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Data

Punt

9-03-06
9-03-06

Aprovació de la incorporació de romanents núm. 3/2006
9 f. 3 abst.
Aprovació del text refós de la modificació núm. 2 del Pla General
d’Ordenació Municipal d’Arenys de Munt, relatiu a can Co-2
8 f. 3 abst.
Aprovació del Pla Local de Joventut i ratificació, pel ple, de sol·licitud
de subvenció
unanimitat
Aprovació del Reglament de Participació Ciutadana
unanimitat
Aprovació del conveni col·lectiu de personal laboral i l’acord
de funcionaris
sobre la taula
Aprovació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament
unanimitat
Aprovació de l’expedient de modificació núm. 3 del Pla General
(densitat habitatges i ocupació planta soterrani).
10 f. 3 contra
Aprovació de l’expedient de modificació núm. 5 del Pla General
(Passatge Av. Panagall– Carrer Manolo Hugué)
unanimitat
Proposta per traspassar a accions l’ampliació de capital de GUSAM SA,
corresponent a la finca situada a la Rambla Riera i Penya, 55
10 f. 3 contra
Aprovació del concurs públic obert per a la concessió del servei de recollida
de residus municipals i aprovació dels plecs de clàusules econòmic
administratives i tècniques
unanimitat
Proposta de convocatòria de concurs públic per a l’adjudicació de la
Gestió de la piscina Municipal per concessió administrativa
10 f. 3 abst.
Aprovació de l’expedient d’incorporació de romanents núm. 4/06
10 f. 3 abst.
Moció a favor del manteniment de Ràdio 4 i en suport als seus treballadors
i treballadores i en contra de l’eliminació d’espais en català de TVE a
Catalunya
unanimitat
Moció en commemoració del 75è aniversari de la proclamació de la
República i en record dels que van lluitar per la recuperació de les llibertats
democràtiques i nacionals de Catalunya.
unanimitat
Moció del Grup Municipal PSC per demanar una exposició sobre els
Papers de Salamanca
unanimitat
Moció de suport al Dia Internacional de l’eliminació de la discriminació
racial.
unanimitat
Moció per aprovar la declaració del 19 d’abril com a dia del municipi
unanimitat
Sorteig dels membres que hauran de formar part de les Meses per al
Referèndum sobre la reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
Proposta de resolució de les al·legacions presentades al Plec de
clàusules administratives per a la concessió del concurs per a l’explotació
de la gestió del servei de recollida de residus municipals.
10 f. 3 abst.
Aprovació inicial de la modificació núm. 6 del Pla General, al Torrent
d’en Puig
9 f. 3 contra
Aprovació inicial de la modificació núm. 7 del Pla General, sector B-3 Can
Zariquei
10 f. 3 contra
Pròrroga del nomenament de jutge de Pau titular i jutge de Pau suplent
unanimitat
Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 1 del
pressupost 2006
10 f. 3 abst.
Ratificació de la pròrroga de la concessió amb l’empresa Ceo del Maresme
pel manteniment de les zones verdes
unanimitat
Aprovació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament.
unanimitat
Proposta de moció sobre l’eliminació, substitució i protecció del suport de
les tanques de seguretat a la xarxa viària catalana
unanimitat
Aprovació d’una moció sobre el geriàtric
unanimitat
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GRÀCIES
a tothom que va col·laborar a la XIX Diada de la Puntaire de
Catalunya i a la VII Fira de la Cirera d’en Roca. Va ser un èxit.
AMUNT abril-agost 2006
arenys
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Quan estic escrivint aquestes ratlles el poble s’està recuperant de la sobtada
rierada del 6 de juliol. Molta precipitació d’aigua i pedra en molt poc temps ha
fet que, malgrat alertes i nuvolades, molts veïns no fossin a temps de retirar
vehicles i els comerços i bars els seus paraments.
A algunes cases de la Riera i carrers adjacents l’aigua entrava. Si l’aturàvem
pel davant entrava per l’embotiment dels desaigües dels patis.
Com sempre, els bombers, els mossos, la brigada municipal i la policia
municipal van iniciar un operatiu d’emergència que va atendre les diferents
eventualitats
Mentrestant el projecte de canalització continua la seva tramitació. El mes de
maig, 17 empreses van optar a adjudicar-se l’obra. A mig juliol s’ha fet l’obertura
de les pliques econòmiques. S’està licitant l’assessorament tècnic. Tot fa pensar
que no hi haurà més retards i que dins d’aquest any podrem dissenyar el pla
d’obra, els calendaris i veurem l’inici d’obres.

Serveis Territorials ................ 16

Estiu
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Aquest estiu dos nous espais: el parc de Can Jalpí, inaugurat a la primavera, i
la piscina municipal, estan a ple rendiment.
Moltes entitats els estan ocupant i utilitzant per a diverses activitats.
Són llocs de trobada i d’intercanvi de la gent.
Prenem-ne possessió perquè són del poble i són llocs idonis per a fer poble.
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l’editorial

Editorial .................................... 3

Sant Joan ens ha portat la celebració de la XIX Diada
de Puntaires de Catalunya. Una gran concentració
de visitants, la fira de la cirera d’en Roca, cinc
exposicions per a ser visitades, rutes i itineraris per
a l’entorn, el trenet que ens apropava al parc de can
Jalpí... però, sobretot, més de dos-cents voluntaris
de les diverses entitats d’Arenys de Munt a punt per a
atendre a tothom i per servir-los.
Molts reptes a superar: la mobilitat, els aparcaments
de cotxes i autocars, el dinar i els actes d’inauguració
i cloenda...
Un gran imponderable: el temps. Ens va respectar, encara que potser va ser
massa calorós.
Fa cent anys, el 1906, gent valenta d’Arenys de Munt va organitzar una exposició
internacional de puntes. Avui, cent anys després, les puntes són ben vives amb
moltes puntaires joves i grans, amb moltes reconegudes per la Generalitat,
mestresses artesanes.
Fem l’avalució i pels missatges que ens arriben traiem la conclusió que
globalment ha estat una jornada reeixida. Ha estat un gran repte, ens ha donat
una gran experiència per a possibles esdeveniments d’aquesta magnitud i ha
suposat un treball transversal de moltes regidories (encapçalades per la de
cultura) i de moltes entitats i voluntaris. A tots ells el nostre agraïment en nom
de tot el poble d’Arenys de Munt.

l’editorial

Diada de Puntaires
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2.195 puntaires de Catalunya, d’alguns punts d’Espanya i França
van participar en la XIX Diada de la Puntaire a Arenys de Munt

4

C

om mai s’havia vist. El 24
de juny Arenys de Munt va
quedar ple de gom a gom
arran de la XIX Diada de la
Puntaire de Catalunya i la
setena edició de la Fira de
la Cirera d’en Roca.
Des de primera hora del matí es va
anar veient el formigueig contínuo
de gent amunt i avall de la riera fins
que, a les 10, va començar la concentració de puntaires a la riera, des
de la plaça de l’Església fins a
l’Eixample. En total es van anar aplegant 2195 puntaires vingudes de
tota Catalunya, d’alguns punts
d’Espanya com Bilbao, Burgos,
Gandia i Saragossa i i fins i tot de
França.
A les 10:30 del matí va començar
una cercavila amb els gegants
d’Arenys de Munt, acompanyats de
les gegantes puntaires de Catalunya i, en acabar, es va fer la inauguració oficial de la Diada de Puntaires
2006. Hi va haver parlaments de
l’alcalde d’Arenys de Munt, Andreu
Majó, Gemma Amat, directora del
Centre Catala d’Artesania i d’Antònia
Urpí, presidenta de l’Associació
Catalana de Puntaires.
Al migdia, les autoritats van entregar un obsequi de record de la Diada a totes les participants que va
consistir en un patró de punta que,
una vegada quedi fet, es veurà la
imatge del monument de la puntaire d’Arenys de Munt.
Poc després, es va fer el dinar, amb
gairebé 400 persones, a l’Eixample
i a la tarda es va reprendre l’activitat.
Núria Fontbona, regidora de Cultura i una de les responsables de la
organització de la Diada va destacar i agrair la bona coordinació de
les 21 entitats que van col·laborar
en la organització ja que «no només
es van limitar a donar una bona acollida i logística sinó que es va voler
oferir tota una oferta de lleure per
aquella gent que venia a acompan-
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yar a les puntaires». I és que durant
tot el dia, els visitants van poder
veure cinc exposicions i fer diferents
rutes. Pel que fa a les exposicions,
es va realitzar una mostra commemorativa, a la Sala d’Exposicions,
del centenari de l’exposició de Puntes que es va fer l’any 1906 a Arenys
de Munt. També es va poder visitar
l’exposició «La vida als Castells», a
la Sala Municipal; la col·lecció de
Fauna Vertebrada Jordi Puigduví a
la biblioteca; el pessebre monumental, a la masia de can Borrell,
com també l’exposició sobre la vil·la
romana de can Jalpí.

