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els acords de ple
Acords de ple
Data

Punt

6-6-2006

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.
Aprovació inicial de la Modificació Núm. 6 del Pla General,
al Torrent d’en Puig
Aprovació inicial de la Modificació Núm. 7 del Pla General, sector B-3
Can Zariquei
Pròrroga del nomenament de jutge de Pau titular i jutge de Pau suplent
Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits Núm. 1 del
pressupost de 2006
Ratificació de la pròrroga de la concessió amb l’empresa Ceo del Maresme
pel manteniment de les zones verdes
Aprovació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament
Moció sobre l’eliminació, substitució i protecció de suport de les tanques
de seguretat a la xarxa viària catalana
Aprovació d’una moció sobre el geriàtric
Resolució d’al·legacions i aprovació provisional de la modificació
núm. 3 del Pla General (POUM)
Resolució d’al·legacions i aprovació provisional de la modificació núm. 5
del Pla General (POUM)
Aprovació de l’adhesió al Consorci de la TDT i aprovació dels estatuts
Adhesió al conveni de compra centralitzada de paper, proposada
pel Consell Comarcal del Maresme
Adjudicació de la gestió del servei de recollida de residus municipals a
favor de la UTE Arca del Maresme - CESPA Compañia Española de Servicios
Públicos Auxiliares, SA
Moció presentada pels grups municipals PSC i ERC a favor del
Replantejament del Pla General d’Urbanisme d’Arenys de Munt i en defensa
d’una planificació urbanística racional
Aprovació del concurs públic obert per a la contractació de la redacció
del projecte i l’execució de les obres del pavelló poliesportiu i aprovació
del plec de condicions administratives particulars
Conveni urbanístic amb l’empresa Stony Hill, SL
Aprovació del text refós del Pla Parcial dels Ruals
Aprovació de la modificació de les bases d’execució del
pressupost 2006
Aprovació de la modificació de crèdits núm. 2 del pressupost 2006
Aprovació d’adhesió al consorci de la TDT i aprovació dels estatuts
Proposta de l’empresa Sorea SA de modificació de la taxa per al
subministrament d’aigua potable
Moció per la fi de l’assetjament al poble palestí
Moció presentada pel grup municipal per posar nom a l’Aula Culturaldeixar
Aprovació de festes locals per a l’any 2007
Aprovació de la revisió padronal a 1-01-06
Aprovació de la modificació de crèdits núm. 4 del pressupost municipal
Moció presentada pel grup municipal PSC per posar nom a l’Aula Cultural
Aprovació del protocol per posar nom a les activitats i iniciatives municipal
Aprovació provisional de la modificació núm. 6 del Pla General (POUM)
Aprovació del text refós de la modificació del Pla General
per a la creació d’equipaments dotacionals
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9 favor 3 c.

Collsacreu
JOAN NOGUERA I BAIXERAS
Gestor Administratiu Col·legiat
Assessoria d’empreses.
Orientació fiscal,
Liquidació seguretat social,
Tràmits cotxes-camions,
Legalitació indústries,
Legalització pous-mines

JOSEP FLORES I XURIGUERA
Agent d’assegurances Col·legiat
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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La pràctica física és molt present també en molts ciutadans que no són federats en cap
club. La marxa dels termes, plenament consolidada, ens mostra que són molts els arenyencs
que practiquen hàbits saludables. El parc de Can Jalpí és un nou destí de molts afeccionats
a caminar i passejar. El circuit esportiu que s’hi ha instal·lat el darrer 11 de setembre vol ser
un instrument per completar la preparació física de tots els qui van a caminar-hi.

50è aniversari del concurs de colles sardanistes
Arenys de Munt és una prova decisiva en el concurs anual de colles sardanistes. Molts
anys és al nostre poble on es decideix quina colla serà proclamada la campiona de
Catalunya. Després de diverses ubicacions, la plaça de l’església és el marc on les
diferents colles fan les seves anelles i s’alcen airoses seguint els compassos de les
sardanes. Hem arribat al 50è aniversari i hem de felicitar a L’agrupació sardanista d’Arenys
de Munt i a tots els qui, amb constància admirable, fan possible any rere any que a la festa
major la plaça es vesteixi de dansaires.

Domènec Perramon, cent anys del seu naixement

Serveis Territorials ......... 10

Que parlen d’aquella hora desolada
quan un plor amarg duu el missatge darrer
a la rosa d’abril, rosa encarnada
d’aquell que morirà lluny del roser.

Serveis Personals .......... 20

Domènec Perramon

Serveis Personals ............ 8

L’entrevista ..................... 22
Serveis Territorials ......... 24
Serveis Generals ............ 28

àmbit

La Tribuna ...................... 30

L’any 1906 naixia a Canet, Domènec Perramon. De ben petit visqué a Arenys de Munt.
Poeta premiat en nombrosos Jocs florals patí l’exili i va morir, fa trenta anys, a Londres.
És enterrat al cementiri d’Arenys de Munt. Amb el seu nom s’ha batejat el nostre Institut
d’Educació Secundària.
Per celebrar aquests aniversaris s’inaugurarà a Can Borrell, dins dels actes de festa
major, una exposició commemorativa que ha estat preparada pel col·lectiu pel MuseuArxiu d’Arenys de Munt.
Andreu Majó i Roca, Alcalde d’Arenys de Munt
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l’editorial

És Festa Major

Les diverses juntes directives s’han llençat també a
l’organització de campionats d’alt nivell que han representat una molt bona projecció
d’Arenys de Munt en el món de l’esport nacional i estatal.
Ara, després de llargues tramitacions, arriba el moment de materialitzar millores importants
en les nostres instal·lacions.
Ha estat adjudicada la construcció del nou pavelló que serà el primer equipament de la
futura zona de Can Zariquey. Hem estat seleccionats pel programa de la Generalitat de
Catalunya que vol vestir amb gespa artificial cent camps de futbol a Catalunya.
Aquests dos equipaments han d’estar disponibles a l’inici de la propera temporada al
setembre del 2007.

l’editorial

La nostra
Diada

En els darrers anys hem pogut viure un important augment
dels practicants d’esport a Arenys de Munt. Els diversos
clubs han incrementat notablement el nombre de fitxes
federatives i el nombre d’equips que posen en la competició.
Paral·lelament a aquest increment s’ha produït també una
extraordinària millora en els resultats i la competitivitat dels
nostres equips. Alguns van escalant categories i d’altres es
consoliden en posicions de molt de prestigi a nivell nacional
i estatal.
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Consulta popular sobre

l’avantprojecte de la Riera

el tema del mes

el tema del mes

Arenys de Munt va tornar a fer una consulta popular els dies 15, 16 i 17 de setembre per
posar a mans dels arenyencs l’avantprojecte d’urbanització superficial de la Riera.

4

El sí va guanyar a la consulta popular sobre l'avantprojecte d'urbanització superficial de la riera que
es va celebrar els dies 15, 16 i 17
de setembre. Un total de 910 persones, un 78 % de 1.169 votants, es
van mostrar favorables a l’avantprojecte d’urbanització mentre que
els contraris al projecte van
aconseguir 243 vots, que equival a
un 21% de les persones que van
acudir a les urnes. L’1% restant va
correspondre als 9 vots en blanc i
als 7 nuls que es van comptabilitzar.
La consulta popular es va
desenvolupar amb total normalitat i
al participació més alta es va registrar el diumenge a la franja horària
de 12 a 13h.
Tant l’alcalde d’Arenys de Munt,
Andreu Majó, com el regidor de
Participació Ciutadana, Alfons
Molons
van
valorar
molt
positivament
els
resultats
aconseguits. «Ara ja tenim
l’autorització del poble per convertir
l’avantprojecte en projecte» i van
considerar tot un èxit haver superat
el miler de vots d’un cens total de
6.201 habitants. Pel que fa a la
canalització de la riera, l’equip de
govern va apuntar que els treballs
puguin començar «entre finals
d’aquest any i principis del 2007», i
es preveu que la urbanització de la
superfície de la riera es faci per
trams a mesura que es vagi
canalitzant.

Els resultats de la
consulta popular
Sí ..................................... 910
No .................................... 243
Blanc ................................... 9
Total votants ................. 1.169
Vots nuls ............................. 7
Vots vàlids .................... 1.153
Cens escrutat .............. 6.201
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Un any més arriba

El Concurs de Colles Sardanistes arriba a la seva 50a edició

plaça de l’Església, a càrrec dels
Diabòlics Anònims de Vilassar de
Dalt i en acabat la Salseta del Poble
Sec donarà pas a la mitjanit.
El dia 11 durant tot el dia comptarem amb un mercat medieval situat
a la zona del carrer Generalitat i
Plaça Catalunya, amb activitats,
cercaviles, paradetes i animació. I
per als més menuts hi haurà
inflables, jocs infantils, un circuit de
quads i xocolata desfeta, a la pista
poliesportiva.
A les 11 del matí es farà l’ofici
solemne en honor de Sant Martí,
amb la participació de la Coral del
Remei i la cobla Ciutat de Girona.
En acabat, hi haurà una audició de

Els Montgrins repeteixen, un any més, en concert i el ball de Festa Major

Sardanes a la plaça de l’església i
també s’inaugurarà l’exposició del
XXXIV Concurs Fotogràfic, que
restarà oberta fins el 26 de
novembre.
A les 2 de la tarda es farà el vermut
popular i a partir de les 7 la
Orquestra Montgrins farà el concert
de Festa Major a la Sala Municipal i
a les 12 de la nit encetarà el ball de
Festa Major. Entremig, podem
gaudir de l’obra Pigmalió, original
de Bernard Shaw i adaptada per
Joan Oliver, que serà representada
pel Grup de Teatre del Centre Moral.
El diumenge 12 tornarà el mercat
medieval, a la zona del carrer
Generalitat i plaça Catalunya, on
també es farà la XI Mostra de pomes
de Relleno d’Arenys de Munt a les
11 h. Seguidament a la plaça de
l’església es donarà inici al 50è
Concurs de Colles Sardanistes amb
la Cobla Sant Jordi i una audició
especial de ls Principal de Llobregat.
La festa es traslladarà al dissabte
18 de novembre, amb la celebració,
durant tot el dia, del VI Simposi sobre
la Descoberta Catalana d’Amèrica
i, al vespre, la II Nit de l’Esport, amb
un sopar a Castell Jalpí i al Centre
Moral, amb la reposició de l’obra
Pigmalió. El dissabte 25 els actes
de Festa Major continuaran amb la
festa de Santa Cecília de Torrentbò,
amb un ball popular al local social
de Torrenbò.
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el tema del mes

Un any més, pel novembre torna la
Festa Major. Enguany les activitats
van començar el cap de setmana del
4 amb la campanya «Viu el parc»,
amb una sortida a buscar bolets i el
diumenge, es van exposar. També
hi va haver tallers de circs per a nens
a la plaça de l’Església i es va
commemorar els 50è aniversari del
Concurs de Colles Sardanistes amb
una exposició, a l’Esplai de Jubilats
i amb una audició i ballada de
sardanes amb la cobla Perpignan,
a la plaça de l’església. A la tarda
vam comptar amb la presentació del
nou treball discogràfic de Relk a la
sala municipal.
Els actes previs a la festivitat de
Sant Martí segueixen el dia 10 amb
el lliurament, a quarts de vuit del
vespre, dels premis del concurs de
cartells per al programa de Festa
Major, del concurs de cartells per a
la Mostra Literària 2007 i del Premi
d’Investigació Raimon Torroja, el
divendres 10 a can Borrell, que
aniran seguits de la inauguració de
l’exposició, també a can Borrell
«Domènec Perramon. En el centenari del naixement del poeta» i de la
presentació del full arenyenc de
cultura número 11 Ramon Sans de
Monrodon. Un austriacista a Arenys
de Munt de Mercè Colomer Bartrolí.
A partir de quarts de 10 els gegants
sortiran al carrer i donaran pas a
l’inici del tradicional correfoc, que
anirà des de l’Ajuntament fins a la

el tema del mes

la Festa Major!
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serveis generals

L’Ajuntament aposta per l’ús
del programari lliure i en català

66

Que vol dir Programari Lliure? Es refereix al
programari que es pot distribuir, utilitzar i
modificar lliurement. En general, es pot dir
que un programa és lliure si permet
aquestes quatre llibertats: Executar el
programa per qualsevol propòsit. Veure
com funciona el programa i adaptar-lo a
les necessitats pròpies. Redistribuir
còpies i també millorar el programa i
distribuir-lo de nou amb les millores
realitzades, per tal que tota la comunitat
se’n pugui beneficiar. Per això el nostre Ajuntament
farà una transició progressiva cap a la utilització de programari lliure
per elaborar tota la tasca de gestió administrativa, respectant la moció
sobre programari lliure que es va aprovar per unanimitat de tots els
grups polítics. Per compartir-ho amb tothom la regidoria de
Comunicacions i amb la col·laboració d’Arenys.org i del Departament
d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació repartirà gratuïtament,
porta a porta amb aquest butlletí, un CD-ROM editat dins la campanya
del FesInternet 2006 amb programari lliure i en català. Hi podreu trobar
només inserint el CD un menú que us anirà guiant per tots els programes
disponibles i les seves versions tant per a Windows, Linux, Palm o
MAC. Hi ha programes tant útils com el navegador Firefox, el paquet
d’oficina lliure OpenOffice, els gestors gràfics Gimp i Picasa o la interfície
per convertir el Windows XP en català entre molts d’altres. Sens dubte
un CD molt útil per no vulnerar les llicències dels programes informàtics
i també perquè el teu ordinador parli com tu, en català.

