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E ls primers passos ferms per urbanitzar 
superficialment la Riera estan fets:  el 
mes de novembre el govern municipal 
vam aprovar la consignació pressu-

postària necessària per al projecte i el mes de 
maig vam aprovar l’expedient de contribucions 
especials. Els propers passos seran la resolució 
de les al•legacions i l’adjudicació de l’obra, que 
esperem que pugui realitzar-se amb molta parti-
cipació d’empresaris i treballadors d’Arenys de 
Munt.
En el tram que va del rial Bellsolell a la carretera 
de Torrentbó hi ha 315 propietats afectades, que 
han requerit fer 289 notificacions de contribuci-
ons especials. A Arenys de Munt tots els veïns 
hem contribuït a finançar el carrer de davant de 
casa en la seva primera urbanització i, ara, els ve-
ïns de la riera hi contribuiran en un 23% del cost 
total. És un expedient complex, hi ha petits errors 
en amidaments i altres, i per això hi ha el proce-
diment d’al•legacions, per esmenar-ho si escau. 
De les 315 propietats afectades per les contribu-
cions especials, al 17,5% els correspon una quota 
de menys de 300 €, el 42,8% de les propietats han 
de pagar entre 300 i 1.500 €, el 16,2% entre 1.500 
i 2.000 €, el 14,9% entre 2.000 i 3.000 €, i el 8,6% 
més de 3.000€. D’aquestes xifres se’n desprèn que 
el 76,5% dels propietaris han de pagar menys de 
2.000 € un cop l’obra estigui finalitzada. A una 
casa d’uns cinc metres de façana li correspon una 
quota entre 1.700 i 2.000 €, i si opten pel paga-
ment fraccionat en cinc anys, els correspondrà 
una quota mensual d’uns 40 €. Un cop iniciades 
les obres, en uns sis mesos estaran enllestides 
i, si no ens posen pals a les rodes, la urbanit-
zació del següent tram des del rial Bellsolell 
fins al pont es farà tot seguit.
El context econòmic sabem sobradament que 
és desfavorable, però entenem que l’exe-
cució d’aquest projecte de més d’un 
milió sis-cents mil euros ja dinamit-

zarà l’economia local i, un cop la riera endreçada, 
el principal eix comercial de la vila també es re-
vitalitzarà i la qualitat de vida dels veïns i veïnes 
millorarà. La riera pràcticament intransitable i 
el fangueig cada vegada que plou, la polseguera 
quan no plou, els sots, la sorra... passaran a la 
història aviat.
L’objectiu número 50 del Pla d’Actuació Muni-
cipal 2013-2015, que la riera deixi de ser de sorra 
en el tram urbà, està progressant adequadament. 
En el web municipal, a l’apartat “Govern obert: 
claredat i transparència”, tothom pot consultar 
els 185 objectius definits en el PAM 2013-2015 i 
fer-ne el seu seguiment. A finals de maig, aquest 
govern ja n’havia assolit un 47%. En el web mu-
nicipal hi ha el detall d’aquest pla d’actuació i en 
aquest “Amunt Arenys” hi trobareu una síntesi 
de la feina feta entre abril i juny d’aquest trans-
cendental 2014.
Tenim el compromís i la ferma voluntat de tre-
ballar pel poble, de retre comptes a la ciutadania 
amb transparència, de gestionar l’organització de 
l'ajuntament amb eficiència, i de prendre decisi-
ons amb objectivitat. I els indicadors de l’evolució 
del PAM 2013-2015 i altres, com que en el segon 
trimestre 2014 el termini mig de pagament a pro-
veïdors de l’ajuntament ha estat de 19.3 dies, ens 
confirmen que avancem en els objectius de bon 
govern.

Joan Rabasseda i Ferrer
Alcalde d’Arenys de Munt
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 ELS PLENS 
VOTACIONS DE MOCION I PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA PRESENTATS AL PLE DE L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT

DATA A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓ
Proposta d'aprovació del text refós de la modificació PG Plaça de Catalunya 13/03 ERC, CIU, PSC, CUP, PP  
Proposta d'aprovació del contracte mixt per l'entrega de 4 fotocopiadores 13/03 ERC, CIU, PSC CUP PP
Moció del grup CUP sobre els talls de subministraments per causa d'insuficiència econòmica 13/03 CUP ERC, CIU, PSC, PP
Moció de suport a la campanya de recollida de signatures Signa un vot per la independència 13/03 ERC, CIU, CUP PSC, PP
Proposta d'aprovació de les Bases Generals de subvencions 10/04 ERC, CIU, PSC, PP CUP
Proposta d'aprovació de les Bases Específiques de subvencions 10/04 ERC, CIU, PSC, PP CUP
Proposta de resolució al·legacions de CUP contra permuta de terrenys Av. Sant Jordi 10/04 ERC, CIU, PSC, PP CUP
Proposta d'aprovació dels plecs de clàusules generals de contractació 10/04 ERC, CIU, PSC, CUP, PP
Proposta d'aprovació de la modificació de crèdits 2/14 10/04 ERC, CIU, PSC, CUP, PP
Proposta de modificació de l'ordenança fiscal número 16 10/04 ERC, CIU, PSC, CUP, PP
Proposta de modificació dels estatuts de la societat GUSAM, SA 10/04 ERC, CIU, PSC, CUP, PP
Moció del grup CUP de suport a la Plataforma en defensa de l'Ebre(PDE) 10/04 ERC, CIU, PSC, CUP PP
Proposta de resolució del recurs reposició presentat per CUP contra licitació de 4 fotocopiadores 15/05 ERC, CIU, PSC CUP PP
Proposta de pròrroga delegació de competències al CCM per contractació telecomunicacions 15/05 ERC, CIU, PSC, CUP, PP
Proposta de modificació de l'ordenança de circulació 15/05 ERC, CIU, PSC, PP CUP
Proposta d'aprovació provisional Contribucions Especials per a l'obra de la Riera 15/05 ERC, CIU, PSC, PP CUP
Proposta de resolució a les al•legacions a l'aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal 19 15/05 ERC, CIU, PSC, PP CUP
Moció del Grup CIU per a facilitar als ajuntaments la neteja de solars i d'obres abandonades 15/05 ERC, CIU, PSC, CUP, PP
Moció ERC de suport candidatura de declaració de monument a la portalada monestir de Ripoll 15/05 ERC, CIU, PSC, PP CUP
Proposta de festes locals per a l'any 2015 12/06 ERC, CIU, PSC CUP, PP
Proposta modificació del conveni de delegació de competències de la deixalleria 12/06 ERC, CIU, PSC, CUP, PP
Proposta de delegació, en l'alcaldia, tramitació expedients sancionadors de gossos perillosos 12/06 ERC, CIU, PSC, CUP, PP
Proposta d'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits 3/2014 12/06 ERC, CIU, PSC CUP, PP
Moció del grup ERC en suport a la creació de la Seguretat Social catalana 12/06 ERC, CIU, CUP PP PSC
Moció del grup PSC per modificar la Constitució 12/06 PSC PP ERC, CIU, CUP
Moció del grup CIU contra la supressió de canals de TV3 12/06 ERC, CIU, PSC, CUP PP
Moció del grup CUP contra l'ús d'herbicides agrotòxics i plaguicides agrotòxics en espais públics 12/06 ERC, CIU, PSC, PP
Proposta d'aprovació inicial del reglament regulador d'utilització dels edificis municipals 10/07 ERC, CIU, PSC, PP CUP (1) CUP (1)
Proposta d'aplanament recursos contenciosos contra taxa aprofitament especial domini públic 10/07 ERC, CIU, PSC, CUP, PP
Proposta de modificació de la relació de llocs de treball per crear el lloc d'auxiliar d'OAV 10/07 ERC, CIU, PSC, CUP PP
Moció del grup CUP per garantir l'accés universal al Sistema sanitari públic 10/07 ERC, CIU, PSC, CUP PP
Moció del grup CIU de suport a la internacionalització del procés sobiranista i la consulta del 9N 10/07 ERC, CIU, CUP PSC, PP
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L'AMI i l'ACM recolzen a Arenys de Munt 
els ajuntaments amb sentències contràries 
per declarar-se territori lliure i sobirà

Dimarts 13 de maig, l'Asso-
ciació de Municipis per la In-
dependència (AMI) i l'Asso-
ciació Catalana de Municipis 
(ACM) han celebrat a Arenys 
de Munt un acte de suport 
als quatre ajuntaments que 
hem rebut recentment sen-
tències contràries a l'aprova-
ció, en els plens municipals, 
de la Declaració de Territori 
Lliure i Sobirà.

El 13 de setembre de 2012 
el Ple d'Arenys de Munt va 
aprovar amb 11 vots a favor 
aquesta declaració, que la 
Delegación del Gobierno va 
portar als tribunals. Recent-
ment l'Ajuntament d'Arenys 
de Munt ha rebut la sentèn-
cia desfavorable, que ha es-
tat apel•lada al TSJC.

Miquel Buch, ACM 
"Els ajuntaments fem 
un acord declaratiu de 
caràcter simbòlic, que 
és el que ens transmet 
la societat"

L'acte, que s'ha celebrat a la 
Sala d'Exposicions de l'Ajun-
tament d'Arenys de Munt, 
ha comptat amb la presèn-
cia del president de l'AMI, 
Josep M. Vila d'Abadal,  el 
president de l'ACM, Miquel 
Buch, i els alcaldes d'Arenys 
de Munt, Joan Rabasseda, 
de Caldes de Montbui, Jordi 
Solé, d'El Bruc, Carles Cas-
tro i de Sant Julià de Vilator-
ta, Joan Carles Rodríguez.  

L'alcalde d'Arenys de Munt 
en la seva intervenció ha su-
bratllat que "la manera de fer 
de la Delegación del Gobier-
no ens fa gastar energies que 
voldríem emprar per a altres 
coses", i que "hem  de reivin-
dicar el nostre dret a opinar 
políticament, perquè com a 
ajuntaments no som simples 
gestors".

Per Josep Maria Vila 
d'Abadal, l'acte s'ha celebrat 
per "expressar el rebuig a 
l'actitud de la Delegació del 
Govern de no respectar el 
dret a la voluntat dels ciuta-
dans", i ha denunciat la "per-
secució que està rebent el 
procés sobiranista i els mu-
nicipis de l'AMI, i en aquest 
moment importantíssim en 

què ens trobem, això no fa 
més que reafirmar-nos per 
seguir endavant".

Per la seva banda,  el pre-
sident de l'ACM, Miquel 
Buch, ha encoratjat els qua-
tre ajuntaments a presentar 
recurs. "Donem ple suport 
als 4 ajuntaments i els que hi 
hagi. Els encoratgem a pre-
sentar recurs, nosaltres hi 
serem i els acompanyarem 
amb suport jurídic. Només 
han expressat lliurement la 
nostra manera de fer i pen-
sar". Buch ha manifestat 
també que "els ajuntaments 
fem un acord declaratiu de 
caràcter simbòlic, que és el 
que ens transmet la societat".

La delegació del govern 
espanyol a Catalunya acu-
mula 267 denúncies i re-
cursos contra ajuntaments 
catalans per qüestions rela-
cionades amb la sobirania 
fiscal, la guerra de banderes 
o les declaracions dels mu-
nicipis com a territori cata-
là lliure. Diversos jutjats ja 
han respost, donant la raó 
als ajuntaments en 64 casos, 
mentre que en 12 casos la ba-
lança cau del costat de l'estat 
espanyol.

En acabar l'acte es va fer 
una visita a l'entrada del 
Centre Moral, on l'any 2009 
va tenir lloc la primera con-
sulta sobre la independència 
de Catalunya.

I CRÒNICA  INSTITUCIONAL

JULIOL
Divendres 25, dissabte 26 i diumenge 27 de juliol  – 
Durant tot el dia
Rambla de l'Eixample
Breda de l’Eixample

Dissabte 26 de juliol -  A partir de les 10 de la nit
 Plaça de l’Església i centre del poble
Nit Bruixa de pintura: concurs de pintura 
ràpida i nit de botigues obertes

Del 24 de juliol a l’11 d’agost – Durant tot el dia
Sala d'Exposicions
Exposició Nit Bruixa de pintura d’Amics per 
l’Art del Maresme

AGOST
Diumenges 10, 17 i 24 d’agost  – A les 8 del vespre
Plaça de l’Església
Sardanes d’estiu

Del 16 al 31 d’agost -  Durant tot el dia
Sala d'Exposicions
Actes commemoració Tricentenari 1714
Exposició El Maresme en la línia del temps 
de la Guerra de Successió (1702-1714) 

Dissabte 30 d’agost – A les 9 del vespre
Can Jalpí
X Cicle de Música Mediterrània Castell Jalpí
Concert ALMABLAVA
a càrrec de Franca Masu 
Entrades a la venda a l’OAV de l’Ajuntament 
(dilluns a divendres de 2/4 de 9 del matí a les 2 del 
migdia i dijous de 2/4 de 5 a les 7 de la tarda)

SETEMBRE
Dissabte 6 de setembre – A les 7 de la tarda
Can Borrell
Actes commemoració Tricentenari 1714
Conferència Catalunya, segle XIX
a càrrec de Gustau Adzeries

Dissabte 6 de setembre – Durant el matí
Parc de Can Jalpí - Cursa de resistència 

Diumenge 7 de setembre – Durant tot el matí
Plaça de l'Església - Aplec per la Independència

Dijous 11 de setembre – Durant tot el dia
Plaça de l'Església i Riera - Sardanes i Fira 

Dissabte 13 de setembre – Durant tot el dia
Actes commemoració V aniversari 1a consulta 
sobre la independència

A partir d eles 7 de la tarda - Sala Exposicions
Conferència Anàlisi política de les consultes
a càrrec de Vicent Partal

A partir del 13 de setembre – Durant tot el dia
Sala Exposicions 
Exposició Grup Fotogràfic Tricentenari

Diumenge 14 de setembre – A les 9 del vespre
Can Jalpí - Actes commemoració Tricentenari 1714
Concert de cobla i cant coral, Com a casa
a càrrec del Cor l’Aixa i la Coral Renaixença
Entrades a la venda a l’OAV de l’Ajuntament 
(dilluns a divendres de 2/4 de 9 del matí a les 2 del 
migdia; i dijous de 2/4 de 5 a les 7 de la tarda)

Diumenge 21 de setembre – Durant tot el matí
Parc de Lourdes
Festa del Malalt i la Gent Gran

Diumenge 28 de setembre – Durant tot el matí
Parc de Can Jalpí - Open BTT Muntanya

AGENDA 

47% d'objectius 
del PAM assolits

A data de 30 de maig de 
2014, el govern municipal 
ha assolit el 47% dels objec-
tius del Pla d’Actuació Mu-
nicipal 2013-2015. A l’apar-
tat Govern obert, claredat 
i transparència del web 
municipal es pot consultar 
l’estat d’execució del PAM 
2013-2015 i la descripció de 
la feina feta. 

