap de llista d’ERC a Arenys de Munt i regi-
dor a l’oposició, Josep M. Pitarque va deixar la
seva acta de regidor, en el darrer ple municipal
del 18 d’octubre. Pitarque, de 34 anys, va justi-
ficar la seva renúnicia al·legant motius
personals.
Josep M. Pitarque va entrar a l’Ajuntament
d’Arenys de Munt a inicis de la legislatura 1995-
1999 com a regidor de Joventut, va continuar
durant el període 1999-2003 com a regidor de
Joventut i Participació Ciutadana i des de les
eleccions de 2003 estava a l’oposició.

Josep M. Pitarque ha deixat
l’Ajuntament d’Arenys de Munt
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El dia 11 de setembre, des de les
10 del matí, la Riera d’Arenys de
Munt es va convertir en el punt de
trobada dels arenyencs. Les
parades d’associacions, entitats i
joves que exposaven els seus
productes van ser el principal reclam
de l’acte.
El canvi de senyera al campanar i la
xocolatada popular van omplir
també la Plaça de l’Església
passades les onze del matí. Pocs
minuts abans, l’acte institucional va
reunir a polítics de govern i oposició.
L’alcalde d’ Arenys de Munt va basar
el seu discurs en la necessitat de
redactar un nou marc legal per
Catalunya.

Acte institucional
Andreu Majó va fer una crida als
partits polítics catalans demanant
un esforç per aconseguir un nou
finançament, l’alcalde va dir que «no
es pot imposar cap solidaritat
econòmica i continuar l’espoli fiscal
del que és víctima Catalunya. Als
partits polítics espanyols els va

L’alcalde, Andreu Majó, reclama responsabilitat i il·lusió davant el nou estatut
de Catalunya en el seu discurs de l’11 de setembre

demanar un esforç de realisme
polític» i va assegurar que “el
problema català està mal resolt en
l’actual estructuració de l’estat i en
l’actual Constitució”. A nivell europeu
segons Majó, “l’Europa dels pobles
és l’única Europa possible”.
Finalment l’alcalde va recordar que
“un país no el fan només els polítics”
per això va reclamar al poble català
“una permanent mobilització a favor
de la nostra llengua, de la nostra
cultura i de les nostres institucions
catalanes”. L’acte va finalitzar amb
el cant dels Segadors.

Canvi de senyera
i xocolatada popular

Com ja es tradicional també es va
fer, coincidint amb la Diada, el canvi
de senyera al campanar de
l’església de Sant Martí d’Arenys. Els
escaladors arenyencs Quim Nadal,
Toni Alzina i Joan Carles Vila van ser
els encarregats de portar a terme el
canvi. Un cop fet, grans i petits van
poder degustar xocolata desfeta
amb coca.

Fira d’Artesania Catalana

Els arenyencs van gaudir del bon
temps que els va permetre passejar
per la Riera, tallada al trànsit, i plena
de parades d’artesania, entitats i
joves. Les puntaires van mostrar el
seu art amb els boixets, Ràdio
Arenys de Munt va treure els seus
aparells al carrer per copsar, en
directe, l’ambient lúdic però també
reivindicatiu de la Diada. Altres
associacions com la recentment
creada “Dona Viva” van exposar les
seves activitats.

L’Estatut de Catalunya
i l’11 de setembre

benestar · cultura · ensenyament · esports · joventut · sanitat· solidaritat · participació
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PSC D’ARENYS DE MUNT
Si avui el Sant Patró del nostre poble pogués, segurament ens renyaria a
tots els vilatans del nostre poble per la manca de decisió de cada un de
nosaltres, al nivell que ens correspongui. Si ell hagués fet el mateix que fan
els nostres governants, encara estaria pensant si dividia la seva capa i la

donava al pobre o no. Com passa amb la decisió principal a prendre a Arenys de Munt, tirar
endavant la canalització de la Riera. Segur que, segons diu la història o la llegenda del
principal precursor de la organització en parròquies europees d’aleshores i l’hora de compartir
la seva capa i donar-la, també hi havia qui li criticava la manca de fermesa militar, de trencar
la uniformitat dels soldats o de l’exèrcit romà. Ell va prendre la decisió per què així ho va
creure, no va buscar més excuses del que deien uns i altres i va prendre la decisió més
correcta de servei.
No és el nostre grup segurament ningú per donar consells sobre l’actuació dels Sants, però
sí que tenim l’actitud necessària i indiscutible davant del problema de la canalització de la
Riera donat que sempre ens hem mantingut en la mateixa posició, no enganyant a cap
arenyenc. Que durant la Festa Major d’enguany puguin pensar, a els que els toca, que convé
decidir, ja que si hem de seguir algun exemple, que no tinguin cap dubte que han de fer com
el nostre Sant Martí, per aconseguir el millor pels ciutadans. Bona Festa Major.

ERC D’ARENYS DE MUNT

Ja som al mes de novembre i un any més encarem la Festa Major, això és
sinònim de cultura al carrer, de gresca i de festa. La Festa Major és una de
les celebracions més esperades per tots els i les vilatanes d’aquest poble.

Des d’Esquerra d’Arenys de Munt creiem que la festa ha de ser dinàmica, participativa i,
sobretot, que hi siguin representades totes les generacions del poble: de petits a grans,
passant pels joves.
Una Festa Major on tots els arenyencs i les arenyenques som partíceps i també som
protagonistes. Som partíceps per fer balanç dels fets i les decisions que afecten la nostra
vida: l’entorn, el benestar, la qualitat de vida... Som protagonistes  perquè, amb enginy i
imaginació, podem muntar activitats d’allò més interessants i fer que la gent s’ho passi
d’allò més bé. Som conscients que sense la  col·laboració i participació dels voluntaris, de
les entitats, de les associacions i de tothom això no seria possible. Els hi volem agrair.
I per acabar, desitjar-vos a tots i totes una bona Festa Major. I recordeu, és la Nostra Festa
i cada any la volem millor i amb més participació que l’anterior. La Secció Local d’ERC
d’Arenys de Munt us desitja una Bona Festa Major’05!!!

ARENYS DE MUNT 2000
Benvolguts,
Com deia Aristòtil: «El que hem d’aprendre, ho aprenem fent-ho».
La Festa Major ens hauria de servir per aprendre. Aprendre a gaudir de la

festa, aprendre a potenciar la nostra cultura i la nostra identitat, aprendre a valorar l’amistat,
aprendre a conviure, aprendre generositat, aprendre respecte per la natura i a ser respectats,
aprendre a treballar per la pau, aprendre a perdonar i aprendre a saber perdre, aprendre a
ser cívics, aprendre democràcia, aprendre a ser millors, aprendre a dir que no. Però sobretot
a aprendre Festa Major!
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MOVIMENT ARENYENC PER
L’AUTODETERMINACIÓ (MAPA)

El MAPA desitja a tots els arenyencs una Festa Major il·lusionada i plaent. El MAPA, fidel al
seu esperit fundacional, creu en el dret democràtic que tenen els pobles i les nacions, a
escollir lliurement la seva forma d’organització política i si s’escau, constituir-se en Estat
independent que, sovint, és la manera de protegir els seus interessos econòmics i la seva
cultura nacional. La situació d’espoli fiscal que pateix la Catalunya Principat per part de
l’Estat Espanyol, 14.204 milions d’euros o 2,4 bilions de pessetes, l’any 2003, fa impossible
de millorar la nostra sanitat, l’ensenyament, les carreteres, etc.
Demanem a Sant Martí que defensi la inclusió de la totalitat del territori de la nostra nació, en
el text de l’Estatut, és a dir, els Països Catalans, així com el dret a l’autodeterminació recollit
a l’Estatut de Núria de 1931.
Sota la protecció del Sant encomanen aquest Estatut, per tal que no sigui una vegada més,
un exemple d’unes rebaixes anunciades sobre uns preus ja rebaixats, és una qüestió de
dignitat nacional. Creiem que els nostres polítics, defensaran la integritat d’un projecte
d’Estatut, votat per un 89% del Parlament Català. Que Sant Martí ens hi ajudi. !

  RÀDIO ARENYS DE MUNT
I TELEVISIÓ ARENYS DE
MUNT
Com cada any, des de Ràdio Arenys de Munt i Televisió Arenys de

Munt us volem felicitar per la nostra Festa Major, esperant que gaudiu dels actes que s’han
preparat. Com és costum, des de la Ràdio farem un seguiment de les activitats i,
especialment, retransmetrem l’Ofici Solemne en honor a Sant Martí, patró del nostre poble i
protagonista d’aquestes diades festives. A més, com que aquest any celebrem el nostre
22è aniversari, oferirem una jornada de portes ofertes per a tots aquells que vulguin venir a
visitar les nostres instal·lacions. Bona Festa Major a tothom!