Durant el dia també es van ofertar
diferents rutes, com ara la de les
masies i també la visita dels voltants
com l’arbre de Guernika i el parc
municipal.
Per tal de facilitar la mobilitat, durant tot el dia es va comptar amb un
trenet turístic gratuït que enllaçava
les diferents activitats que s’anaven
encavallant.
Es calcula que van passar per
Arenys de Munt més de 10.000 persones i segons Núria Fontbona,
«amb l’esdeveniment hem donat a
conèixer i hem promocionat el poble i el seu potencial».

acords · editorial · el tema del mes · la història diu · entitats · feytiat · la tribuna

la Puntaire

el tema del mes

La setena edició de la Fira de la Cirera d’en Roca va venir acompanyada, aquest any, de la XIX Diada de la
Puntaire. La Fira va començar a les 11 del matí, amb la participació de 16 productors de cireres d’Arenys de
Munt que van ocupar un grapat de carpes de la Plaça Catalunya i van vendre, durant tot el dia, gran quantitat
de quilos d’aquest producte autòcton.
Enguany la Fira va comptar també amb una quarantena de parades de venda de productes artesans al
carrer Generalitat, de les Flors i Josep M. Soler, molts d’ells relacionats amb l’art de la punta, de diferents
llocs d’Espanya i fins i tot de Bèlgica i França.
Si al matí els actes es van centrar més en les puntaires i la venda de cireres, a la tarda es va completar amb
actuacions musical de Manel Casañas, tricampió mundial d’harmònica i a les 7 de la tarda es va cloure la
Fira de la Cirera i la XIX Diada de la Puntaire de Catalunya amb l’actuació de la Coral del Remei i l’Esbart
Dansaire d’Arenys de Munt que, amb el ball «punt de puntes» van omplir la plaça de l’Església amb més de
1500 persones.
La Fira de la Cirera va comptar també amb les Segones Jornades Gastronòmiques de la Cirera d’en Roca,
fins el 23 de juliol, amb la participació de vuit restaurants de la població, tres pastisseries i un establiment
de menjars preparats.

el tema del mes

VII edició de la Fira de la Cirera
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La TDT va avançant

66

Curs d’edició de pàgines
web per a entitats

La regidoria de Comunicacions de l’Ajuntament
d’Arenys de Munt està
realitzant una clara aposta
pel que serà la televisió del
futur, la Televisió Digital Terrestre (TDT). Amb aquest
objectiu, a Arenys de Munt,
concre-tament a Collsacreu,
ja fa setmanes que hi han
instal·lat dos repetidors, un
de la Generalitat per veure
els canals de televisió
autonòmics (TV3, K3, C33,
324, Canal 300) i un altre municipal per veure EDC2, EDC3, EDC4 i TD8,
antigament City TV, tots en format digital. A més, també es pot escoltar amb
el mateix receptor de TDT emissores de ràdio Catalunya Ràdio, Cat
Informació, Cat Música, iCatFM, RAC1 i RAC105. D’aquesta manera, la
regidoria Comunicacions vol que tots els arenyencs i arenyenques puguin
del màxim de canals digitals possibles. I és que en un futur, no tan totes les
televisions emetran en aquest format.
També en l’últim ple es va aprovar per unanimitat que Arenys de Munt també
participés al consorci per a la creació d’una televisió digital de l’Alt Maresme,
projecte del qual en som promotors juntament amb l’Ajuntament de Calella.

La regidora de Comerç visita
diferents mercats de Catalunya
Per tal que el projecte del nou
mercat municipal sigui el
més adient per Arenys de
Munt, la regidora de Comerç
i Turisme, Maribel Mozas,
juntament amb el gerent de
l’empresa Gusam, Lluís
Muns, han visitat darrerament
diferents mercats municipals
per conèixer de primera mà
el funcionament d’una petita
superfície comercial a
l’interior d’un mercat municipal. De moment s’ha visitat el Mercat municipal
de Santa Coloma, un dels mercats de Sabadell i es té previst fer d’altres
sortides per anar ajustant el model propi pel Mercat d’Arenys de Munt.
Segons Mozas, de moment, tots els mercats vistos demostren que «un
petit operador amb productes envasats, dins d’un mercat tradicional, l’ajuda
a dinamitzar».

L’aula d’informàtica del Casal d’Avis
es va omplir ahir de representants
de diverses entitats cíviques,
culturals, esportives i socials
d’Arenys de Munt. El motiu era
assistir al curs que havia programat
la regidoria de Comunicacions
perquè totes aquelles, col·lectius,
organitzacions i associacions que
tenen un web a l’espai d’entitats del
portal arenydemunt.cat aprenguessin a realitzar-les.
La sessió, d’una hora de durada, va
anar a càrrec de l’empresa Ample24
sccl d’Arenys de Mar que ha fet el
disseny, la programació i el
desenvolupament del web de
l’Ajuntament d’Arenys de Munt. Els
tècnics d’Ample24 van anar explicant
als assistents, de manera molt
didàctica i amena, com es podia
anar actualitzant les informacions de
les pàgines de les entitats sense
haver de tenir cap coneixement de
muntatge de pàgines web.

L’empresa GUSAM
prepara el reglament
del nou mercat
L’empresa Municipal GUSAM
està preparant el nou reglament
del futur nou mercat municipal
d’Arenys de Munt així com també
està treballant en la confecció de
les clàusules per treure el
projecte executiu i la posterior
construcció del nou l’edifici comercial. Ara per ara s’ha obert
una llista per sol·licitar espai en
el nou mercat en el que, lògicament, els paradistes que tenen
activitat en l’actual edifici, hi tenen
preferència.

JOSEP I MARIA
fruites i verdures mercats ambulants

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
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La punta d’Arenys de Munt, al
Saló Internacional de Turisme
Les puntaires d’Arenys
de Munt van poder
exhibir de nou l’art de fer
anar els boixets en el
marc del Saló Internacional de Turisme,
celebrat a Barcelona el
primer cap de setmana
de maig. Una delegació
de puntaires es va
desplaçar a la Fira de
Barcelona per mostrar
les seves peces dins
l’estand del Consorci
Promoció Costa del
Maresme.
La regidora de Comerç i Turisme, Maribel Mozas, valora positivament la
participació de les puntaires d’Arenys de Munt a la fira i el fet que es
promocioni el poble dins l’estand de Costa del Maresme, per bé que a
còpia d’anys la gent va valorant el poble com un futur destí turístic. A
l’esdeveniment enguany hi van participar 1.500 expositors directes i
indirectes procedents de 73 països diferents que han ocupat 50.000 metres
quadrats de superfície. Pel que fa al nombre de visitants uns 204.000 van
passar per la Fira al llarg del cap de setmana.

ASSESSORIA

FLORES
LABORAL FISCAL
ASSEGURANCES SCP
C/ de la Generalitat, 5-7, 1r 3a.
Tel. 93 793 81 56 · 93 795 01 88
08358 Arenys de Munt (Barcelona)

El regidor de Comunicació, Xavier
Roca, va assistir, el 26 d’abril, a la III
Jornada de Telecomunicacions a les
administracions públiques organitzada per l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques. La Jornada
es va portar a terme a la Torre Àgbar
de Barcelona. Els temes que es van
tractar van ser, especialment, la TDT
i les noves tècniques de desplegament de xarxes de fibra òptica. També es va parlar de la normativa sobre ICT, les noves tecnologies en
comunicació mòbils en Wifi i WiMAX,
i sobre GSM, UMTS i HSPDA.
La regidoria de Comunicació està
treballant per poder començar la redacció d´un pla director d´infra-estructures de comunicacions a Arenys
de Munt.

Mor Roman Gibert
Roman Gibert i
Paluzie de 63
anys, veí d’Arenys
de Munt i impulsor
entre d’altres coses de les millores tecnològiques
de Ràdio Arenys
de Munt, va morir
el 21 de maig. Gibert va dedicar bona part de la seva
vida al món de les comunicacions i
a poder-les posar a l’abast de tots
els arenyencs. En aquest sentit, va
ser qui va introduir els aparells de
darrera tecnologia a Ràdio Arenys de
Munt i qui va permetre un RDS amb
el qual es podien visualitzar als aparells el dial i el lema de l’emissora.
Roman Gibert també va cedir a
l’Ajuntament el panell electrònic que
es pot veure a l’entrada de la riera i
que informa d’actes d’interès general. Gibert va ser també un actiu de
la vida cultural del poble.

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
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serveis generals

La regidora de Comerç i Turisme, Maribel Mozas, va participar, el 3 d’abril,
a la jornada sobre «El turisme a l’entorn metropolità». Aquesta iniciativa
tenia per objectiu debatre experiències reals que aportessin les
característiques d’un turisme de proximitat per poder extreure diferents
conclusions. La regidora ha valorat positivament aquestes jornades, pel
fet que les conclusions que se’n van extreure s’acosten i encerten els
paràmetres fixats en el Pla de Desenvolupament Turístic, presentat a Arenys
de Munt el passat 2 de març. Segons Mozas «el turisme de proximitat té per
objectiu desenvolupar l’oferta turística al poble i alhora ha d’actuar com un
instrument que permeti consolidar el turisme com a sector complementari
de l’economia local».
A la jornada hi va participar el Conseller de Comerç, Turisme i Consum de
la Generalitat de Catalunya, Josep Huguet, diferents consellers comarcals
i regidors de diversos ajuntaments. També hi va participar molt activament
el Diputat delegat de Turisme, Esteve Terradas, que tant en les ponències
com en la cloenda, va expressar plenament el seu suport a tots els municipis
que han assolit el repte de fer del Turisme de proximitat un objectiu important
per a complementar l’economia local.