Dels 185 objectius defi-
nits en el PAM, el govern 
municipal considera que 
ja n’ha assolit totalment 
58. Per altra banda, 9 ob-
jectius han estat assolits 
en un 75%, 21 objectius en 
un 50% i 46 assolits en un 
25%. Alguns dels objectius 
assolits són: haver reduït el 
nombre de gerents i d’em-
preses municipals, aprovat 
un nou model de subvenci-
ons per a entitats i associ-
acions, editat l’Ajuntament 
informa sobre el pressu-
post i altres, trasllat de la 
parada de bus de l’Ajup per 
complir els requeriments 
de seguretat, reorganitza-
da la Brigada municipal, 
publicat la Guia d’acollida 
de nouvinguts, programar 
una activitat mensual dins 
del marc dels Actes del Tri-
centenari 1714-2014,  haver 
incrementat en un 42% els 
recursos destinats a famíli-
es vulnerables, millorades 
les instal·lacions de l’Esplai 
Verge del Remei, instal·lats 
desfibrilladors, descomp-
tes a la taxa de la brossa 
si s’utilitza la deixalleria, 
publicació i distribució del 
butlletí Amunt Arenys, etc. 
etc.

El govern municipal 
anirà informant periòdica-
ment de l’estat d’execució 
del PAM 2013-2015 d’acord 
amb el compromís de 
transparència adquirit amb 
la ciutadania d’Arenys de 
Munt.

L'acte va comptar amb el president de l'AMI, Josep M. Vila d'Abadal,  Miquel Buch, president de l'ACM;  alcalde i primer tinent 
alcalde d'Arenys de Munt; alcaldes de Caldes de Montbui, d'El Bruc, i de Sant Julià de Vilatorta
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Els nens i nenes de tercer de primària de l'Escola Sant Martí en el moment de començar la sessió preguntes a l'alcalde

Visita a l'Ajuntament dels alumnes de 
tercer de primària de l'Escola Sant Martí 
i d'ESO de l'Institut Domènec Perramon

Els nens i nenes de tercer de primària de 
l’Escola Sant Martí van visitar l’ajuntament 
d’Arenys de Munt el passat 18 de març, per 
conèixer les instal•lacions municipals i fer 
preguntes a l’alcalde. Aquesta activitat for-
ma part del projecte educatiu i es duu a ter-
me anualment.

Els dos grups de tercer, van recórrer les 
dependències de la casa consistorial i van 
formular tota mena de preguntes a l’alcalde 
d’Arenys de Munt com, per exemple, si era 
molt difícil fer d’alcalde, si guanyava molts 
diners i era ric, quants anys tenia, si era fe-
liç, quantes hores treballava, etc. etc.

L’alcalde d’Arenys de Munt, sr. Joan Ra-

basseda, va aprofitar per explicar algunes 
actuacions previstes per a l’Escola, com 
l’antiga consergeria, i el projecte d’estalvi 
energètic. Els nens i nenes també van fer 
peticions molt diverses, des de demanar 
més neteja a la pista poliesportiva, fins que 
l’ajuntament els posés un jacuzzi a l’Escola 
Sant Martí. Tot plegat, una iniciativa peda-
gògica i simpàtica.

Els alumnes d'ESO van visitar l'ajunta-
ment el 17 de juny. En la seva visita van 
plantejar qüestions relacionades amb la 
presa de desicions ens afers públics i es va 
interessar per les signatures en el Llibre 
d'Honor de l'ajuntament. 

El passat dissabte, 19 d’abril, 
es van complir 35 anys de la 
constitució del primer ajun-
tament democràtic després 
del franquisme. En el Ple 
d’abril, el passat dia 10, l’ac-
tual consistori va formalitzar 
la Declaració institucional en 
commemoració dels 35 anys 
d’ajuntaments democràtics 
i va dur a terme un reconei-
xement a tots els regidors i 
regidores d’Arenys de Munt 
democràticament escollits.

Després de la benvinguda 
de l’alcalde, Joan Rabasse-
da, el primer tinent d’alcalde 
Alfons Molons va procedir 
a la lectura de la Declaració 
institucional i, a continuació, 
la segona tinent d’alcalde 
Àngels Castillo va introduir 
l’acte de lliurament del petit 
obsequi per a la vintena d’ex-
regidors i ex-alcaldes que 

van poder assistir a l’acte.
Un electe de cada man-

dat municipal va fer un breu 
apunt dels records de l’època. 
Josep Lloveras, Antoni Salvà, 
Pep Pruna, Pemi Valls, Nuri 
Fontbona, Joan Missé i Santi 
Morell van recordar l’època 
que van viure com a regidors 
i regidores, van constatar la 
mateixa vocació de servei 
des d’ideologies diverses, i 
van recordar que de dificul-
tats sempre n’hi ha i que de 
recursos sempre en falten. 
També hi va haver un record 
per als electes d’aquests 35 
anys de democràcia als ajun-
taments que ja no són entre 
nosaltres.

Finalitzat el reconeixe-
ment institucional i just 
abans de començar el Ple or-
dinari, el regidor del mandat 
1979-1983 Antoni Soler, qui 

actualment encara fa trans-
humància amb les ovelles 
des d’Arenys de Munt al Pi-
rineu, va cantar per a tots els 
assistents una cançó tradicio-
nal dels pastors, afegint una 

nota de color -improvisada i 
espontània- a l’acte.

Els regidors i regidores 
assistents van rebre com a 
obsequi una flor i una repro-
ducció facsímil de l’acta de 

constitució del ple de l’ajun-
tament del 19 d’abril de 1979, 
l’acta de la sessió en què Joan 
Miquel Figueras va ser es-
collit alcalde d’Arenys de 
Munt.

L'Ajuntament d'Arenys de Munt 
participa a la campanya 
"El món ho ha de saber"

L'Ajuntament d’Arenys 
de Munt ha participat a la 
campanya El món ho ha de 
saber, organitzada per la 
revista Sàpiens amb la col-
laboració de l’ANC. L’objec-
tiu d’aquest projecte és fer 
arribar el llibre Catalonia 
Calling a les persones més 
influents del món, per tal 
que coneguin el passat, el 
present i les esperances de 
Catalunya, ara que vivim 
una de les etapes crucials de 
la nostra història.

Des de l’Ajuntament 
d’Arenys de Munt s'ha fet 

arribar el llibre a les se-
güents persones: Neymar 
da Silva Santos (Jugador 
del FCB i Brasil), Winnie 
Madikizela-Mandela (polí-
tica sud-africana i membre 
de l'ANC), Sylvester Stallo-
ne (actor), Time Bernes-Lee 
(un dels pares d'internet), 
Bettina Hagedorn (Mem-
bre del Parlament alemany 
pel Partit Socialdemòcrata), 
Georges Pontier (Arquebis-
be de Marsella, president 
de la Conferència Episco-
pal Francesa), Ionut  Sibian 
(Membre del Comitè Eco-
nòmic i Social Europeu per 
Romania), Maria Anna Ma-
dia (Membre del Parlament 
italià pel Partit Democràtic), 
Nils Muiznieks (Comissa-
ri Europeu dels Drets Hu-
mans) i Villum Christensen 
(Membre del Parlament da-
nès per l'Aliança Liberal).

Amb aquesta campanya 
més de 14.000 personali-
tats del món coneixeran de 
primera mà el passat i el 
present de la nostra nació, 
i s'espera que aquesta inici-
ativa ajudi a que Catalunya 
sigui entesa arreu del món.

Commemoració dels 35 anys d'ajuntaments democràtics

Alcalde, regidors i una vintena d'ex-regidors i ex-alcaldes en el ple que va commemorar els 35 anys d'ajuntaments democràtics
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Diumenge 18 de maig, a la Masia 
de Can Borrell, es va celebrar l'acte 
de Lliurament de premis de la XXVI 
Mostra Literària 2014 d’Arenys de 
Munt i de la convocatòria del premi 
Brenda Hudson Perramon.

La XXVI Mostra Literària d’Arenys 
de Munt va atorgar 18 premis repar-
tits en 6 categories de poesia i 6 ca-
tegories de prosa, segons l’edat. Un 
total de 158 treballs de prosa i 53 
de poesia, superant la participació 
d’anys anteriors, van ser presentats 
al certamen, que va culminar a les 12 
del migdia del passat diumenge 18 
de maig, amb el veredicte del jurat i 
el lliurament dels premis als guanya-
dors.

Aquests treballs seran presentats 
properament a la XXXI edició de la 
Mostra Literària del Maresme per 
concursar novament, aquesta vegada 
amb els treballs de la resta de pobla-
cions que també hi participen.

La segona edició del premi Bren-

da Hudson Perramon va repartir dos 
accèssits als treballs Les pedres renai-
xentistes del retaule major de l’Església 
de Sant Martí d’Arenys, l’autora del 
qual és Tània Illa i Valls; i De la terra a 
la taula, del qual és autor Eudald Ali-
bés Puigdemunt.

Aquest premi de recerca cultural, 
impulsat per la família Noguera-Fer-
nàndez Perramon, s’ha ideat amb la 
intenció de preservar la memòria i el 
llegat del poeta Domènec Perramon 
i de la seva muller Brenda Hudson-
Perramon i preservar la memòria 
històrica d’Arenys de Munt. El col-
lectiu pel Museu-Arxiu s’ha encarre-
gat d’organitzar la convocatòria del 
premi.

A la plaça de l’Església, durant tot 
el matí de diumenge, es va poder 
participar en l’activitat per elabo-
rar el Setè Llibre Gros d’Arenys de 
Munt, on petits i grans van composar 
textos que després van ser il·lustrats 
per voluntaris.

Divendres 6 de juny va tenir lloc, a 
la biblioteca Antònia Torrent i Mar-
tori, el I Maridatge literari en el que 
es va poder gaudir tant del vi com 
de les lectures preparades.

Una trentena de persones van 
omplir l’aforament de la biblioteca 
per poder escoltar els textos litera-
ris de la mà de l’actriu Rosa Gàmiz, 
que va fer de conductora de l’acte.

Primer es va llegir un text de Sal-
vador Espriu, acompanyat  d’un 

Parvus blanc D.O. Alella; seguida-
ment es van llegir poemes de Car-
me Guasch amb vi de Martí Fabra 
L’Oratori, D.O. Empordà; i per aca-
bar amb els textos de Pere Calders, 
es va gaudir d’un cava brut nature 
Bertha Lounge.

Aquesta activitat, innovadora a 
Arenys de Munt, pretén tenir con-
tinuïtat a partir de la tardor vinent, 
degut a l’àmplia acceptació que va 
tenir entre el públic assistent.

Primer Maridatge literari

Dilluns 16 de juny va tenir lloc a 
Molins de Rei la presentació de 
la Ruta Elèctrica per la Llibertat 
(REL) que portarà Albert Artés i 
Serra i un equip de set persones per 
Europa.

La Ruta Elèctrica per la Llibertat 
(REL) és una ruta en moto elèctrica 
que es farà el proper mes d'agost 
entre Cardona i Utrecht, 1.714 km 
i entre aquesta ciutat holandesa i 
Arenys de Munt, 2.014 km.

La sortida d’aquest projecte sin-

gular tindrà lloc a Cardona el dia 9 
d’agost i arribarà a Arenys de Munt 
el dissabte 23 d’agost a la tarda.

La REL vol entrellaçar l'eix com-
memoratiu i reivindicatiu dels fets 
1714 i el procés d'alliberament na-
cional que estem vivint, amb el 
concepte de llibertat energètica 
per a la mobilitat. És una iniciativa 
d’Electrorutes.cat i vol promoure 
la mobilitat elèctrica i la sobirania 
energètica mitjançant l’autocon-
sum.