Infomòbil, el nou servei d’informació
d’Arenys de Munt, al teu mòbil
L’Ajuntament d’Arenys de Munt ha implementat un nou servei de missatges
d’alerta al mòbil. Aquest servei, pioner dins els serveis d’una administració
local, és molt fàcil i útil. L’Ajuntament t’enviarà gratuïtament un missatge al
teu mòbil sobre el tema que més t’interessi. Només cal anar a la web
www.arenysdemunt.cat i clicar al servei Infomòbil. Allí un formulari ens
preguntarà el nostre nom, el telèfon i els àmbits que volem rebre informació.
A partir d’aquí ja rebrem els avisos que vulguem sobre emergències, actes
de cultura, festes, reunions informatives, convocatòries de consells
municipals etc… Aquest sistema té moltes avantatges: la rapidesa
d’enviament de missatges massius, l’enviament personalitzat d’informació,
el baix cost del SMS comparat amb el telèfon i que el missatge es manté a
la memòria del mòbil i es fàcilment consultable. El sistema està en fase
embrionària i progressivament s’aniran afegint més serveis. En un futur
també s’obrirà a les entitats perquè puguin aprofitar aquests serveis.

Els alumnes del Taller
d’Ocupació rehabiliten
espais municipals

El Taller d´Ocupació, que actualment està realitzant l’Ajuntament
d’Arenys de Munt, té com a objectiu
formar i qualificar en l’ocupació de
paleta a persones aturades majors
de 25 anys a través de la realització
de l’obra d’utilitat pública i d’interès
social de rehabilitació de l’antiga
masoveria del Castell Jalpí.
A més de les obres de rehabilitació
de la masoveria del Castell Jalpí per
tal de complementar el Pla de
Formació i Treball del projecte, els
participants estan realitzant altres
intervencions en espais i equipaments municipals.
En concret durant el mes de juliol
s’ha realitzat una actuació al Casal
de Joves l’Escorxador, que ha
consistit en la reforma del terra de
la sala de concerts i en la pujada
d’un mur exterior perimetral.
Paral·lelament s’ha iniciat la
rehabilitació de la façana posterior
de Can Borrell i la reparació de la
làmina d’aigua del Parc de Can
Jalpí.
Pel que fa a l’edifici de la masoveria,
després de les intervencions en
l’interior que es van poder apreciar
a la jornada de portes obertes de la
diada de Sant Jordi, s’ha anat
treballant en l’exterior de l’espai. Ara
per ara s’ha realitzat una vorera a tot
el voltant de la masoveria i
actualment s’hi està col·locant el
sòcol dels murs exteriors.

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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Nous serveis
En motiu del primer any de funcionament s’estan preparant dos nous
serveis de la pàgina. Un butlletí electrònic amb el resum de les últimes
notícies que rebrà el subscriptor en el seu correu electrònic i un servei de
missatges SMS per fer arribar informació seleccionada a tothom que s’hi
inscrigui.

Videos arenyencs a internet
Televisió d’Arenys de Munt
aposta per penjar vídeos a
internet per fomentar la
cultura i la tradició arenyenca. La TAM ha penjat
més de vint vídeos a
Youtube. Entre aquestes
imatges es pot veure
l’avantprojecte de canalització i urbanització de la
riera, vídeos del grup
arenyenc Relk, la pujada al
Coll del Pollastre, el
missatge de l’alcalde i
l’enregistrament, a Arenys de
Munt, de l’anunci d’una
marca de detergent, entre
d’altres.
El regidor de comunicacions,
Xavier Roca, va afirmar que a la videoteca de la TAM hi ha un seguit
d’imatges que el seu dia es van emetre i que en volien tornar a fer difusió
per aquells que no les haguessin pogut veure en el seu moment. A més, la
TAM i Internet tenen un target molt diferenciat i això apropa la TAM a nova
gent. D’aquesta manera, amb els vídeos arenyencs a la xarxa,
s’aconsegueix arribar a tots els indrets del món.

L‘1 de setembre, el respon-sable de desenvolupament local
de la subdirecció general de foment de la ocupació de la Generalitat de Catalunya, Mateo
Hernando López, va visitar
Arenys de Munt.
L’alcalde d’Arenys de Munt, Andreu Majó, la regidora de Promoció del poble, comerç i turisme, Maribel Mozas, i altres regidors a l’Ajuntament, van rebre
Mateo Hernando i li van mostrar els indrets més importants i
emblemàtics del municipi.
Després que atorguessin una
subvenció destinada al Pla de
Desenvolupament
Turístic
d’Arenys de Munt, Mateo Hernando va mostrar interès per
aquest pla, ja que garanteix el
creixement del turisme al municipi i l’augment de llocs de treball. Segons va manifestar Hernando, Arenys de Munt disposa
de recursos culturals que cal
utilitzar com a una oferta turística de dia i cal trobar fòrmules
per impulsar-ho, amb l’ajuda
dels establiments de restauració del poble.

Un Parc d’Aventura
a Arenys de Munt
La regidoria de Promoció del
poble està treballant per tal que
es porti a terme la instal·lació
d’un parc d’aventura, en un espai comprès entre mitja i una
hectàrea de terreny de la part interior de can Jalpí. El parc
d’aventura, que comptarà amb
diferents atraccions lúdiques
per a totes les edats, qu es desenvolupen entre els arbres mitjançant cordes, amb diversos
nivells de dificultats. El parc es
farà per la via de la concessió
de servei a una empresa i segons la regidora Maribel Mozas
«pot significar un impuls a
l’activitat turística del poble ja
que seria un parc únic a tota la
comarca». A més a més, si la
idea acaba materialitzant-se,
l’empresa concessionària té interès en contractar el personal
de la bossa d’aturats del Servei
d’Ocupació Local, sempre i quan
tinguin la preparació adequada.
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Després del seu primer any de vida
Arenysdemunt.cat celebra el seu
primer any de vida amb un bon
balanç. Des de la seva inauguració
per Sant Martí de l’any 2005 el
número de visites ha anat
incrementant. Durant el passat
mes de setembre s’ha registrat
una mitjana diaria de 13.558
accessos, de 205 visites i 467
planes vistes. El número total de
visites des que es va inaugurar, fa
menys d’un any, ja ha sobrepassat
les 50.000. En aquests 11 mesos
ha publicat 1047 notícies, una
mitjana de més de tres notícies al dia.
Arenysdemunt.cat ofereix molts serveis per al visitant. El principal és la
informació sobre el poble que s’actualitza dia a dia. Altres tràmits al qual té
accés l’internauta són la finestreta digital, on es poden consultar documents
com ara concursos i sol·licituds, i un formulari per fer arribar propostes i
suggeriments a l’Ajuntament. També s’hi troba informació sobre la situació
del poble i l’espai d’entitats, on totes les associacions culturals, socials i
esportives tenen el seu espai.

Mateo Hernando visita
Arenys de Munt

serveis generals

Arenysdemunt.cat ja
ha rebut 50.000 visites
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L’Aula Cultural ha engegat
amb nous cursos
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L’Ajuntament d’Arenys de Munt amb
la col·laboració de la Generalitat de
Catalunya i la Diputació de
Barcelona ha organitzat, un any més,
l’Aula Cultural, oferint tot un seguit
de cursos emmarcats en tres
àmbits diferents: l’atenció social, la
formació i aprofundiment i la
formació en el lleure. Dins aquestes
temàtiques es poden trobar cursos
que van des de la formació
instrumental fins al català per a
immigrants, l’anglès, la història de
l’art o els balls de saló. L’acte de
presentació dels cursos es va fer el
7 de setembre a les 20h a Can
Borrell.
L’Aula Cultural és una iniciativa que
permet a les persones, sigui quina
sigui la seva edat, adquirir els
coneixements que l’ajudaran a
adaptar-se als canvis constants de
la societat, a les transformacions en
el món del treball, a l’accés a les
noves tecnologies, a una actuació
creativa del temps lliure i a integrarse a la societat actual.

Gran èxit de les
Nits Temàtiques
Després de l'èxit de la primera
activitat de cinema a la fresca de la
Nit Temàtica, on hi van participar
més de 200 persones, la Comissió
de Nits Temàtiques del Projecte
Educatiu de Ciutat (PEC) va voler
organitzar la banyada nocturna a la
Piscina Municipal, els dies 25 de
juliol i amb un nou encert de
convocatòria. Tots aquells que van
voler banyar-se ho van poder fer de
les 8 del vespre a les 2 de la
matinada, amb música ambiental i
servei de bar, amb refrescos, cafès i
entrepans freds i calents. Aquesta
activitat va ser gratuïta per a tothom.
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Nova edició de les Jornades
Interculturals d’Arenys de Munt
El primer cap de setmana de setembre la Plaça
de l’Església va ser el
centre de les Jornades
Interculturals organitzades per l’Ajuntament
d’Arenys de Munt. Tant
dissabte com diumenge es van fer actes, tallers i música per tal que
tots els arenyencs coneguessin diferents cultures, projectes i costums
d’arreu del món. La tarda de dissabte començà a les 17h amb
tallers a càrrec de KTColònies. A les 18.30h
hi va haver xocolatada
per a tothom i, la tarda
finalitzà amb l’animació
infantil a càrrec de Roger Canals, a partir de
les 19h. I a la nit, com
no podia ser d’altra manera, música per a tothom. Dins el projecte
Trenca’t, a les 22h i a
l’Escorxador d’Arenys
de Munt es van fer els
concerts de Polvorosa i Candombe Cool. Durant tota la nit hi va haver tast
de te marroquí i còctels especials.
El diumenge els actes van continuar a la Plaça de l’Església, amb una
mostra gastronòmica i fira d’ONG’s. També es van mostrar videos de projectes de cooperació que es duen a terme a diversos països i les Jornades
Interculturals van finalitzar amb la presentació del llibre «Receptes d’arreu
del món». En aquestes jornades també hi van col·laborar el Consell de
Benestar Social i Societat i Cooperació, les KT-Colònies, Càrites d’Arenys
de Munt i la Diputació de Barcelona.