    CREU ROJA MARESME CENTRE
Ens arriben dies de festa i joia on els arenyencs i arenyenques celebrarem
un any més la nostra festa Major. Des de la Creu Roja volem desitjar-vos una
bona festa major i com sempre aprofitem per agrair el suport que ens donen
els  socis i sòcies, voluntaris i voluntàries, l’ajuntament, comerços  i a tothom
que d’una manera o d’altre col·labora amb nosaltres.
Ens arriben constantment noticies de catàstrofes, a vegades naturals i a

vegades provocades per la mà de l’Home: Huracans, terratrèmols, guerres, fam....
Totes aquestes situacions tenen un denominador comú: Produeixen patiment i d’una manera
especial als més vulnerables. Per això la Creu Roja centra la seva acció vers aquests
col·lectius adaptant els seus projectes a les necessitats actuals i de cada territori.
Us  demanem la vostra col·laboració com a voluntaris, com a socis, comprant butlletes de
loteria, etc. Per poder seguir desenvolupant activitats  i obrint-ne de noves.
Un cop més gràcies i Bona Festa Major.
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   CEIP SOBIRANS

El CEIP Sobirans vol fer-vos partíceps d’alguns aspectes importants al
voltant dels quals gira la vida del nostre centre, perquè els arenyencs
que hem viscut aquí des que érem petits volem sentir-nos cofois de la
nostra evolució i del creixement del poble.

En aquesta escola gaudim d’un entorn natural que apreciem en tot el seu esplendor perquè
sabem que és meravellós. Les nostres activitats són respectuoses amb el medi ambient i
potencien els valors ecològics per tal de fer realitat el nostre projecte d’Escola Verda. En
aquesta línia, enguany hem iniciat la socialització de Llibres de Text que s’ha instaurat amb
molt d’èxit, doncs un 85% de famílies s’hi ha subscrit.
També potenciem valors de creixement personal per tal d’assolir l’excel·lència dels nostres
alumnes i, en aquest sentit, hem engegat el Projecte de Kinesiologia Educativa del qual
som pioners. Bona Festa Major!

   BREDA DE LA RIERA

Benvolguts convilatans,
Encara que fa tres anys que no fem la Breda de la Riera, degut a causes que ja coneixeu i
que són per manca de gent a organitzar-la, no deixem de pensar però que, un any o un altre
la tornarem a fer. Però no és per això que us adrecem aquestes ratlles, ho fem per a desitjar-
vos una Bona Festa Major, que la pugueu gaudir conjuntament amb els vostres familiars i
amics, i seguir  tots els actes de la Festa Major ja que estem segurs que en tindrem per a
tots els gustos.

    MUNTANYENCS DE LA VILA

Benvolguts,
El grup de Muntanyencs de la Vila us volem desitjar a tots una bona
Festa Major de Sant Martí així com engrescar-vos a gaudir dels nostres
camins i descobrir els voltants del poble així com tot el nostre país,
dels Pirineus fins el mar.
És ara, a la tardor, quan el bosc ens regala els seus colors més bells i
ens ofereix tota la seva esplendor, amb bolets o castanyes, i un bon

espai de calma i relax.
També us volem animar a preparar ja la propera Marxa Popular de l’any 2006.

   SANTA ROSA DELS PINS
Des del veinat de Torrent-bó, l’Entitat de Conservació de
l’Urbanització Santa Rosa dels Pins vol desitjar una bona Festa
Major a tots els arenyencs i arenyenques.
Així com molts vilatans ens vàren visitar a la nostra primera Breda,
aquest estiu passat, també nosaltres ens volem afegir a les
celebracions de la Festa Major.
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CORAL DEL REMEI

Ens agrada la música!
Ens agrada la gent!
Ens agrada la festa!
I ens agrada la nostra Festa Major!

L’entusiasme per la música i la convivència ens mou per fer viva la nostra
Coral. Tanmateix, la participació en tots i cadascun dels esdeveniments

d’un poble reflexa la vitalitat dels seus vilatans. Anima’t, participa i gaudeix aquests dies de
música, teatre, dansa,... i tot allò que t’ofereix Arenys de Munt per la festa de Sant Martí. La
Coral del Remei, com cada any, us acompanyarà el dia 11 de novembre tot cantant a l’Ofici.
Us desitgem Bona Festa Major!

AMICS PER L’ART

Un any més som aquí per recordar, compartir i gaudir de la festa major amb tots vosaltres.
Des d’Amics per l’Art us volem desitjar el millor per aquests dies, tots plegats ens mereixem
una feliç festa! Treballem per això i volem aconseguir que per aquests dies, tothom formi
part de l’Art que oferim.
L’exposició a les botigues encetarà una activitat artística, de tots i per a tots.

Amics per l’Art us desitja de tot cor la millor festa!

CENTRE MORAL
D’ARENYS DE MUNT

Estimats socis, amics i simpatitzants del Centre Moral, i a tots els
convilatans d’Arenys de Munt, Volem aprofitar l’avinentesa que ens
dóna l’Ajuntament per a desitjar-vos una bona Festa Major i que la
pugueu gaudir amb els vostres familiars i amics. No cal recordar-
vos que el Centre, com cada any, posarà en escena una obra de
teatre còmica i molt divertida que el grup de teatre del Centre us
recomana, de manera molt especial, perquè us farà riure i passar-
ho bé una bona estona.
Volem fer-vos arribar els desitjos de tots els components de les
seccions del Centre Moral perquè la Festa Major d’enguany sigui

una Festa Gran per a tothom i que la visqueu plenament. Bona Festa Major de Sant Martí, us
ho desitja el Centre Moral de tot cor.

BREDA DEL SINDICAT
Una de les diades que més gaudim els vilatans i que esperem amb il·lusió és la nostra Festa
Major. La Breda del Sindicat desitja que, un any més, la bona harmonia i el bon afer sigui
presents en tot moment. Bona Festa Major!
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SANT MARTÍ

Des de l’Agrupament Escolta Sant Martí volem desitjar una bona Festa
Major a tothom. També agrair a totes aquelles persones que al llarg

d’aquests 21 anys de «Cau» han format  part, col·laborat i animat a fer créixer i
fiançar una entitat com la nostra.
Aprofitem aquest espai per acomiadar-nos de tots vosaltres i anunciem la dissolució definitiva
de la nostra entitat al poble. També volem convidar-vos a tots a la festa de comiat que tindrà
lloc el mes de desembre. Molt agraïts i bona Festa Major.

     ASSOCIACIÓ DE JUBILATS
 ESPLAI VERGE DEL REMEI

Canvi d’hora del rellotge. Vol dir que des d’ara i durant un temps les
tardes seran curtes, fosques, i potser, per algunes persones, també un
xic més tristes. Però també hi ha una alegria, una llum: arriba la Festa
Major, arriba Sant Martí. És una festa per a compartir taula, amistat,

alegria i, si cal, també una mica de disbauxa. Com el nostre Sant Patró que compartí la
capa amb un necessitat, nosaltres també volem compartir alegries i penes amb tot el poble.
L’Esplai dels Jubilats, és una entitat que agrupa un nombre important de socis, i com a tal
entitat volem felicitar tots els arenyencs i desitjar-los una Bona Festa Major.
A la tardor de la vida com a la tardor de la natura estem plens de fruits, d’experiències, de
records i de seny. La Festa de Sant Martí és una bona raó per alegrar-nos i preparar-nos per
a la solidaritat que tot el nostre món necessita. A l’Esplai tenim les portes obertes a tothom
qui vulgui trobar un escalf  en aquests dies curts i freds que s’acosten.
Bona Festa Major.