Presentació de la Ruta elèctrica 
per la llibertat

Veredicte i Lliurament de premis 
de la XXVI Mostra Literària 
d'Arenys de Munt

Presentació de la Ruta elèctrica per la llibertat a Molins de Rei

El públic assistent va poder gaudir d'un maridatge literari a la Biblioteca Municipal d'Arenys de Munt

I CRÒNICA  CULTURAL

Moments de la presentació de la segona edició del premi Brenda Hudson Perramon, Masia Can Borrell

Premiats, membres del jurat amb l'alcalde i regidores/es de l'ajuntament d'Arenys de Munt 
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Aquesta primavera ha estat curulla 
d’actes del Tricentenari a Arenys de 
Munt. Hem pogut gaudir de diver-
ses conferències: Barcelona 1713, capi-
tal d’un estat, a càrrec de Jordi Peñar-
roja, La defensa a ultrança. De la pau 
d’Utrecht a l’onze de setembre, a càrrec 
d’Agustí Alcoberro i El decret de nova 
planta, de la mà de Sebastià Cot. 

A més, el dissabte dia 14 de juny 
vam visitar el jaciment arqueològic 
del Centre cultural el Born a Barcelo-
na, així com les dues exposicions que 

hi ha actualment, la permanent Bar-
celona 1700. De les pedres a les perso-
nes, una exposició que rememora la 
societat barcelonina del segle XVIII, 
dinàmica i moderna, però també 
marcada per les guerres que la van 
assetjar del 1691 al 1714; i l’exposició 
temporal Fins a aconseguir-ho! El setge 
de 1714, una exposició que presenta 
la Guerra dels Catalans del 1713-
1714, que fou l'epíleg de la Guerra 

de Successió espanyola, i que recrea 
la batalla final ocorreguda l’Onze de 

Setembre.
També, dintre dels actes de cele-

bració del Tricentenari, el dissabte 
12 de juliol va tenir lloc un concert 
de música barroca, a càrrec del grup 
Kàssia, a la masia de Can Sala de 
Dalt, i d’aquesta manera es reinicien 
els concerts solidaris que s’havien fet 
anys enrere. 

Abans del concert va tenir lloc una 
conferència a càrrec de Mercè Colo-
mer, per parlar de la figura de Ra-
mon Sans de Monrodon.

Dissabte 21 de juny es va celebrar a 
Arenys de Munt el Dia Europeu de la 
Música, amb la participació de nens i 
joves estudiants de música de les di-
ferents escoles.

L’objectiu de celebrar aquest dia és 
que les persones estudiants i amants 
de la música puguin sortir a tocar al 
carrer en concerts gratuïts.

Enguany, com a novetat en relació 
a edicions passades, es van progra-
mar uns concerts nocturns de caire 
intimista, davant de la Masia de Can 
Borrell. Hi van participar Crisàli-
da Poetia, Zirena, Manu Corbalán i 
Marc Sansa.

Davant la bona acollida que va 
tenir aquesta versió nocturna, l’any 
vinent es potenciarà amb la incorpo-
ració de més grups.

Arenys de Munt celebra el Dia Europeu de la Música

1a Jornada 
de Robòtica a 
Arenys de Munt

Actes commemoració del Tricentenari a Arenys de Munt

El dissabte 31 de maig, durant 
tot el matí a la Sala Municipal, 
va tenir lloc la I Jornada de 
Robòtica i scratch, adreçada a 
l’alumnat de l’Institut Domènec 
Perramon.

Els participants van poder 
fer una presentació a tot el pú-
blic assistent, dels projectes que 
han estat treballant durant tot 
el curs a l’Institut i després van 
poder posar en pràctica els seus 
enginys. Les professores van 
plantejar uns reptes per resol-
dre allà mateix i van tenir la col-
laboració d’exalumnes que ac-
tualment estan a la universitat.

La jornada va comptar amb 
l’assistència de Meritxell Formi-
ga, del Centre de Recursos del 
Maresme, i de Rosanna Fernán-
dez, del CESIRE Aulatec del 
Departament d’Ensenyament, 
que amb la seva presència van 
fer que la jornada tingués més 
rellevància.

Es van plantejar reptes per 
resoldre amb la col·laboració 
d'exalumnes

Davant la bona acceptació 
tant dels alumnes com de les 
famílies assistents, així com el 
professorat de l’institut i del 
departament d’Ensenyament,  
donarem continuïtat en aquest 
projecte que acaba de començar 
i que esperem sigui un estímul 
per als nois i noies de la nostra 
vila.

S'ha pogut gaudir de diferents 
conferències, exposicions i un
concert de música barroca

La conferència del 12 de juliol 
sobre la figura de Ramon Sans 
ve tenir lloc a la masia de Can 
Sala de Dalt

L'acte de la tarda amb nens i joves estudiants de música va estar molt concorregut
Inici de les activitats a la Sala Municipal

Moment de l'actuació del grup de música barroca Kàssia a Can Sala de Dalt

CRÒNICA  CULTURAL I

El darrer acte organitzat a ju-
liol va comptar amb música 
barroca a càrrec de Kàssia 
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Com va arribar a presentar-
se com a presidenta del 
Centre Moral? 

Jo no em vaig plante-
jar mai presentar-me. Arran de ser 
pessebrista passava molt pel Centre 
Moral, però no estava implicada en 
el seu funcionament.  Em va trucar 
la Montserrat Fontbona, l’anterior 
presidenta, per si volia formar part 
de la Junta Directiva. Vam fer una 
reunió amb moltes persones que ella 
havia convocat i que finalment vam 
acabar formant part de la Junta que 
som ara. Ens va explicar com anava 
tot, ens ho vam pensar i vam dir 
que sí la gran majoria. A la primera 
reunió de Junta es van nomenar els 
càrrecs, es va proposar a una altra 
persona com a president però consi-
derava que no tenien temps. Final-
ment vam consensuar entre tots que 
fos jo la presidenta.

M. Àngels Gros Argelés
Presidenta del Centre Moral 

Nascuda a Arenys de Munt, sòcia del Centre Moral des de petita. 
Quan el Pessebre Monumental va celebrar el seu 50è aniversari 
va començar a formar part del grup pessebrista. 

Escollida presidenta del Centre Moral en l’última renovació de la 
Junta Directiva. Treballa d’administrativa en l’empresa familiar.

Mari Àngels Gros
"SOM UNA JUNTA NOVA 
PERÒ AMB MOLTES GANES"

Per què va marxar la Junta anteri-
or?
La Junta són 4 anys, aquesta va 
allargar 6 anys pel Centrenari i tot el 
que suposava la seva organització.
Tocava renovació i van plegar en 
bloc. 

La Junta ha canviat molt respec-
te l’anterior? Tenen els mateixos 
objectius?
Hem fet moltes reunions, però ens 
coneixem fa relativament poc temps. 
Tot i que he fet una immersió bas-
tant intensa, em falten coses per 
saber i per aprendre, per poder anar 
delegant. Haig de conèixer la feina 
que hi ha per poder anar delegant. 
Ens hem trobat molta feina molt ben 
feta, perquè la Montse Fontbona 
és una persona molt organitzada 
i estava tot molt ben controlat. La 
transició ha estat molt fàcil. 

Quins objectius s’ha marcat amb 
la seva presidència? En el pro-
jecte que he llegit volen millorar 
instal•lacions, finançament i sec-
cions. Em pot dir com van aquests 
objectius i de quina manera s’han 
plantejat assolir-los?
El tema de millorar les instal·lacions 
és una obra molt grossa. S’han de 
revisar barreres arquitectòniques, 
mesures contra incendis i mesures 
mediambientals. S’ha d’ajustar tot 
a les normatives actuals. Estem en 
contacte amb tècnics i enginyers i ho 
estem movent tot. És una cosa lenta 
i molt costosa. Demanarem subven-
cions, però no podem fer-ho fins que 
no tinguem el projecte. 

"Aprofito per demanar a 
les administracions 
públiques que ens 
facilitin la feina tant com 
puguin i d'aquesta 
manera no perdrem el 
temps ningú. Nosaltres 
volem programar cultura 
i no ser administradors/
contables" 

Quan el tema del financament, 
doncs parlarem amb bancs i farem 
una Assemblea extraordinària amb 
els socis per presentar idees de 
finançament i poder consensuar-les 
amb ells. De seccions n’hi ha mol-
tíssimes i ara hem obert una nova 
que és la Coral. El tema més feixuc 
és el cinema perquè no tenim gaire 
públic. Estem intentant dinamitzar-
lo, volem fer cicles per temàtiques, 
pel•lícules emblemàtiques, clàssics 
que no es trobin fàcilment....  Tres 
persones de la Junta es reuniran i 
estudiaran com es pot fer amb cara i 
ulls. Si no el cinema acabarà morint.

De quines formes ha pensat pro-
mocionar l’entitat i, per extensió, a 
Arenys de Munt?
Fora d’Arenys de Munt ens promo-
cionem molt, com per exemple, amb 
les sortides que fa l’Esbart Dansaire. 

Pel Centrenari es van programar 
els Escacs Vivents i arran d’això, 
en Lluís Puig, director general de 
Cultura Popular, Associacionisme 
i Acció Culturals de la Generali-
tat de Catalunya, ens va proposar 
de publicar-ho a Programa.Cat, el 
programa d’espectacles que ofereix 
la Generalitat als ajuntaments de tot 
el país. I hem tingut molt d’èxit, ens 
han sortit moltes actuacions, unes 12 
o 13 aproximadament. 

"Ens hem trobat molta 
feina molt ben feta, 
perquè la Montse 
Fontbona és una persona 
molt organitzada i estava 
tot molt ben controlat"

Hem hagut de dir que no a molts 
llocs perquè és un espectacle que 
mou molta gent, ens enganxa l’estiu 
per mig, les “peces” marxen a Cate-
colònies, també s’està preparant una 
obra de teatre de gran format com 
Honor 1714, pel Tricentenari, que 
porta molta feina, però finalment 
sí en farem 3 actuacions a diferents 
pobles de Catalunya. La Montserrat 
Fontbona i jo ens vam trobar al sr. 
Lluís Puig en els actes de lliurament 
de la Creu de Sant Jordi que ens van 
convidar a assistir-hi i va estar molt 
content de l’èxit aconseguit.

Han pensat alguna manera de 
captar nous socis? Com van les 
altes i baixes?
Sempre n’hi ha d’altes i baixes. Hi 
ha una petita fluctuació. Ara hem 
obert la secció de la Coral i captarem 
nous socis. Tothom que faci una 
activitat al Centre ha de ser soci, per 
tant anar obrint seccions et suposa 
anar guanyant socis. Hem d’omplir 
el  ventall i intentar cobrir totes les 
franges d’edat perquè tothom tingui 
una cabuda. Només que es faci 
soci una persona,  la família hi pot 
participar i hem de tenir oferta per a 
tothom. 

I ENTREVISTA MARI ÀNGELS GROS  
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Mari Àngels Gros
"SOM UNA JUNTA NOVA 
PERÒ AMB MOLTES GANES"

Elisa Boullón 
premsa@arenysdemunt.cat

Com s'ho fan per finançar els 
costos de tirar endavant tota la pro-
gramació? Les subvencions públi-
ques són suficients?
El Centre Moral disposa d'uns in-
gressos mensuals fixes i d'uns anu-
als que no sabem mai com aniran, 
que són les subvencions.
El tema finançament, com ja se sap, 
està molt complicat, i més que ho 
compliquen des de les administra-
cions, amb el que suposa de gestió 
de papers i temps per a nosaltres. El 
tema subvencions és molt feixuc. 
Des d'aquí aprofito per demanar a 
les administracions públiques que 
ens facilitin la feina tant com puguin 
i d'aquesta manera no perdrem el 
temps ningú. Nosaltres volem pro-
gramar cultura i no ser administra-
dors/contables. 

Quin sacrifici li suposa a la seva 
vida personal el seu càrrec?
M’han coincidit moltes coses en el 
temps i estava una mica ofegada. 
A nivell personal és molt compli-
cat gestionar-ho. Poso tota la meva 
passió i les meves ganes però des de 
casa sempre et demanen més aten-
ció.
Tots portem una motxilla, jo la 
portava massa carregada i he hagut 
de deixar coses. Ara intento recupe-
rar, també és al principi, quan pugi 
delegar tindré més temps i el podré 
gestionar millor.

Quin és el missatge que voldria 
que arribés als socis com a nova 
presidenta?
Que el nostre gran projecte com a 
Junta i meu com a presidenta és 
dinamitzar tan com es pugui el 
Centre, tot i que ja és una entitat 
súper activa. Mantenir-ho si més no. 
El gran projecte també són les obres 
d’adequació, tenim una comissió 
paral·lela que ens ocupem d’aquest 
tema. Som una junta jove però amb 
moltes ganes de treballar.

CRÒNICA  CULTURAL I

El cap de setmana del 25 al 27 d’abril 
es van celebrar a Arenys de Munt 
els actes de commemoració del 15è 
aniversari de l’Agermanament en-
tre Arenys de Munt i Feytiat, amb 
tot un seguit d’actes que es van cele-
brar al llarg dels tres dies.

Una delegació de convidats de 
Feytiat, encapçalada pel seu alcal-
de, sr. Gaston Chassain,  van poder 
gaudir de l’hospitalitat de les famí-
lies d’Arenys de Munt que els van 
acollir a casa seva.