II Jornada de
Telecomunicacions

serveis generals

Turisme a l’entorn metropolità
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Arenys de Munt participa a la
III Diada de la Maduixa de la Vallalta
Arenys de Munt va participar, per primera vegada, a la III Diada de la Maduixa,
que es va celebrar el 7 de maig, com una iniciativa conjunta dels ajuntaments
d’Arenys de Munt, Sant Pol de Mar, Sant Cebrià, Sant Iscle i Canet de Mar.

serveis personals

serveis personals

La presentació es va portar a terme dies abans
al Restaurant Gran Sol de Sant Pol de Mar en
la que es va donar a conèixer els detalls de la
jornada. Després de la roda de premsa hi va
haver un tastet de plats i productes elaborats
amb la maduixa. A l’acte hi van assistir la
regidora i la tècnica de Promoció Econòmica,
Maribel Mozas i Elisenda Ferrer respectivament, en representació d’Arenys de Munt.
La diada, que es va celebrar el 7 de maig, va
consistir en tot un seguit d’activitats
relacionades amb aquest fruit típic de l’Alt
Maresme. Tres productors d’Arenys de Munt
van oferir les seves maduixes i les dues
associacions de puntaires van fer demostracions del seu art. També hi va haver, durant
tot el dia, una fira d’artesans i un taller de
cistelleria, un de maquillatge i un
d’estampació sobre seda. Els Trabucaires del
Renaixement varen fer una cercavila i els
participants de la II Trobada de «Ducati
Monster» varen fer un itinerari pel municipi.
Tant els productors com l’Ajuntament van fer
valoracions molt positives de la jornada que
va tenir una gran convocatòria de públic i
també de vendes, fet que farà repetir, de ben
segur, la iniciativa el proper any.
Per facilitar la mobilitat dels visitants es va
posar a disposició de la gent un trenet gratuït
que durant tot el dia va fer el recorregut de
Sant Pol de Mar a Sant Cebrià i a Sant Iscle.
Paralel·lament també, del 28 d’abril al 28 de
maig, es van organitzar les jornades
gastronòmiques al voltant de la maduixa. Set
restaurants del municipi varen participar en
aquesta iniciativa.
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Sortida anual amb els avis de
les residències d’Arenys de Munt

Ajuts escolars pel curs
2006-2007
L’Àrea de Benestar Social de
l’Ajuntament d’Arenys de Munt ha
obert les sol·licituts d’ajuts escolars
i de llibres 2006/2007.
Totes les persones interessades en
acollir-se a aquestes ajudes han de
demanar hora a l’Educador Social
de l’Ajuntament, per tal de tenir una
entrevista i poder portar la
documentació necessaria.

Arts Gràfiques

Nova Impremta 3

El dia 18 de juny es va organitzar la sortida anual amb els avis de les dues
residències del municipi i dels usuaris del
SAD. Aquest any es va
anar al Poble Espanyol
de Barcelona on, acompanyats per personal
assistencial i regidors
de l’Ajunta-ment, vam
poder aprofitar el matí
per fer-hi una passejada i després vam gaudir d’un dinar de germanor. A la tarda, es va tornar cap a Arenys de
Munt.

L´Ajuntament, a través del Servei
Local d´Ocupació de l´Àrea de
Promoció Econòmica, enguany
torna a participar en diferents
accions del Pla d´Acció Conjunt,
dissenyades dins el Pacte Territorial
per l´Ocupació del Maresme.
Aquest any des d´Arenys de Munt es
liderarà l´acció
anomenada
«Dinamització del Club de Feina»,
en la qual participen 20 ajuntaments
de la comarca.
El projecte té com objectiu la
implantació d´un Club de feina en 4
dels ajuntaments participants que
fins ara no en tenen i la millora i
consolidació dels Clubs de Feina
d´altres 16 ajuntaments, entre els
que s´inclou el d’Arenys de Munt.
Les tasques derivades del lideratge
de l´acció són la coordinació amb
l´empresa
adjudicatària
del
projecte, la supervisió de la
implementació de l´acció, la
participació a les Comissions
Tècnica i Executiva del Pacte
Territorial, la coordinació amb el
Tècnic Promotor del Servei
d´Ocupació de Catalunya i l´Àrea de
Promoció Econòmica del Consell
Comarcal i la supervisió de la
justificació econòmica i tècnica de
l´acció.

Aragó, 15 · Tel. 93 795 45 71 · 08360 Canet de Mar
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Tenint en compte la
demanda que en
l’actualitat suposa
l’habitatge i la gestió
de lloguers, l’Oficina
d’Habitatge del Consell Comarcal del Maresme, de recent creació, dóna servei a
aquells municipis de
la comarca que no disposen d’oficina pròpia, entre els quals
també hi és Arenys de
Munt que s’hi ha afegit mitjançant el Pla Local de Joventut. L’objectiu d’aquesta oficina és donar
resposta i noves alternatives a les demandes que ens han fet des dels
ajuntaments del Maresme i a les de molts ciutadans i ciutadanes en matèria de lloguer, rehabilitació i tramitació d´ajuts.
Totes aquelles persones que estiguin interessades en formar part de la
borsa de lloguer (tant propietaris com inquilins) o en tramitar els ajuts a la
rehabilitació, poden posar-se en contacte amb el Consell Comarcal del
Maresme o bé adreceu-vos a l’Escorxador d’Arenys de Munt, des d’on es
pot accedir a la base de dades de l’Oficina de l’Habitatge Comarcal.

El Servei Local d’Ocupació
participa en el Pla
d’Acció Conjunt

serveis personals

L’Oficina de l’habitatge dóna
servei a Arenys de Munt
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La regidoria de Participació ciutadana edita un
tríptic explicatiu

Concurs de cartells per la Diada
de la Puntaire

La regidoria de Participació Ciutadana ha editat un tríptic on s’explica
tot l’ampli ventall d’activitats de participació ciutadana amb què
compta Arenys de Munt. El tríptic
apunta les diferents eines de Participació com ara el Pla d’actuació
Municipal (PAM), el Pla Director de
Participació (PDP), el Reglament
de Participació Ciutadana, aprovat
el març d’aquest any, el Reglament
de Participació, el Pla Local de Joventut i el Projecte Educatiu de Ciutat (PEC), etc... A més a més, el
document informa d’on es pot dirigir el ciutadà quan té una queixa i
dels diferents consells de Participació; sectorials, territorials i es-

L’obra de Glòria Gay, sota el
pseudònim de Nèmesi va ser
la guanyadora del concurs de
cartells per a la XIX Diada de
la Puntaire de Catalunya que
es va celebrar a Arenys de
Munt el 24 de juny. L’accèssit
el va guanyar Joan Sabrià
amb el pseudònim Ou. Tant
un com l’altre cartell van servir per il·lustrar la Diada de la
Puntaire. El treball de Gay
serà el cartell mentre que
l’accèssit ha servit per anunciar l’exposició de puntes Arenys de Munt del 1906 al 2006. Els premis es
van atorgar en el transcurs d’un acte públic celebrat a la Masia de Can
Borrell.

pecífics de la població.

Noms de lloc d’Arenys de Munt

Actes del II i III Simposi
sobre la Descoberta
Catalana d’Amèrica
El 13 de
maig es
va presentar
les Actes
del II i III
Simposi
sobre la
Descoberta Catalana
d’Amèrica,
amb la
presència de l’alcalde d’Arenys de
Munt, Andreu Majó, el d’Arenys de
Mar, Miquel Rubirola, i el de Pals,
Josep Comas. A més, també hi va
assistir el president de la Fundació d’Estudis Històrics de Catalunya, Carles Camp.

Nova Impremta
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Amadeu Vives, 17
Tel. 93 793 84 93 - 93 793 81 00
08358 Arenys de Munt
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El dia 24 de juny es va presentar el
Full arenyenc de cultura, el número 10, amb el títol de Noms de lloc
d’Arenys de Munt, de Gaspar Casals. A l’acte hi va assistir un centenar de persones.
Noms de lloc d’Arenys de Munt és
un recull de curiositats sobre les
nomenclatures i altres paraules típiques del municipi. «Ens convida
a conèixer el nostre món però també a trepitjar-lo». Així va descriure
la regidora de cultura el nou llibre
de Gaspar Casals. Pere Franch,
qui va presentar la publicació a tots
els arenyencs, va explicar que es
tracta d’un «dipòsit de part de la
memòria del poble i de la cultura
del poble». El mateix autor, Gaspar Casals, va explicar que el llibre s’ha confeccionat mitjançant
entrevistes a arenyencs i investigacions al mateix arxiu històric
d’Arenys de Munt.

Tel. 93 795 13 90 / 93 795 15 70
ARENYS DE MUNT
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Presentació de «Les entranyes
del foc» de Salvador Iborra
L’acte de lliurament de la XVIII Mostra
Literària, que es va celebrar el 30
d’abril, va servir també per presentar
el darrer treball guardonat en la V
edició del Premi de Poesia Domènec
Perramon. Es tracta de Les entranyes
del foc, del valencià Salvador Iborra.
L’escriptor i periodista mallorquí,
Sebastià Bennasar, va ser la persona
encarregada de conduir l’acte. La
publicació planteja la temàtica de
l’amor d’una manera molt aspra que
reflexiona sobre el caràcter
instranscendent de l’ésser humà.
L’obra, segons Salvador Iborra, no té
una línia narrativa i pretén ser com una
mena de «collage» on s’ajunten
fragments relacionats amb aquestes
dues històries d’amor. El valencià va
renunciar al premi en metàl·lic, valorat
en 600 euros, perquè servís per
assumir una part dels costos que ha suposat la publicació de l’obra.