PUNTAIRES
VERGE DEL REMEI

Estem a prop de l’11 de novembre, tots els Arenyencs coneixem prou bé
aquesta data. sembla que fou ahir però quasi ha passat un any, reflexionant

una mica ens adonem de quantes coses passen en tant poc temps oi?. Una
majoria per desgràcia són negatives huracans, terratrèmols, accidents, i mentrestant

mig món passa gana, sembla una ironia dir això a principis del segle XXI però la realitat és
la que és. És cert que en el nostre poble gaudim la majoria de famílies de privilegis mancats
a molts altres països, ja que tenim aigua, menjar, escoles per els nostres fills etc., etc., tenim
un poble tranquil gaudim de bona natura, som gent civilitzada i volem viure amb pau, tolerància
i respecte  vers els altres.
Per tant esperem que el nostre patró Sant Martí ens conservi aquests privilegis i ens porti
pel bon camí. Bona Festa Major! L
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 CENTRE D’ESPORTS
ARENYS DE MUNT

El temps de Festa Major ens convida a fer una petita aturada en la
nostra activitat diària que sovint passa a un ritme massa atrafegat.
És temps de reunions familiars, de mostrar la nostra hospitalitat amb
els que ens visiten, de divertir-nos i de reafirmar la nostra identitat

com a poble. No deixem passar aquesta oportunitat i aprofitem-la.
Des de la secció d’hoquei patins del C. d’E. Arenys de Munt, us desitgem a tots que aquesta
Festa Major us vagi sobre rodes i us convidem a que recolzeu, com a practicants o com a
afeccionats, aquest esport tant arrelat entre nosaltres.

Bona Festa Major

SOCIETAT DE CAÇADORS
D’ARENYS DE MUNT

Amb motiu de la Festa Major d’enguany, volem felicitar a tots els socis d’aquesta entitat i a
tots els veïns del nostre poble en general. Som una petita societat on cada any tenim menys
socis; ja sigui perquè la fauna cada vegada és més reduïda, o perquè no hi ha gaire jovent
a qui li agradi practicar aquest esport, la caça.
Tot i això som un grup que cada any, quan arriba la tardor, disfrutem de la nostra afició i
aprofitem el privilegi de passejar pels nostres boscos tot guadint de la natura.

Bona Festa Major

BREDA DE LA PLAÇA

El Sant de l’estiuet torna, puntual, a la seva cita al bell mig de la tardor, i sota la mitja capa hi
amaga un bon plec de propostes perquè els ciutadans d’Arenys de Munt i els nostres
convidats passem una excel·lent Festa Major.
El nostre Sant Martí, com aquell qui diu, membre destacat de la Breda de Plaça, ja que hi és
del tot present des del frontal de l’església, és un bon testimoni per ajudar a fer el balanç
anual del que ha estat enguany la nostra gran festa d’estiu. Balls, àpats al carrer, jocs,
cercaviles, competicions esportives, concursos d’enginy amb un punt de temeritat i moltes
dosis d’humor, com ha estat aquest any per primer cop la baixada de carretons per alguns
carrers de la Breda de Plaça, i per damunt de tot, molta, moltíssima gent als carrers amb
ganes de participar, i molta altra gent que durant tot l’any treballa, accelerant la dedicació
quan s’acosten els tres dies de Breda de Plaça, perquè es puguin generar aquests llaços
de complicitat, tan invisibles però tan sòlids, que constitueixen la clau de volta de l’èxit de la
festa.

Bona Festa Major a tots!
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ASSOCIACIÓ DE PUNTAIRES
D’ARENYS DE MUNT

L’Associació de Puntaires d’Arenys de Munt us desitja una bona
Festa Major.
També un agraïment a l’Ajuntament, entitats i persones que amb
el seu recolzament i col·laboració fan possible el nostre lema
«Promoció, foment i prestigi».

Bon Sant Martí!

JUNTA DE L’AMPA
DEL CEIP SOBIRANS

A Arenys de Munt ens preparem, novament, per celebrar l’esdeveniment festiu i cultural més
destacat del nostre calendari local. Des de la junta de l’AMPA del CEIP Sobirans, escola
que ja ha entrat en el seu tercer any de vida, ens ve de gust adreçar-nos a tot el poble
d’Arenys de Munt per desitjar a tothom molt bona Festa Major. Aquests dies de celebració
són dies per passar-s’ho bé, de gresca i de disbauxa, i també dies de fred, que compensarem
estrenant l’abric i menjant el relleno amb la família, durant la diada de Sant Martí.

El nostre poble està creixent, fet que queda palès amb l’augment del nombre d’alumnes a
l’escola. Esperem que, com cada any, Arenys de Munt mostri el millor de si mateix en aquesta
Festa Major, el millor de la seva riquesa cultural i del seu esperit participatiu i integrador. Així
farem que els nous arenyencs sentin que Arenys de Munt també és el seu poble i casa seva.

Bona Festa Major

 AMPA CEIP SANT MARTÍ

Una feina només es pot fer bé si abans -i després- hi ha temps per al
descans. I és per descansar que els humans hem instaurat les nostres
festes. Des de l’Associació de Mares i Pares del Col·legi Sant Martí
desitgem, doncs, que aquests dies tinguem temps per descansar
però també per dedicar-ne una mica més a aquells que més estimem,

seguint aquell consell anònim que diu: «dedica a l’educació del teu fill la meitat de diners
però el doble de temps».

L’AMPA del CEIP Sant Martí us desitja bona Festa Major
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Participació en el
Correllengua 2005

El diumenge 25 de setembre va ser
el dia triat per Arenys de Munt per
afegir-se al Correllengua, una
iniciativa a favor de la llengua i la
cultura catalanes i que té per objectiu
fomentar l’ús social de la llengua en
tots els àmbits.
La taula rodona “Situació de la
llengua i perspectives de futur” va
ser l ’acte emmarcat en el
correllengua i comptà amb la
participació dels historiadors Jordi
Bilbeny i Agustí Barrera, del
professor Francesc Forn, del filòleg
Xavier Mitjà, i de Josep Ximenes,
representant del grup d’ERC. L’acte
va oferir als assistents la possibilitat
de participar de manera oberta.
La participació al Correllengua
també significà renovar el manifest
que enguany té com a tema central
la l lengua catalana en l’àmbit
europeu.
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Un any més, el 18 de setembre es va organitzar el Dia del Malalt. La festivitat
porta celebrant-se des de fa 35 anys i va començar a les 10 del matí, hora
en què els voluntaris van traslladar els malalts des de les residències
geriàtriques Sant Martí i Verge del Remei fins a Lourdes. A les 11 es va
celebrar una missa, oficiada per Mossèn Joan Prat i acte seguit els més
petits de l’esbart dansaire van oferir uns balls ens honor als malalts. Tots
els participants van poder gaudir després d’un piscolabis i d’un dinar al
restaurant del Santuari. Després de l’àpat, el grup dels cantaires de Sant
Iscle van oferir una actuació fent la cantata d’algunes de les havaneres
més populars.
Montserrat Carreras, regidora de Benestar Social, vol agrair el suport de
tothom, especialment als organitzadors, Càritas, ja que un dels trets que
caracteritza aquesta festa és la col·laboració de manera desinteressada
de diverses persones a títol personal i de col·lectius del poble. La Creu
Roja va oferir la seva ajuda amb ambulàncies i molts arenyencs també van
posar a disposició els seus cotxes particulars per poder traslladar alguns
malalts.

Arenys de Munt celebrà el 35è
aniversari del Dia del Malalt

Els avis celebren el
«Matí de la Gent Gran»

Arenys de Munt va celebrar, el 23
d’octubre el «Matí de la Gent Gran».
La jornada va començar amb una
xocolatada per tota la gent gran,
després hi va haver l’actuació
musical d’alguns membres del
Casal de gent gran del Parc de
Mataró i, després, de la Coral Infantil
«Els Rosssinyols» d’Arenys de Munt.
A  la mitja part  Maria Campmajó va
recitar tres poesies i Cristòbal
Verdura va explicar una sèrie
d’acudits i una història sobre un tal
Martí. Per acabar el matí es va servir
un aperitiu al qual hi va assistir un
gran nombre de gent que no hi eren
a primera hora. En definitiva un matí
ben participat per tothom i amb una
alta participació de gent gran.

Arenys de Munt va participar, un any més, a la Fira de Calella, que enguany
complia 25 anys, i que es va inaugurar amb la presència del Conseller en
Cap de la Generalitat Josep Bargalló. La regidoria de Promoció Econò-
mica de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, Maribel Mozas, juntament amb
diverses entitats del poble, van presentar un stand amb els productes típics
i les activitats culturals que s’han fet durant el darrer any a Arenys de Munt.
Les dues associacions de puntaires del poble també van tenir un paper
destacat i van fer una exhibició durant els dies de la fira. Diverses entitats
del poble també van col·laborar en la seva elaboració aportant dades sobre
les activitats culturals que s’han fet durant tot un any. Per a l’ocasió, la
regidoria de promoció econòmica també va posar a l’abast dels participants
un tríptic informatiu i turístic del poble, que ha estat editat en diverses
llengües.