Divendres 25 d’abril se’ls va ofe-

rir un refrigeri de benvinguda a 
la Sala d’Exposicions; dissabte 26 
d’abril van poder gaudir d’una vi-
sita turística a les Caves Codorniu 
de Sant Sadurní d’Anoia i al Barri 
Gòtic de Barcelona; i diumenge 27 
d’abril es va celebrar l’Acte instituci-
onal de commemoració i renovació 
de l’Agermanament a la Sala Muni-
cipal, amb els parlaments dels pre-
sidents de les Comissions d’Ager-
manament: Jaume Rossell i Bernat 
Mariaux i dels dos alcaldes dels mu-
nicipis agermanats: Joan Rabasseda 

i Gaston Chassain. Es van escoltar 
els himnes europeu, francès i català 
i després es va celebrar un dinar de 
germanor per acomiadar la delega-
ció de Feytiat.

El dia 27 també va tenir lloc, al 
despatx d'alcaldia, la signatura de 
l'alcade de Feytiat, sr. Gaston Chas-
sain en el llibre d'honor de l'Ajun-
tament d'Arenys de Munt, acom-
panyat dels representants de les 
Comissions de l'Agermanament, 
l'alcalde d'Arenys de Munt i la regi-
dora de cultura, Tònia Vila.

Actes 15è aniversari 
Agermanament amb Feytiat

Foto de família. Membres de les Comissions d'Argermanament amb Feytiat amb el pastís commemoratiu del 15è aniversari a la Sala Municipal

Moment de la signatura del llibre d'honor per part del l'alcalde de Feytiat, sr. Gaston Chassain acompanyat dels presidents de les Comissions d'Agermanament, 
alcalde d'Arenyts de Munt i la regidora de cultura
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El passat 31 de maig va finalitzar el 
termini per a la presentació de les 
propostes del pressupost partici-
patiu 2015, dotat amb 125.000€ per 
a inversions i serveis, que seran de 
lliure disposició per a les prioritats 
que podran votar els vilatans/es 
d’Arenys de Munt al llarg dels pro-
pers dies.

Tots els vilatans/es d’Arenys 
de Munt estan cridats a escollir 
democràticament les prioritats 
que considerin amb els 125.000 
euros del pressupost participa-
tiu 2015

S'han rebut 102 propostes per a 
projectes d’inversió i  les 63 propos-
tes per a projectes de serveis que 
ens han fet arribar 45 veïns/veïnes 
del poble. S'han validat les propos-
tes d'acord amb els següents crite-
ris:

1. Han de ser competència muni-
cipal i tècnicament viables. 

2. Ha de ser d’interès públic.

3. No han d’estar previstes ni 
contradir el PAM –Pla d’actua-
ció municipal-.

4. Les propostes que afectin in-
versions, fins a un valor màxim 
de 100.000 €.

5. Les propostes que afectin ser-
veis, fins a un valor màxim to-
tal de 25.000 €. 

Després de la validació han que-
dat recollides en 49 propostes per a 
ser votades per els vilatans i vilata-
nes d’Arenys de Munt. Les propos-
tes més votades formaran part del 
pressupost per a ser aprovat al ple 
d’octubre.

S'han rebut 102 propostes 
de 45 veïns/veïnes que han 
quedat  recollides en 49 entre
inversió i serveis

Els resultats de les votacions del 
pressupost participatiu seran assu-
mits per l'equip de govern per a ser 
incorporats al pressupost 2015.

EQUIPAMENTS MUNICIPALS           valor

1 Canvi de paviment de la Sala municipal       30.000 €
2 Adaptar sistema ventilació de la Sala municipal per aire condicionat   10.000 €
3 Adaptació accessos i WC per a minusvàlids a pavelló Torrent d'en Terra       7.000 €
4 Ampliació a 6 vestidors i calefacció del camp de futbol     85.000 €
5 Pintar grades del camp de futbol            4.000 €
6 Cobrir part de les grades del camp de futbol (llotja)      55.000 €
7 Posar llums tauler anuncis camp de futbol          1.000 €
8 Millores en les instal•lacions de les escoles i l’escola bressol    30.000 €
9 Neteja de la façana exterior de l’escola Sobirans          4.000 €
10 Instal•lació de més papereres a l'escola Sobirans         2.000 €
11 Dotació de més inversió per a la compra de moblament del magatzem d’aliments      4.000 €
12 Eliminar tires metàl•liques paviment de la Sala municipal         1.750 €
13 Instal•lar cistelles de basquet en el pavelló nou, pista i annex pavelló antic.     6.000 €

MANTENIMENT DE LA VIA PÚBLICA I INFRAESTRUCTURES       valor

14 Reparar enllumenat de la Crta. Torrentbó,  Coll del Pollastre fins a Tres Turons  75.000 €
15 Arranjar l’enllumenat de Can Jalpí         25.000 €
16 Posar llums a cada pal de fusta elèctric de la Riera Sobirans. Són 22 pals   22.500 €
17 Fer camí més ample per vianants a tram riera Sobiran de l'escola fins a Lourdes  10.000 €
18 Eliminar pals de telèfon i elèctrics a voreres Sant Antoni M. Claret, Ausiàs March  65.000 €
19 Adequar passeig Can Jalpí des de l'Alquimia fins abaix     30.000 €
20 Col•locació mirall sortida Sant Carles                500 €
21 Travessia Ca la Mundeta: nova pavimentació de color amb xarxa a sobre   20.000 €
22 Arranjar paviment del Carrer de la Rasa       30.000 €
23 Reparar i asfaltar el carrer Sant Josep        18.000 €
24 Posar 10 pilones a les voreres de la Crta. Sant Celoni,        1.000 €
25 Instal•lació de més cartelleres municipals. 5 unitats        4.500 €
26 Millorar xarxa servei d'aigua                               100.000 €
27 Millora i actualitzar les senyals informatives       15.000 €
28 Posar més papereres (mobiliari urbà)          5.000 €
29 Instal•lar senyals per reduir la velocitat del Camí de Lourdes      3.000 €

PARCS, JARDINS I ZONES D’ESBARJO          valor

30 Senyalització d’espai per a esbarjo de gossos           6.000 €
31 Renovar la pavimentació de Plaça de l’Església      70.000 €
32 Millorar i ampliar els equipaments d’esbarjo a la zona verda Can Jalpí   20.000 €
33 Arranjar  la part enjardinada de Torrent d'en Puig      30.000 €
34 Posada a punt fonts públiques            2.500 €
35 Adequació i millora de la Plaça Pep Ventura          8.000 €
36 Senyalitzar un espai per a circuit per a la pràctica de la bici       7.500 €

BENESTAR SOCIAL I GENT GRAN            valor
37 Ampliar el Servei de la memòria per a la gent gran        5.000 €
38 Subvencionar T10 jubilats           7.500 €
39 Subvencionar targeta gratuïta de bus pels jubilats majors de 65 anys      8.000 €
40 Diada de germanor de la gent gran           3.500 €
41 Organitzar una setmana dedicada a la 3a edat, amb actes culturals i d'oci     2.500 €
42 Fons social per a subvencionar impostos a famílies amb pocs recursos    20.000 €
43 Crear bossa per lluitar contra la pobresa energètica i exclusió social    15.000 €
44 Incrementar la compra d’aliments del magatzem aliments     20.000 €

PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ          valor 
45 Campanya  "Arenys de Munt posa't guapa" perquè la gent pinti façanes     5.000 €
46 Reforçar la campanya de civisme i la neteja de caques gos     18.000 €
47 Contractació d’un servei per a coordinar ofertes i demandes de  treball   18.000 €
48 Oferir un servei d’assessorament per a joves emprenedors        5.000 €
49 Servei d’assessorament als afectats per la crisi bancària       3.000 €

BLOC 1 – INVERSIÓ

BLOC 2 - SERVEIS

125.000€ a escollir entre 49 propostes 
del Pressupost Participatiu 2015

Butlleta per a fer propostes pressupost 2015
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El Menjador Social d’Arenys de 
Munt, que fins ara estava a l’Es-
plai de Jubilats Verge del Remei, 
canvia la seva ubicació i, a partir 
del 2 d’abril de 2014, estarà a la 
Residència Nostra Senyora del 
Remei, carrer Nou, 2.

El Menjador Social és un ser-
vei que proporciona l’àpat del 
migdia a persones de més de 65 
anys o a menors de 65 anys pen-
sionistes. És un espai on també 
es fan activitats lúdiques: tre-
balls manuals, jocs, celebracions, 
aniversaris...

El preu del menú és de 4€, 
però en funció de la situació de 
cada persona el cost pot ser in-
ferior.

Per comprar els tiquets del 
menú o per a més informació 
us podeu adreçar a Serveis So-
cials Bàsics, a l’edifici Cotxeria 
del carrer Sant Pau, 2 d’ Arenys 
de Munt o trucant al telèfon 
93.793.77.10.

Presentada la Guia d'acollida d'Arenys de Munt

L’ajuntament d’Arenys de Munt ha elaborat una guia  sense cap cost per a les arques
públiques amb d’informació de la nostra vila sobre tots els serveis municipals, 
i els drets i deures dels vilatans i vilatanes del nostre municipi

El passat 3 d’abril es va presentar, a 
la Sala d’Exposicions, la Guia d’Aco-
llida d’Arenys de Munt,  per orientar 
i assessorar a qualsevol persona que 
vulgui tenir coneixement sobre els 
drets i deures dels vilatans/nes i els 
diferents serveis que ofereix Arenys 
de Munt.

En aquesta guia s'hi troba a més, 
informació sobre temes d’educació, 
sanitat, treball, joventut, serveis so-
cials, esports, padró, habitatge, par-
ticipació ciutadana, medi ambient, 
festes i tradicions, etc.

La Guia d’Acollida es podrà trobar 
a l’OAV de l’Ajuntament i a Serveis 
Socials, edifici carrer Cotxeria.

Durant la presentació també es va 
informar de la disponibilitat d’un 
agent d’acollida, que atendrà i reco-

llirà tots els dubtes que se li plan-
tegin, des de quins són els recursos 
municipals a l’abast i com funcio-
nen a com accedir al sistema sanita-
ri, passant per diversos temes com 
l’àmbit laboral, el sistema educatiu, 
informació sobre estudis cursats a 
l’estranger, convivència ciutadana, 
tràmits d’estrangeria, cultura i tradi-
cions catalanes, etc.

La Guia d'acollida és una 
iniciativa finançada pel CCM 
sense cost per a l'ajuntament 
d'Arenys de Munt

Per ampliar aquests continguts, es 
posen a disposició dels vilatans/nes 
els Cursos de Coneixement de l’En-
torn, amb una durada de 20 hores, 

facilitant així l’autonomia de perso-
nes nouvingudes i la igualtat d’opor-
tunitats. Per a més informació podeu 
dirigir-vos a l’OAV de l’Ajuntament.

Finalitzada la campanya de civisme 
amb la xerrada "El civisme: valors 
per a la convivència"

Durant l’acte va tenir lloc la xerra-
da El civisme: els valors per a la con-
vivència, amb la qual es va donar per 
finalitzada la campanya de civisme, 
iniciada el novembre passat (enques-
ta civisme, Sigues els nostres ulls, Tot 
té un preu, exposició sobre el civisme 
i accions de streetmarketing).

La intervenció va ser amenitzada 
per l’Escola de Música Municipal 
amb la interpretació de diverses pe-
ces musicals.

Canvi d'ubicació 
del servei de 
Menjador Social

Cinc entitats del nostre munici-
pi han fet donacions a l’Espai de 
Distribució d’aliments.

L’Ateneu Independentista, 
l’ANC d’Arenys de Munt, Coral 
del Remei, Coral dels Rossinyols 
i Donaviva. Aquestes donacions, 
que fan possible ajudar a famíli-
es amb menys recursos. Des de 
l’Ajuntament d’Arenys de Munt 
es vol agrair a les dues entitats 
aquestes donacions, que fan 
possible ajudar a famílies amb 
menys recursos.

Donacions de les 
entitats del poble 
per al magatzem 
d'aliments

Dijous 29 de maig va tenir lloc una 
trobada entre el president, Antonio 
Martínez, i el vicepresident, Manuel 
S. Barrera, de FESOCA (Federació de 
persones sordes de Catalunya) i la re-
gidora de Benestar Social de l’Ajun-
tament d’Arenys de Munt, dins la 
ronda de contactes institucionals que 
està duent a terme FESOCA.

Aquests contactes tenen l’objectiu 

d’eliminar barreres de comunicació 
en els municipis, com és el cas de la 
disposició d'intèrprets de LSC i l'ac-
cessibilitat plena als serveis munici-
pals.

Des de la regidoria de Benestar 
Social es considera com un repte im-
portant a assumir per part del consis-
tori i es valorarà la proposta de crea-
ció d'un conveni de col·laboració.

Reunió amb FESOCA, Federació de 
persones sordes de Catalunya

La Regidora de Participació Ciutadana, Àngels Castillo, en el moment de la presentació de la Guia d'acollina a la Sala d'exposicions d'Arenys de Munt

CRÒNICA DE BENESTAR SOCIAL I
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El magatzem d'aliments requereix 
unes noves instal·lacions

Comença la campanya de civisme "Siguem Cívics"

Quina responsabilitat té el vilatà?

La Caixa ha donat 21.410 
euros per al magatzem 
d'aliments i 3.000 euros per 
al Menjador social. Amb 
aquestes donacions la regi-
doria de Benestar Social i 
el seu equip tècnic podran 
desenvolupar el projecte de 
nou magatzem d'aliments 
que havien presentat.