Bona acollida de la I pedalejada
familiar de l’Eixample
La primera pedalejada familiar, organitzada a mitjans d’octubre pels veïns
de la Breda de l’Eixample, va esdevenir, en la seva primera edició, tot un
èxit. Més de 250 ciclistes grans i petits van gaudir de la festa que va començar
puntualment a dos quarts de 10 del matí davant l’Eixample, on es va donat
la sortida per anar direcció Can Jalpí, on es va portar a terme el circuït i es
va desembocar a l’arbre de Gernika on es va oferir un avituallament als
participants. Després es va pujar riera amunt i a les 11 es va tornar a
l’Eixample on es va fer un gran esmorzar amb pa amb tomàquet.
Tenint en compte que a Arenys de Munt s’organitzava un esdeveniment
d’aquestes característiques per primera vegada, l’organització es va mostrar
molt satisfeta per la resposta que havia tingut aquesta activitat. És per això
que s’ha decidit donar continuïtat a l’activitat en els propers anys i el grup
organitzador de la pedaladejada s’han organitzat i han format el grup ciclista
Club Ciclista Arenys de Munt (CCAM ) i tenen la web: www.arenysdemunt.cat/
entitats/clubciclista
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El parc de Can Jalpí ja
Caponnam

natural per a la pràctica d’activitat física, aquest circuït està pensat per
desenvolupar la resistència aeròbica, millorar la flexibilitat general i millorar la força i la resistència de diferents grups musculars.

serveis personals

mitja. El primer
està adreçat a
persones majors
de 50 anys i per
aquells que tinguin problemes
de mobilitat. El
segon nivell l’hauran de portar a
terme els joves i
adults. El nivell de
dificultat de cadascun dels itineraris
ve determinat per
la seva durada
total i el tipus
d’exercicis a realitzar així com pel nombre de sèries
i de repeticions de cadascun del
exercicis que hi ha a les diverses
estacions.
A banda de que el municipi conegui
les possibilitats que li ofereix l’entorn

Arts Gràfiques
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El dia 11 de setembre, en motiu de
la Diada de Catalunya, l’Ajuntament
d’Arenys de Munt va inaugurar el
Circuit Esportiu de Can Jalpí, ideat i
creat per l’empresa Urban Access.
El circuit es tracta d’un itinerari
senyalitzat i dividit en cinc estacions
diferents. Cadascuna d’aquestes
està formada per diferents aparells
mitjançant els quals es poden
realitzar activitats de tot tipus. Els
principals objectius són impulsar en
el municipi la pràctica d’activitat
física en el temps d’oci com a factor
de millora de la salut i la qualitat de
vida a més d’oferir un espai que
afavoreixi la pràctica de l’esport en
l’entorn natural.
Amb l’objectiu de que tothom pugui
fer activitat física, el circuït compta
amb dos itineraris que corresponen
a dos nivells diferents: el nivell de
dificultat baixa i el nivell de dificultat

serveis personals

té circuit esportiu

Aragó, 15 · Tel. 93 795 45 71 · 08360 Canet de Mar
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Publiquen el Pla Director
i el Reglament de Participació

610

L'Ajuntament d'Arenys de Munt, amb el suport
de l'Organisme Autònom Flor de Maig de la
Diputació de Barcelona i del Departament
de Relacions Institucionals i de Participació,
ha publicat en paper el Pla Director i el
Reglament de Participació Ciutadana del
poble. Aquests documents ja van ser
presentats l'octubre de l'any passat a Can
Borrell i es va donar a conèixer a tota la
població en general. Ara els arenyencs tenen
l'oportunitat de llegir-lo amb calma amb
l'edició de paper que s'ha preparat.
Els textos, tal i com remarca l'alcalde Andreu
Majó a l'escrit de benvinguda, marquen les
línies a seguir per aconseguir ordenar tots
els espais participatius, millorar-los si cal i
crear-ne de nous. Majó destaca que la participació dels ciutadans en política
és imprescindible en tota societat.
Altres objectius i compromisos que es marquen a partir del Pla Director de
Participació són definir les eines per fomentar la participació ciutadana amb
calendari i mecanismes de gestió, seguiment i actuació i fer explícit el
compromís de l'Ajuntament davant els ciutadans i ciutadanes per fomentar
la participació democràtica.

1952 participants a la
XVIII Marxa Popular
Un total de 1952
persones van participar l’1 d’octubre
a la cursa i una
vegada més es va
convertir en referent a la comarca i
a arreu de Catalunya pel seu caràcter popular.
D'aquesta manera la participació
va créixer respecte l'any passat, ja
que hi van participar 1500 persones.
El bon temps va
acompanyat els termes d'Arenys de Munt al llarg del matí. Això també va fer
que molta gent es volgués afegir a darrera hora per participar a la cursa.
Precisament aquest és el factor que l'entitat Muntanyencs de la Vila va apuntar com a més positiu a l'hora de fer créixer la participació. Els organitzadors
van valorar positivament el desenvolupament de l'activitat, ja que la gent va
quedar molt contenta. Després de la cursa, els participants es van aplegar a
la Plaça de l'Església per gaudir de l'esmorzar de germanor i per reposar
força.
Muntanyencs de la Vila vol agrair a tots els col·laboradors i d'altres entitats la
seva tasca portada a terme a la Marxa. 13 associacions esportives i cíviques
i més de 50 comerços van aportar el seu gra de sorra a l'organització de
l'esdeveniment.
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El Dr. Tibau enlluerna als
arenyencs amb les seves
experiències a l’Índia

Molts arenyencs es van concentrar
el 20 de setembre a la Sala
Municipal per tal d'escoltar les
experiències del Dr. Rafel Tibau. El
Doctor va exposar la tasca que
realitzen els metges i infermeres de
la Fundació Vicenç Ferrer. En
concret,
va
explicar
les
intervenciones mèdiques fetes a
l'Índia que han servit per "canviar la
vida dels pacients". I és que amb
aquestes intervencions els ajuden
a viure una mica millor.
El Dr Tibau va mostrar diverses
fotografies realitzades a l'Índia, on
hi sol passar un mes a l'any. Amb
les seves explicacions, el Dr Tibau
va recordar que cal seguir fent el que
es coneix com a "solidaritat
internacional o cooperació". (Veure
l’entrevista a la pàgina 22)

L’Ajuntament amplia
l’horari d’atenció
als ciutadans
L’Ajuntament d’Arenys de Munt ha
decidit ampliar l’horari d’atenció al
públic per tal de poder donar més
servei al ciutadà. Si abans l’horari
d’antenció començava a les 10 del
matí ara és de 9 a 14 h. D’altra banda,
a partir d’ara els dijous a la tarda, de
2/4 de 5 a les 7 els diferents
departaments estaran oberts per fer
petites gestions. Cal recordar a més
a més que durant tota la setmana,
cada tarda, de 4 a 7 seguirà obert el
servei d’informació al ciutadà.
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L’Ajuntament
d’Arenys de Munt i
diverses entitats
arenyenques van
organitzar tot un
seguit d’activitats
perquè la Diada de
Catalunya es celebrés com una
gran festa. Els
actes van començar el dissabte 9 de
setembre amb una
Ballada de l’Esbart
a les 21.30h a la
Plaça de l’Església.
Diumenge 10, a la
mateixa hora es
van realitzar les
Jornades Internacionals Folklòriques de dansa a
càrrec de Danses i
Cants imperials de
la ciutat de Huè
(Vietnam).
Els actes van
seguir el mateix dia
11 de setembre,
amb l’Acte Institucional en el qual hi
va assistir l’alcalde
d’Arenys de Munt, Andreu Majó i la resta de regidors del consistori.
Com cada any, a les 11 del matí es va llegir un manifest a la Plaça de
l’Església i es cantà el cant dels Segadors. Finalment, es va issar una
llarga senyera des de dalt del campanar.
També a les 11h va començar la XXII Fira d’Artesania catalana, que
s’organitza, com cada any, per aquestes dates. Mitja hora més tard es
va organitzar una xocolatada popular i passades l’1 del migdia, es va
lliurar un obsequi a la puntaire de més edat, Francisca Pruna Illa.
La Diada va finalitzar amb actuacions musicals; amb una audició i
ballada de sardanes amb la cobla Selvamar a la Plaça de l’Església i
a la tarda, a les 19h al Centre Moral van actuar els arenyencs «Sis en
grup», que oferiren música dels anys 60 als assistents.

Amadeu Vives, 17
Tel. 93 793 84 93 - 93 793 81 00
08358 Arenys de Munt

El Casal de Joves de l'Escorxador
ofereix dos cursos de formació per
a monitors d’esplais juvenils.
D'una banda, el curs intensiu de
monitors i monitores de lleure i de
l'altra, el curs de directors i
directores de casals de lleure. Es
tracta de dos cursos que
s'emmarquen en els eixos del pla
local de joventut i per aquest motiu
estan subvencionats en un 50%.
L'objectiu és fomentar la formació i
la preparació per a una millor
inserció en el món laboral. Els
cursos s'han programat tenint en
compte que és una demanda molt
sol·licitada.
Amb el curs de monitors s’adquireix
els coneixements necessaris, tant
teòrics com pràctics per poder
treballar en un centre de lleure com
a monitor/a d'infants i joves. La
condició és tenir més de 18 anys. El
curs s'impartirà del 23 de desembre
del 2006 al 21 de gener del 2007. El
preu per als residents a Arenys de
Munt és de 86 euros, per a no
residents és de 172.
I pel que fa al curs de directors/res,
l'objectiu també és adquirir els
coneixements necessaris, tant
teòrics com pràctics per poder
treballar com a monitor/a i/o director/
a d'un centre de lleure. Les
condicions d'accés és tenir el títol
de monitor/a o ser més gran de 23
anys i demostrar experiència en el
camp del lleure infantil i juvenil.
També hi poden accedir els
mestres, llicenciats en pedagogia o
en ciències de l'educació.
El curs es portarà a terme del 16 de
desembre del 2006 al 27 de gener
del 2007. El preu per als residents a
Arenys de Munt és de 176 euros i
pels no residents 252 i les
inscripcions es fan a l’Escorxador.

Tel. 93 795 13 90 / 93 795 15 70
ARENYS DE MUNT
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Arenys de Munt celebra
la diada de Catalunya
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Curs de monitors i
directors de lleure
a l’Escorxador
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L’Ajuntament ha apostat, durant
aquest estiu per fer un arranjament
important a la pista del costat del
pavelló.
Les obres han consistit en la
substitució de l’antic terra per
terrazzo nou, s’ha ampliat les seves
mides per transformar-ho en un
espai reglamentari i s’ha instal·lat
protectors al seu voltant a més a
més de fer les marques de joc de
nou.
L’actuació, que ha estat sufragada
amb recursos municipals, s’ha
completat amb petits detalls com
ara la instal·lació d’uns bancs a
l’entrada i una nova tanca.

Es presenta el projecte de
l’Escola Bressol Municipal
El 21 de setembre es va presentar el
projecte bàsic de construcció de
l’Escola Bressol Municipal, que estarà situada al carrer Barbeta, al costat
de l’escorxador. L’edifici es preveu ferlo de 962 metres en una sola planta,
orientada a ponent i encabida en
l’orografia del terreny existent, de 2528
m2.
Segons Núria Fontbona, regidora
d’Ensenyament, l’escola es projecta
amb 6 aules, 1 sala polivalent de 117
m2, banys, despatxos i serveis com la
cuina i el menjador, per donar servei a
94 nens o nenes de 0 a 3 anys.
El projecte bàsic ja s’ha presentat al
Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, juntament
amb la memòria i el pressupost 1.337.878 euros- per tal que
l’Ajuntmament d’Arenys es pugui acollir a les subvencions per a la creació
de l’escola bressol. Una vegada el Departament l’aprovi l’Ajuntament licitarà el projecte executiu i l’obra de construcció i segons Núria Fontbona, «es
farà el possible per tal que el curs
2007-2008 ja estigui en funcionament».

serveis territorials

serveis territorials

L’Ajuntament reforma
la pista annexa del pavelló
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PSC D’ARENYS DE MUNT
Perquè a nosaltres ens pertoca, som Arenys de Munt i les persones que hi vivim els que fem possible amb la
nostra participació la realitat de la nostra Festa Major.
La Festa Major és el punt de trobada de la nostra comunitat. Ens reunim a l’entorn d’uns escenaris comuns:
la plaça, el cafè o l’església; d’aquesta manera, afirmem la nostra existència com a col·lectiu a partir d’uns
referents simbòlics compartits.
Recordo de petita com esperàvem aquestes festes perquè suposaven per a nosaltres sortir de la rutina o la normalitat de la vida
quotidiana i endinsar-nos en uns dies en què l’horari variava del tot perquè tot era vàlid. Les famílies es reuniran, com sempre, les nits
seran més llargues perquè anirem a l’envelat a ballar, tradició aquesta que afortunadament es manté amb el pas del temps encara que
la música que sona hagi variat i molt, i els petits s’ho passaran bé amb les atraccions i la fira dedicada a ells.
Arenys de Munt està canviant sense adonar-nos-en; la vila que recordem de fa només una dècada ha experimentat, en un procés de
temps lent però inexorable, el canvi a ser una vila important dins la comarca, la qual també experimenta l’irrefutable pas del temps amb
moviments de persones que s’integren dins les diverses poblacions que la formem. Aquesta transformació del terreny i de la nostra
manera de ser ens ha d’abocar a fer l’esforç col·lectiu de lluitar per la nostra identitat, recuperar el nostre passat i la memòria històrica
i inscriure-la en el present, creant amb el nostre esforç un futur més digne i millor per a Arenys de Munt.
La Festa Major es converteix, doncs, en una manera de saber treballar-nos aquest futur fent que ens sentim tots plegats orgullosos
de ser qui som: ballem, saltem i passem-nos-ho bé!!!! Bona Festa Major!!!!!!

ERC D’ARENYS DE MUNT
Estem de Festa Major. Enguany, celebrem Sant Martí pocs dies després de les Eleccions al Parlament de
Catalunya i pocs mesos abans de les Eleccions Municipals. Però aquests temes, sobre els quals des d’Esquerra
Republicana de Catalunya tenim molt clar –per resumir- que més sobirania implica més benestar per a tots, ja
tindrem ocasió de tractar-los més endavant.
Avui toca parlar, breument, de la Festa Major, aquesta festa cívica que ens convida a participar, a compartir,
i a allargar les sobretaules... Aquesta festa que pels carrers i per la fira ens permet retrobar i saludar amics
i coneguts que potser fa temps que no veiem. Aquesta festa que reforça els vincles de ciutadania amb els
veïns. Aquesta festa que, al capdavall, també és una mostra de la vitalitat del poble. Gaudim-la!
La Secció Local d’ERC d’Arenys de Munt us desitja una Bona Festa Major’06!!!