L’Àrea d’Educació i l’Àrea de Govern
Local de la Diputació de Barcelona
han realitzat un estudi sobre
l’opinió dels regidors i regidores
d’educació de la província de
Barcelona. La mostra es va fer entre
el 17 de gener i el 17 de febrer i els
resultats ja s’han donat a conèixer.
El qüestionari tracta temes com les
prioritats en les polítiques en
educació, la cobertura escolar, la
planificació educativa, el concepte
d’educació inclusiva, l’èxit escolar,
l’acollida i la integració i l’atenció
als alumnes amb discapacitat.
L’enquesta també ofereix un perfil
dels regidors d’educació de la
província. La regidora Núria
Fontbona ha estat l’encarregada
d’aportar les dades sobre l’àmbit
d’educació a Arenys de Munt.

arenyencsarenyencsarenyencsarenyencsarenyencs
L’arenyenca Míriam Moreno acaba tercera a la Copa Alemanya
L’arenyenca Míriam Moreno va fer-se amb la tercera plaça la Copa
Alemanya de patinatge artístic disputada a Freiburg a finals de maig.
Míriam Moreno, que actualment milita al Cerdanyola C.H. i que està
entrenada per Rosa Pey, va realitzar coreografies de Luca Lallai. Aquest
és el segon podi internacional consecutiu després d’haver quedat
primera al Trofeu d’Utebo.
Míriam Moreno va participar a la Copa Alemanya en una categoria
superior a la seva. Segons l’edat, l’arenyenca hauria de disputar les
competicions en categoria infantil però aquesta vegada ho va fer en
cadet. Per aquesta raó encara és més important el bronze aconseguit a
Freiburg, una fita molt valorada per la Federació Espanyola de Patinatge.
Dies després, Moreno va obtenir la primera plaça lliure i la segona plaça
de combinada (escola i lliure) en el Campionat celebrat el cap de setmana
del 10 de juny a Sant Feliu de Codines. Moltes felicitats!
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El 21 de juny es va celebrar, un any més, el Dia Internacional de la Música
amb la col·laboració de músics arenyencs, alumnes estudiants de música
i la participació de la Coral infantil Els Rossinyol i la Coral del Remei.
L’acte, amb una gran presència de públic, es va celebrar en els jardins de
can Jalpí, a diferència de l’any passat que es va fer a can Borrell, aprofitant
l’entorn del nou parc municipal.
Les actuacions van ser d’una gran qualitat i en total hi van participar un
centenar d’arenyencs.

serveis personals

Arenys de Munt celebra el
Dia Internacional de la Música

L’Ajuntament participa a
l’enquesta d’Educació
de la Diputació
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Vam anar a Anantapur (la ciutat de
l’infinit) des del nostre món: un món
d’abundància però d’insatisfacció,
d’activitat intensa però de molt
estrès, de consumisme però de
desmotivació.
Veníem d’un món de molts recursos
però de no molta felicitat.
Sembla que hem donat tal ritme a
les nostres vides que resulten
invivibles i hem de, constantment,
fer aturades, compensar-nos, viatjar,
fer vacances, anar de festa... per a
poder resistir.

«Vam trobar una
organització
modèlica al servei
dels més
necessitats, dels
més pobres»
Sabíem que anàvem a un país
pobre, a una ciutat pobra, a una zona
àrida.
Anàvem al desert però vam trobar
un oasi fèrtil: una organització modèlica al servei dels més necessitats, dels més pobres, dels qui ocupen els graons més baixos d’aquest

Els nens de l’escola saluden els visitants: «Namasté!»

complex sistema de castes que és
l’Índia.
Molt pocs principis teòrics inspiren
la fundació Vicenç Ferrer. Podem
resumir-los en una constatació:
«ningú no pot ser feliç si es veu privat del més necessari»; i en un lema: l’acció. Una acció com a resposta a les situacions de sofriment
humà. Una última actitud: un profund respecte per a les creences i la
cultura dels receptors de la seva intervenció. L’acció de la fundació és
tot el contrari a una activitat colonitzadora o civilitzadora. No es pretén

imposar costums, idees, ni models
ideològics o culturals.
Només volen ajudar amb accions
de llarga durada que serveixin per a
aconseguir l’emancipació i l’autodesenvolupament dels homes i dones que són els actors de l’acció.
Per aquesta raó els gestors són les
comunitats, els grups comunals i els
seus líders assistits per tècnics de
la fundació. Hem vist hospitals, habitatges, tallers artesanals, escoles
per a disminuïts, projectes ramaders, regadius, projectes ecològics
de sanejament d’aigües...

viatge a l’Índia

viatge a l’Índia

Anantapur:
Una felicitat diferent

L’expedició del Maresme a l’hospital per a malalts de la SIDA
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I en l’organització, en els programes
i en els tallers concrets... la pau i la
felicitat en els rostres, el somriure
contagiós dels nens.

«Ningú no pot ser
feliç si es veu
privat del més
necessari»
Si em pregunto d’on ve aquesta
felicitat em sorgeixen moltes
respostes: de l’espontaneïtat d’una
vida simple, fràgil i imprevisible; de
la necessitat de col·laborar i
compartir amb els altres; del
realisme de les seves expectatives;
de la seva filosofia de resistència
estoica; de la forta pertinença al grup
i del treball comunitari.
Unes raons que justifiquen «una
felicitat diferent» analitzada amb ulls
occidentals.
Tot plegat una revolució silenciosa
que transforma tot el que toca...
una utopia que es fa realitat.

I al davant de tot un home excepcional, Vicenç Ferrer, mobilitzat en
la «lluita còsmica a favor del bé»,
convençut que no està sol i que algú
és darrera el seu projecte i amb la
tranquil·litat i la seguretat de què
«tot acabarà bé».
Andreu Majó

L’hora del bany a la maternitat.

Vicenç Ferrer ens explica projectes de la fundació.

R

Cafè

Rovira
Especialitat en entrepants calents
Conserves de les ries gallegues
Local climatitzat

viatge a l’Índia

El mural a la seu de la Fundació resumeix els camps d’acció: escoles, hospitals,
disminuïts, tallers per a dones, tallers d’ortopèdia, construcció d’habitatges,
desenvolupament agrari...

viatge a l’Índia

La majoria de carrers no són urbanitzats.

Sant Martí, 42 · 08358 Arenys de Munt · Tel. 93 793 93 25
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Nova concessió del servei
de recollida d’escobraries

Arenys de Munt genera
menys deixalles de la
mitjana de Catalunya

Durant el mes de juliol s’ha
adjudicat de nou la concessió
del servei de recollida
d’escombraries d’Arenys de
Munt, donat que l’actual contracte de prestació del servei
de recollida de residus municipals amb l’empresa Limpieza Pública Torelló SL finalitzava. La nova concessió s’ha
adjudicat a la UTE ARCA-CESPA, per un import de 299.647
euros anuals.
El contracte, que és una concessió administrativa per a 5
anys, entrarà en servei el proper setembre i estableix la recollida de les cinc fracciones
porta a porta (matèria orgànica, paper i cartró, envasos,
rebuig i bolquers), la recollida
de rebuig de les àrees de recollida selectiva i la neteja de les papereres del
poble.
La nova concessió ampliarà a tot el municipi la recollida de la fracció orgànica dels residus domiciliaris, incloent la urbanització Collsacreu i en la
resta de les urbanitzacions s’ampliarà la freqüència de buidat dels contenidors.
Pel que fa a la maquinària, s´incorporan progressivament camions bicompartimentats que permetin la recollida simultània de dues fraccions i es
renovaran tots els contenidors de rebuig. També es preveu augmentar la
freqüència de buidatge de les papereres en funció de la seva localització i
del seu ús.
El servei amb la nova empresa continuarà treballant en la línia de millora
de la recollida selectiva a través del model de recollida diària porta a porta
a nucli urbà i recollida selectiva en contenidors en urbanitzacions. Per als
veïns, el nou servei no suposarà cap canvi en l’actual calendari i horari de
la recollida porta a porta.
L’Ajuntament preveu que el nou servei de recollida de la brossa es visualitzi
al carrer a través d’una nova imatge, formada per un logotip, imatge que
s’anirà aplicant progressivament a la rotulació dels vehicles, als uniformes
dels operaris i altres elements de difusió.

El volum de deixalles que es genera
als municipis augmenta cada any.
A Arenys de Munt es van produir més
de 3440 tones de residus l’any 2005.
És a dir, cada arenyenc genera prop
de 1,3 kg de deixalles cada dia, una
dada que està per sota de les
d´altres municipis i és considerablement inferior a la mitjana a
Catalunya, que supera els 1,6 kg
diaris per habitant.

Nova campanya de sensibilització del porta a porta
Des de la regidoria de Medi Ambient, durant la propera tardor i coincidint
amb la nova concessió del servei de recollida de residus municipals, es
durà a terme una nova campanya d’informació i sensibilització del servei
de recollida porta a porta. La campanya està adreçada a aclarir als veïns
els dubtes que puguin tenir sobre la recollida porta a porta i informar sobre
les diferents instal·lacions i serveis que l’Ajuntament disposa per a la correcta gestió dels residus municipals.
La campanya consistirà en varis informadors a peu de carrer que actuaran
d’informadors ambientals per a resoldre els dubtes dels ciutadans i informar a aquells que no realitzen correctament el lliurament de les fraccions.
La campanya també té com a objectiu informar a aquells industrials que
utilitzen incorrectament les àrees de recollida selectiva dels ciutadans i
assabentar-los de quines són les obligacions.
Pel que fa a la taxa d’escombreries industrials, que actualment s’aplica,
l’Ajuntament, en el moment que l’industrial acrediti que disposa d’un gestor autoritzat per al tractament dels seus residus, establirà una bonificació
del 50% a l’actual taxa.
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Campanya de medi
ambient «Menys és més»
El dilluns 5 de juny, coincidint amb
el Dia Mundial del Medi Ambient, es
va instal·lar un Punt Informatiu a la
plaça de l’Església d’Arenys de Munt
amb l’objectiu d’explicar als
ciutadans com reduir la quantitat de
residus que generen habitualment.
La iniciativa s’emmarcava en la
campanya «Menys és Més», una
iniciativa de prevenció i minimització
de residus que l’Ajuntament
d’Arenys de Munt ha engegat amb
el suport de l’Agència de Residus
de Catalunya.
La campanya ha consistit en un
conjunt d´accions adreçades a la
ciutadania, els comerços, les
escoles i els serveis municipals, per
conscienciar-los en fer un ús
sostenible dels recursos de què
disposem i evitar, en la mesura del
possible, consumir en excés o
desfer-nos massa aviat de
productes o materials que tenen
una vida útil major de la que li
atorguem.

medi ambient · qualitat urbana · urbanisme · governació · planificació estratègica

La Policia Local imparteix
un crèdit de mobilitat segura
Per cinquè any consecutiu, la Policia Local
d’Arenys de Munt ha impartit, juntament amb els
professors de l’IES Domènec i Perramon, un
crèdit de mobilitat segura adreçat als tres grups
alumnes de 2n d’ESO
del centre. Des de la Policia, i d’acord amb les
directrius del Servei Català de Trànsit, es va impartir una sessió de
dues hores on es tractava bàsicament els sistemes de seguretat passiva en la conducció, és
a dir, el casc i del cinturó; elements que eviten
moltes lesions en cas
d’accident.
El crèdit es va impartir
durant la setmana del 12 al 16 de juny i, a banda de la participació dels
monitors d’educació de la Policia, es va comptar també amb una xerrada del Dr. Costa, cap local de sanitat d’Arenys de Munt sobre «Els
efectes de l’alcohol i les drogues en la conducció», una altra de Jaume Tort, de l’Institut Guttmann sobre les conseqüències dels accidents de trànsit i amb una sessió del Parc Mòbil del Servei Català de
Trànsit. El total d’alumnes que van participar en el crèdit van ser 72.