Arenys de Munt participa amb
un stand a la Fira de Calella

arenysAMUNT  novembre  2005

benestar · cultura · ensenyament · esports · joventut · sanitat· solidaritat · participació
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La policia acaba amb
l’onada de punxades

Arenys de Munt va patir del 27 d’agost al 9 de setembre
una onada de punxades a les rodes d’un centenar de
vehicles que es trobaven estacionats als carrers de la
població. Arran de la gravetat de la situació, la Policia
Local va muntar un servei especial de vigilància per tal
de localitzar l’autor o autors dels fets i, fruit d’aquest
seguiment policial, el 9 de setembre al matí, un agent de
la policia d’Arenys de Munt va poder veure com un home
punxava les rodes de quatre cotxes que es trobaven
aparcats a la carretera de Lourdes. L’autor dels fets va
ser aturat pel policia i després d’intervenir-li una navalla
i un objecte punxant, va ser posat a disposició dels
Mossos d’Esquadra i del jutjat de guàrdia d’Arenys de
Mar. Segons Cristóbal González, «la policia havia d’actuar
ràpid perquè no podíem permetre que cada nit hi
haguessin cinc  o sis cotxes amb rodes punxades. El
servei especial va ser un èxit ja que en molts pocs dies
vam poder aturar al pressumpte autor dels fets».

El 7 d’octubre, la Policia d’Arenys de Munt va ser alertada
d’un robatori en un establiment de productes informàtics de
la població. Dos joves van entrar en el comerç i mentre un
parlava amb el dependent, l’altre va aprofitar per robar una
vídeoconsola. La policia va iniciar ràpidament la recerca dels
dos sospitosos, que van ser localitzats a la parada de bus de
l’entrada del poble i, després de traslladar-los a les
dependències policials, els agents van trobar el material que
havia estat robat, enmig de la roba.
Els dos joves, que eren menors d’edat i d’origen rumanès,
van ser posats a disposició dels Mossos d’Esquadra d’Arenys
de Mar per instruir les diligències.

La policia recupera el material robat d’un
establiment informàtic d’Arenys de Munt

Campanya per retirar vehicles abandonats
Una de les funcions de la policia local és controlar que els vehicles
que estacionen a la via pública no presentin signes d’abandonament.
Totes les poblacions tenen un índex d’abandonament de cotxes molt
alt i a Arenys de Munt, només durant l’any passat, la policia va fer 210
gestions per localitzar propietaris de vehicles, dels quals 40 van ser
donats de baixa. Segons Cristóbal González, sergent de la policia
local, «primer hi posem una enganxina i al cap de 10 dies fem la
denúncia». Si el propietari no respon, es porta al dipòsit municipal al
cap d’uns dies i s’inicia tota la burocràcia per donar de baixa d’ofici
aquell vehicle. La policia d’Arenys de Munt comunica als arenyencs
que és absurd abandonar un vehicle ja que «als propietaris, nosal-
tres els podem fer tota la tramitació per donar de baixa un cotxe i fins
i tot el desballestament es gratuït».
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La Sala Municipal de l’Ajuntament
d’Arenys de Munt va acollir, el
divendres 16 de setembre, dos
actes dirigits a fomentar la
participació dels ciutadans. El pri-
mer fòrum de càrrecs electes durant
la democràcia va servir per debatre
entorn el camí que ha de seguir el
poble pel que fa al creixement.
Durant el fòrum els regidors que
actualment estan al capdavant de
l’equip de govern van ser els
encarregats d’explicar a alguns
càrrecs d’altres legislatures
passades les actuacions priorità-
ries del Pla General i l’estat de
projectes com el del mercat munici-
pal, la biblioteca i la zona esportiva.
Més tard una vintena d’arenyencs
van assistir a la compareixença pú-
blica del govern.

L’habitatge i els
equipaments

Després de la presentació que van
fer els regidors sobre els projectes
més immediats i la feina que s’ha
fet durant un any, els càrrecs
exelectes van tenir l’oportunitat de
dir la seva. L’exalcalde Josep
Lloveras va incidir al llarg de la seva
intervenció en el problema de
l’encariment de la vivenda i el fet que
això obligui als veïns a marxar a

El govern fa la seva
compareixença

Abans de la compareixença va tenir lloc, a porta tancada, el fòrum de càrrecs
electes de la democràcia

d’altres poblacions per poder viure.
Lloveras també va remarcar que
potser s’haurien d’establir altres
criteris urbanístics perquè el preu de
l’habitatge sigui més assequible,
sobretot pels joves. Els regidors
també van parlar d’altres temes
com la mobilitat, la gent que es des-
plaça fora d’Arenys de Munt a
treballar però que es queda a viure
al poble i de la gran quantitat d’alum-
nes als centres d’ensenyament de
primària que reflecteix la necessitat
d’una tercera escola. La regidora de
sanitat i benestar social, Montserrat
Carreras, va parlar de les dificultats

admin is t ra t ives
amb les que es
troben per poder
construir una nova
r e s i d è n c i a
geriàtrica al poble,
ja que demanen
uns requisits que
molts pobles no
poden complir. El
fòrum va acabar
amb una proposta
de traslladar l’acte
a un dia entre
setmana perquè
hi participessin

més càrrecs d’altres legislatures
passades, ja que la resposta no va
ser l ’esperada. D’altra banda,
també es va esmentar la possibilitat
de crear una comissió perquè es
triessin temes que poden ser
d’interès a l’hora de debatre’ls.

Tots els projectes en
només 20 minuts
Després del fòrum, la Sala Munici-
pal va obrir les seves portes perquè
els arenyencs poguessin participar
a la compareixença pública del
govern. El regidor de participació
ciutadana, Alfons Molons va ser
l’encarregat de presentar l’acte.
Durant prop de 20 minuts l’equip de
govern va explicar als assistents tota
la feina que s’ha fet durant aquest
any i les línies d’actuació a seguir
amb els projectes més immediats
com la Biblioteca, la dinamització
del mercat municipal, l’ensenya-
ment al poble i la zona esportiva. Les
explicacions van donar peu a fer un
debat amb el públic assistent que
va adreçar preguntes al govern en
relació amb temes com la riera i
l’aparcament.
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L’objectiu central del Pla director és
aproximar l’organització municipal a la
ciutadania, fent-la més permeable, i
reforçar la participació, el coneixement
i la implicació ciutadana en la vida del
municipi,  com a vies necessàries per
avançar en la qualitat democràtica. En
principi s’ha previst que el Pla quedi
repartit en cinc eixos d’actuació;  el pri-
mer eix gira al voltant de l’adequació de
l’Administració Local en relació a la
Participació Ciutadana. El segon, dels
òrgans i espais de Participació
Ciutadana. El tercer eix treballa la millora
de la Comunicació i la Informació. En
quart lloc, en projectes de foment de
l’associacionisme i la ciutadania i el
darrer eix es dedica a la promoció de la
participació i els valors comunitaris en
l’àmbit educatiu.
De cada eix hi ha varies actuacions
recomanades per tal d’acomplir els

El passat dia 5 d’octubre es va fer la presentació del document final del Pla de
Director de Participació Ciutadana. El document ha estat redactat amb les
aportacions dels vilatans en sessions de treball específiques. L’acte va comptar
amb la presència d’unes 25 persones.

objectius de l’eix i també per complir
l’objectiu central.
La presentació del Pla director va
comptar amb la presència del
sociòleg Josep Martí que va fer una
conferència sobre participació. De la
conferència cal destacar la claredat
de les explicacions i també els múl-
tiples exemples exposats per tal de
diferenciar del que és i del que no
és la participació. Martí va dir que
érem un poble molt avançat en
participació ja que pocs municipis
com el nostre tenen previst un Pla
de Participació i un reglament:
documents que ben aviat tindrem.
És per això que, durant l’acte, els
organitzadors van donar im
esborrany del Reglament de
Participació per tal que tothom que
ho vulgui pugui presentar esmenes,
propostes, etc. El reglament serà el
marc normatiu en què es basarà la
participació a Arenys de Munt i que
s’ha fet tenint en compte les
observacions del Pla director.L’acte es va portar a terme a la masia de can Borrell

Els cinc eixos d’actuació
EIX 1. ADEQUACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL
EN RELACIÓ A LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA

EIX 2. ADEQUACIÓ DELS ÒRGANS I ESPAIS DE
PARTICIPACIÓ CIUTADANA

EIX 3. MILLORA DE LA COMUNICACIÓ
I LA INFORMACIÓ

EIX 4. PROJECTES DE FOMENT DE
L’ASSOCIACIONISME I LA CIUTADANIA ACTIVA

EIX 5. PROMOCIÓ DE LA PARTICIPACIÓ I ELS
VALORS COMUNITARIS EN L’ÀMBIT EDUCATIU

1
2

3
4

5

Pla director deParticipació Ciutadana
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L’any 2004, l’Ajuntament d’Arenys de Munt i la Diputació
de Barcelona, des de l’Oficina de Patrimoni Cultural,
van signar un conveni per tal d’inventariar el patrimoni
d’Arenys de Munt, amb l’objectiu de disposar d’una
eina de treball que permetés conèixer quins són els
elements culturals i naturals d’interès del nostre
municipi, per establir posteriorment mesures per a la
seva protecció i difusió.
Aquest estudi pretén inventariar i descriure tots aquells
elements significatius del patrimoni immoble (edificis,
conjunts arquitectònics, elements arquitectònics i
jaciments arqueològics), del patrimoni moble (objectes
singulars i col·leccions), del patrimoni documental
(fons fotogràfics, documentals i bibliogràfics), del
patrimoni immaterial (manifestacions festives,
tècniques artesanals, costumari, tradició oral, cuina,
música i dansa) i del patrimoni natural (zones d’interès
natural i arbres d’interès, espècies d’interès).
Això significa que l’inventari ha de recollir tots els
elements significatius del nostre municipi: les masies;

les ermites; els forns, els tallers, … i altres mostres d’arqueologia industrial; les barraques de pastor o de pagès;
les creus de terme; les fonts, els arbres monumentals i altres indrets naturals o paisatgístics; les col·leccions
d’objectes; els arxius, els documents antics i les col·leccions d’antigues fotografies; les llegendes, els costums,
les festes, els balls i les cançons, vigents o desaparegudes; etc.
Està previst que durant aquest mes de novembre s’iniciïn els treballs d’obtenció d’informació gràfica i documental
que pugui ser útil per a l’elaboració de l’inventari, que anirà a càrrec de l’empresa ACTIUM, sota la supervisió
tècnica de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona. La realització de l’inventari es basarà,
també, en els estudis que ja es disposa i comptarà amb els coneixements i l’experiència de les entitats i persones
del poble que hi vulguin col·laborar.

Inventari de patrimoni
cultural i natural

L’Ajuntament instal·la un
semàfor a la carretera C-61

La instal·lació d’un
semàfor regulador a
l’entrada del nucli urbà
d’Arenys de Munt era
una obra pendent de
l’anterior legislatura,
quan es va eixamplar
la banda dreta de la
Riera i Penya. S’ha
esperat però a que la
Generalitat de Cata-
lunya fes la reforma de
la carreteraC-61 -que
ha consistit en l’am-

pliació dels carrils i s’ha renovat el ferm- per posar-lo. Segons Eudald Illa,
regidor de Governació, calia donar una solució per regular d’alguna manera
la fluidesa de cotxes de la zona». El semàfor permetrà regular la circulació
de cotxes que passen per la carretera així com l’accés cap al polígon
industrial a més de fer disminuir la velocitat dels cotxes que entren a Arenys
de Munt. El cost de l’obra és de 33.000 euros.

Canvi del clavegueram
al Rial Bellsolell

L’Ajuntament d’Arenys de Munt ha
canviat tota la xarxa de clavegueram
del Rial de Bellsolell, entre la riera
i la carretera de Sant Celoni ja que
es trobava en un estat deficient,
donat als anys i l’antiguitat de les
conduccions.

arenysAMUNT  novembre  2005



L’Ajuntament organitza
un taller de compostatge
casolà

Properament l’Ajuntament d’Arenys
de Munt té previst oferir uns tallers
gratuïts sobre el compostatge
casolà dirigits als ciutadans
interessats en aquesta activitat, amb
l’objectiu de difondre i fomentar
aquesta pràctica a la nostra ciutat.
S’informarà sobre el funcionament
de la campanya del compostatge
casolà i les condicions de
participació, també es facilitarà tota
la informació necessària per dur-lo
a terme i aclarir dubtes i preguntes.
Tots aquells que estiguin interes-
sats a assistir a aquests tallers i
adquirir un compostador per
començar a practicar el compos-
tatge casolà, hauran d’adreçar-se a
l’Ajuntament en horari de 15 a 19 h i
omplir el full d’inscripcions.

L’aigua corrent ja arriba
al nucli de Torrenbò

L’Ajuntament d’Arenys de Munt ha
portat, a través de canonades,
l’aigua corrent des de la urbanització
Els Tres Turons fins al nucli de
Torrenbò, a més de col·locar cinc
hidrants per tal de prevenir incendis
en aquesta zona.
Segons l’Ajuntament d’Arenys de
Munt, «calia fer una aposta urgent
per portar l’aigüa a Torrenbò ja que
la sequera d’aquests últims anys ha
perjudicat força els pous naturals
que encara bastien les cases
d’aquest nucli i durant l ’estiu
comportava molts problemes».
L’obra ha estat recepcionada per
l’empresa que té la concessió de
les aigües d’Arenys de Munt i tothom
que vulgui connectar-se a la xarxa
municipal d’aigua, cal que faci la
sol·licitud a l’oficina de SOREA, que
es troba situada al costat de
l’Ajuntament.
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La Ruta de les Masies i el Pla
de Desenvolupament Turístic

El Departament de Desenvo-
lupament Local de la Gene-
ralitat ha concedit una sub-
venció a l’Ajutament d’Arenys
de Munt per començar a ela-
borar un Pla de deselvolupa-
ment turístic. Segons Maribel
Mozas, ara per ara s’han fet
diverses reunions, amb dife-
rents entitats de la població
així com també amb els res-

tauradors i  els propietaris de les masies que hi ha a Arenys de Munt. Amb
aquestes trobades es pretén que tothom aporti les seves idees per poten-
ciar els elements destinats al turisme de proximitat. Amb aquestes idees i
amb l’estudi del territori i del nostre patrimoni natural i cultural es podrà
redactar el Pla de Desenvolupament turístic de la població. D’entre algu-
nes de les activitats turístiques que ja s’han engegat hi ha la Ruta de les
Masies; un recorregut de dues hores amb un itinerari que passa per quatre
masies emblemàtiques del poble. Són visites guiades que es fan els diu-
menges i el punt de partida es la plaça de l’església. Es visita l’exterior de
les masies de Can Maiol, ca l’Amat de la Torre, can Sala de Dalt i can
Bellsolell.

La urbanització de les Suredes
arriba a la recta final
A principi d’estiu l’Ajuntament va
començar la urbanització del ca-
rrer Suredes, amb l’arranjament
de totes les canonades d’aigua,
es va reparar tot el clavegueram, i
es van substituir serveis com la
llum, la línia telèfonica. Es preveu
que després de la construcció de
les voreres, d’aquí pocs dies co-
menci a asfaltar-se tot el tram.
L’obra, que puja 255.925 euros,
ha estat sufragada al 50% entre
l’Ajuntament i els veïns, en con-
cepte de contribucions especials.

Nous jocs a les places Pep
Ventura i Verge de Montserrat

Des de fa setmanes les
places Pep Ventura i Ver-
ge de Montserrat tenen
nous jocs infantils que
són homologats i també
s’ha instal·lat unes rajo-
les de cautxú per tal
d’absorbir els impactes
dels nens. El cost total
dels jocs infantils és de
10.000 euros.
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Lliurament del IV Premi
Domènec Perramon

Les entranyes del foc, del valencià
Salvador Iborra, és el títol de l’obra
que ha estat guardonada amb el
premi Domènec Perramon de
poesia 2005, convocat per la
regidoria de cultura de l’Ajuntament
d’Arenys de Munt. Al certamen, que
enguany arribava a la quarta edició,
s’hi van presentar un total de 10
obres, 9 de les quals provenien
d’autors de diverses localitats dels
Països Catalans.
L’acte d’entrega de premis es va
portar a terme el dissabte 17 de
setembre, a la Masia de Can Borrell,
davant una trentena d’assistents.
Per amenitzar l’acte, el cantautor
Toni Subirana va posar la nota
musical interpretant poesies de
Josep Maria de Segarra.