ARENYS DE MUNT 2000

Festa Major 2006

PSC

La gent d’AM2000 ens adrecem a tots els ciutadans per celebrar, participar i gaudir dels actes de la
Festa Major de St. Martí i al mateix temps us volem animar a SEMBRAR noves idees, a treballar per als
petits i grans, a ser innovadors per resoldre problemes, a instaurar el diàleg i la cooperació amb tothom. Desitgem una Festa Major
per avançar en la cohesió i l’entesa cap a un futur que pensi i defensi les persones i amb voluntat de servei.

CONVERGÈNCIA I UNIÓ
S’acosten dies de Festa i Joia. Els Arenyencs, Arenyenques i els visitans que vindran aquests dies al nostre
poble estarem de Festa Major, desitjant que Sant Martí ens enviï el seu estiuet. Des de Convergència i Unió
treballem perquè Arenys de Munt avanci, perquè, com en la Festa Major, la gent de fora ens visiti i apreciï tot
el que la nostra vila té. En el dia a dia treballem perquè les persones tinguin un millor benestar, més
equipaments, més...
Treballem des d’Arenys de Munt per a Arenys de Munt i també per a Catalunya, que és el nostre país, suma de totes aquestes
comunitats que són els nostres pobles i ciutats. Desitgem, també, que a banda de la gresca imperin el civisme i la convivència, fets
imprescindibles perquè tothom gaudeixi d’aquests dies. Bona Festa Major a tothom
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Les entitats

Qui sembra un PENSAMENT, recull un ACTE
Qui sembra un ACTE, recull un COSTUM
Qui sembra un COSTUM, recull un CARÀCTER
Qui sembra un CARÀCTER, recull un DESTÍ
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Festa Major 2006

MOVIMENT ARENYENC
PER L’AUTODETERMINACIÓ
El MAPA desitja a tots els arenyencs una Festa Major il·lusionada i plaent. Que les tertúlies
després del dinar siguin interessants i instructives. Que el ‘relleno’ sigui bo i saborós. I que la
trobada amb els amics sigui fraternal i encoratjadora.
El darrer any encomanàvem al nostre Sant Patró la protecció del nou Estatut per tal que no es
produïssin unes rebaixes sobre uns preus ja rebaixats. També li demanàvem que ajudés els
nostres polítics a defensar la integritat d’un projecte d’Estatut votat pel 89% del nostre Parlament.
Tots hem pogut comprovar com ha acabat tot plegat i com s’han bandejat les il·lusions i les esperances de tot un poble. I les
encomanes al nostre Sant Patró.
Però no ens hem d’entristir. A Sant Mar tí li hem d’agrair que ens hagi fet obrir els ulls per fer-nos adonar que la via estatutària
està esgotada, morta i enterrada. Als catalans només ens queda la via independentista que ens ha de dur a conver tir-nos en
un Estat independent dins la Unió Europea. Res a pactar amb el espanyols. Només hem d’aprovar la Constitució de la República
Catalana Independent.
Demanem al nostre Sant decisió, coratge i força per no desviar-nos del camí de lluita que ens permetrà assolir la nostra lliber tat
nacional i social. Que Sant Martí ens guiï.

RÀDIO
ARENYS DE MUNT
A Ràdio Arenys de Munt estem contents. Ja fa vint-i-tres anys que van iniciar-se les emissions de
la nostra ràdio i, per fi, després de tot aquest temps podem dir que som una emissora legal. No
us penseu que fins ara no ho érem, no; només és que tècnicament no teníem tots els requisits,
ja que es trobaven en un llarg i gairebé inacabable procés d’aprovació. I és que ja és coneguda de tots la dita «les coses de palau van...
com van». En tot cas, podem estar contents i celebrar que legalitzar una emissora és més ràpid que soterrar una riera... o no? Les
coses sembla que continuaran milloran més o menys ràpidament i és per això que aquest Sant Martí estem especialment contents. Ara
bé, tot serà que les coses deixin de millorar, o millorin molt més, ves que no tinguem eleccions municipals... Haurem de fer un debat per
veure qui s’ha de votar. Bromes a banda, gaudim del moment i fem que aquest Sant Martí sigui especialment joiós… Glòria Sant
Martí…

Les entitats

CREU ROJA
MARESME CENTRE
El Voluntariat de Creu Roja no coneix edats; no tan sols el jovent pot ser voluntari, sinó que tota la gent hi té cabuda, inclosa tota aquella
gent que ha treballat tota la vida i a qui ara potser ha arribat el moment de fer una tasca per omplir el seu temps. Si algú vol conèixer
la manera com podria encaixar amb el voluntariat de la Creu Roja, es pot posar en contacte amb les oficines de Creu Roja al Maresme
Centre, o contactar per telèfon.
Ens trobareu a l’oficina d’Arenys de Munt, al carrer Riera i Penya s/n, els dimarts i divendres de 10 h a 14 h i els dimecres de 17 h a
20 h, i per telèfon de dilluns a divendres, de 10 h a 14 h i de 17 h a 20 h, als telèfons 937954444 / 937951331. Us esperem i desitgem
veure-us com cada any durant la Festa Major!

CEIP SOBIRANS
La Festa Major per als nens i nenes és un temps de fira i de jocs. Encenalls de vida. Petites experiències
de festa que queden per sempre més endreçades a la memòria.
L’escola és una part important de la vida del nostre poble. Aquí els nens estableixen les primeres
amistats, s’adapten al grup, comencen a compartir...
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Des de l’escola se’ls ajuda a créixer com a persones, com a alumnes, com a fills i com a ciutadans.
Però hi ha un aspecte que realment fa insubstituïble l’escola; és la presència dels altres. Els amics i companys dels nostres fills. És
important i fóra bo que ja des d’ara féssim allò que es feia quan, temps enllà, era Festa Major: obrir les portes de casa nostra i
conèixer els amics i pares dels nostres fills. Aquests lligams lúdics i sans fan que a poc a poc tots ens sentim un xic més responsables
de tots els nens i segur que més d’hora que tard sentirem que ha valgut la pena. Aquells eslògans tan en boga de «fem poble» passen
decididament per la voluntat de celebrar plegats la Festa Major. Es tracta de viure de veritat l’alegria de compartir i experimentar el
sentit de pertinença a una comunitat! Bona Festa Major!
Equip directiu del CEIP Sobirans

CEIP SANT MARTÍ
«DES DEL CEIP SANT MARTÍ CRIDEM: VISCA LA FESTA MAJOR!
Com cada any, quan arriba la Festa Major, els nostres infants comencen a posar-se nerviosos i descentrar-se perquè arriba la seva
Festa, la Festa del Poble on tots hem de participar.
Des d’aquesta revista nosaltres us encoratgem a què participeu activament en les activitats del poble i acompanyeu els vostres fills als
actes que es facin. Ara que tots estem participant del Projecte Educatiu de Ciutat per poder educar els nostres fills, quina millor
educació els podem donar que participar a la Festa col·lectiva amb les seves tradicions? BONA FESTA MAJOR!!
Comunitat Educativa del CEIP Sant Martí»

MUNTANYENCS DE LA VILA
Aquests dies en què estem preparant la nostra Festa Major de Sant Martí, la primera cosa que els
Muntanyencs de la Vila volem fer és agrair a tots els vilatans d’Arenys de Munt la seva col·laboració i
participació a la recent celebrada XVIII MARXA POPULAR TERMES D’ARENY
D’ARENYSS DE MUNT
MUNT..
Durant la Festa Major molta gent sol reunir-se en família al voltant de la taula, amb bons menjars i
evidentment amb el «relleno», i també després participa en els actes cívics programats on es troben amics
i coneguts. A part de tot això, els Muntanyencs de la Vila us volem animar a passejar pels nostres boscos i
muntanyes, perquè a part de gaudir d’un paisatge meravellós pugueu mantenir-vos en forma i evitar problemes de salut. La tardor és
una època de l’any en què el bosc es vesteix de tots els colors i a més l’aire fresc i pur i les meravelloses vistes del nostre Maresme
que van des del mar fins el Montseny... Confiem que tot plegat us convidi a sortir i obrir els pulmons i així preparar-vos per la pròxima
XIX MARXA POPULAR TERMES D’ARENY
D’ARENYSS DE MUNT
MUNT, a la qual convidem a tothom i per la qual és recomanable no deixar de
preparar-nos i estar permanentment en bona forma física. Aquest és el nostre desig. Bona Festa Major de Sant Martí 2006

Festa Major 2006
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Arenys amb el Poble Sahrauí volem desitjar a tots els vilatans d’Arenys de Munt BONA
FEST
TÍ 2006! Dins d’aquesta festa, volem fer avinent el nostre
FESTAA MAJOR DE SANT MAR
MARTÍ
reconeixement a totes les famílies acollidores, establiments, entitats, associacions, empreses,
ajuntaments i persones que, amb el seu interès, implicació, col·laboració i empenta, fan possible que es portin a terme:
Projecte de Vacances en Pau (Acollida d’infants sahrauís - Juliol i Agost).
Campanya de Recollida (Enguany d’aliments - Octubre, Novembre i Desembre).
Projecte de Cooperació als campaments de refugiats de Tindouf-Argèlia (Desembre).
Projecte de Sensibilització (Difondre la situació del poble sahrauí, que viu des de 1975), aconseguint fer difusió i donar suport a la
població sahrauí, que porta 30 anys vivint exiliada als campaments de refugiats de Tindouf o a les zones ocupades, a l’espera d’un
referèndum. Per a tots el sahrauís, que continuen lluitant, un record molt especial des de l’APS!
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ARENYS DE MUNT AMB
EL POBLE SAHRAUÍ
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CORAL DEL REMEI

Festa Major 2006

Al Patró del nostre poble, perquè ens vulgui conduir, diguem-li amb veu ben noble GLÒRIA SEMPRE A SANT
MARTÍ.
Volem aprofitar l’oportunitat que ens dóna l’edició d’aquest butlletí, properes les dates de la nostra Festa Major,
dies de convivència i esbarjo local, per desitjar a cantaires, excantaires, col·laboradors i convilatans en general
que les passeu molt felices i us desitgem, com diuen els «Goigs a Sant Martí», el millor. «Demanen al Patró... el que ens convingui millor»
Que tingueu una molt bona Festa Major!!!

AMICS PER L’ART
DEL MARESME
Amics per l’Art del Maresme desitja una bona Festa Major a tots els associats. També a totes les associacions del
poble i a tota la gent d’Arenys de Munt. La Festa Major ens agermana com cal altra. És la nostra festa, la del
poble, la de tots els que vivim a Arenys de Munt. Gaudim-la un any més amb els nostres familiars i els nostres
amics! Que ningú se senti sol. La gent d’Arenys de Munt ens coneixem, ens saludem, ens parlem i ens ajudem. És l’avantatge de viure en un poble
com el nostre. Que tots passem una bona FESTA MAJOR!!!

TELEVISIÓ ARENYS
DE MUNT (TAM)
Entrem al novembre i arriba una nova Festa Major al nostre poble. Aquest any la TAM encara el que pot ser el seu
últim Sant Martí com a televisió d’Arenys de Munt. El futur immediat ens portarà a deixar de ser el que som de
forma inevitable. Però no perderem, sinó que guanyarem. Naixerà amb força una televisió d’abast comarcal, on
la TAM tindrà un pes important. Encarem el futur amb optimisme i coneixedors que la nostra televisió ha de ser
un dels pilars fonamentals de la nova Televisió Digital Terrestre al Maresme. Ara, però, el que toca és celebrar la
Festa Major de Sant Martí d’aquest 2006, de la qual us oferirem els millors moments en forma de reportatges. Així doncs, des de la Televisió
d’Arenys de Munt us desitgem una molt bona Festa Major! Bon Sant Martí a tothom!!

BREDA DEL SINDICAT

Les entitats

Ja hem passat l’estiu i les tan recordades i estimades Bredes; ara ens trobem al bell mig de la tardor i, amb
ella, Sant Martí, la nostra Festa Major. Des d’aquí volem donar les gràcies pel suport i la col·laboració que
rebem de tots els veïns de la Breda i també desitjar als veïns i vilatans en general que passin una molt bona
Festa Major 2006.