Un video sobre la
urbanització de la Riera
La Masia de Can Borrell va acollir,
el 20 d’abril, una nova sessió del
Consell de Serveis Territorials. Un
dels punts més destacats va ser el
que feia referència a la urbanització
superficial de la riera, amb el qual
es va mostrar un vídeo que s’ha elaborat virtualment sobre com quedaria la riera un cop urbanitzada.
A banda d’aquest punt, el Consell
de Serveis Territorials també va informar d’altres projectes, com ara
l’ampliació de la residència d’avis i
del cementiri.

Arenys de Munt, escenari
d’un anunci publicitari

A finals de juliol, Arenys de Munt ha
estat triat per rodar un anunci d’una
coneguda marca de detergents. El
que és destacable és que els veïns
del poble hi han participat. Es va fer
un càsting i una 30 d’arenyencs han
pogut exercir d’actors i actrius per
un dia.

25.000 euros per milllorar
la Sala Municipal
El Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, dins del
Pla d’Equipaments Culturals 200507 ha atorgat una ajuda de 25.000
euros a l’Ajuntament d’Arenys de
Munt destinada a fer millores a la
Sala Municipal.
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La construcció de la futura zona esportiva mancomunada de Can Zariquey tira endavant després de solucionar els últims detalls pels quals
les administracions no
van atorgar cap subvenció. Els dos certificats
necessaris i que no es
van presentar en el moment de sol·licitar els
ajuts ja han estat enviats
a la Secretaria General
de l'Esport. Es tracta d'un
full que certifica que els
terrenys són aptes per a construir un pavelló i un segon full de cessió de
propietat i d'ús.
Posteriorment, l'alcalde d'Arenys de Munt, Andreu Majó, va enviar una carta a
l'actual Secretari General de l'Esport, Manuel Ibern, perquè remetin una resposta als Ajuntaments després d'haver entregat els dos certificats necessaris.

serveis territorials

La zona esportiva de
can Zariquei va endavant
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El projecte Riera, d’atenció
a la diversitat educativa

616

L’ Ajuntament d’ Arenys de Munt ha signat un conveni amb el Departament
d’ Educació i Universitats per tal de dur a terme el projecte «Riera» a l’ IES
Domènec Perramon. Aquest projecte està adreçat als alumnes de 3r o 4t
d’ESO amb dificultats en el seguiment de l’escolaritat obligatòria i que han
manifestat la voluntat d’incorporar-se al món laboral.
Amb aquest projecte s’ofereix la possibilitat de realitzar, en horari lectiu,
estades de 10 hores setmanals de formació laboral en una empresa, taller
o establiment comercial durant les quals els alumnes obtindrien els primers
coneixements pràctics d’una feina, sense que això suposi cap cost per part
de l’empresari. Segons Núria Fontbona , regidora d’ Educació amb aquesta
iniciativa «es pretén augmentar l’autoestima de l’alumne i les seves
probabilitats d’èxit escolar, ja que les hores de pràctica són puntuables,
facilitar el coneixement i la inserció en el món laboral i evitar la marginació
social d’una part de l’alumnat».
L’avaluació dels alumnes, anirà a càrrec del psicopedagog de l’ IES, del
seu tutor i de l’ Educador social de l’ Ajuntament. Aquest últim serà
l’encarregat de fer el seguiment de l’alumnat dins l’empresa i coordinar-se
amb l’ IES. El projecte «Riera» en el que hi participa també l’Ajuntament de
Sant Iscle començarà la segona quinzena de setembre i és previst que hi
participin un 14 alumnes.

S’engega el servei de
mediació municipal
Des de principi d’any s’ha posat en
marxa el servei de mediació. Quan
dues persones tenen algun conflicte
per sorolls veïnals, reformes a la
llar, problemes familiars, etc...
poden sol·licitar aquest servei a
l’Ajuntament d’Arenys de Munt, els
dimecres i divendres de les 4 a les
7 de la tarda. És totalment gratuït i
es tracta amb tota confidencialitat .
El mediador municipal és un tècnic
imparcial i neutral que dirigeix el
procés aplicant les tècniques i eines
que permeten que les parts
col·laborin per trobar la solució més
satisfactòria.
Segons Alfons Molons, regidor de
Participació Ciutadana, el servei ha
tingut molt bona acollida entre els
arenyencs i ja ha sol·lucionat dos
conflictes.

II Cicle de Concerts de Música
Mediterrània Castell Jalpí
Can Jalpí torna a obrir les portes
per acollir el II Cicle de Concerts
de Música Mediterrània Castell
Jalpí 2006.
Novament les regidories de cultura dels municipis d’Arenys de Munt
i d’Arenys de Mar comparteixen
l’organització d’aquest cicle mancomunant recursos, esforços i espais amb l’objectiu d’oferir un tast
de la música i les cançons dels pobles que s’apleguen al voltant de la
Mediterrània. Enguany el Cicle començarà el 27 d’agost amb el grup Remor de mar, el repertori del qual es nodreix de diverses músiques i cançons
de diferents països de la Mediterrània, totes adaptades al català.
El segon concert es farà el 3 de setembre, amb el cantautor Lluís Llach,
que presentarà l’espectacle «i».
Les entrades pels concerts es poden comprar a l’Ajuntament d’Arenys de
Munt i a l’edifici Calisay d’Arenys de Mar al preu de 10 euros el primer
espectacle i de 18 euros el de Llach.

Nits temàtiques d’estiu
En el I Fòrum de l’Educació, que es va celebrar el mes de març, en van
sortir una sèrie de conclusions i es va crear unes comissions per solventar mancances de la població. Una d’aquestes comissions és la de
les Nits temàtiques, que pretén aprofitar els espais singulars de la població i fer-hi activitats nocturnes. Arran d’això, la Comissió de Nits Temàtiques ha programat un seguit d’activitats d’estiu que van començar
el 18 de juliol amb una projecció de cinema a la fresca. El 25 de juliol es
va seguir les Nits temàtiques amb una banyada nocturna a la piscina
municipal i de cara a l’agost es té previst fer una nova projecció el dia 17
i repetir la banyada nocturna el 18. La darrera activitat es farà amb el
concert Robanaps, l’1 de setembre.
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L’Ajuntament aprova el
Pla Local de Joventut
L’Ajuntament d’Arenys de Munt va
aprovar el Pla Local de Joventut i ja
s’ha començat a materialitzar. Ara per
ara, s’ha començat a arranjar
l’Escorxador, a través dell Taller
d’Ocupació, amb la col·locació d’un
nou terra a la sala gran.
Properament, segons Alfons
Molons, regidor de Joventut, es
baixarà el punt d’informació a la
planta baixa i en una segona fase,
es contempla adaptar la sala amb
diferents boxs d’assaig i també
insonoritzant-la.
També, dins les línies del Pla de
Joventut, s’ha començat a
dinamitzar l’Escorxador. De cara a
aquest estiu, s’estan fent concerts
els dissabtes a la tarda i nit i s’ha
obert un servei de bar.
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El dia 26 de juliol es va fer a Arenys
de Mar, al centre cultural del Calisay,
una xerrada cloenda dels grups
d’ajuda mútua per a cuidadors
d’Alzheimer. La doctora Carme
Espinosa farà una xerrada sobre
«La importància de cuidar-se».
Aquests grups s’han anat trobant
durant tot el curs un mes a Arenys
de Munt i un altre a Arenys de Mar
amb una psicòloga que els dóna
suport professional per poder tenir
cura d’un malalt d’aquestes
caracterítiques.

L’espectacle Amazonas

Arenys de Munt ja disposa
d’una ambulància d’urgències

El dia 21 de maig a la Sala Municipal
va tenir lloc l’espectacle Amazonas
a càrreg de la companyia de
Numància Rojas. Va ser un recital
de contes llatinoamericans on les
protagonistes eren les dones.
Es pretenia amb l’espectacle crear
una mica de reflexió sobre el rol que
tenen moltes dones assumit només
pel fet de ser dones.