El local on es fa el reparti-
ment d’aliments de l’Ajunta-
ment és un espai petit i amb 
mancances, és per això que l’ 
Ajuntament vol fer un esforç  
adequant un espai on es pu-
gui millorar el funcionament 
d’ aquesta activitat i ampliar 
-la en un futur proper. 

Actualment nomes es po-
den oferir aliments secs i/o 
envasats : pasta, galetes, oli, 
farina, tomàquet, llegums,...   
i al canviar d’espai es per 
poder oferir també aliments 
frescos o congelats. Per 
aquest motiu es necessari 
que sigui un espai més gran 
i on es puguin instal•lar 
mobiliari per a estocs  i con-
nectar electrodomèstics de 
conservació d’aliments , com 
per exemple una nevera i un 
congelador com a mínim. 

Alhora es vol implan-
tar l’entrega d’aliments per 
punts, d’aquesta manera, 
l’usuari serà més autònom i 
s’optimitzaran recursos.

L'espai i l’activitat que s’hi 
desenvoluparà està recollit 
en el projecte presentat a La 
Caixa que va ser elaborat 
com a primer objectiu de la 
regidoria. El nou Magatzem 
s’anomenarà “D.I.S.A.M.” 
Distribució Solidària d’Ali-
ments d’Arenys de Munt.

El teu gos no entén
de civisme, tu sí

SIGUEMCÍVICS

L’inici de la campanya se centra en 
informar als propietaris dels animals 
domèstics de companyia de les seves 
obligacions: que els animals portin el 
microxip identificador, que estiguin 
donats d’alta al cens d’animals domès-
tics de l’Ajuntament, així com que es 
responsabilitzin de recollir els excre-
ments que aquests puguin originar, 
entre d’altres. 

Així, s’han col•locat uns cartells a 
les papereres de la via pública i senyals 
viàries on s’informa de l’obligació de 
recollir les defecacions i de la sanció 
econòmica que pot comportar el fet de 
no complir amb l’ordenança vigent. 

L’agent cívic realitzarà les 
tasques de difusió i 
d’informació a les zones on 
s’han detectat més mostres 
d’incivisme

 L’ inici d’aquesta campanya de sen-
sibilització i informació coincideix 
amb la incorporació d’una agent cívic 
en la plantilla de l’Ajuntament, per un 

període de sis mesos, dins del progra-
ma de Plans d’Ocupació que dispo-
sa l’Ajuntament d’Arenys de Munt. 
L’agent cívic realitzarà les tasques de 
difusió i d’informació a les zones on 
s’han detectat més mostres d’incivis-
me amb l’objectiu de promoure més 
consciència cívica evitant, fins on sigui 

possible, les sancions administratives. 

400 € és l'import 
màxim de sanció per 
actituds d'incivisme

En el mes de juny s’ha iniciat la campanya de civisme  “Siguem Cívics” dirigida als propietaris 
de gossos en particular, i als propietaris dels animals domèstics de companyia per donar una 
resposta socioeducativa a les actituts incíviques que s’han detectat en el municipi 

21.410 € per 
al Magatzem 
d'Aliments i 
3.000€ per al 
Menjador Social

Finalitzat el segon nivell del Taller de la Memòria
El segon nivell del Taller de la Memòria, 
que va començar el 16 d’abril, ha finalit-
zat dijous 19 de juny. Fins ara s’havien 
celebrat diferents sessions del primer ni-
vell i aquesta és la primera experiència 
amb un nivell més elevat.

Una desena de persones, que en el 
seu moment ja van participar al primer 
nivell, han assistit al taller i han valorat 
positivament l’experiència.

Durant el mes de setembre, la regido-
ria de Benestar Social de l’Ajuntament 
d’Arenys de Munt tornarà a organitzar 
aquests Tallers de la Memòria. Els requi-
sits per participar són tenir 65 anys i ga-
nes de treballar la memòria i passar una 
bona estona.

Moment de la celebració de la cloenda del Taller de la Memòria després de l'entrega dels diplomes

I CRÒNICA  DE BENESTAR SOCIAL

1. Prendre consciencia que tenir un animal comporta 
deures i obligacions.

2. Recollir les caques del nostre gos en qualsevol punt, 
sobretot si són a la via pública.

3. Cridar l’atenció d’aquelles persones que no recullin els  
excrements del seu gos.

4. Dur sempre el gos lligat i amb morrió si la normativa 
ens hi obliga.

5. No passejar el gos en aquells llocs on un senyal ho 
prohibeix estrictament.

6. Educar els més menuts en aquestes responsabilitats.
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Diumenge 15 de juny, durant tot el 
matí, a la plaça de l’Església i a la Ri-
era, es va celebrar la Mostra d'enti-
tats del municipi amb la participació 
de divuit entitats. 

El bon temps va permetre el nor-
mal desenvolupament de la Mostra 
i la realització de les activitats que 
estaven programades; el programa 
d’entrevistes a les entitats dividides 
en diferents àmbits; l’exhibició de 
tai-txi, defensa personal i zumba a 
càrrec de l’entitat Donaviva; i l’ex-
hibició de defensa personal a càrrec 
de l’associació Club Judo Bujinkan /
Krav Maga Maresme.

També va tenir lloc l’exhibició de 

patinatge sobre rodes a càrrec de la 
Secció Patinatge CEADM. Aquesta 
mateixa entitat, degut a l’amenaça de 
pluja, va haver d’anticipar la realit-
zació del sorteig que tenia previst i 
informa que va sortir premiat el nú-
mero 7547. 

 
A la mostra es van aplegar 18 
entitats de diferents àmbits 

Des de la regidoria de Participació 
Ciutadana es vol agrair la participa-
ció i col·laboració de totes les entitats 
que van estar presents, així com l’as-
sistència dels vilatans.

Celebració de la mostra d'entitats

A la Mostra d'entitats es van aplegar a l'entorn de la plaça de l'esglèsia i a un tram de la Riera, divuit entitats 
de diferents àmbits -cultural, esportiu i social- d'Arenys de Munt

Dimarts 13 de maig, a la Masia de 
Can Borrell, l’oficina del Síndic de 
Greuges va desplaçar-se a Arenys 
de Munt, per tal de fer una aten-
ció directa i personalitzada en el 
municipi.

En aquesta ocasió, el Síndic de 
Greuges va rebre un total de 4 vi-
sites, de les quals 3 eren queixes 
i 1 consulta. Les problemàtiques 
plantejades van ser, entre d’altres, 
temes relacionats amb consum 
(aigua i electricitat), medi ambi-
ent i administració pública (res-
ponsabilitat patrimonial). Totes 
les visites ateses eren de persones 
veïnes de la població.

El Síndic de Greuges va 
rebre un total de 4 visites, de 
les quals 3 eren queixes i 1 
consulta

Aquestes visites es realitzen 
anualment en virtut de la signa-
tura l’any 2012 d’un conveni de 
col·laboració entre el Síndic de 
Greuges i l’Ajuntament d’Arenys 
de Munt.

Visita del Síndic de 
Greuges a Arenys 
de Munt

El passat 20 de maig, a l’Ajunta-
ment d’Arenys de Munt es va sig-
nar el conveni de col.laboració amb 
l’Obra Social La Caixa per impulsar 
i promoure els diferents projectes 
d’envelliment actiu i saludable.

L’alcalde d’Arenys de Munt, Joan 
Rabasseda, el president de l’Asso-
ciació de Jubilats i Pensionistes Es-
plai Verge del Remei d’Arenys de 
Munt, Alexandre Soler, i el director 
de l'Àrea de Negoci Maresme-Nord 
de La Caixa, David Abrado, van sig-
nar el conveni de col•laboració, que 
inclou organitzar la programació del 
projecte de l'Obra Social La Caixa a 
Arenys de Munt.

Aquest programa inclou activi-
tats de formació en tecnologies de 

la informació, de promoció de la sa-
lut a través d’un envelliment actiu i 
un programa de voluntariat, que es 
durà a terme a l’Esplai Verge del Re-
mei d’Arenys de Munt.

A més l’oficina de La Caixa a 
Arenys de Munt també ha invertit en 
Obra Social per impulsar projectes 
socioassistencials del municipi que 
contribuiran a millorar la qualitat de 
vida de les persones grans, així com 
la d'altres col•lectius.

Concretament s’han destinat 
21.410 euros al Magatzem d’Ali-
ments d'Arenys de Munt (adequació 
del local, prestatges, neveres, etc) i 
3.000 euros al Menjador Social del 
municipi (finançament del cost de 
menús diaris a usuaris desfavorits).

L’Obra Social La Caixa i l’Ajuntament 
d’Arenys de Munt impulsen el programa 
Gent3.0 per a persones grans

El programa Gent3.0 té l’objectiu de fomentar la participació 
de les persones grans, donar valor a la seva experiència i 
situar-los com a protagonistes a la nostra societat

Millores en 
l'enllumena públic

Representants de l'Obra Social La Caixa, l’alcalde d’Arenys de Munt i el president de l'Esplai Verge del 
Remei d’Arenys de Munt, Alexandre Soler

CRÒNICA DE SANITAT I GENT GRAN I

Les principals actuacions dutes a 
terme en l’enllumenat públic mu-
nicipal durant el primer semestre 
2014 es relacionen a continuació:

• 158 actuacions en fanals i 
semàfors, repartides per tot el 
municipi- Les més freqüents 
a la Riera, Can Cosme, l’Ajup, 
Can Jalpí, Panagall, carrer Vell 
i carretera.
• 11 actuacions en quadres 
d’enllumenat per corregir 
deficiències i establir mesures 
reglamentàries de paràmetres 
elèctrics.
• Reparacions d’avaries a 
línies elèctriques dels carrers 
Sant Antoni, Sant Pau, de les 
Flors, escales de l’Ajup, camí 
del poliesportiu Can Zariquei.
• Recuperació de materials 
i reorganització de fanals ence-
sos al parc de Can Jalpí.
• Tasques a l’interior dels 
dos poliesportius per a la 
il•luminació de les pistes.
• Programació dels rellot-
ges astronòmics per a l’encesa 
i apagada de fanals.

Per a suggeriments de millora en 
l’enllumenat d’Arenys de Munt 
pot utilitzar l’aplicació Repara-
Ciutat, o adreçar-se a l’Oficina 
d’Atenció de la Vila.
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Els dies 20 i 30 de març, a Lliçà de 
Vall, es va celebrar el Campionat 
de Barcelona, categoria juvenil, 
de Patinatge Artístic.

El patinador arenyenc Eloi 
Canals i Pascual va guanyar una 
merescuda medalla d'or, comen-
çant així la seva temporada, tot i 
que prèviament havia aconseguit 
les primeres posicions als trofeus 
de Ribas i Arrigorriaga (Bilbao).

Queda classificat per competir 
en el Campionat de Catalunya 
que tindrà lloc l’última setmana 
del mes de maig de 2014 a Reus.

Eloi Canals, 
medalla d'or del 
campionat de 
Barcelona de 
patinatge artístic

El passat 29 de març es va cele-
brar a la Sala Golem Escalada & 
Fitness, la primera prova de la 
Copa Catalana de Dificultat, or-
ganitzada per la FEEC.

Durant tot el dia van competir 
les diferents categories: sub-12, 
sub-15, sub-18, absolutes i vete-
rans, amb una gran assistència de 
públic.

Copa Catalana 
de Dificultat

L'equip d'hoquei Aleví A d'Arenys de Munt 
campió d'Espanya i subcampió de Catalunya

Campió de l'estat espanyol en la 36a 
edició de la seva categoria
Diumenge 18 de maig, a la localitat 
asturiana de Grado, l’equip Aleví A 
d’hoquei patins del Centre d’Esports 
Arenys de Munt, es va proclamar 
campió d’Espanya en la 36a edició 
d’aquesta categoria.

Arenys de Munt s'alça amb el 
campionat disputat per vuit 
equips de l'estat espanyol

L’Arenys ha obtingut el títol des-
prés de mantenir-se imbatut en tot el 
campionat. Es va enfrontar en lligue-
ta al Dominicos (2-1), al Rochapea 
(1-8) i al Santa María del Pilar (8-0), i 
va passar com a líder de grup a la se-
mifinal, en què es va enfrontar al Li-
ceo (12-0). Finalment, es van trobar a 
la final el SHUM Maçanet i l’Arenys 
en el que es va convertir en una altra 
final Aleví A campió d'Espanyacata-
lana i en el partit més disputat de la 
competició.

La primera part es va tancar amb 
un 2-0 en contra de l’Arenys, que 
va remuntar en la segona part (2-
2), forçant la pròrroga a gol d’or, on 
l’Arenys va marcar el gol del triomf 

quan faltaven 5 dècimes de segon 
per acabar la primera part.

L’alineació de l’Aleví A va ser la 
mateixa que al Campionat de Catalu-
nya, sota la direcció tècnica de Raül 
Carrera i amb el suport de Carles 
Carrillo i Gaspar Joseph al llarg de 
tot el campionat.

Vuit equips de l’Estat van parti-
cipar en la competició: H.C. Liceo 
i C.A.A. Dominicos (Galícia); C.D. 
Santa María del Pilar i C.P. Alcalá 
(Madrid); R.C. Jolaseta (Euskadi); 
U.D.C. Rochapea (Navarra), i SHUM 
Maçanet i Arenys de Munt (Catalu-
nya).

Després de les vacances d’estiu, el 
SHUM Maçanet i l’Arenys de Munt 
es tornaran a trobar al Campionat 
d’Europa.