L’empresa GISA adjudica
les obres d’ampliació de
l’IES Domènec Perramon

El 27 d’octubre, GISA, l’empresa
pública de la Generalitat de
Catalunya va adjudicar a la
constructora Construcciones Deco
SA, les obres d’ampliació de l’IES
Domènec Perramon.
L’ampliació de l’institut d’Arenys de
Munt contempla, segons el projecte,
la construcció d’un gimnàs, uns
vestidors, una cuina de tipus
càtering i un menjador, i finalment
una sèrie d’aules i espais
necessaris per completar el
programa definit per a un centre de
secundària d’una línia.
L’equip d’arquitectura que ha
redactat el projectge és  M&P,
arquitectes associats i el termini
d’execució de l’empresa construc-
tora és de 15 mesos. El pressupost
total és de 2.914.040,11 euros i es
preveu que l’obra acabi durant l’any
2007.

Millores al centres de
primària d’Arenys de Munt

Com cada any,
aprofitant les vacan-
ces escolars, l’Ajun-
tament d’Arenys de
Munt fa reformes i
millores als diferents
centres educatius del
poble.
Enguany, en el CEIP
Sant Martí s’ha fet una
primera fase d’ade-
quació de la ins-
tal·lació elèctrica del
centre, gràcies a una
subvenció que va
concedir la Genera-

litat, de 18.000 euros. Segons Núria Fontbona, «ara estem treballant per tal
que l’any vinent es pugui executar la segona fase».
D’altra banda, durant l’estiu també es va instal·lar un terra de linòlium a
l’aula de música del centre, es va portar a terme la primera fase de renovació
del terra del primer pis de l’edifici antic, es van pintar les aules de l’edifici
nou i també, amb la col·laboració de l’AMPA es va instal·lar mobiliari infantil
al pati.
Pel que fa al CEIP Sobirans, tot i ser una escola nova, l’Ajuntament  també
va fer actuacions durant aquest estiu, com per exemple s’han posat tendalls
a les classes d’educació infantil per protegir els alumnesdel sol ja que són
aules orientades al sud. També s’ha dotat de mobiliari el pati d’educació
infantil i s’ha comprat material necessari pel centre.

Proposta d’acord per crear
l’Escola Bressol Municipal
L’Ajuntament d’Arenys de Munt va aprovar, en el ple del 26 de juliol, una
proposta d’acord per a la creació de l’Escola Bressol Municipal. Segons
Núria Fontbona, regidora d’Ensenyament, amb aquesta proposta «Arenys
de Munt assumeix el compromís de desenvolupar un projecte d’Escola
Bressol per a la població i alhora crear el nombre de places que preveu el
Mapa Escolar de la Generalitat de Catalunya per l’any 2008».
Ara per ara s’està treballant en el plec de clàusules que haurà de regir la
gestió i concessió del servei i s’està a l’espera que s’acabi de tramitar la
Unitat d’Actuació de can Barbeta, on l’Ajuntament projecta la construcció
del nou equipament educatiu.
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RESIDÈNCIA
SANT MARTÍ

Centre Residencial Assistit
i Centre de Dia

Rbla. Francesc Macià, 1 · Tel. 93 795 11 68
08358 Arenys de Munt Servei 24 h.

PERE I ÀNGEL

SERVEI DE NETEJA
INDUSTRIAL I PARTICULAR
SANEJAMENTS
DESEMBUSSOS
CLAVEGUERAM
FOSSES SÈPTIQUES
NETEGES TÈCNIQUES

TEL. 93 750 20 71
        93 750 63 77
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Ramona Planas,
que ha estat designada
presidenta de Creu Roja
Maresme Centre.
Planas és membre de la
Creu Roja des de l’any 1978.
Ha estat vicepresidenta del
que era l’Assemblea Local d’Arenys de Munt i Sant Iscle
fins que es va crear la Creu Roja Maresme Centre on
ocupava el càrrec de la vicepresidència.

Feytiat, Leun i
Arenys de Munt

Del dijous 25 d’agost fins al diumen-
ge 28, una delegació de l’Ajuntament
d’Arenys de Munt, del comitè
d’Agermanament i de la Colla de
Geganters de la nostra Vila, vàrem
anar a Leun, poble alemany ager-
manant amb Feytiat, per celebrar els
seus 25 anys d’agermanament. A
l’acte hi vam anar convidats pels
nostres germans de Feytiat i cal dir
que l’acolliment i l’entussiasme de
les famílies alemanyes, en motiu de
la celebració d’aquest aniversari, va
ser excel·lent.
Dins dels actes programats pels
organitzadors de l’esdeveniment hi
trobem una marxa popular pels ca-
rrers de la vila de 2000 quilòmetres,
que és la distància que hi ha entre
Feytiat i Leun, d’anada i tornada, la
qual hi vàrem participar tota l’ex-pe-
dició. També vam gaudir d’una visi-
ta guiada per la població i voltants i
balls a l’envelat, als vespres, a l’estil
Alemany, amb cervesa inclosa.

Els gegants d’Arenys
de Munt van fer una cer-
cavila pels carrers de
Leun, on van causar
molta expectació ja que
era la primera vegada
que a Leun veien, per
primera vegada, uns
gegants.
El dissabte al matí es
van celebrar els actes
oficials dels 25 anys
d’Agermanament Fe-
ytiat-Leun, on hi va inter-
venir també, amb un discurs,
l’alcalde Andreu Majó.
El diumenge al matí es va celebrar
una missa comunitària de totes les
religions existents al poble, catòlics,
protestants, etc...
Al migdia es va fer una desfilada fi-
nal pels carrers del poble, amb ca-
rrosses incloses, de totes les as-
sociacions que van participar en els
actes d’aquests 25 anys

d’agermanament entre alemanys i
francesos on, novament, els ge-
gants d’Arenys de Munt van ser
l’atracció de les màquines fotogràfi-
ques. Des de l’AMUNT ARENYS vo-
lem agrair públicament al nostres
germans de Feytiat que fessin pos-
sible la nostra participació en els
seus actes d’aniversari i així, sege-
llar unes relacions també amb els
alemanys de Leun.

Joan Puigduví,
pels seus
12 anys com a
jutge de pau
d’Arenys de Munt
i per la seva
participació en el
món associatiu.
Sempre el
recordarem

Arenyencs...

arenysAMUNT  novembre  2005
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Especialitat en entrepants calents
Conserves de les ries gallegues

Local climatitzat

Sant Martí, 42 · 08358 Arenys de Munt · Tel. 93 793 93 25

RoviraCafè

L’Ajuntament projecta
il·luminar el parc de can Jalpí

Els Serveis Tèc-
nics de l’Ajunta-
ment d’Arenys de
Munt van fer fa
mesos el projec-
te d’il·luminació
de can Jalpí que,
després de lici-
tar-se, ha estat
adjudicat a una
empresa d’elec-
tricitat que té pre-
vist realitzar
l’obra abans
d’acabar l’any.
El projecte con-
sisteix en la

instal·lació de fanals de baix consum a tot el passeig paral·lel a la riera, a la
zona de la marquesina i la dels bancs, per tal de fer la zona més agradable
i evitar espais foscos. El cost total de l’obra és de 146.000 euros.

La brigada fa millores
a l’Avinguda de la Pau

La brigada munici-
pal ha estat fent
petites millores a
l’avinguda de la
Pau, cantonada al
carrer la Rasa.
L’actuació ha con-
sistit en fer de nou
la vorera esquerra,
un pas de minus-
vàlids i també es va
instal·lar unes bara-
nes per tal d’ajudar
al vianant a pujar la
pendent de les es-
cales, que també

han estat eixamplades. La Policia Local també hi va col·laborar amb la
nova senyalització vial.

Arranjaments a la cruïlla
del carrer de les Flors

La brigada municipal ha millorat la
cantonada del carrer de les Flors
amb el carrer Josep M. Soler. De fet,
la reforma es va fer a petició de molts
pares d’alumnes del CEIP Sant
Martí, que van demanar que
l’Ajuntament actués per tal que els
cotxes no aparquessin dalt de les
voreres ja que és una zona de pas
pels alumnes del centre docent.
Arran d’això l’Ajuntament ha posat
pilones i ha marcat un pas de
vianants.
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Projecte d’enllumenat
de la zona esportiva

L’Ajuntament ha aprovat la
instal·lació de llum ordinari en el pas
que va des de la zona esportiva fins
on s’acaba el camp de futbol. Es
tracta d’un projecte que, segons
Eudald Illa, regidor d’obres i serveis,
és del tot necessari ja que ara, quan
es vol il·luminar aquesta zona, s’han
d’encendre les torres del camp ja
que són els únics fanals existents.
El cost de l’obra és de 17.000 euros
i es preveu que els fanals estiguin
instal·lats abans d’acabar l’any.



la nova zona esportiva
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La construcció de la zona esportiva
de Can Zariquei cada vegada està
més aprop. El 29 de setembre,
l’alcalde Andreu Majó, acompanyat
dels representants de la resta de
municipis que formen part del
projecte, es va reunir amb l’empresa
encarregada de redactar el projecte
per tal que els presenti el pla de
viabilitat. L’objectiu és saber quines
instal·lacions esportives es podran
ubicar a la zona. La trobada es va
portar a terme a la Diputació de
Barcelona.