BREDA DE L’EIXAMPLE
Bé, una vegada més estem a les portes de la nostra Festa Major de Sant Martí, la qual té unes
activitats molt arrelades al nostre poble, com ara la missa en honor al nostre patró, les pomes de
relleno, els concerts de la tarda, etc. Des de la Breda de l’Eixample també creiem que durant l’any
cal consolidar diferents actes que permetin relacionar-nos i ens ajudin a potenciar la nostra
cultura i les nostres tradicions, alhora que facin possible la interrelació amb persones d’altres
pobles. És per això que us desitgem una bona Festa Major a tots i us convidem a participar no
només a les activitats d’aquests dies sinó a tots els actes i festes que, promoguts per diferents
entitats, es fan al llarg de l’any.
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Sembla que era ahir que constituíem l’associació Voluntaris per Arenys de Munt, abans de l’estiu, i ara ja és aquí
la Festa Major. Voluntaris per Arenys de Munt neix de la voluntat d’uns Arenyencs i Arenyenques que, seguint la
solidaritat que professava Sant Martí, han unit esforços per treballar per Arenys de Munt en diversos àmbits:
social, voluntariat virtual vinculat a les noves tecnologies, protecció civil, etc.
El nostre logotip té el terme municipal d’Arenys de Munt de color groc, creuat per una x vermella estilitzada que significa per (Arenys de Munt)
i, alhora, amb el punt vermell simbolitza una persona, una persona que són moltes: les que són voluntàries i les que reben l’acció d’aquestes.
Juga amb el fons groc i el vermell de la resta com els colors de la bandera de Catalunya.
Desitgem a tothom una bona FESTA MAJOR!! I us recordem que us podeu posar en contacte amb nosaltres al telèfon 625562450 o a
voluntaris@arenysdemunt.cat

ASSOCIACIÓ DE JUBILATS
ESPLAI VERGE DEL REMEI
La tardor és per a molta gent l’estació més bonica de l’any. Penseu en poetes i pintors. Ells descriuen amb
paraules i colors tota la riquesa i varietat que la natura ens ofereix. Penseu en les meravelloses postes de sol
i en la multiplicitat cromàtica dels fruits madurs. Però, per altra part, el dia s’escurça, hi ha canvi d’hora, la nit
és llarga i la solitud es fa més present. Ens envaeix una certa malenconia.
Per sort, cada any, també a la tardor, ens arriba la festa de Sant Martí, la Festa Major que aplega famílies, amics,
coneguts i ens agermana en una taula, una sala, una plaça o a qualsevol manifestació de joia i alegria com totes les que hi ha en un programa
de la Festa.
Des de l’Esplai dels Jubilats «Verge del Remei» ens volem afegir a aquestes mostres populars d’amistat per fer més amable la tardor, menys
amarga la solitud i més agradable la convivència entre tots els vilatans.
La Junta de l’Esplai en nom de tots els socis us desitja: BONA FESTA MAJOR del 2006!!!

PUNTAIRES VERGE DEL REMEI

Festa Major 2006

VOLUNTARIS PER
ARENYS DE MUNT

ONG TALE-TALAMO DE COOPERACIÓ
INTERNACIONAL SANITÀRIA
TALE-TALAMO és una Organització No Governamental i sense ànim de lucre, independent i aconfessional, amb un objectiu principal: l’assistència
sanitària universal en els països del tercer món que ho necessitin, sent objectiu principal en aquests
moments Senegal i Guinea Bissau. Tale-Talamo vol assegurar la distribució de medicaments de primera
necessitat a la zona dels nostres projectes perquè siguin distribuïts d’una manera justa i controlada, així
com donar una assistència mèdica a les regions més desfavorides i necessitades.
Des de l’ONG Tale-Talamo, que treballa des d’Arenys de Munt per a un món més just i solidari, v olem
desitjar a tots els nostr
es socis
bor ador s una bona FFesta
esta Major 2006.
nostres
socis,, amics i col·la
col·labor

festa major 2006 · les entitats · festa major 2006 · les entitats · festa major 2006

Les entitats

Ja hem entrat a la tardor i és el preludi que s’apropa la nostra Festa Major. Dies de lleure i familiars, de festa i alegria,
contents i plens d’optimisme. Esperem, doncs, que el nostre Patró Sant Martí ens ajudi a continuar pel bon camí,
digne d’un poble com el nostre, en el que es conviu dintre del respecte, la tolerància i la dignitat vers els altres.
Us desitgem una molt bona FESTA MAJOR a tothom.
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CENTRE D’ESPORTS
ARENYS DE MUNT
Sembla mentida però ja hi som: visca la Festa Major! És ben curiós com en una època en què per
sort tothom, qui més, qui menys, disfruta tot l’any de balls, festes i d’altres esdeveniments lúdics, la
Festa Major ens continua despertant molta il·lusió. A la gent de mitjana edat cap amunt els serveix
per recordar els temps en què, de canalla, la Festa Major significava potser l’única oportunitat en tot
l’any de viure uns dies per anar ben mudat i d’intensa xerinola: que si ara un concert, que si un berenar popular o un «espavilem-nos
que comença el ball». A la gent jove els sorprèn el canvi que viu el poble, ja que són els dies de l’any en què els vilatans participen amb
més solemnitat dels actes que s’organitzen.
Per a la secció d’hoquei patins del Centre d’Esports Arenys de Munt, a més a més, la Festa Major té un significat especial: va ser
precisament un dia de Sant Martí de l’any 1959 quan es va celebrar per primer cop un partit d’hoquei a la nostra vila i, just un any més
tard, per la mateixa diada, es va presentar el primer equip d’hoquei que duia el nom d’Arenys de Munt. És per això que des del nostre
club volem fer arribar als nostres socis, aficionats i a tots els arenyencs en general els nostres desitjos que la Festa Major d’enguany
estigui plena de joia i felicitat. Visca Sant Martí! Visca la Festa Major!

SOCIETAT DE CAÇADORS
D’ARENYS DE MUNT
La Societat de Caçadors som un grup de gent, tant homes com dones, que realitzem una activitat que no només és un esport federat
i regulat sinó que també és una manera de compartir la natura des de temps antics.
Avui en dia col·laborem en moltes activitats realitzades en el poble per al nostre coneixement del bosc i els seus camins, corriols,
dreceres i termes.
Actualment, la proliferació dels habitatges que poc a poc van ocupant l’espai que antigament ocupaven algunes espècies com el
senglar i la gran proliferació d’aquesta espècie fan que sigui necessari fer el control per tal d’evitar danys com ara els que produeixen
al camp, a urbanitzacions molt properes al bosc o accidents de trànsit.
Som una societat oberta a tothom qui vulgui participar en aquest esport federat que té molts participants arreu del país des de temps
antics i una forta tradició que perdura en el temps.
La Societat de Caçadors d’Arenys de Munt desitja una molt bona Festa Major a tothom.
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GEGANTERS I GRALLERS
D’ARENYS DE MUNT
Estimats arenyencs! Ens hem decidit a escriure! Els geganters i grallers d’Arenys de Munt us volem desitjar una molt bona Festa Major
per a tothom! Esperem gaudir d’aquesta festa amb tota l’alegria que mai ens manca!
També ens agradaria dir que us animéssiu a fer-vos geganters! Necessitem portadors per a en Martí i la Remei. Penseu que els
gegants són del poble i no ens agradaria perdre aquesta tradició. Porteu els fills, porteu els cosins, porteu els avis però sobretot
porteu alegria a la festa!

RESIDÈNCIA NOSTRA
SRA. DEL REMEI
La Residència Nostra Sra. del Remeius desitja una bona festa major 2006
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Un any més tenim la satisfacció de transmetre la nostra més sincera felicitació a tots els
convilatans amb motiu de la celebració de les festes patronals. En el decurs de l’any, hem
continuat treballant amb la col·laboració dels nostres socis a fi d’ampliar i millorar els
ser veis. Fem memòria: Trobada General, edició de la revista, viatge a Bruges,
nomenaments, etc.
Donem les gràcies a totes les regidories que han col·laborat amb nosaltres en actes
puntuals. Sortosament, la contrapartida a l’esforç que això suposa ens du la tranquil·litat
per la feina ben feta. Continuarem, doncs, en aquesta línia, tot desitjant-vos que gaudiu
de la Festa Major.

BANC DE SANG I TEIXITS
S’apropa la Festa Major!
Demanem al Patró, Sant Martí, amb la més gran confiança, que ens faci arribar del Senyor pau, salut i anys de bonança.
Des del Banc de Sang i Teixits, us desitgem molt bona Festa Major, que no tingueu cap corre-cuita ni necessiteu fer-vos cap transfusió
de sang; més val que sigueu vosaltres que l’aneu a donar quan vingui el Banc de Sang i gràcies per la col·laboració.
Disfruteu de les festes!
Ramona Planas

DONAVIVA
Hola amigues i amics!
Ja arriba la FESTA MAJOR i us volem fer arribar els nostres desitjos
d’il·lusió i esperança. El 24 de setembre vam celebrar el 1r aniversari i
vam tenir ocasió de tornar a explicar quina és la nostra fita: fer participar la dona a tots els àmbits de la societat, tant culturals com
lúdics. Creiem que trobar l’equilibri és el millor per a tot i per a tothom.

Festa Major 2006

ASSOCIACIÓ DE PUNTAIRES
D’ARENYS DE MUNT

Les dones... Ai, les dones! Tan importants i a vegades tan poc valorades. Des de donaviva volem que cada dona sigui valorada pel que
realment és, animant totes i cadascuna de nosaltres a fer que les coses passin i a participar cada vegada més en els actes organitzats
al nostre poble. I ara toca divertir-nos. Ens veiem als actes preparats! Des de donaviva: QUE TINGUEM UNA MOLT BONA FESTA MAJOR!

CLUB BÀSQUET
ARENYS DE MUNT
El CLUB BÀSQUET ARENYS DE MUNT, a tots el seus socis, simpatitzants, col·laboradors i
jugadors, per la vostra dedicació de cada temporada al nostre CLUB, esperant que tots
els arenyencs podeu gaudir-ne, us desitgem:
Bona Festa Major SANT MARTÍ 2006.
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Hem pogut comprovar que encara hi ha gent que desconeix la nostra filosofia. Per aquest motiu aprofitem l’avinentesa per recordarvos que estem a la vostra disposició els dilluns a Can Borrell de 5 a 2/4 de 8 de la tarda i al telèfon 678 795 625.

benestar · cultura · ensenyament · esports · joventut · sanitat · solidaritat · participació

El 17 de setembre, l'entitat Càrites i la Regidoria de Benestar Social de
l'Ajuntament d'Arenys de Munt van organitzar, com és tradició, el Dia del
Malalt, una festa que té per objectiu acompanyar els malalts i fer que puguin passar una jornada agradable. Els malalts i els avis de les residències es van traslladar a l'ermita de Lourdes on a les 12 del migdia es va
celebrar una missa.
Un dels trets característics del Dia del Malalt és la implicació que diverses
entitats del poble tenen per fer que la jornada pugui esdevenir molt especial. En aquest sentit, els més petits de l'esbart dansaire van oferir un ball
sortint de la missa. Un cop va finalitzar l'espectacle es va fer un refrigeri per
a tots els participants. Després de l'aperitiu hi va haver un dinar de germanor al restaurant de l'ermita i els cantaires de Sant Iscle van interpretar
algunes peces durant la sobretaula.
El Dia del Malalt ha arribat enguany a la 36ena edició. Càrites i la Regidoria
de Benestar Social s’ocupen per tal que aquesta festa s'acabi consolidant
any rere any per poder conscienciar el poble sobre la necessitat que tenen
els malalts de gaudir de companyia i de solidaritat, no només en un dia
assenyalat sinó al llarg de l'any.

serveis personals

serveis personals

Arenys de Munt celebrà el 36è
aniversari del Dia del Malalt
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Curs de prevenció de
riscos laborals

El Curs Bàsic de Prevenció de Riscos Laborals que ha organitzat
l’Ajuntament d´Arenys de Munt per als
alumnes del Taller d´Ocupació i altres treballadors de la Brigada
d´Obres i Serveis va finalitzar a finals
d’octubre. Durant 20 hores els alumnes van poder aprofundir en la matèria per després poder-la aplicar en
el seu futu laboral. El mòdul ha estat
impartit per l’Institut Gaudí de la
Construcció, centre de formació de
referència en el sector de l’Edificació
i la Construcció mitjançant tres docents experts en la matèria.
L’objectiu general del curs va ser permetre als participants desenvolupar
coneixements, habilitats i actituds
adients per tal de poder desenvolupar la seva activitat professional com
a paletes en condicions adequades
de seguretat i salut. Les sessions
formatives es van basar en una metodologia expositiva complementada
amb activitats didàctiques actives i
participatives.