Dijous 22 de maig, a les 8 de la tar-
da, l’Ajuntament d’Arenys de Munt 
va fer una rebuda i homenatge als 
campions.

L'equip més golejador, subcampió 
de Catalunya
El cap de setmana del 2, 3 i 4 de maig 
es va celebrar el 32è Campionat de 
Catalunya Aleví d’hoquei a Sentme-
nat.

L’Aleví A del Centre d’Esports 
Arenys de Munt hi va participar i 

es va proclamar subcampió després 
d’una final en què el Shum Maçanet 
es va imposar en el llançament de 
faltes directes (2-1).

Arenys de Munt, després de 
guanyar l’eliminatòria per 
l’accés a la lliga preferent (32 
equips) va tornar a liderar la 
classificació, assoleix el passi 
per disputar el Campionat de 
Catalunya.

L’equip Aleví A d’Arenys de Munt 
va conservar la imbatibilitat al llarg 
de tot el campionat i tan sols va per-
dre la final en la ronda de faltes di-
rectes. Va ser l’equip més golejador 
(19 gols) i el menys golejat (6 gols).

L’Aleví A ha arribat al Campionat 
de Catalunya després d’haver acabat 
líder en les dues lligues que prece-
deixen aquesta darrera fase de Cata-
lunya. En la primera lliga van partici-
par tots els alevins del país distribuïts 
per àrees de proximitat. Després de 
guanyar l’eliminatòria per l’accés a la 
lliga preferent (32 equips) va tornar 
a liderar la classificació, fet que li va 
brindar el passi per disputar el Cam-
pionat de Catalunya.

Foto de grup. Els membres de l'equip Aleví d'Arenys de Munt, campions d'Espanya i subcampions de Catalunya, acabada la competició estatal a Grado

El patinador Eloi Canals, s'alça amb la medalla 
d'or del campiopnat de Barcelona

Sala Golem plena de públic 

I CRÒNICA  ESPORTIVA
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Des de la regidoria de Mobilitat, 
per mitjà de l’associació AMTU, 
s'ha contactat amb les AMPA de 
les escoles St. Martí i Sobirans 
per oferir la targeta T12 a les fa-
mílies amb infants d’edat com-
presa entre els 4 i els 13 anys. 
Aquesta targeta s’activa a través 
d’Internet i pagant una quota de 
35€ la primera vegada, permet 
als nens/es d’aquestes edats anar 
gratuïtament amb l’autobús fins 
que arribin a l’edat límit dels 13 
anys.

En relació a la mobilitat, tam-
bé l'Ajuntament de Caldes d’Es-
trac ofereix una tarjeta identifi-
cativa pels usuaris del tren que 
baixin en cotxe particular fins a 
la seva estació i  vulguin deixar 
el cotxe en l’aparcament proper 
a la mateixa estació, sense tenir 
que pensar en el pagament de la 
zona blava. Té un cost anual de 
80€.

Aquesta iniciativa, promoguda 
des de la Regidoria de Joventut 
conjuntament amb el Racó de 
Vacances, neix amb l’objectiu d’ 
oferir una alternativa de lleure 
d’estiu als joves de 12 a 15 anys. 
Tots els matins del mes de juliol 
en horari de 9:00 a 13:00 hores els 
joves poden gaudir d’un espai 
de trobada i d’una metodologia 
totalment participativa, així com 
de diferents activitats, tallers i 
sortides. El projecte Estiu jove 
2014, compta també amb la col-
laboració de l’Associació de Pa-
res i Mares d’Alumnes de l’IES 
Domènec Perramon.

Estiu jove 2014Brigada jove, una experiència 
laboral per als més joves

La Regidoria de Joventut i la d’Obres 
i Serveis van assumir el  repte de ti-
rar endavant aquest projecte  que ja 
funciona en algun poble de la Selva. 

Com tot projecte innovador 
s'han trobat dificultats com va 
ser la prohibició del govern 
espanyol fer nous contractes

Quan es comença a posar fil a l’agu-
lla, el primer entrebanc en que ens 
trobem és que, per part del Govern 
espanyol hi ha la prohibició de con-
tractar persones per part dels ajun-
taments. És llavors quan entra a 
formar part de l’entramat el Servei 
Local d’Ocupació, que després de 
valorar la proposta, troba una exclet-
xa legat que permet desenvolupar la 
idea a través del sistema dels Plans 
d’Ocupació.

Gràcies a la tasca duta per les re-
gidories implicades, a més a més 
del suport de l’àrea d’intervenció, 
de secretaria i de l’OAV, s'ha culmi-
nat amb èxit la creació de la Briga-
da Jove. Després d'aprovar al Ple de 
l'Ajuntament una modificació crèdit, 
i havent superat tots els tràmits bu-
rocràtics, s'ha pogut complir amb el 
cronograma i assolir els terminis pre-
vistos; disposar de la Brigada Jove 
durant els mesos d'estiu.  La primera 
inscripció ha estat de 53 joves amb 

les opcions de 31 al mes de juliol i 22 
al mes d'agost.

La selecció d’integrants de la pri-
mera Brigada Jove 2014 es va fer el 
passat 26 de juny, mitjançant un sor-
teig públic que va tenir lloc a l'Ajun-
tament i realitzat per la Secretària de 
l'Ajuntament. 

El Servei Local d’Ocupació, 
va fer la part més burocràtica 
encavint aquest projecte dins 
dels Plans d'Ocupació

Els nois i noies que formen part de 
la Brigada Jove 2014, un grup de 10 
al juliol i un altre de 10 més a l’agost, 
faran tasques pròpies en projectes 
adaptats a la seva edat i  suport a 
la brigada municipal. L’Ajuntament 
els ha fet contractes a temps parcial, 
amb una jornada de 4 hores diàries, 
de dilluns a divendres, de 08:00 a 
12:00 hores al matí. De 09.00 a 13.00 .

L’objectiu d’aquesta iniciativa és 
ajudar els joves d'Arenys de Munt 
d’entre 16 i 18 anys a posar-se en 
contacte amb el món laboral, que ad-
quireixin les primeres experiències 
i prenguin consciència de la impor-
tància del treball a la vegada de fer-
se seus aquells espais que utilitzen.

El model pel que ha optat la regi-
doria de Joventut i la regidoria de 
Obres i Serveis, ha estat un model 

educatiu. Per aquest motiu els joves 
participants tenen 8 hores de forma-
ció, 4 de Riscos Laboral i 4 de Forma-
ció d'Orientació Laboral.

Aquest joves treballadors/es esta-
ran tutelats durant aquests dos me-
sos per una persona responsable del 
grup, amb la supervisió dels respon-
sables de la Brigada i Serveis Tècnics 
de l’Ajuntament. Així mateix per part 
de la tècnica de Joventut es farà un 
seguiment individual de cada jove 
per donar-los suport si ho necessiten 
de cara al seu futur.

Tasques de la Brigada Jove: 

• Arranjament i reparació 
dels Jardins de Can Borrell

• Arranjament part de darre-
re de l'escorxador

• Preparació d'espais per 
pintar grafítis

• Ajudar a preparar els mun-
tatges dels divendres pels 
actes de cap de setmana

• Arranjament de la Sala 
Municipal

• Neteja escocells de la riera
• Rascat i pintura de punts 

deteriorats

Aquesta iniciativa, pionera a la comarca del Maresme, és el resultat de la voluntat del 
govern local per ajudar els joves del nostre municipi a fer-se seus els espais públics que 
utilitzen habitualment. El projecte assumeix els dos vessants, el pedagògic i el formatiu 

Sorteig públic per a seleccionar la Brigada jove, realitzat per la Secretària de l'Ajuntament acompanyada de la regidora de joventut, Montserrat Carreras

Tarjeta T12 
per a famílies 
amb infants 
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Josep Lladó
"EL QUE VAGI A 
COMPETIR
S'EQUIVOCA, S'HA 
DE GAUDIR DE 
L'EXPERIÈNCIA"

Josep Lladó i Marques  
(Arenys de Munt – 1965) 
Propietari del bar del Centre 
Moral d’Arenys de Munt. 

David Pérez Gázquez 
(Arenys de Munt -  ) 
Treballa al bar del Centre 
Moral.

PEP'S TEAM 
PANDARAID 2014

I CRÒNICA DE JOVENTUT

Tots els divendres de 2/4 de 6 a les 
7 de la tarda, els joves  han partici-
pat d’una tarda de cinema amb la 
projecció de curtmetratges i debats 
posteriors. Amb aquesta iniciativa 
es s’ha volgut oferir als joves un es-
pai on compartir opinions i fomen-
tar el pensament crític. 

Les temàtiques de les projecci-
ons han girat entorn a temes com 
l’ús responsable de les noves tec-
nologies, el valor del respecte, la 
importància de la formació, així 
com la solidaritat. 

Divendres de cine 

Del mes d’abril al mes 
de juny s’ha realitzat 
a l’Escorxador un 
taller de cant, sor-
git com a resposta a 
una demanda realitza-
da pels mateixos joves, que 
van mostrar la seva motivació i 
interès per a aquesta disciplina 
després d’un tastet realitzat al 
Casal dins de la programació de 
Nadal. El taller va concloure 
amb un petit concert on els/les 
participants van poder mostrar 
el seu talent en viu i en directe.

Taller de 
cant

Activitats al Casal de Joves 
l'Escorxador

L’Aula d’Estudi es un espai on poder 
fer els deures i/o treballs comptant 
amb el suport educatiu d’una educa-
dora social. Afegir també que és un 
espai per fer treballs en grup. Al mes 
de juny l’aula d’estudi tanca el curs 
escolar i tornarà a iniciar la seva acti-
vitat al mes de setembre.

Aula d'estudi

Espai de trobada
Totes les tardes de dilluns a diven-
dres els joves disposen d’un espai on 
trobar-se amb els amics i compartir 
estones, jocs, converses, activitats...

Mobilitat internacional per a joves

Què trobaràs al servei de 
mobilitat internacional?

1. Informació, orientació i asses-
sorament sobre les opcions que 
tens al teu abast per fer una 
estada en un altre país. També 
informació dels aspectes més 
transversals i pràctics de la mo-
bilitat en un país concret.

2. Oferta periòdica de tallers i 
formacions grupals sobre temes 
concrets relacionats amb la 
mobilitat internacional dels i les 
joves.

3. Butlletí Mensual de Mobilitat 
Internacional jove, perquè pu-
guis disposar de forma periòdi-
ca de notícies i informacions de 
projectes i oportunitats concre-
tes per fer una estada en una 
altre país. 

facebook.com/Mobilitat.Internacional.Maresme
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Com va sorgir la idea 
d’apuntar-se a aquesta 
carrera?
Fa 2 anys que ho comen-

tem en David i jo amb un grup 
d’amics que volien fer la Panda 
Raid i, mica en mica, ens vam anar 
engrescant. Finalment vam decidir 
l’any passat de marxar. Ells, que 
eren els primers en tenir la idea, 
finalment encara no ho han fet.

Com va anar el tema del cotxe i 
buscar patrocinadors?
El cotxe pot ser un Fiat Panda, 
Fiat Marbella o Fiat Panda 4x4. És 
recomanable portar millor un 4x4, 
que no pas un 4x2, ja que fa que la 
conducció per el desert sigui més 
fàcil. Per això ens vam posar a bus-
car un 4x4, que són més difícils de 
trobar perquè encara n’hi ha menys. 
Per fi, vam trobar un cotxe a Girona, 
de l’any 2001. Quant als patrocina-
dors, vaig buscar pel poble i em van 
ajudars: Gubau, Max Munt, Distri-

bucions Riera, Llibreria Sant Martí 
i Cafès Pont, que em serveixen el 
cafè al bar. Alguns van ajudar amb  
diners i altres amb material.

Li vàreu haver de  fer moltes 
reparacions per adequar-lo a la 
carrera?
No gaires, amortidors, embragat-
ge, posar seients de competició. El 
mecànic de l’Auto Nou de Canet de 
Mar ens va fer la preparació i només 
ens va cobrar les peces perquè va ser 
un dels nostres patrocinadors.

És dura l’experiència? A nivell 
físic o mental?
Home, a nivell físic, no gaire. Ima-
gino que si vas en un 4x2 serà més 
dur de suportar, degut a les dificul-
tats per conduir al desert, però amb 
un 4x4 vas molt millor. Has d’anar 
preparat pel clima extrem, perquè a 
la nit fa molt de fred i, de vegades, 
hi ha tempestes de sorra en què la 
visibilitat es nul·la, però de calor 

no em vam passar massa perquè 
era el mes de març i la temperatura 
mitjana era d’uns 30 graus. A nivell 
mental, has de saber on vas. Nosal-
tres anàvem amb la intenció de pas-
sar-ho bé, de vacances...Per això ens 
ho vam prendre amb molta calma i 
tranquil•litat. 

Què tal l’organització de la car-
rera?
L’organització és molt bona. Érem 
155 participants i hi havia camió 
de recanvis i mecànics marroquins 
llestos per a qualsevol problema que 
sorgís. La logística està molt ben 
muntada.

Les rutes eren aptes per a tot-
hom, independentment del seu 
nivell de conducció? 
Sí, hi pots anar sense saber res. Et 
donen un road-book amb les indi-
cacions de la ruta i el primer dia 
t’ensenyen nocions bàsiques perquè 
no portem GPS, només brúixola per 
orientar-te.