El servei el fa el Grup la Pau, empresa de gestió
integral d'emergències

Arenys de Munt segueix
acollint nens saharauís

Arenys de Munt ja té una ambulància d'urgències. Es tracta d'un servei que
ha sol·licitat l'Ajuntament d’Arenys de Munt a fi de poder atendre les demandes que es generin en aquest àmbit. La seu d'aquest servei està situada a
la Masia de Can Borrell les 24 hores del dia i els usuaris el poden sol·licitar
per mitjà del 061. L'Ajuntament vol, d'aquesta manera, que les sortides es
realitzin de forma més ràpida per arribar als llocs el més aviat possible.
El 24 de juliol, l'alcalde d'Arenys de Munt, Andreu Majó i la regidora de Benestar Social, Montserrat Carreras, van rebre a l'Ajuntament el director d'urgències
mèdiques del Barcelonès Nord i el Maresme, Frederic Torrent, que va estar
l'encarregat d'explicar les característiques d'aquesta nova ambulància. La
unitat està controlada per mitjà de GPS i disposa de sistema radiofònic
mòbil. El vehicle està condicionat per permetre una assistència tècnicosanitària en ruta.
La visita va continuar a la Masia de Can Borrell, on està ubicada la seu
central del servei. Els treballadors del Grup La Pau estan situats a la planta
baixa i a la zona de la cuina de la Masia.

Quatre famílies d’Arenys de Munt
s’han afegit aquest estiu a la
campanya promoguda per Arenys
amb el Poble Saharauí que
consisteix en acollir nens saharauís
al llarg de l’estiu amb l’objectiu de
donar-los acollida i que puguin
tornar al país amb unes millors
condicions de salut.
Els infants saharauís van ser rebuts
per l’alcalde d’Arenys de Munt el 8
de juliol i des de llavors s’han anat
fent diferents activitats. El dia 12 es
va fer una projecció de cinema sobre
el Sàhara a la Plaça de l’Església i
el dia 24 es va fer una trobada de
les famílies acollidores i a finals de
mes es va fer un sopar solidari amb
un concert.

AMUNT abril-agost 2006
arenys

serveis personals

A inicis de juny l’Ajuntament
d’Arenys de Munt va signar, amb la
Diputació de Barcelona, el conveni
de participació a la Xarxa de Mercats Municipals. A la signatura hi van
assistir el Diputat delegat de Comerç, Jaume Vives, el Comissionat de comerç, Josep Oriol Fernández, el Gerent de la Xarxa de Mercals Municipals, Albert Forcades,
l’alcalde d’Arenys de Munt, Andreu
Majó, la regidoria de Comerç i Turisme, Maribel Mozas, el regidor de Participació Ciutadana, Alfons Molons,
i la secretària de l’Ajuntament, M. Carmen Gómez. Amb aquesta adhesió,
el consistori gaudirà d’ajuts i subvencions per a la realització, principalment, del nou mercat municipal. El Diputat delegat de Comerç, Jaume
Vives, va afirmar que estava molt interessat en el projecte del nou mercat
municipal.

Cloenda dels grups
d’ajuda mútua

serveis personals

Conveni de participació a la
Xarxa de Mercats Municipals
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«Matilde Planas: Vaig
haver d’anar fins a Bèlgica
a buscar el meu fill»
La Senyora Matilde Planas, coneguda com a Matilde Parera pel cognom del seu marit,
s’ha convertit en l’arenyenca més gran amb 102 anys. Va néixer el 28 de novembre de
1903 a València. Després de morir el seu pare, el «papà», va venir a Barcelona amb la
seva mare i els seus 6 germans. Ella tenia uns 5 anys. Des de llavors i fins ara ha plogut
molt. Es va casar amb el Senyor Parera i va tenir tres fills, dels quals només n’hi queden
dos. A més, té deu néts i deu besnéts. Des que es va casar i fins ara, ha viscut en una casa
al bell mig de la riera, «la caisa pairal» que li deien en aquells temps i on hi vivien els seus
sogres. La Senyora Matilde, que sempre deixa la porta oberta de casa seva per aquells
que la visiten, fa dos anys que no surt al carrer per problemes físics. Tot i això, està molt al
corrent de l’actualitat arenyenca mitjançant les revistes, butlletins, la televisió, la ràdio i,
sobretot, el boca a boca.
om és que van venir a
Barcelona després de
morir el seu pare?
- Perquè aquí hi teníem
la meva àvia i vam anar
a casa seva. Però el primer poble on vam anar
va ser Martorell, a casa d’uns cosins
germans de la meva mare. Allà va
ser on jo vaig aprendre a parlar i
escriure català, llegint El Patufet. Al
principi jo em sentia molt estranya
amb el català perquè a València parlàvem el castellà, però de seguida
hi vaig ser.
- I com va venir a parar a Arenys de
Munt?
- Vaig venir amb una tia que tenia.
Ella era mestre i els metges li van
recomanar els aires d’Arenys de
Munt, i jo la vaig acompanyar. Des
de llavors no m’he mogut d’aquí. Vaig
conèixer al que després seria el
meu marit i ja m’hi vaig quedar. Jo
estava sempre amb una amiga i ell
passava amb en Jordà pel carrer, i
un dia em va dir bona nit i em va
somriure. Jo em vaig enamorar
d’aquell somriure i... ens vam casar
quan jo tenia 23 anys. Vam tenir dos

C
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fills, va venir la guerra i després vam
tenir el tercer.
- Van ser durs els anys de la guerra
a Arenys de Munt?
Ui sí, van ser horrorosos. Ens van
treure el negoci de l’aigua, ens van
deixar al carrer, les meves cunyades

estaven perseguides, el meu sogre
s’amagava a la teulada. Llavors perseguien al meu marit i per això nosaltres vam marxar, perquè si no ell
no es podia amagar. Vam marxar a
Lloret, i després a França, on ens hi
vam estar mig any. Però un dels

en temps de la Generalitat. A Barcelona era camarada, la camarada
Planas. I a Arenys de Munt vaig estar
substituint a totes les mestres, la
que tenia un fill, jo hi anava. També
vaig estar a Sant Iscle, subsituint a
la mestre Doña Pilar quan va tenir el
seu fill, en Jordi Garrell. A les nits
ensenyava a diferents dones a contar, llegir, esciure... i ara encara ensenyo a la Zaida, la noia que està
amb mi cada dia. I també tinc un
certificat, signat pel mateix Pompeu
Fabra, conforme puc ensenyar a llegir i escriure el català. En vaig fer
una fotocòpia per si el perdia.
- A Arenys de Munt li diuen senyora
Matilde, però vostè oficialment és
Doña Matilde...
Sí, i ho seré sempre, ho posa en el
diploma que em van donar quan em
vaig treure la carrera de mestre.
L’última vegada que vaig anar al
metge a Calella ell em va dir Doña
Matilde, i jo li vaig respondre que això
ningú m’ho podria treure.
- Com recorda l’Arenys de Munt de
fa gairebé 100 anys?
Abans hi havia moltes fàbriques, no
té punt de comparació amb ara. En
Planas baixava a treballar a Caldetes a peu. I en temps de la guerra, jo
venia de Barcelona a les nits,
d’exercir de mestre i venia amb en
Martí Colomer. Aquest també treba-

RESIDÈNCIA
SANT MARTÍ
Centre Residencial Assistit
i Centre de Dia
Rbla. Francesc Macià, 1 · Tel. 93 795 11 68
08358 Arenys de Munt

llava a Barcelona i veníem tots dos.
El sereno sempre ens posava la
llum per mirar qui pujava. Però
Arenys de Munt era molt bonic. Jo
m’ho passava molt bé i la meva obsessió sempre ha estat el jovent.
M’agradava estar envoltada de jovent, i de fet, quan vaig fer teatre, feia
d’apuntadora i guardiana de les
noies. Eren temps molt diferents
però ens ho passàvem molt bé.
- A banda del teatre, quines aficions
més té?
- El teatre m’agradava molt però també ballava sardanes i m’agradava
molt llegir i escriure. Ara ja escric
tonteries. Faig una espècie de diari.
El meu nebot ja me n’ha passat un
trosset a ordinador.
- També guarda algunes revistes?
- Sí, quan van tancar l’Ou com balla
i l’Arennios les vaig fer enquadernar
i les guardo totes.
- I, per acabar, com va anar el seu
centenari?
- Va ser imponent, no s’hi cabia al
menjador. Vaig quedar tan parada
que no sé com no em va donar res,
em vaig quedar molt sorpresa però
molt contenta. Em van venir a felicitar de l’Ajuntament i molta gent. I tinc
la medalla de la Generalitat que te
la regalen quan fas 100 anys. Ara
me la miro i dic, ara ja no, ara ja n’hi
ha 102.

SERVEI DE NETEJA
INDUSTRIAL I PARTICULAR
SANEJAMENTS
DESEMBUSSOS
CLAVEGUERAM
FOSSESSÈPTIQUES
NETEGESTÈCNIQUES

Servei 24 h.