Un projecte abans
d’acabar l’any

Després de la petició de l’Ajuntament
d’Arenys de Munt, la Diputació de
Barcelona es va comprometre a
pagar la redacció del projecte
definitiu abans de finalitzar el 2005
amb una partida pressupostària de
126.253 euros. D’aquesta manera,
tot estaria enllestit perquè el proper
any es comencés a construir la zona
esportiva.
Els Plans d’Instal·lacions Esporti-
ves de Catalunya (PIEC) ha atorgat

Un pas endavant per a

a Arenys de Munt la construcció d’un
nou pavelló. S’ubicarà a la nova zona
esportiva mancomunada de Can
Zariquei. Per aquesta raó i després
de saber totes les instal·lacions que

es construiran a la zona, també
s’hauran d’estudiar les caracterís-
tiques del consorci amb la resta de
municipis que formen part del
projecte.

RCR Arquitectes van
visitar Arenys de Munt

El despatxs d’arquitectura RCR
Arquitectes d’Olot, guardonats, en-
tre d’altres, amb el premi Nacional
de Cultura d’Arquitectura de
Catalunya van visitar Arenys de Munt
convidats per l’Ajuntament.
L’objectiu de la trobada, que es va
portar a terme a finals de setembre,
era que els representants d’RCR
coneguin el poble i que també es
pogués estrènyer la relació amb
l’Ajuntament ja que el govern muni-
cipal té previst poder encarregar
projectes importants que es volen
portar a terme al poble. D’entre
aquests projectes destaca el del
Parc de l’Aigua, que se situaria
davant la piscina municipal i on
també s’hi vol construir una urbanit-
zació ambiental.
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A mitjans d’estiu
l ’ A j u n t a m e n t
d’Arenys de Munt
va arranjar el
paviment de la
part alta del Rial
Pascual, donat el
mal estat en què
es trobava.
L’actuació va con-
sistir en un reas-
faltat del tram, una
s e n y a l i t z a c i ó
horitzontal i es va
aprofitar la refor-
ma per fer també
una reordenació
del trànsit.

Millores de paviment a
la part alt del Rial Pascual



L’altre dia
ho deia el
p r e s i d e n t
Pujol «Jo
sóc un pa-
t r i o t a
català, per a
mi  el més
i m p o r t a n t
és la pàtria,
…. No,

millor dit,  la pàtria és el segon, el pri-
mer són les persones». En l’espai que
pertoca a la política municipal, per a
nosaltres també el primer són les perso-
nes que viuen a Arenys de Munt. Cada
petit o gran avanç que per iniciativa pri-
vada o de l’Ajuntament dóna resposta a
les necessitats de les persones, és motiu
de joia. Pensem ara amb l’alegria del
rostre de molts vilatans, sobretot nens i
joves, que  han pogut gaudir de la
desitjada piscina municipal (tot i en
precari) aquest estiu. Pensem també
amb la millora de carrers com Rial
Pascual, Suredes, i amb l’arranjament
de la carretera. Pensem també amb la
formació d’una associació de dones,
amb l’obertura d’un  bell local d’oci
nocturn a la zona industrial per als
nostres joves. Pensem en les festes que
organitza el nostre Esplai d’avis, amb
les manifestacions culturals i artístiques
de les nostres entitats, amb els
espectacles esportius de cada cap de
setmana dels nostres clubs,  amb la
magnífica oferta de l’aula cultural, amb
la progressiva millora del establiments
comercials del nostre poble.
Quan no avancem suficient o massa
lentament, ens provoca preocupació.
Ens preocupa la llunyania en què que-
da la nova zona esportiva, la situació
de la residència geriàtrica, el mal estat
d’alguns carrers, l’incivisme d’alguns
ciutadans, el problema dels habitatges
pels nostres joves…
Quan un té responsabilitats polítiques,
el que cal fer és treballar amb totes les
forces per resoldre tots aquells problemes
que afecten als nostres vilatans, i fer-ho
amb coratge i ànim per superar tots
aquells entrebancs que irremeiablement
surten pel camí. A vegades hi ha
conjuntures que sobrepassen la dimensió
municipal i que poden repercutir en un
major benestar per als ciutadans. Això
ho diem ara mateix pel nou Estatut
aprovat pel Parlament de Catalunya.
Aprovar l’Estatut significa per una ban-
da més recursos per als Ajuntaments i
per a la Generalitat. La importància de
la proximitat a l’hora de gestionar els
recursos és vital per millorar la qualitat
de vida d’un poble. Qui coneix millor
tot allò que succeeix en un poble? Pri-
mer de tot  qui viu allà mateix. I de ben
segur que ho coneix millor i n’és més
sensible l’Administració de Catalunya,
que la de Madrid. A part de les moltes
millores i del nostre reconeixement com
a nació, l’Estatut també representarà més
recursos per invertir-los en la millora del
nostre poble. Un motiu més per defensar-
lo tal com ho ha fet Convergència i Unió
en el Parlament amb fermesa i
convicció, sense retallades en el seu
tràmit parlamentari a Madrid. Entre tots
ens n’hem de sortir.

L’estiuet de
Sant Martí
ens porta la
Festa Major,
l’admesa a
tràmit del
nou Estatut
de Catalun-
ya al Con-

grés de Diputats i el govern municipal
hauria de tenir sobre la taula la propos-
ta consensuada  del pressupost muni-
cipal, que és l’eina que marca la línia
mestra a seguir pel consistori i ens diu
com s’administraran els  diners dels ciu-
tadans, a través dels ingressos i les
despeses. La majoria  d’Ajuntaments del
Maresme, ja han fet els deures i han
enllestit  la proposta de pressupost pel
2006, ja que la tramitació allarga
l’aprovació definitiva i fins superat
aquest tràmit, no es disposa dels di-
ners del pressupost. No hem tingut en-
cara cap reunió perquè tots els grups
municipals amb representació a
l’Ajuntament i presentin propostes.
Des del PSC fem les aportacions que la
ciutadania ens reclama tant en el pres-
supost com en les taxes, però la majo-
ria absoluta de AM 2000 imposa el seu
criteri i veiem com en el Ple dels pres-
supostos, que és el mes important de
l’any, allò tant bonic de «pressupostos
participatius» d’això res de res ni el 2004
ni el 2005.
Tenim clar que el pressupost del 2006
serà l’últim d’aquest mandat  2003–
2007, que administraran  els actuals
regidors i regidores de  AM 2000 – CIU,
perquè les eleccions municipals del
2007 conformaran, de ben segur, un
nou cartipàs amb idees renovades i
noves formes de governar, atenent els
pobres resultats obtinguts per aquesta
majoria absoluta que s’alimenta de dir
mitges veritats, plena de dubtes i can-
sada, fen veure que va bé una realitat
que no hi va, que amb la política que
han decidit i apliquen tot va com una
seda, però  que la cosa no funciona.
Hem demanat reiteradament cada any,
un debat en directe per la TAM, Televi-
sió d’Arenys de Munt (al servei del po-
ble) per exposar  les diferents propos-
tes dels grups municipals. No ho hem
aconseguit. Pensem que és lògic que
tots els arenyencs se sentin reflectits
en les prioritats d’invertir els diners de
tots amb allò que més interessa a la
població, no amb allò que interessa al
govern de torn.
Una lluïda i participativa festa Major de
Sant Martí en companyia de familiars i
amics és el desig  de l’ Agrupació Local
i el Grup Municipal del PSC.