Reformes al Sant Martí
Aquest
estiu,
la
regidoria
d’Ensenyament ha completat la segona fase elèctrica del CEIP Sant
Martí, gràcies a la subvenció RAM
del Departament d’Ensenyament,
de 50.000 euros. La reforma ha consistit en canviar tota la instal·lació
elèctrica de la primera planta de
l’edifici antic, d’acord a les noves
normatives. També s’ha fet una renovació de la xarxa de clavegueram
del centre -atès que era encara de
quan es va construir l’edifici als anys
30- i s’ha aprofitat per enrajolar de
nou el terra. La millora ha estat costejada íntegrament per l’Ajuntament
d’Arenys de Munt, i ha pujat a 21.000
euros. A banda d’aquestes dues
obres, també s’ha seguit actuant
amb petites millores com ara la pintada de quatre classes del segon
pis de l’aulari, la instal·lació de gomes de seguretat a educació infantils.
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Sis alumnes de l’Institut
participen en el projecte Riera

Les obres de l’IES
segueixen a bon ritme

El projecte Riera ja dóna
les seves primeres passes. Sis alumnes de
l’IES Domènec Perramon s’han acollit al projecte. El Projecte Riera
preveu una adaptació curricular tant de les matèries com de les jornada lectiva, per tal que
l’alumne passi un terç de
l’horari escolar fent activitats formatives en una
empresa del poble. Concretament, l’alumne realitza 10 hores setmanals,
els dimecres i els divendres, durant el quadrimestre, de tal manera que pot
cursar la formació pràctica en una o bé en dues empreses durant el curs
escolar. Ara per ara les empreses on es formen són del camp de la serralleria, fusteria, automoció i el comerç. Segons Núria Fontbona, «vam enviar
una carta a totes les empreses d’Arenys de Munt explicant què era el projecte Riera i cal dir que 14 establiments es van mostrar interessades en
participar i acollir alumnes». Per a l’empresa, tenir un alumne no li suposa
cap despesa, ja que l’alumne té l’assegurança escolar i a més a més
l’empresa està coberta amb una assegurança que paga l’Ajuntament. La
finalitat del Projecte Riera és donar la formació pràctica d’un ofici als alumnes de l’IES que no volen o no poden continuar fent batxillerat i alhora,
facilitar l’aprovació de la secundària obligatòria.

Les obres d’ampliació de l’IES
Domènec Perramon, que van
començar el mes de gener,
segueixen a bon ritme amb la
construcció del gimnàs, la cantera i
el menjador així com l’adequació del
pati. A més a més, durant aquest
estiu,
aprofitant
l’absència
d’alumnes, ja s’ha redistribuït
l’espai de l’edifici fins ara existent,
d’acord a les noves necessitats, fet
que ha permès dotar el centre amb
més aules per tal de poder-hi ubicar
una línia més de secundària i una
més de batxillerat.
D’altra banda, la regidoria d’Ensenyament, d’acord amb l’AMPA i el
Consell Escolar, han demanat al
Departament d’Ensenyament que
doti la cantina del centre amb la
instal·lació de conduccions de serveis per tal que es pugui oferir un
servei de cuina similar al que pot
oferir un bar ja que, si bé inicialment
el servei de menjador serà portat per
un càtering, en un futur no es
descarta ampliar la oferta.

AMUNT novembre 2006
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El passats 9, 10 i 11 de setembre i coincidint amb la diada nacional de Catalunya vam tenir la visita dels
nostres germans de Feytiat. La comissió d’agermanament els va preparar un munt d’activitats durant tot el
cap de setmana. Sortosament cada any hi ha noves famílies acollidores d’Arenys de Munt que acullen veïns
de Feytiat. El diumenge es va fer una sortida a Montserrat on van pujar amb el funicular de Sant Joan, van
visitar el monestir i tots els entorns i després van anar a dinar a un restaurant prop de la Muntanya. Per la tarda
es va fer una visita Barcelona on es van fer diverses aturades, entre d’elles, la Sagrada Família i el Port
Olímpic. Al vespre van gaudir de les jornades internacionals folklòriques.
Per la diada la comissió de Feytiat va muntar una parada a la Fira d’artesans on va oferir a tothom una
degustació gratuïta de productes de la seva regió, i al migdia se’ls va oferir un dinar de comiat. La comissió
fa una valoració molt positiva de la visita i ara està preparant la mostra d’artesans que es durà a terme a finals
d’any a Feytiat.

serveis personals

Veïns de Feytiat visiten Arenys de
Munt per la Diada de Catalunya
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Dr. Rafel Tibau: «A l’Índi
poc i són mé
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El Doctor Rafel Tibau ens rep a l’Hospital de Mataró, on treballa com
a cirurgià ortopèdic des de l’any 1988. Té 47 anys, està casat i té una
filla i un fill. Li agrada la lectura, la bicicleta de muntanya i viatjar. Un
mes de la seva vida el dedica a desplaçar-se a la Índia a fer les
intervencions a aquells pacients que ho necessiten gràcies a un
projecte impulsat per la Fundació Vicenç Ferrer. Ens confessa mentre
ens atèn que quan va a l’Índia, en torna com nou i tenint la sensació
d’haver gaudir d’unes «vacances mentals». AMUNT ARENYS ha volgut
conèixer de primera mà l’experiència del Doctor Tibau que tant ha
enlluernat els arenyencs.
- Sincerament Doctor Tibau, la
seva tasca és admirable. Quan
va començar a ser conscient
que l’Índia el necessitava?
- No va ser l’Índia en concret, el
tema és que molts metges noten
que la tasca que desenvolupen en
la seva carrera professional no
s’adiu amb les seves expectatives
en el moment de decidir fer aquesta carrera. Neix com aquesta necessitat de recuperar l’essència
que ens havíem plantejat en un
principi que bàsicament consisteix
en oferir ajuda perquè les persones que ho necessitin millorin la
seva condició de vida. L’Índia va ser
una mica de casualitat, perquè jo
tinc molts contactes a Calella, d’on
és Vicenç Ferrer, i de rebot vaig
conèixer que hi havia un programa
d’atenció a discapacitats que necessitaven cirurgians ortopèdics, i
això mesclat amb la il·lusió de voler recuperar l’essència em va fer
decidir participar del programa.
- Suposem que l’Índia és com
un llibre que quan el llegeixes
de nou hi trobes sempre coses
noves. Què s’ha emportat del
darrer viatge?
- Jo de l’Índia destacaria dues
coses que a mi m’impacten molt.
AMUNT novembre 2006
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Per exemple nosaltres tenim com
molt assumit que la salut és un
dret de tal manera que ningú a
Europa es mor encara que no tingui
diners d’una malaltia que es pot
curar. A l’Índia, la salut no existeix
com a dret. Qualsevol persona que
no es pugui pagar una pensió no
pot curar-se. Al tercer món crec
que hi ha uns tres milions de morts
anuals per tuberculosi i malària.
Per no parlar ja de la sida. Aquesta
gent no pot assumir la despesa i
acaba morint.

Ells creuen
que no cal
alterar l’ordre
de l’univers
- Per què a la Índia quan s’hi
va se’n torna diferent. Què és
el que té?
- L’Índia és un món en el sentit que
hi ha de tot. Hi ha gent que viu com
nosaltres els occidentals, gent que
és milionària, gent que és pobra,

hi ha una petita classe mitjana.
Ells creuen que no cal alterar
l’ordre de l’univers. Això et dóna la
possibilitat de viure feliçment la
teva situació. Fins i tot he pogut
compartir moltes estones amb gent
de la classe mitjana i pots veure
com moltíssimes coses de les que
tenen que les podem considerar
precàries per ells ja són molt.
Potser viuen amb la meitat de
coses, però segurament són més
feliços que la majoria de nosaltres.
- Expliqui’ns una mica en què
consisteix la seva tasca a
l’Índia. Què és el que feu?
- És un programa que fa 3 anys
que funciona i es divideix en 3
parts. Una és la captació dels
malalts que poden millorar la seva
situació amb cirurgia, i estem
parlant també de discapacitats, i
aquests malalts són preseleccionats per tècnics de la
fundació. Aquests malalts seran
operats i la segona part és la
intervenció que es fa a l’Hospital
de la Fundació.
I la tercera és el control que se’n
fa de l’evolució. Potseriorment
també hi ha desplaçaments que
fem per fer intervencions en
diferents pobles als quals l’accés
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Tibau amb Arenys de Munt. Viu
al municipi des de l’any 1992 i
la gent ja el coneix. Què és el
que més li agrada del poble,
suposem que si hagués de
marxar a algun lloc se li faria
díficil.
- Jo m’hi he trobat molt bé sempre,
a Arenys de Munt. L’únic

Malgrat disposi de
molt poc temps, m’hi
trobo molt bé a Arenys
de Munt
inconvenient és que disposo de
molt poc temps per quedar-m’hi.
He conegut gent fantàstica, he fet
molts amics. Trobo que Arenys de
Munt és un poble acollidor amb els

nouvinguts i jo m’hi sento molt
còmode. No m’he plantejat mai
marxar-ne.
- Com imagina el seu futur,
doctor Tibau. Potser a l’Índia?
La veritat és que tinc una tasca
que em fa sentir molt bé i el primer
beneficiat sóc jo d’aquesta
experiència. És una tasca molt
dura i que la faig un cop a l’any.
Tinc família, connexions amb
Arenys de Munt i amb la feina.
Anar-hi de tant en tant és l’únic que
puc fer.
- Vostè és conscient que amb
la seva experiència enlluerna
els arenyencs?
No sóc conscient d’això però
m’agradaria que amb la meva
experiència els arenyencs
col·laboressin per exemple amb la
Fundació Vicenç Ferrer perquè jo
estic treballant en tan sols un petit
programa. Es tracta d’una fundació
molt àmplia i hi ha molts projectes
per fer.
AMUNT novembre 2006
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és molt difícil, per l’estat precari
de les carreteres.
- En la seva darrera conferència a Arenys de Munt va dir que
calia continuar treballant per la
«solidaritat internacional i
cooperació». En un món cada
vegada més egoista com es pot
aconseguir això?
- Jo penso que un dels desavantatges és el desconeixement.
Moltes vegades ens arriben
imatges catastròfiques, però en
tenim una percepció molt llunyana
i no ens adonem de la gravetat del
problema. Si algú té l’opció de
poder viatjar i veure-ho podrà
comprovar que al Tercer Món hi ha
persones que, com nosaltres,
tenen necessitats i es pot
col·laborar de moltes maneres, i
les persones se senten millor.
Molta gent diu que el coneixement
de la realitat és la que d’alguna
manera ens facilita voler ajudar.
- Parlem de la vessant de Rafel

l’entrevista

ia viuen amb
és feliços que nosaltres»
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Coneixem amb pòsters els
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ocells d’Arenys de Munt
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La Regidoria de Medi Ambient de
l’Ajuntament d’Arenys de Munt, amb
el suport de la Xarxa de Parcs
Naturals de la Diputació de
Barcelona i l’Escola de Natura del
Corredor, ha elaborat una col·lecció
de pòsters sobre els ocells d’Arenys
de Munt. La col·lecció «Els ocells
d’Arenys de Munt», consta de quatre
pòsters, què volen donar a conèixer
quins són els ocells que viuen i
podem trobar al poble i en els
diferents ambients del seu entorn i
del parc del Montnegre i el Corredor:
1. El bosc, 2. El poble, 3. El camp i
la brolla, 4. La Riera, els rials, els
fondos i les basses.
Un dels trets més característics
d’aquests pòsters, és que a banda
d’il·lustrar els ocells en el seu medi,
inclou una breu descripció o claus
per poder identificar l’ocell segons
el tipus de cant, el tipus de vol,
segons el seu bec i el què menja o
segons la forma del niu que fan.
La col·lecció dels pòsters és un
material didàctic adreçat a tota la
població. Aquest material també
servirà perquè els alumnes de les
escoles del municipi, a l’hora de fer
les seves sortides didàctiques pel
Parc natural del Corredor puguin
conèixer molt millor els ocells de la
zona.
La presentació dels pòsters es va
fer en dues edicions. Una primera
presentació durant el mes de maig i
la darrera el mes d’octubre.
Educadors de l’Escola de Natura del
Corredor van ser els encarregats de
fer la presentació dels pòsters i també de les visites guiades conjuntament amb tots els participants, per
veure, sentir i identificar els ocells
que es varen trobar en cada una de
les sortides i ambients visitats.
Tots
aquells
que
estigueu
interessats en tenir la col·lecció de
pòsters podeu passar a recollir per
l’Ajuntament (de dilluns a divendres
per la tarda) o pel Centre
d’informació del Parc del Montnegre
i el Corredor, situat a l’edifici de la
Biblioteca (obert els diumenges i
festius pel matí), i on també es pot
visitar l’exposició de fauna
vertebrada «Col·lecció Jordi
Puigduví».
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El pont de l’entrada del
poble es reconstrueix
Després de l'accident que va tenir lloc
a mitjans de setembre, en què un
camió formigonera
va topar amb la part
de darrera de
l’estructura del pont
de la Riera, malmetent la biga que el
suportava i desplaçant part de les
escales, els Serveis
Tecnics municipals
van acordar enderrocar en la seva
totalitat l’estructura
ja que havia quedat
plenament danyada.
En aquests moments s’està acabant el projecte de
reconstrucció del
pont i tenint en
compte que és un
element indispensable per creuar la
Riera els dies de
pluja, es farà el més
ràpid possible.
Segons Eudald Illa,
regidor d’Obres de
l’Ajuntament, «el
nou pont es farà
indèntic a l’anterior però s’ha projectat una mica més alt per tal que no torni
a quedar-s’hi enganxat un camió alt».