Com és el tema de la orientació 
al mig del desert?
Hi ha estones que costa de trobar 
el camí, però la gent es junta i fa 
grups de cotxes.  Nosaltres, des de 
la segona etapa, anàvem tres cotxes 
junts. Malgrat tot, encara que vagis 
sol, sempre trobes algú. És difícil 
perdre’s. L’organització et posa un 
aparell al cotxe per localitzar-te en 
tot moment, així, en cas d’avaria o 
accident, pots demanar ajuda i et 
troben de seguida.

Com va anar la carrera? 
Nosaltres anàvem tranquils, com ja 
t’he dit. Les etapes normalment con-
sistien en 2 trams cronometrats de 
velocitat mitja amb limitació horària 
i, un cop acabaves, tenies la resta del 
dia lliure. Vam aconseguir la quarta 
posició a la general i la tercera en 
4x4. Finalment va guanyar un 4x2, 
però era un pilot amb molta experi-
ència en ral.lis.

"Quant als patrocinadors, 
vaig buscar pel poble i em 
van ajudar uns quants. 
Alguns van ajudar amb  
diners i altres amb 
material"

Va ser difícil assolir la tercera posi-
ció? Quins factors van influir?
No va ser difícil, suposo que vam 
acabar tan bé perquè no ens preocu-
pàvem gaire dels temps ni ens ob-
sessionàvem amb les posicions. Hi 
havia gent que feia molts càlculs i 
s’emprenyava perquè no aconseguia 
bones cronos, però nosaltres no ens 

ho vam prendre tan seriosament. El 
nostre objectiu principal era acabar 
la carrera. Recordo una etapa que 
havíem de trobar dues balises que 
et fan buscar al mig del desert i si 
no les trobaves et penalitzaven molt, 
però les vam trobar de seguida.

Què tal l’experiència humana? 
S’ha de destacar que cada parti-
cipant havia de portar 20 kg. de 
material escolar per fer una donació 
a una ONG de la zona. Sí, el tercer 
dia de carrera ens van portar a una 
escola de la zona sud, que és la zona 
més necessitada, on vam celebrar 
una festa amb els nanos i on una 
ONG recollia el material que havíem 
portat tots els participants i el repar-
tia per la resta de les escoles de la 
zona. Vam portar 20 kg. de material 
escolar i mantes cadascun. La veritat 
és que es veu que als nanos els hi fa 
molta il•lusió qualsevol cosa que els 
hi puguis donar.

 Tornaria a repetir?
Sens dubte, aquest any hi torno. 

Estic buscant company perquè en 
David aquest any se’n va a la Mar-
roc Desert, que és una altra raid on 
pots participar amb el cotxe que 
vulguis, amb la condició que si-
gui més antic de l’any 1998. Apart, 
aquest any hi haurà 2 o tres cotxes 
del poble, així que estarem ben 
acompanyats.

"Cada participant havia 
de portar 20 kg. de 
material escolar per fer 
una donació a una ONG 
de la zona. Una ONG 
recollia el material que 
havíem portat tots els 
participants i el repartia"

Quins consells li donaries a algú 
que hi vulgui participar?
Portar el vehicle reparat, millor un 
4x4 i intentar conservar la mecàni-
ca, perquè allà qualsevol problema 
és molt més gran. Sobretot pensar 
que no és una cursa de competició. 
És una cursa per anar deu dies de 
vacances i veure el desert que és 
espectacular. No hi ha contaminació 
lumínica, el cel és totalment dife-
rent al d’aquí. El que vagi a fer una 
carrera s’equivoca, s’ha de gaudir de 
l’experiència.

Elisa Boullón 
premsa@arenysdemunt.cat

ENTREVISTA PEP'S TEAM PANDARAID 2014 I
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El cap de setmana del 17 i 18 de 
maig es van celebrar diversos ac-
tes esportius a Arenys de Munt.

A la pista municipal de l’Esco-
la Sant Martí, durant tot el cap de 
setmana, va tenir lloc el Torneig 
3x3 de futbol sala, on es va po-
der gaudir d’aquest esport a l’ai-
re lliure. Van participar un total 
de 56 nois i noies, repartits en 14 
equips de tres categories: Benja-
mí, Aleví i Infantil, disputant més 
de 40 partits.

Diumenge 18 de maig, més de 
2.000 atletes van participar a la 
triatló Iron Man 70.3. Enguany 
va participar un equip de la nos-
tra vila composat per Joan Farrés 
(natació), Joaquim Nadal (bici-
cleta) i Pau Joseph (running), que 
van córrer la més exigent de les 
triatlons que puntuava per als 
campionats mundials de Hawaii.

Cap de setmana 
esportiu

El tractament dels plàtans de la 
Riera s’havia fet sempre mitjan-
çant l’aplicació de productes fi-
tosanitaris. La tendència actual, 
més respectuosa amb el medi 
ambient, està encaminada cap a 
la lluita integrada, que consisteix 
en l'alliberament de determina-
des espècies al medi que actuen 
sobre la plaga. Per primera ve-
gada a Arenys de Munt, l’ajunta-
ment durà a terme la lluita inte-
grada contra  el tigre dels plàtans, 
Corythuca ciliata, alliberant l'es-
pècie Anthocoris nemoralis.

Des de la regidoria de Medi 
Ambient i Sostenibilitat s’ha op-
tat per la lluita biològica degut a 
la poca distància que hi ha entre 
els arbres i els habitatges, ja que 
aquests productes químics conte-
nen grans quantitats de matèries 
actives tòxiques que poden per-
judicar la salut humana de forma 
directa,  i per això en anys anteri-
ors s’havia d’avisar els veïns per a 
què tanquessin portes i finestres 
mentre es ruixava. L’ús de pro-
ductes fitosanitaris, per altra ban-
da,  és menys respectuós amb el 
medi ambient i afecta l’equilibri 
dels ecosistemes. Aquest any, al 
tractar-se d’un tractament natu-
ral, no caldrà tancar els balcons i 
les finestres durant el tractament 
que es farà de dia. 

Igual que amb el tractament 
fitosanitari, caldrà fer un segui-
ment per avaluar l’estat dels plà-
tans i és possible que s’hagi de 
fer un segon tractament durant el 
mes de juliol, que és quan hi pot 
haver un rebrot del tigre.

Ja hi ha experiències des de fa 
uns quants anys en el tractament 
biològic del tigre dels plàtans en 
ciutats com Girona, Lleida i Ma-
taró, i que tenen bons resultats.

Nou tractament 
dels plàtans 
respectuosa amb el 
medi ambient

El passat dissabte 10 de maig es va 
celebrar a Arenys de Munt  la jorna-
da de neteja de les rieres i espais flu-
vials de Catalunya, el Fem Dissabte!. 
Es tracta d'una iniciativa organitzada 
per l’Agència de Residus de Catalu-
nya, en col•laboració amb l'Associ-
ació Hàbitats, i que compta amb la 
participació anual d'un miler de vo-
luntaris i voluntàries a tot Catalunya. 
L'activitat es va suma a la campanya 
Let's Clean Up Europe!

En l’activitat hi van participar 
prop d’una trentena de voluntaris, 
que van netejar els rials del fondo de 
can Rossell, el camí de ca l’Arquer, el 

rial Bellsolell i la Riera de Sobirans, 
a l’alçada del parc de Lourdes, on es 
van recollir més de 400 kg de deixa-
lles: 3 de paper i cartró, 20 d’envasos 
de vidre, 100 de plàstic, 30 de rebuig, 
1 d’alumini i 290 de restes vegetals.  

Fem dissabte!També es va comptar 
amb la col•laboració de l’APAAM i 
Voluntaris x Arenys de Munt que 
van preparar una xocolatada i uns 
inflables per als més menuts, van 
netejar la Riera de Sobirans i final-
ment van organitzar una arrossada 
popular, els beneficis de la qual eren 
íntegres per al magatzem d’aliments 
d’Arenys de Munt.

Jornada de neteja de les rieres i 
espais fluvials Fem Dissabte!

Els diumenges 18 de maig, 1 i 8 de 
juny, com cada primavera, van tenir 
lloc les passejades a peu guiades per 
Arenys de Munt, per conèixer l’en-
torn de la vila i el seu patrimoni na-
tural i històric. Les caminades es van 
fer a la font de l’Aulet, la font de l’Ai-
gua Roja i la font d’en Trici. Enguany 
les sortides han estat relacionades 
amb les fonts i els safareigs.

Més d’una setantena de persones 
van participar a les sortides on, a més 
de les fonts, es va visitar el safareig 
del Pas de l’Aigua, la bassa circular 

de Can Nan, el safareig i el pou de 
la Casa Nova de Pibernat, el Pi de 
Buac i la Creu de Rupit, la conca de 
drenatge de la Riera de Sobirans i el 
Torrent de la Milans, un safareig rec-
tangular al Turó del Fangar, la mina 
de Ca l’Oliver i la granja de cabres de 
Can Xicoy.

Aquestes passejades han estat or-
ganitzades per la regidoria de Medi 
Ambient i Sostenibilitat, amb la col.
laboració del minaire Rafael Rodrí-
guez i d’en Gaspar Casals i en Jordi 
Rossell.

Passejades a peu per Arenys de Munt

El nou tractament de l'arbrat és natural i suposa 
una agressió al medi ambient

A les passejades han participat més d'una setantena de persones

El grup de veïnes i veïns voluntaris després de Fer Dissabte a la Riera Sobirans

I CRÒNICA  DE MEDI AMBIENT

Dimarts 10 de juny va tenir lloc 
al Casal de Joves l’Escorxador 
l’acte de tancament del Taller de 
Cant per a joves, promogut per la 
regidoria de Joventut.

Aquest taller, iniciat al mes 
d’abril, sorgeix com a resposta 
a una demanda realitzada pels 
mateixos joves, que van mostrar 
la seva motivació i interès per a 
aquesta disciplina després d’un 
tastet realitzat al Casal dins de la 
programació de Nadal.

Els i les joves participants van 
cantar tres temes davant dels 
seus familiars i amics/es i van 
poder demostrar el talent jove en 
viu i en directe.

Mostra i cloenda 
del taller de cant a 
l'Escorxador

Els joves participants van cantar tres temes
davant familiars i amics/es--
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Durant l'any 2013 la deixalle-
ria municipal s'ha fet servir 
18.160 vegades, de les quals 
8.888 entrades (el 48,9%) pro-
cedien d'Arenys de Munt, 
8.750 entrades (el 48,2%)  
procedien d'Arenys de Mar, i  
522 vegades (el 2,9%) de Sant 
Iscle.

Dels més de vuit mil 
usuaris d'Arenys de Munt, 
6.851 (el 77,1%) han estat 
provinents de domicilis par-
ticulars,  1.593 (el 17,9%)  
procedien d'activitats econò-
miques i 444 (el 5%) de ser-
veis municipals.

El mes d'octubre de l'any 
passat es van aprovar les 
noves taxes d'escombraries 
que incorporen una rebaixa 
en el 10% de l’import del re-
but si es fa ús de la deixalle-
ria. Aquest fet ha repercutit 
positivament en el nombre 
d’usuaris: en el tercer quadri-
mestre del 2013 van fer ús de 
la deixalleria 223 usuaris més 
que el mateix període del 
2012, la qual cosa represen-

ta un increment del 10,8%, i 
durant el primer quadrimes-
tre del 2014 han usat la dei-
xalleria 504 usuaris més que 
el mateix període del 2013, la 
qual cosa representa un in-
crement del 25,5%.

Properament entrarà en 
vigor la nova taxa reduïda 
per a l’entrada de runes a la 
deixalleria. Aquesta taxa es 
va incrementar el juny de 
2013, i aquest fet va compor-
tar una clara davallada en les 
aportacions.

Durant l'any 2013, han 
sortit de la deixalleria 1.455 
tones de materials cap als 

diferents gestors. D'aquests 
materials, 1.298 tones (el 
89,2%) eren materials valo-
ritzables (de les quals 106 
tones eren residus especials) 
i 144 tones (el 9,9%) ha sigut 
material de rebuig destinat a 
abocador controlat o incine-
radora.

L'explotació real de la dei-
xalleria, que gestiona l’em-
presa municipal GUSAM, ha 
suposat un cost per als tres 
municipis de 76.158,42€, la 
qual cosa representa 9.899€ 
menys de l’import pressu-
postat inicialment per aquest 
servei.

Parc municipal Can Jalpí

Entrada de la Deixalleria mancomunada entre els tres municipis d'Arenys de Munt, Arenys de Mar i Sant Iscle de Vallalta

Augmenta l’ús de la deixalleria amb 
la nova taxa reduïda de la brossa

La introducció de la nova tarifa reduïda d’escombraries equivalent en 
un descompte del 10% sobre el rebut de la brossa, ha repercutit 
favorablement en l'augment en el nombre d'usuaris de la Deixalleria

L’ajuntament d'Arenys de  
Munt participa en el pro-
jecte Viles Florides, que 
distingeix aquelles iniciati-
ves on la flor i la planta or-
namental són protagonis-
tes, presentant al concurs 
els espais verds, els parcs 
i jardins que configuren i 
perfilen el municipi amb 
zones singulars com el Parc 
de Can Jalpí o els plàtans 
de la riera, i les iniciatives 
de repoblació de l’aloc, l’es-
pècie autòctona del Mares-
me en situació de retrocés.