Fa deu
anys vam
constituir-
nos com a
grup polí-
tic. Hem
p o g u t
c o m p r o -

var que aquelles idees que ens
movien són molt actuals. La
capacitat de dialogar amb tothom,
la voluntat de consens, la prioritat
d’Arenys de Munt, les ganes de
treballar...
Observem encara en la vella
política uns defectes que cal
superar. El dirigisme és més
present que mai. On hi ha polítics
locals professionalitzats estan
absolutament pendents de les
directrius que els marquen des de
les seves direccions comarcals o
provincials per tal de ser ben
obedients i no estroncar la seva
carrera política. Molt pocs manen
molt. El control del poder s’escapa
dels pobles i es trasllada a la
comarca o a Barcelona.
Les agrupacions locals reben
instruccions per saber si han de
pactar o poden formar coalició amb
altres grups o no.
Fa sis anys vam accedir al poder i
des de llavors hem procurat:
acostar aquest poder al ciutadans.
Presentem als ciutadans a través
dels consells, de la ràdio, de
revistes, de compareixences
públiques la nostra gestió i
escoltem les prioritats, els
suggeriments, les inquietuds...
Insistim en la generositat i el
consens. Considerem els nostres
rivals polítics com a col·laboradors
en la tasca de fer el millor poble.
Veiem com als pobles on s’ha
instaurat la col·laboració, el diàleg
i la cooperació entre els grups
polítics avancen. Contràriament als
pobles instal·lats en la crispació
s’estanquen.
Serà la pròpia gent d’Arenys de
Munt qui decidirà si aquest model
encara és necessari. Ens caldrà
que molts ciutadans s’organitzin,
participin i diguin la seva en els
consells de participació. Caldrà
que tots ens sentim responsables
i actors d’aquesta realitat que es
diu Arenys de Munt. Una realitat
que avança i que progressa i que
no s’aturarà mentre hi hagi
suficient gent disposada a treballar
per ella.
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Independent

Jaume
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Som a co-
m e n ç a -
ments de
la tardor i
crec que
és hora
que faci
un balanç

de les meves desicions. Estic
content.
Estic content en primer lloc per
haver pres la desició de presen-
tar-me a les llistes d’ERC com
independent. Estic content d’haver
estat escollit com a regidor a
l’Ajuntament d’Arenys de Munt.
Satisfet d’haver pres la difícil
desició d’abandonar la disciplina
de partit i participar d’aquesta ma-
nera als Plens Municipals amb veu
pròpia, lliure i d’acord amb el que
pensava, aportant a la Institució
una opinió fonementada en les
inquietuts que la gent del poble em
feia arribar.
Em sento content també, d’haver
aprofitat l’oportunitat que l’Equip
de govern va brindar-me per parti-
cipar d’una manera més activa, i
des de dins, en la presa de
desicions que afecten a Arenys de
Munt, concretament des de la
Regidoria de Serveis Municipals.
Sento una profunda satisfacció
quan la gent m’expresa allò que
pensa sobre l’acció de l’Equip de
govern, i de les millores que
podem fer, poso per exemple
l’últim programa de «parlem del
poble», on molta gent va expresar
allò que creia que es podia millorar.
D’aquesta manera la feina es
trasllada al terreny polític i,
sincerament, crec que  complim
força bé. Val a dir que encara ens
queda temps per seguir treballant.
Em repeteixo, però el que sempre
he dit és el que estic complint: es-
coltar els veïns, aportar a l’Equip
de govern aquestes inquietuts, dis-
cutir-les i parlar-les, con-sensuar
posicions, aportar solu-cions i
finalment executar-les.
Agraeixo de nou el suport que rebo
i sento de tots plegats, així com
aquelles crítiques que se’m
puguin fer, així millorem el fer del
dia a dia. Finalment desitjar-vos
una molt bona Festa Major i que la
poguem celebrar tots junts.
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Correus d’interès

Informació:
informacio@arenysdemunt.org

Alcaldia:
alcaldia@arenysdemunt.org

Urbanisme:
urbanisme@arenysdemunt.org
stecnics@arenysdemunt.org

Obres i serveis
obresiserveis@arenysdemunt.org

Mediambient:
mediambient@arenysdemunt.org

Promoció econòmica
promocioeconomica@arenysdemunt.org

Festes
festes@arenysdemunt.org

Esports
esports@arenysdemunt.org

Comerç i turisme
comitur@arenysdemunt.org

Serveis personals
spersonals@arenysdemunt.org

Governació:
governació@arenysdemunt.org

Hisenda
hisenda@arenysdemunt.org

Joventut:
joventut@arenysdemunt.org

Cultura
cultura@arenysdemunt.org

Sanitat
sanitat@arenysdemunt.org

Ensenyament:
ensenyament@arenysdemunt.org

Registre civil
registrecivil@arenysdemunt.org

Jutjat de pau
jutjatdepau@arenysdemunt.org

Participació ciutadana
participacio@arenysdemunt.org

Premsa
premsa@arenysdemunt.org

Serveis socials
ssocials@arenysdemunt.org

Policia Municipal
policia@arenysdemunt.org

Radio Arenys de Munt
radio@arenysdemunt.org

TAM
tam@arenysdemunt.org

Esplai
esplai@arenysdemunt.org

Escorxador
escorxador@arenysdemunt.org

El passat dia
18 d’octubre el
nostre regidor,
Josep Maria
Pitarque, va
fer la inter-
venció de co-
miat com a re-
gidor de l’Ajun-
t a m e n t

d’Arenys de Munt. Per nosaltres, aquest últim
punt de l’ordre del dia d’aquest ple va ser
molt diferent a qualsevol altre. No feia
referència a l’aprovació de cap pressupost
municipal, ni a cap qüestió urbanística, ni a
cap tema d’ordenances, ni a cap moció. Res
de tot això. Simplement en Josep Maria
Pitarque feia efectiva la seva renúncia com
a regidor a l’Ajuntament d’Arenys de Munt.
Per tant, per nosaltres va ser un punt emotiu
i alhora trist.
En un món en el que costa tant de veure com
algú deixa els càrrecs polítics, la seva decisió
és un acte de plena normalitat democràtica,
d’higiene, de valentia i de dignitat personal.
Sempre, des d’ERC, hem valorat amb ferm
convenciment que actuava amb la
determinació de fer el millor pel poble i pels
seus habitants.
Segurament tothom es pregunta per què re-
nuncia. La raó és molt senzilla: per «motius
personals». Tot i així cal anar buscar el
significat de la paraula ‘motius’. Segons el
Pompeu Fabra és: raó d’obrar, allò que mou a
alguna cosa. I així el que mou a en Josep
Maria Pitarque a alguna cosa és ‘personal’,
és dedicar-se a la seva família i a la seva
feina. Tot i que continuarà treballant per
millorar el poble d’Arenys de Munt.
Valorem que la tasca fonamental de la secció
local ha de ser la participació, crítica però
compromesa, en la formació d’una veritable
alternativa progressista i independentista que
defensi els interessos dels ciutadans i la
recuperació dels drets fonamentals que tenim
com a país. Per això cal fer una tasca políti-
ca i social que requereix la creació i la
consolidació d’una secció local forta que vagi
escampant, com una taca d’oli, el missatge
engrescador i modern d’ERC, deixant per al
grup municipal la feina, no menys important,
de la quotidianeïtat municipal, que és la millor
forma de traslladar a la realitat, a la pràctica,
la ideologia de qualsevol partit. 
El Grup Municipal i la Secció Local són dues
expressions de la mateixa política, si bé a
nivells diferents. En Josep Maria Pitarque ha
tingut l’encàrrec de treballar des del Grup
Municipal, sempre obert a tothom que vulgui,
com nosaltres, el millor per al nostre poble.
Ha treballat a l’Equip de Govern quan ha sigut
possible i també des de l’oposició amb la
finalitat de controlar l’acció de govern i de fer
propostes constructives que beneficiïn tots
els vilatans d’Arenys de Munt.
Així, doncs en Josep Maria Pitarque,
s’acomiada de la primera línia de la política
municipal, però  continuarà militant a ERC,
formant part de l’executiva local i amb la
mateixa voluntat de servei a la col·lectivitat
que ha tingut sempre. Junts treballarem per
aconseguir una societat més justa, més lliure
i més feliç.
Volem des d’ERC encoratjar i donar suport
a en Josep Manel Jimenez, que serà el nou
regidor d’ERC i nou portaveu del grup muni-
cipal. Estem convençuts que disposa de
l’experiència necessària per fer un excel·lent
treball per al nostre poble i una empenta i
unes ganes que a Arenys de Munt, ara, li fan
falta. Per tant, li volem desitjar-li molta sort
i ànims. I manifestar un cop més el
compromís d’Esquerra Republicana de
Catalunya en el suport a la política que es
porta a terme des dels municipis.
Visca Catalunya Lliure.

Regidor
Independent
Jaume
Missé i Mas
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