El 16 de setembre es va donar el
tret de sortida a la onzena edició del
programa Viu al Parc del MontnegreCorredor, tot un seguit de
propostes i activitats lúdiques, a
través de les quals es pot descobrir
o aprofundir en la coneixença dels
indrets més emblemàtics del parc i
de tots els municipis que en formen
part".
Per començar el programa Viu al
Parc, el primer cap de setmana es
van fer dos espectacles, un dels
quals es va portar a terme a Arenys
de Munt amb la companyia Dreams
Teatre que va presentar l'espectacle
musical "La Sirenita". A banda
d'aquest acte, la Gran festa del parc
va arribar carregada d´activitats per
a tota la família el 8 d´octubre al
santuari del Corredor, amb jocs,
tallers de reciclatge, persussió i
dansa. També hi va haver temps per
aprofitar el cel d'una nit de tardor,
gaudir i aprendre contemplant-lo
amb l´ajut de telescopis i de les
explicacions dels experts. A banda
de tot l'esmentat, al programa Viu al
Parc també hi troben «Poesia als
parcs», actuacions musicals o
teatrals i caminades per descobrir
el seu entorn natural.

Es construeixen 28
nínxols al cementiri
Mentre s’acaba de realitzar el
projecte d’ampliació del cementiri
municipal, l’Ajuntament ha decidit
fer una petita ampliació de 28
nínxols, per tal de cobrir les
necessitats dels arenyencs. L’obra
ha tingut un cost de 30.000 euros.

Es projecta instal·lar un
ascensor a l’Ajuntament
Per tal d’anar eliminant barreres
arquitectòniques,
mot
aviat
començaran les obres d’instal·lació
d’un ascensor a l’edifici de
l’Ajuntament. El cost de l’obra serà
de 95.000 euros.
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El despatx d'arquitectes de
Xavier Llistosella ha estat
adjudicat per a la redacció
del projecte d'urbanització
superficial de la riera. Aquest
despatx
ja
va
ser
l'encarregat de redactar
l'avantprojecte que ha estat
presentat als arenyencs en
diverses
sessions
participatives i que va tenir
el vist-i-plau de la població
amb la consulta popular.
El termini d'execució de la
redacció és de 4 mesos i té
un cost de 106.500 euros.

Onzena edició
del «Viu al Parc»

serveis territorials

S’adjudica la redacció del projecte
d’urbanització de la Riera
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Arenys de Munt participa
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a la 26a Fira de Calella
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L’Ajuntament d’Arenys de Munt va participar del 21 al 24 de setembre a la 26ª Fira de Calella i l’Alt Maresme.
Diversos regidors de l’Ajuntament d’Arenys de Munt van assistir a la inauguració que va ser a càrrec del Molt
Honorable Sr. Ernest Benach, president del Parlament de Catalunya. La Fira estava dedicada enguany a la cultura
d’Euskadi, essent Zarautz el municipi convidat.
Les puntes van ser les protagonistes de l’estand d’Arenys de Munt, es van poder admirar les demostracions
d’aquest art protagonitzades per les Puntaires Verge del Remei i de l’Associació de Puntaires d’Arenys de Munt.
Es donà informació turística i comercial del municipi i diversos empresaris hi van exposaran també el seus
productes.

Continuen les visites

turístiques al poble

Continuen les visites a Arenys de Munt. Des de que s’ha començat aquesta iniciativa ens han visitat ja set grup
procedents d’Igualada, Tàrrega, Calaf, Cervera, Capellades, Carme, La Pobla de Claramunt, Calafell i Sabadell
que han representat un total de 284 persones i seguin amb nous compromisos amb diferents agències de
viatges.
Aquestes visitants fan un recorregut guiat pels jardins de Can Jalpí, l’Església Parroquial de Sant Martí, Monument
a la Puntaire, Museu de la Fauna vertebrada, i el taller Ramon Artigues. Després es traslladen a un restaurant del
municipi per dinar i acabar de passar la jornada amb ball i actuacions.
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Arenyencs...

Arenye

Arenyencs..

La patinadora Míriam Moreno
segueix guanyant títols

Arenyencs...

La patinadora arenyenca Míriam Moreno segueix la seva carrera esportiva de manera
ascendent. La jove patinadora va guanyar el Campionat de Catalunya en categoria infantil,
quedant en primera posició en el certamen que es va disputar a l’Ametlla del Vallès.
Amb aquest resultat Moreno es va assegurar la seva participació en el LXI Campionat
d’Espanya que es va celebrar el 26 i 27 d’octubre a Aviles, a Asturies, on la patinadora
d’Arenys de Munt es va fer amb l’or en la modalitat femenina de lliure.

La puntaire Antònia Jaurés, rep
el títol de mestra artesana

Arenye

La puntaire de l'Associació de Puntaires d'Arenys de Munt, Antònia Jaurés, va rebre el
diploma de mestre artesana en reconeixement a tota una vida dedicada a les puntes.
L'acte va tenir lloc a inicis de setembre al Palau de Pedralbes i va comptar amb la
presència del Secretari de Comerç i Turisme, Oriol Balaguer, i la directora d'Artesania
Catalunya, Gemma Amat. Antònia Jaurés i Vallalta és, actualment, professora de l'Associació
de Puntaires d'Arenys de Munt i també imparteix classes a Barcelona. Durant tota la seva
vida ha estat relacionada amb la punta i té una experiència de més de 50 anys. A la seva
família, aquest art es passava de pares a fills com una de les tradicions més valuoses.

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

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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Arenyencs...

El 24 de setembre, l'Associació Donaviva va celebrar el seu primer aniversari amb una gran
festa a la Masia de Can Borrell. Durant la jornada es van viure moments molt emotius, sobretot
quan es va fer entrega d'un obsequi d'un rellotge de vidre tallat amb un gravat a Ramona
Planas, la persona homenatjada. Carme Riera, presidenta de Donaviva, va explicar que, com
cada any s'anava reconeixent la tasca de dones del poble que haguessin destacat en la vida
social, cultural i fins i tot esportiva d’Arenys de Munt.
Ramona Planas és una arenyenca que ha destacat pel seu caracter altruïsta i per haver
dedicat bona part de la seva activitat a poder ajudar a les persones. Planas ha estat 30 anys al capdavant de la vicepresidència
de la Creu Roja d'Arenys de Munt i Sant Iscle i actualment forma part de l'Associació Voluntaris X Arenys de Munt.

serveis generals

Ramona Planas rep l'homenatge
de Donaviva
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l’Àrea de Serveis Terri
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Nova vorera a la
carretera BV-5031
L’Ajuntament d’Arenys de Munt ha
projectat i està realitzant la nova
vorera de la carretera BV-5031, que
va des del pavelló poliesportiufins a
l’Eixample. Les obres consisteixen
en fer voreres a tot el tram i instal·lar
més enllumenat i tanques a més a
més de col·locar més mobiliari urbà.
El cost total de l’obra és de 360.000
euros i s’ha adjudicat a l’empresa
Pavimentos Martin SA.
Les obres van començar a mitjans
d’octubre i es preveu que durin
aproximadament uns cinc mesos.

Ampliació del geriàtric
Nostra Senyora del Remei
Els Serveis Tècnics de
l’Ajuntament han projectat l’ampliació del geriàtric Nostra Senyora del
Remei. Les obres consisteixen en construir
una nova sala d’estar, ja
que l’actual és petita i
s’aprofitarà també les
obres per la renovar la
coberta de la bugaderia.
L’obra,
que
està
pressupostada amb
149.254 euros, es preveu que comencin aviat.

Pista Municipal
La Brigada Municipal ha canviat tots
els jocs ja que havien quedat
obsolets, per uns altres de nous i
homologats per tal que els nens i
nenes puguin gaudir d’aquest espai
tant utilitzat cada dia per tothom.

Nou enllumenat a la
carretera BV-5031
La carretera BV-5031, en el tram
comprès entre la urbanització Santa
Rosa dels Pins i la dels Tres Turons
té nou enllumenat. Després que
l’Ajuntament realitzés la primera
fase d’il·luminació de la carretera,
entre els Tres Turons fins a
Torrenbò, ara ha estat el torn del nou
tram fins a Santa Rosa dels Pins.

R

Cafè

Rovira
Especialitat en entrepants calents
Conserves de les ries gallegues
Local climatitzat
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Nova senyalització al
polígon industrial

Durant el mes d’octubre la brigada
municipal ha renovat la senyalització
i rotulació dels carrers del polígon
industrial Torrent d’en Puig per tal
que totes les naus estiguin
convenientment anunciades i
fàcilment localitzables .

L’Ajuntament reforma la
Plaça de Sant Carles

Millores a la masia de
Can Borrell
El Taller d’Ocupació Masoveria Can
Jalpí ha fet una petita actuació de
millora a la masia de Can Borrell.
L’obra ha consistit en fer un nou
envà pluvial i s’ha arrebossat tota la
paret del darrera a més a més
d’obrir una nova finestra per tal de
donar llum al despatx del futur
síndicao síndica de la vila.

La plaça de Sant Carles ofereix una nova cara després que l’Ajuntament
hagi materialitzat tot el projecte d’arranjament a través de la Brigada
Municipal, que ha portat el pes de l’obra.
A l’espai s’ha renovat tot el paviment, s’ha canviat tot l’enllumenat i s’ha
substituït tot el mobiliari urbà i infantil. L’obra s’ha completat amb
l’enjardinament de l’entorn amb arbres.
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L’obra ha consistit en instal·lar els
fanals per millorar la seguretat de
la circulació rodada i dels mateixos
vianants i es va adjudicar per un
import de 108.662 euros.

Des del mes de
gener, la Policia
local està portant
una
intensa
campanya per
tal de retirar, de
la via pública, els
cotxes que es
troben en estat
d’abandonament o bé en
estacionament
continuat.
Quan la Policia
detecta un cotxe
en aquesta situació inicia les
gestions per tal de localitzar el propietari, al qual li comuniquen que
ha de retirar obligatòriament el vehicle de la via pública.
Fins ara s’han retirat voluntàriament 40 cotxes mentre que s’han hagut
d’iniciar expedient per poder-los retirar i portar al dipòsit municipal 65
cotxes més, 2 motocicletes i 5 ciclomotors. Una vegada es retira el
vehicle amb grua, la policia comunica al titular l’inici de l’expedient i
s’adverteix que si no es retira el vehicle serà considerat un residu
sòlid i es demanarà la baixa d’ofici al Servei Català de Trànsit. Dels
65 vehicles retirats des d’inicis d’any amb grua per la policia s’han
hagut de tramitar 19 baixes d’ofici mentre que la resta, els 46 restants,
al final han acabat essent tramitats voluntàriament pels propietaris.