PERE I ÀNGEL
TEL. 93 750 20 71
93 750 63 77
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meus fills va anar a parar a Bèlgica,
perquè van separar els vagons del
tren i ell va anar a Bèlgica. Mig any
després, quan el vaig trobar, el vaig
anar a recollir i vam tornar. Va ser
molt feixuc i al meu marit no li vaig
dir mai que el nen no estava amb
mi. Jo enviava una carta al nen escrita per mi, li deia que li posés petons pel seu pare, me la tornava i jo
li enviava al meu marit a Barcelona
perquè es pensés que estàvem tots
junts i no patís. Quan vam tornar, ell
i les meves cunyades ens esperaven a Barcelona i va ser llavors quan
li vaig dir que el nen havia estat a
Bèlgica.
Ell no s’ho podia creure, em va dir:
«T’ho has pogut callar?» i jo li vaig
respondre «Què hauries fet?», i ell
em va respondre: «No m’haguessis
trobat viu».
Jo ja ho sabia, per això no li vaig dir
res, era una home molt sensible.
Però el nen va estar molt ben cuidat
amb la família, va estar com un rei.
- I com va trobar al seu fill?
- Escrivint molt. Jo tenia una nena
de Còrdoba a la colònia amb nosaltres. Al separar els vagons la seva
germana també va anar a parar a
Bèlgica. I un dia em va dir si li podia
llegir una carta de la seva germana,
que ella no sabia llegir. Era de la
família que havia acollit a la seva
germana. Llavors vaig pensar que
el meu fill també podria estar a Bèlgica i vaig començar a escriure al
país. Encara guardo les cartes. Finalment el vaig trobar al departament
de minaires, estava amb un enginyer. La família amb la que estava
eren unes persones boníssimes,
cada any vénen a Arenys de Munt.
Ara estic pendent de si trucaran un
dia per venir a casa, perquè tenen
família a Castelló i cada any hi van ,
però abans passen per casa.
- Vostè ensenyava a llegir i escriure a tothom, perquè és mestre, oi?
Sí, al passadís tinc el diploma signat pel rei. Vaig fer de mestre a Barcelona esporàdicament i oficialment
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L’Ajuntament inaugura el
El projecte del nou enjardinament i
la recuperació de l’espai natural de
Can Jalpí, encetat l’any 2002, va
veure el seu punt àlgid el dia 23
d’abril, Festa de Sant Jordi, amb la
inauguració oficial del Parc de Can
Jalpí.
Per a l’ocasió, la Trobada de Gegants que se celebra anualment
durant la Festa del Remei va començar a les 11.15 h. La sortida dels
gegants es va realitzar des de la
plaça de l´Església. Posteriorment
hi va haver una cercavila pels carrers
del poble fins al Parc de Can Jalpí. A
les 12 h es va fer la plantada de gegants a la zona de la pèrgola del
Parc i finalment a les 12.30 h, es va
inaugurar les obres per part de
l´Ajuntament.

Un desenvolupament amb una
gran vegetació
Des que es va redactar el projecte
l’any 2002, per part dels Serveis Tèc-

serveis personals

serveis territorials

Parc de can Jalpí
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L’alcalde Andreu Majó, acompanyat dels regidors, durant la inauguració

nics de l’Ajuntament, coofinançat
amb els fons FEDER, es va tenir clar
que la zona del parc hauria de tenir
una vegetació privilegiada.
L’empresa adjudicatària de l’actuació, J. Buch, ha realitzat totes les tasques del sanejament, el manteniment i la repoblació dels espais naturals.
Les tasques que
s’hi han fet han
consistit en el sanejament, el manteniment i la repoblació dels espais
naturals, en l’elaboració d’un eix
paisatgístic de la
riera des de l’accés del castell fins
a la portalada, elaboració d’un prat
funcional on hi ha
instal·lada
una
zona d’esbarjo i
una àrea infantil,
col·locació de diversos mosaics
florals i una pèrgola amb una làmina

d’aigua i un brollador i un jardí de
bambús amb la font i l’entorn del
llac. En total, prop de 15 espècies
d’arbres es poden trobar entre avellaners, cirerers, ametllers i roures
martinencs.

Jornada de portes obertes
del castell i a la masoveria
D’altra banda, l’Ajuntament d’Arenys
de Munt també va organitzar una jornada de portes obertes al Castell
de Can Jalpí i també a la Masoveria,
on el Taller ocupacional hi està treballant. La Masoveria no està encara acabada de restaurar ja que el
taller finalitza a finals d’any. A més a
més, el taller està combinant la feina de la masoveria amb diferents
actuacions al poble i també fa diferents col.laboracions amb la Brigada Municipal.
L’edifici de la Masoveria consta
d’una gran nau central i diverses
sales més petites, a més d’uns lavabos. Aquests lavabos -que han
entrat en funcionament fa poques
setmanes- donen servei a la gent
que s’atansa al Parc.
La masoveria serà la seu dels tallers ocupacionals que es programin des de l’Ajuntament i per fer formació ocupacional.
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La piscina municipal d’Arenys
de Munt obra les portes
La piscina municipal d’Arenys de Munt ha obert les seves portes als
arenyencs des del 23 de juny. L’equipament està format per dues piscines (la infantil fa 12,5m de llarg per 8m d’amplada mentre que la
piscina d’adults fa 25m de llarg per 12,5m d’amplada), vestuaris
d’homes i dones, i un bar.
L’empresa que la gestiona, Bros Esports SA està organitzant, durant tot
l’estiu, cursos de natació per a infants de p3 fins a 6è de primària de
dilluns a divendres i també s’han
posat a la venda abonaments mensuals o de temporada. Accedir
mensualment a la piscina costa 35
euros mentre que l’abonament de
temporada -que engloba mig juny,
juliol, agost i mig setembre val
99,17 euros. Pel que a nens, gent
gran i famílies, l’import mensual és
de 25 euros i si es vol l’abonament
per tota la temporada, 70 euros.

A finals de maig, la Direcció General
d’Administració Local del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de
Catalunya va notificar que Arenys de
Munt rebrà 150.000 euros del fons
de finançament europeus Feder.
Amb aquesta subvenció, es podrà
finançar el 50% del projecte de les
obres d’urbanització de la riera,
pressupostada en 300.000 euros.
L’any passat l’Ajuntament ja va demanar aquesta subvenció en el programa de cofinançament de l’any
2005 i la sol·licitud va quedar denegada.

La guingeta de Can Jalpí
entra en funcionament

Des de principi de juny la guingueta
del Parc Jalpí ja està oberta vuit hores al dia, els laborables i fins l’ 1:30
els dies festius. La licitació del servei s’ha fet per un període de cinc
mesos i la instal·lació s’ha lliurat totalment equipada per tal de poder
donar un bon servei a la gent que
vagi a passejar pel nou parc.

La brigada segueix
arranjant el poble
La brigada municipal no para. Durant aquests darrers mesos ha portat a terme un grapat d’actuacions a
tot el terme municipal que han millorat l’entorn. Com a exemples cal
citar les reformes del rial Bellsolell,
a l’alçada de la carretera, el paviment
de la plaça de l’Església, l’entrada
de can Jalpí, etc... També s’ha treballat en l’entorn de la piscina municipal i s’ha adequat la futura base
de laminació com un lloc d’esbarjo,
amb dues porteries de bàsquet i
dues de futbol.
Cal dir a més a més que, per seguir
oferint el millor servei, des d’inicis
de juny s’ha creat una plaça d’oficial
de primera de paleta.
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serveis territorials

Després de moltes
reivindicacions per
part de l’Ajuntament
d’Arenys de Munt i el
d’Arenys de Mar i de
les peticions que han
fet els veïns per
poder resoldre el
problema de la
connexió a peu entre
els dos pobles,
l’alcalde d’Arenys de
Munt, Andreu Majó i
l’alcalde d’Arenys de Mar, Miquel Rubirola, es van reunir, a inicis de maig
amb el Director General de Carreteres de la Generalitat, Jordi Follia per
poder revisar l’avantprojecte del pas de vianants. L’objectiu de la trobada,
que va estar convocada pel mateix Follia, era comentar sobre la taula els
plànols que acabarien de definir les característiques d’aquest pas de
vianants i que podria estar definitivament enllestit l’any vinent.
La Direcció General de Carreteres ha estat estudiant algunes millores que
s’havien de fer a la zona de l’encreuament entre l’autopista C-32 i la carretera
C-61 a l’alçada del punt quilomètric 111,5 de l’autopista de peatge. Dins
aquestes millores hi és contemplat el pas de vianants que pujant cap a
muntanya i en els punts de connexió que unirien la carretera C-61 amb els
ramals de l’autopista. El pas passaria per sota habilitant unes rampes.
D’aquesta manera la zona no patiria masses variacions i els cotxes podrien
seguir la seva circulació de manera habitual.
D’altra banda, i tenint en compte que molts dels vianants que recorrerien a
peu aquest pas s’adreçarien a Can Jalpí, una de les actuacions que es
preveuen en aquest plànol és la col·locació d’una passera amb semàfor
per poder facilitar l’accés al parc i a la urbanització.
Els alcaldes dels dos Arenys van donar el vist-i-plau a aquest plànol que
esdevindria un projecte provisional. La Direcció General de Carreteres té
previst endegar el projecte executiu, que es calcula que estarà enllestit
abans de finals d’any i que tindrà un cost de prop d’1 milió i mig d’euros.