serveis territorials

itorials

La policia retira un centenar
de vehicles abandonats
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«Fets, no
paraules».
L’any 2003,
el govern
municipal
de AM2000CIU, tenia
sobre
la
taula un nou
Pla General
d’Ordenació
Urbana, fruit del consens majoritari assolit durant el mandat 1999-2003. El
desenvolupament del mateix tenia com
a finalitat substituir unes normes subsidiàries a l’hora que ordenava el territori
tot establint les zones i el grau de
creixement urbanístic, els espais a preservar i les infrastructures i equipaments entre d´altres qüestions.
Si fem un repàs de mínims en objectius avui pendents, després de tres
anys de govern AM2000-CIU, són els
pobres resultats el que els fa viure, si
més no, en la intimitat, moments de
moral baixa. A tall d’exemple:
- habitatge de promoció municipal.
- equipaments esportius a Can Zariquey.
- geriàtric – centre de dia.
- escola bressol municipal.
- nova biblioteca.
- ampliació cementiri municipal.
- rehabilitació mercat municipal.
- segona línia escola Sobirans.
- transport públic a les urbanitzacions i recepció de les mateixes.
- connexió carretera de Torrenbózona industrial torrent d´En Puig.
- millora de l´accés al cementiri i a
la carretera de Torrentbò des de
la cruïlla del carrer de la Rasa-Parlament de Catalunya.
- millora àrees aportació escombraries.
- ampliació ambulatori.
- xarxa d´aigua potable i clavegueres a tot el poble.
- manteniment i cura de totes les
zones verdes municipals.
- parcs infantils i zones de lleure
de proximitat i de qualitat.
- desenvolupament sostenible de
l´Agenda local 21 per generar economia a través del paisatge.
- eliminació barreres arquitectòniques edificis municipals i via pública......
El balanç dels darrers tres anys fa evident que el discurs polític del govern
municipal de AM2000-CIU és el clar retrat de la buidor. A les eleccions municipals del maig de 2003, des de el PSC
apostàvem per millorar en el present
mandat 2003-2007, la cohesió del territori, la mobilitat, el transport públic, equipaments com l´escola Bressol municipal entre d´altres, que avui continuen
sent les assignatures pendents agreujades per el fort creixement el que fa
que els dèficits han augmentat i és evident la incapacitat de plasmar en realitats les necessitats del nostre poble.
No volem acabar sense desitjar una
bona i participativa festa major.
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Dies
de
campanya
electoral,
t o t h o m
haurà fet les
seves propostes. Des
de CIU hem
fet les nostres
que
creiem que
són les millors per a Catalunya i els
votants s’hauran manifestat. No obstant
al tancament d’aquest butlletí encara
no s’han dut a terme les eleccions. Sigui
quin sigui el resultat des de
Convergència i Unió a Arenys de Munt
us donem les GRÀCIES a tothom que
ens ha votat i també a tothom que ha
anat a votar sigui quina sigui la seva
opció. La democràcia s’ha de treballar
constantment i tots hi tenim un petit però
important paper.
Els que s’han vist privats durant temps
d’aquest dret solen ser qui més el
valoren perquè també van veure com
molta gent hi arriscava molt per defensar
la democràcia, molt fins i tot la vida.
El nostre sistema no obstant no és
perfecte però en millorar-lo també hi
tenim tots un paper, potser un altre cop
petit però no per això poc important. I
com ho podem fer? Doncs participant.
Participant en cada convocatòria
electoral i fent ús dels diversos espais
de participació que hi ha, tan a nivell
local com d’àmbits superiors.
A Arenys de Munt tenim un reglament
de participació força avançat, podem
dir que tant avançat com hem pogut
dins el marc legal vigent i fruit de la
participació de tots els grups municipals
i de tots aquells vilatans i vilatanes que
hi van intervenir. No obstant això hem
de seguir treballant per millorar-lo, per
aconseguir que els espais del reglament
es duguin a terme i que la legislació
avanci. Sobre tot en donar als municipis
més protagonisme i més capacitat per
vehicular aquesta participació.
Cal que des de les administracions
superiors afrontin amb valentia reformes
que dotin als ajuntaments de més
autonomia. No parlem només de
matèria financera (que ja n’hem parlat
moltes vegades i és encara un tema no
resolt). Els municipis és on les persones
es desenvolupen i hem de tenir una
millor capacitat de resposta.
El nou estatut ja contempla aquest fet,
ara cal desenvolupar-lo, d’aquesta
manera acostant la capacitat a
l’administració més propera podrem
millorar la qualitat de vida de les
persones i alhora fer-los participar en el
conjunt.
Des de CIU esperem poder treballar per
això des del govern de la Generalitat i
el nostre compromís és aquest.
Des de CIU a Arenys de Munt us recordem
que estem a la vostra disposició pel que
preciseu i que tenim la bústia
electrònica: arenysdemunt@ciu.info i
la directa del nostra cap de llista Alfons
Molons: a.molons.an@ciu.info on ens
podem fer arribar tot allò que vulgueu
(suggeriments, col·laboracions, queixes,
demandes, etc.)

SOM GENT
DE CASA
Un dia vam
v e u r e
polítics
enredats en
l l u i t e s
estranyes,
en disputes personals i en venjances
inacabables. Vam veure que el nostre
poble es ressentia d’aquestes maneres
de fer i vam deixar el nostre territori
natural, el de la mobilització ciutadana,
per estrenar un comprimís en l’àmbit
polític a favor del nostre poble.
Des del 1995 en què vam fer el primer
pas, Arenys de Munt 2000 ha anat
rebent un suport cada vegada més
gran dels electors.
La gent d’Arenys de Munt és gent de
casa que vol el millor per al nostre poble
i que no té cap més objectiu que treballar
amb eficàcia al servei d’Arenys de
Munt.
Partidaris des del primer dia del
consens, de la limitació de mandats i de
la participació ens trobem ara amb el
repte de fer un relleu de persones a la
nostra llista electoral.
Considerem que Arenys de Munt 2000
ha de ser al proper ajuntament i que les
idees que ens mouen i els projectes
començats fan imprescindible la nostra
presència i el nostre arbitratge sobre
els partits convencionals.
Som una plataforma oberta. Som
ciutadans disposats a donar temps,
idees i energies a la comunitat en l’àmbit
polític. Com tanta altra gent fa. Són molts
els arenyencs que desinteressadament
treballen en associacions culturals,
esportives, en grups de veïns...
Com ells, estimem el nostre poble i volem
servir-lo amb eficàcia sense
protagonismes ni servituds a ningú.
En èpoques de desmobilització política
i d’abstencionisme electoral fem una
crida a tota la gent d’Arenys de Munt a
la mobilització política. És d’interès de
tots que hi hagi molts arenyencs
inquiets i disposats a integrar-se a les
llistes que tots els grups polítics
preparen per a les eleccions del proper
mes de maig.
Tots tenim molt a aportar: una
experiència, una idea pel programa, una
habilitat...
Joves, grans i jubilats compartim una
realitat que es diu Arenys de Munt.
Nascuts aquí i vinguts de fora tots hem
fet d’Arenys de Munt el nostre poble.
Farem una llista amb uns noms però
volem tenir la garantia que al darrera hi
ha molta gent, que defensem un
programa compartit per molts perquè
volem anar fent poble, volem continuar
endreçant Arenys de Munt i volem ser
la força de la gent.
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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
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Portem tres
anys i mig del
p r e s e n t
mandat municipal, gairebé 8 anys de govern d´Arenys de
Munt 2000, i el nostre municipi continua tenint
massa mancances en equipaments,
infrastructures i serveis. L’Equip de Govern
ha aconseguit materialitzar pocs projectes, i
sembla que tot s’acaba amb estudis, avantprojectes, projectes aprovats però no
executats i amb tímids intents de participació
ciutadana, que en realitat són més aviat
simulacres de participació que no pas debats
en profunditat sobre els temes que ens afecten com a col·lectivitat.
Tenim pendent un debat profund i de veritable
participació sobre el destí final d’una sèrie de
prioritats en la gestió municipal, que
inevitablement estan influenciades per
l’elevat índex de creixement de la població
d’Arenys de Munt. I continuem arrossegant
les mancances en els d’equipaments
municipals: geriàtric, escola bressol, zona
esportiva, mercat municipal, casal d’avis,
hotel d’entitats, centre d’assistència primària,
etc.
Fins quan caldrà reclamar els equipaments i
els serveis que necessita qualsevol poble de
8.000 habitants? En els pocs mesos que té
per davant l’actual Equip de Govern municipal, ben poca cosa podrem avançar en
aquestes necessitats...
Tots els veïns d’Arenys de Munt tenim clar
que cal un nou geriàtric. L’actual residència,
malgrat els esforços del personal que hi treballa i dels membres del patronat «Residència
Geriàtrica Nostra Senyora del Remei d’Arenys
de Munt», s’ha quedat obsoleta per als recursos i serveis que avui en dia es donen des
dels geriàtrics públics. Només cal anar als
geriàtrics de la majoria de pobles i ciutats del
nostre entorn i comparar.
També tenim clar que la planificació relacionada amb els centres educatius a Arenys de
Munt ha estat deficient. L’Equip de Govern
municipal va «tapant forats», i l’últim exemple
el tenim en l’Escola Bressol: a l’hora d’escriure
aquestes ratlles encara no s’ha aprovat el
plec de clàusules per la redacció del
corresponent projecte.
Pel que fa als equipaments esportius, la
realitat torna a posar de manifest que a l’Equip
de Govern li costa anar més enllà dels
projectes. Estem acabant l’any 2006 i Arenys
de Munt continua amb el dèficit
d’instal·lacions, sense camp de futbol de
gespa i, això sí, amb el projecte del nou pavelló
de Can Zariquei a punt d’executar-se.
L’actual Equip de Govern Municipal, AM2000
i CiU, en el Pla d’Actuació Municipal no ha
aconseguit portar a la pràctica un Pla Integral
d’Equipaments per definir les necessitats de
serveis i equipaments en els àmbits socials,
culturals, esportius, administratius,
associatius i formatius. Arenys de Munt ha
anat creixent en població a un ritme molt
elevat i, en els equipaments i serveis, només
cal observar quina és la nostra realitat. Des
d’ERC tenim molt clar que aquest Pla Integral d’Equipaments, que hauria d’elaborar-se
tenint en compte la viabilitat i l’ús actual del
conjunt dels edificis i instal·lacions propietat
de l’Ajuntament, i amb la col·laboració de les
entitats d’Arenys de Munt que compten amb
patrimoni, podria haver ajudat a resoldre les
mancances en equipaments que patim
actualment a la nostra vila.

Una oportunitat
com
aquesta no
es pot perdre.
Amb
aquestes
paraules començo i vull
que siguin
el principi i
la fi d’aquestes quatre ratlles.
No podem perdre l’oportunitat de poder
seguir un projecte començat per molta
gent d’aquest poble, posant les bases
d’una actuació fixada amb la gent que
viu i treballa a Arenys, mirant per la
construcció d’un poble més modern, bo
i conservant la ideosincràcia que ens
caracteritza i, per mi el més important,
sense perdre el caràcter de poble.
No podem perdre l’oportunitat d’aprofitar
l’impuls d’una obra tant important com
és el cobriment de la Riera. Sens dubte
ens trobem en un moment crucial per el
nostre poble. Després de diverses accions
per consultar l’opinió de la gent, recollint
la majoria dels suggeriments fets (si més
no els realitzables) i escoltant l’opinió
expresada a les urnes en consulta
popular, s’ha decidit tirar endavant unes
obres que milloraran els accessos i la
viabilitat d’Arenys. Serà una millora per
tothom. Estic, i penso, que estem
il·lusionats amb el projecte d’un nou
poble, amb infraestructures noves, amb
equipaments que donin resposta a les
necessitats creixents de la gent d’Arenys
de Munt i amb un rellançament de
l’economia municipal que ens beneficii
a tots. No podem perdre l’oportunitat de
urbanitzar d’una manera digne la nostra
estimada Riera. En aquest aspecte crec
que es tindrà en compte als
comerciants, als vianants amb la millora
dels espais de passeig i la gent del nostre
poble
que
veurà
una
millora
considerable dels espais públics i del
poble en general. Vistes les experiències
d’altres pobles. l crec que les sol·lucions
proposades milloren en molt els
projectes realitzats fins ara. Per aquest
motiu, tenint en compte l’experiència
viscuda al capdavant de la Regidoria
de Serveis i col·laborant amb l’Àrea de
Serveis Territorials; l’experiència també,
de la col·laboració amb l’Equip de
Govern des del meu lloc com a Regidor
no Adscrit i amb la il·lusió de poder seguir
treballant per aquest Arenys de Munt,
he decidit oferir-me al partit d’AM2000,
per treballar i seguir fent bona feina,
com fins ara, sigui desenvolupant feines
de responsabilitat o bé treballant com a
ciutadà, com sempre, interessat en el
nostre esdevenir.
Finalment dir, tal com vaig
subratllar a
as a PARLEM
l’últim programa ede M
ràdio
m
i
u estic
DEL POBLE, aque
sé content d’aquesta
etapa com aJ Regidor,
crec que he donat
is
el millor deM mi mateix i que he
desenvolupat les tasques encarregades
per l’alcalde i pel poble de la millor
manera que he sabut, sense escatimar
temps ni esforç. Amb aquesta actitud
afronto l’oferiment fet anteriorment,
vaigi per endavant el meu agraiment a
la gent que m’ha recolzat i que m’ha
ajudat sempre. Ser marit va ser un orgull.
ser pare un repte, ser avi una
responsabilitat, ser regidor i portar a
terme les teves idees per al poble a qui
pertanys i estimes, és una il·lusió.

Jaume
Missé
i Mas
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