150.000 euros del fons
FEDER per a la Riera

serveis territorials

Pas endavant per a la connexió
a peu entre els dos Arenys

21

la tribuna

la tribuna

acords · l’editorial · el tema del mes · l’entrevista del mes · la tribuna

22

En el darrer ple municipal,
celebrat el passat dijous, dia
6 de juliol, el PSC juntament
amb ERC vàrem presentar
una MOCIÓ «per al
replantejament del Pla
General i en defensa
d’una planificació urbanística racional» en base
a tres circumstàncies, que justifiquen el
replantejament del Pla:
Superior creixement a les previsions.
Propostes de modificacions que alteren la estructura
orgànica i la classificació del sòl.
La progressiva execució del Pla General que l’any
2003 es va aprovar per àmplia majoria dels partits
polítics amb representació a l’Ajuntament, ha de ser
seguida pels Òrgans Superiors dins la seva
competència. Demanàvem que es portés la moció
al Conseller de Política Territorial i a la Comissió
Provincial d’Urbanisme.
La moció va ser rebutjada per l’equip de Govern, però
de moment ha servit per constatar l’autisme d’un
govern municipal incapaç d’assumir els errors de
planejament que els darrers tres anys s’ha rendit al
sector immobiliari, que és pa per avui i fam per demà.
El portaveu de CIU, Sr. Molons va voler vendre les
excel·lències d’un Pla General que en els tres anys
de la seva redacció, el llavors portaveu de CIU, Sr.
Salvà, mai va votar a favor.
La portaveu d’AM2000 Sra. Fontbona va intentar
vendre el que ja ens té habituats (quan la deixen fer
de portaveu), l’Arenys «virtual», molt de fum sobre
paper que sovint resulta ser mullat.
L’alcalde, Sr. Majó, es va definir en la seva intervenció,
com a regidor de planificació. Tan sols vàrem escoltar
la vanitat que li serveix per donar-se satisfacció
personal, prescindint de la oposició que amb la
moció li transmetia el que avui desitja un ampli sector
dels habitants del nostre poble. S’oblida que Arenys
de Munt, no el forma només ell, un poble el componen
els seus habitants, ja que sense ells no existiria.
Sr. alcalde, senyors i senyores regidores d’AM 2000
i CIU, Arenys de Munt canvia, però sense que tots
els arenyencs hi puguin participar i, així, tenim un
poble més gran, però amb un govern amb l´ànima
política cada dia més esquifida.
Les vacances també serveixen per reflexionar i fer
balanç.
Bon estiu per a tothom.
AMUNT abril-agost 2006
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JA TENIM NOU ESTATUT.
JA HEM PARTICIPAT.
GRÀCIES
El dia 19 de juny Catalunya
va dir Sí. Arenys de Munt
aquest Sí va ser més
recolzat.
Volem en primer lloc donar les gràcies a tots els
arenyencs i arenyenques per la seva participació al
referèndum donat que la participació a Arenys de
Munt va ser més gran que la mitja de Catalunya.
És important la participació en les convocatòries
electorals. La democràcia ha de cuidar-se des de
cada individu. I seguir participant per aconseguir
entre tots i totes el desenvolupament de la Societat
i la millora de la qualitat de vida. Des de CIU creiem
que l’impuls de la Participació Ciutadana és clau.
No per desviar l’atenció des de les estructures
institucionals sinó per fer realment que els ciutadans
puguin incidir i transformar les accions d’aquestes.
Tot d’una manera clara i estructurada per tal que els
ciutadans tinguin clar quan van a participar quin és
el marc i quins són els límits d’aquesta participació.
Tornant a l’Estatut pel que fa al municipi es
produeixen uns canvis significatius que ajudaran a
un major desenvolupament d’aquest.
El nou Estatut estableix els municipis, les
comarques i les vegueries com a part del sistema
institucional de la Generalitat, com a ens en els
quals s’organitza territorialment.
El municipi seguirà sent l’ens local bàsic
d’organització territorial de Catalunya. La vegueria
s’estableix com a àmbit territorial per l’exercici del
govern intermunicipal i de cooperació local, i
substitueix les diputacions. Finalment, les
comarques gestionaran competències i serveis
locals.
Cal tenir present que la desaparició de les
diputacions era un contenciós que el catalanisme
polític havia reivindicat des de fa un segle.
Tot això combinat amb d’altres competències, un
millor finançament, etc, que l’Estatut dóna a
Catalunya revertirà en una clara millora del
desenvolupament MUNICIPAL i el seu govern.
GRÀCIES: Finalment no volem acabar sense donar
les gràcies a tots els arenyencs i arenyenques que
van fer possible que la XIX Diada de la puntaire i la
VII fira de la Cirera d’en Roca fos un èxit. Gràcies
als Voluntaris i Voluntàries, a les entitats a les
associacions de puntaires, a tot el personal de
l’Ajuntament i a tothom que d’una manera o d’altre
hi va participar.
Arenys de Munt es va poder projectar i promocionar.
També va poder demostrar que som una vila
acollidora i amb uns atractius que val la pena venir a
veure.

ERC DEFENSA EL CREIXEMENT
URBANÍSTIC CONTROLAT

AM2000 és una plataforma de
ciutadans mobilitzats pel seu
poble. No tenen cap altre
interès que aconseguir que
Arenys de Munt esdevingui en
el futur un poble amable i dinàmic que conservi els
seus valors i s’obri als reptes dels nous temps amb
personalitat i qualitat.
Després de vuit anys al govern ens plantegem un
ampli relleu dels homes i les dones que han estat
defensant aquestes idees a l’ajuntament, així com,
des de la pròpia experiència, noves formes de
treballar dins d’aquest ajuntament que aprofitin més
els recursos i ens facin més eficients.
Mantenint l’ànim de la no professionalització en
política busquem entendre la nostra presència a
l’ajuntament com un servei al poble semblant al que
molts altres ciutadans fan des de les entitats i
associacions.
Ens plantegem un relleu que no serà començar de
nou. Tots els regidors i regidores que han estat al
govern posen al servei del grup la seva experiència.
Abandonar el govern no voldrà dir quedar-se a casa
sinó continuar treballant des del propi partit i des
d’altres àmbits per al nostre poble.
Estem convençuts que l’existència d’una plataforma
com Arenys de Munt 2000 ha estat molt beneficiosa
per al nostre poble perquè ha pacificat el nostre
ajuntament de tensions paralitzants i ha obert el
govern a tots els grups que han volgut compartir el
seu projecte amb el nostre i assumir feines i tasques
concretes de treball. Hem volgut tirar endavant una
nova forma de fer política tot i que no sempre ho
hem aconseguit.
Vist l’estat en què es trobarà Arenys de Munt a l’inici
del proper mandat (obres de la Riera començades,
obres del mercat, biblioteca, nova zona esportiva,
nou institut) creiem que la presència d’Arenys de
Munt 2000 i la seva aportació de treball i consens
són imprescindibles en l’ajuntament que sorgeixi de
les eleccions del maig del 2007.
Aspirem a ser-hi àmpliament representats. Amb nova
gent, amb noves energies però amb la mateixa
voluntat de fer poble des de la política local.
El proper mes d’octubre començarà un procés
democràtic dins del Partit que ens portarà a la
confecció d’una llista per a concórrer a les eleccions
del maig.
Fem una crida a tots els ciutadans de totes les edats
que comparteixin aquests ideals de treballar per
Arenys de Munt des del compromís cívic en política
perquè connectin amb nosaltres. Hem de ser molts
a debatre, a planificar, a concretar que és el que
millor convé al nostre poble. Aspirem a fer un equip
nou i tu en podries formar part.

El
creixement
urbanístic
d’Arenys de Munt ha desbordat
les previsions i ha posat en
evidència la desencertada
planificació
del
Govern
Municipal, perquè aquest creixement en habitatges i
població no ha anat acompanyat, ni de bon tros, del
corresponent increment en els equipaments i serveis
necessaris per garantir una adequada qualitat de vida.
Tots els ciutadans poden tenir una percepció d’aquest
creixement simplement a partir del nombre de grues i
bastides que trobem en el terme municipal, o a partir
de les cues de vehicles en els semàfors d’accés al
nucli urbà. El Grup Municipal d’ERC ha quantificat
aquesta «percepció» del creixement desmesurat
d’Arenys de Munt en les dades objectives que resumim
a continuació:
· Entre l’any 2000 i el 2005, Arenys de Munt ha passat
dels 6058 habitants a més de 7700, la qual cosa
representa un creixement mitjà anual de 274 habitants.
· El nombre d’habitatges construïts entre l’any 1992 i
1998 va ser de poc més de 72 habitatges finalitzats
per any. Entre el 1999 i el 2005, tanmateix, la mitjana
de llicencies atorgades a Arenys de Munt és de 141
habitatges per any.
· El Pla General aprovat el març del 2003 encara no
s’ha començat a desenvolupar. La quantitat
d’habitatges que permet construir aquest Pla General
durant el primer quadrienni, si es desenvolupa en la
seva totalitat, és de 1255.
· A data 31-12-2005 Arenys de Munt té un nombre total
de 3602 habitatges censats, dels quals un 19% estan
desocupats. Aquesta dada indica que, a Arenys de Munt,
a hores d’ara hi ha 685 habitatges susceptibles de ser
ocupats en qualsevol moment.
· A Arenys de Munt hi ha 446 obres en marxa,
corresponents a llicències d’obres atorgades entre
setembre del 2000 i desembre de 2005 i encara no
finalitzades a data d’abril de 2006.
Aquestes són les xifres reals sobre el creixement
urbanístic d’Arenys de Munt. Les dades objectives
sobre l’increment en els equipaments i serveis
necessaris per a la població són molt més fàcils de
quantificar: on és la nova biblioteca? On és la nova
residència geriàtrica-centre de dia? I la nova sala
d’exposicions? I el nou mercat municipal? I la nova
zona esportiva? I el pas de vianants sota el pont de
l’autopista? I la reurbanització de carrers? On són tot
aquest seguit de «promeses» electorals del 2003?
És per tot l’exposat anteriorment que el GRUP
MUNICIPAL D’ERC va proposar al ple de l’Ajuntament
d’Arenys de Munt del passat dia 6 de juliol el
replantejament del Pla General amb l’objectiu que
esdevingui una eina eficaç per a planificar
adequadament el desenvolupament urbanístic
d’Arenys de Munt, definint la disciplina urbanística
necessària per poder reconduir la situació actual a
nivells assumibles per la població d’Arenys de Munt, i
incorporant en el Pla General i en les ordenances
municipals
on
correspongui
les
mesures
mediambientals, socials, fiscals i constructives
aplicables als nous habitatges que permetin regular
la planificació urbanística i poblacional d’acord amb
l’increment o millora dels equipaments, infrastructures
i serveis municipals. Els ciutadans d’Arenys de Munt
ja tindran l’oportunitat de valorar la resposta de l’Equip
de Govern a les propostes d’ERC.
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