Aprofitant l’època de 
primavera s’ha realitzat la 
ressembra a la pràctica to-
talitat dels parcs i jardins 

municipals, i s’han arre-
glat, restaurat i sembrat 
arbustos i plantes que o 
bé havien mort o bé esta-
ven malmesos o malats. 
Lamentablement, els actes 
d’incivisme no només afec-
ten el mobiliari urbà i hi ha 
casos on les plantes, arbres 
i flors acaben sent les vícti-
mes d’actes irresponsables.

Per això, des de l’ajun-
tament d’Arenys de Munt 
s’insisteix en recordar la 
importància de respectar 
els espais verds que ens 
ofereix el nostre municipi, 
ja que el benefici d’aquests 
és global i ens afecta a tots. 

Projecte "Viles flories" i 
ressembrat de tots els parcs 
i jardins municipals

Durant els mesos de maig i 
juny, des de La Central de 
Can Jalpí hem dut a terme 
diverses activitats relaci-
onades amb el món dels 
ocells: la jornada d’anella-
ment i el taller de menja-
dores, el curs de tècniques 
de reconeixement de cants 
dels ocells, i el cens de 
nius d’oreneta cuablanca. 
Aquestes activitats, que 

compten amb un públic 
entusiasta, comporten va-
lors ambientals, científics i 
socials. Pels volts d’Arenys 
de Munt podem observar 
mallerengues carboneres, 
pardals xarrecs, tallarols de 
casquet, rupits, verdums, 
mallerengues emplomalla-
des, etc. etc. Participant en 
les activitats de La Central 
gaudim i aprenem. 

Tallarols, verdums, mallerengues...

Des de la introducció 
de la nova tarifa redu-
ïda, s'ha incrementat 
l'ús de la deixalleria en 
un 10,8% durant el 3r 
quatrimestre del 2013

L'any 2013 van sortit 
de la Deixalleria 1.298 
tones de materials 
valoritzables per a ser 
reclicats en diferents 
gestors

Els resultats d'explo-
tació de la Deixalleria 
han permés un estalvi 
de 9.899 euros per als 
tres municipis 
mancomunats
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Com cada any, del 15 de juny al 15 
de setembre, hi ha la recollida extra 
de la fracció orgànica. Així doncs, els 
dijous es recullen selectivament els 
residus d’envasos i també la brossa 
orgànica.

DILLUNS: envasos

DIMARTS: fracció orgànica

DIMECRES: paper i cartró

DIJOUS: envasos i orgànica

DIVENDRES: fracció orgànica

DISSABTE: resta

DIUMENGE: fracció orgànica

RECOMANACIONS SOBRE LA 
RECOLLIDA SELECTIVA

1. Es recomana treure la bossa 
de la matèria orgànica lligada 
dins del cubell.

2. Cal aixafar o plegar els enva-
sos per reduir-ne el volum i 
aquests s’han de  treure dins 
una bossa de plàstic. Es poden 
treure les garrafes aixafades i 
lligades fora de la bossa d’en-
vasos.

3. No es recullen les bosses que 
contenen brossa barrejada, no 
separada selectivament, ni les 
bosses que es treuen fora del 
calendari establert.

4. Les bosses incorrectes s’iden-
tifiquen amb una etiqueta 
i el seu propietari les ha de 

retirar a primera hora del dia 
següent. En cap cas es poden 
llençar bosses d'escombraries 
a les papereres del carrer.

5.  Per tal de mantenir els carrers 
nets, és important que la bros-
sa no es tregui abans de les 8 
del vespre ni més tard de les 
10 de la nit.

6. Les àrees d’emergència són 
d’ús exclusiu per als usua-
ris domèstics que no poden 
seguir puntualment l’horari 
del sistema porta a porta. Els 
residus s’han d’abocar dins els 
contenidors corresponents al 
tipus d'escombraries.

Dijous, nou dia de recollida de la 
fracció de brossa orgànica

Aquest 2014 es commemorarà el 
25è aniversari del Parc del Montne-
gre i el Corredor. Aquesta qüestió 
va ser un dels temes tractats a la re-
unió de la Comissió Consultiva del 
Parc, celebrada a la Sala d’Exposi-
cions d’Arenys de Munt el passat 
24 de març.  

El 1989 es va aprovar el Pla es-
pecial de protecció del medi físic i 
el paisatge del Parc del Montnegre 
i el Corredor, i el proper mes de 
juliol es complirà el 25è aniversa-
ri d’aquesta aprovació. Per aquest 
motiu, la Comissió Consultiva, 
formada per entitats diverses vin-
culades amb el Parc i la protecció 
del medi ambient, va fer diverses 
propostes per a aquesta celebració.

A la reunió celebrada a Arenys 

de Munt també es va presentar l'es-
tat actual dels treballs relacionats 
amb el Pla de Conservació, i es van 
començar els treballs per a l’elabo-
ració d’un document sobre bones 
pràctiques excursionistes.

El Parc del Montnegre i el Cor-
redor forma part de la Xarxa d'Es-
pais Naturals protegits, promoguts 
i gestionats per la Diputació de 
Barcelona, i des de l’Ajuntament 
d’Arenys de Munt es valora molt 
positivament el conjunt d’activi-
tats i actuacions relacionades amb 
el Parc, la col·laboració existent 
amb la regidoria de Medi Ambient 
i Sostenibilitat de l'Ajuntament, i 
l’impacte del Parc del Montnegre 
i el Corredor en diversos aspectes 
de la vida arenyenca.

25 anys del Parc del Montnegre
 i el Corredor

Reunió de la Comissió Consultiva del Parc a la Sala d'exposicions d'Arenys de Munt 

I CRÒNICA  DE MEDI AMBIENT

(2 mòduls per publicitat)

Des de les regidories d’Obres 
i Serveis i Governació es co-
munica que ja s’ha realitzat 
l’arranjament de la calçada 
del camí del cementiri i que 
torna a estar obert des del dia 
11 de juliol. 

Els treballs d'arranjament 
han consistit en sanejar les ar-
rels dels pins que aixecaven el 
paviment i asfaltar de nou en 
els punts on s’ha actuat des 
del carrer de la Rasa fins a la 
carretera de Torrentbó. 

Finalitzades les 
obres de reforma
del camí del 
cementiri

Diumenge 13 de juliol, durant tot el dia, a la Piscina 
Municipal, va tenir lloc el MULLA’T PER L’ESCLE-
ROSI MÚLTIPLE. Des de primera hora del matí, els 
Voluntaris per Arenys de Munt recollien els dona-
tius i posaven paradeta de marxandatge per donar 
suport a la iniciativa amb la venda de samarretes, 
tasses, tovalloles i d’altre material.
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El regidor d'obres i serveis, Fèlix Olivan, fent la presentació de la nova aplicació mòbil

Sempre s’està dient que 
vilatans/nes llencen les 
bosses d’escombraries 
(tant d'orgànica com d'en-

vasos o rebuig) dins de les pape-
reres. , amb el temps aquest acte 
incívic ha esdevingut una mena 
de llegenda urbana.  

Ara que disposem de dades 
reals podem corroborar que 
aquesta llegenda urbana és un fet 
real. Hem de ser-ne concients del 
problema, que,   a banda de ser 
una forma d'incivisme, també pot 
generar un  problema de salut 
pública.

Dins de la brossa que recull la 
el equip de neteja de la Brigada, 
podem trobar tot tipus de deixa-
lles domèstiques -restes de men-
jar, envasos i residus personals-.

El personal de la brigada de 
neteja, va començar a recollir 
aquestes dades, i ara podem 
donar l’acumulatiu de brossa  
recollida de les papereres: en 5 
mesos s'han recollit 12,6 tones 
(12.630 Kilograms).

Aquesta quantitat no es        
correspon amb la finalitat de les 
papereres del carrer, aquestes es-
tan destinades per a l'ús puntual 
dels vianants, i no pas acabar 
esdevenint abocadors de brossa 
domèstica. 

Les actituds incíviques, a 
banda de poder generar un 
problema de salut, també su-
posen una despesa innecessària 
que paguem tos els veïns i veïnes 
d'Arenys de Munt amb els nos-
tres impostos.

Fèlix Olivan i Mayoral
Regidor de Festes, Obres i Serveis
folivan@arenysdemunt.cat

Papereres, els abocadors de l'incivisme

ABRIL
2,92 tones

MAIG
2,90 tones

GENER
1,91 tones

FEBRER
2,98 tones

MARÇ
1,92 tones

BROSSA RECOLLIDA EN LES PAPERES, DE GENER A MAIG DE 2014

Des del mes d'abril que es van 
acabar els plans d'ocupació,  es va 
reduïr en 7 persones la plantilla 
destinada a la neteja, situació que 
ha afectat molt seriosament la ne-
teja de la Riera, atès que no s'ha 
pogut ampliar les plantilles de-
gut al decret del govern espanyol. 

S'ha posat en marxa un nou 
servei de neteja amb aigua 
de diferents carrers per 
minimitzar les males olors 

Des de la Regidoria s'ha hagut 
que fer una nova contractació 
de serveis de 8 mesos de durada 
que començarà l'1 de juliol per a 
realitzar la neteja de la Riera. El 
contracte que es realitzarà serà de 
dimarts a diumenge, i una de les 
condicions que ha posat la regi-
doria d'Obres i Serveis, ha estat 
que l'empresa adjuficatària haurà 
de contractar una persona atu-
rada d'Arenys de Munt; el cost 
d'aquesta contractació ha estat 
de 17.000€ i inclou el vehicle que 
també posa l'empresa.

També a partir de l'1 de juliol 
fins el 30 de setembre, es faran 
tasques de baldeig amb aigua per 
setmana dels següents carrers:

Avda. Panagall des del Pi gros, 
Carrer Amadeu Vives, Carrer 
Cotxeria, Travessia Llorens, Rial 
Bellsolell. Per això es demana al 
veinat que els dijous de 8 a 11 del 
matí no aparquin cotxes a Avda. 
Panagall i Amadeu Vives. 

Els següents carrers proposats 
per netejar i que es faran més en-
davant, són el carrer Borrell, pla-
ça de l’Església i Av. Generalitat.

Per fer aquest baldeig si que 
és necessària la col·laboració de 
la Brigada de Neteja de l'Ajunta-
ment donat que per ser eficient la 
neteja ha de passar primer la mà-
quina per treure el màxim sorra. 
El cost d'aquesta contractació és 
de 2700€, del qual l'empresa posa 
operari i vehicle de baldeig.

El que es pretén amb  aquesta 
actuació és minimitzar el màxim 
la quantitat de pols que produ-
eix la riera i disminuir l'olor de 
les defecacions dels animals i de 
brossa domèstica que es baixa 
fora d'hores.

Contractació 
empresa CESPA, 
per la neteja de 
la Riera i baldeig 
dels carrers

Divendres 4 d’abril, a 2/4 de 8 de la 
tarda a la Sala Municipal, va tenir 
lloc la presentació de Repara Ciutat, 
un servei participatiu en línia que 
permet denunciar problemes a la via 
pública a través dels dispositius mò-
bils o del web de la iniciativa.

L’aplicació per a mòbil és gratuïta i 
permet que els ciutadans informin a 
l’Ajuntament, mitjançant fotografies 
i posicionament GPS,  de qualsevol 
incidència a la via pública, que es 
poden consultar després a l'enllaç:  
arenysdemunt.reparaciutat.cat 

Aquesta eina permetrà que l’Ajun-
tament pugui reaccionar més ràpida-
ment a les incidències que afecten i 
preocupen als vilatans i informar-los 
de les solucions adoptades.

Presentació a Arenys de Munt de Repara Ciutat



22    2014 JULIOL I AMUNTARENYS

Com treu temps per fer tantes coses? 
Era regidor de Comunicació i Noves 
Tecnologies i d’Economia, i ara agafa 
la regidoria de Promoció Econòmica i 

Comerç. Tres regidories, la seva feina personal, 
com s’ho fa?
Des del moment que em vaig presentar a una 
llista electoral sabia que la dedicació havia de ser 
plena per l’Ajuntament. Assumeixo la respon-
sabilitat de les àrees que em pertoquin. Amb la 
regidoria afegida és molta més feina, però és una 
feina que m’entusiasma, perquè de tota la vida els 
meus pares han tingut botiga, sóc autònom i he 
viscut molt de prop el món del comerç.

Podem dir llavors que és proper a les proble-
màtiques del comerç?
A l’època que jo vaig posar botiga va ser una èpo-
ca molt dura, vaig haver de plegar, ningú no em 
va ajudar. Ningú t’escoltava, em sentia sol i ara 
que sóc regidor m’agradaria poder ajudar, en la 
mesura que sigui possible, a la gent que té botiga.

Quines noves polítiques pot oferir ara des de 
les noves regidories que ha assumir?
Empresaris, autònoms i comerciants necessiten 
un ajuntament pro-empresa. La immensa majoria 
dels empresaris, emprenedors i autònoms són 
gent que arrisca molt i es juga el patrimoni per 

crear riquesa. Alguns polítics es pensen que les 
empreses som com les taronges, que les pots ex-
prémer al màxim, fins a treure'ls tot el suc. Tenen 
un concepte equivocat.

 
Però les grans empreses sí guanyen molts 

diners...
La immensa majoria del teixit empresarial i 
comercial del nostre país i del nostre poble són 
petites i mitjanes empreses. Les grans empreses  i 
multinacionals sí que se n’aprofiten, són les grans 
beneficiades fiscalment i normativament. Injusta-
ment, les petites empreses estan sotmeses a unes 
regles de joc que afavoreixen els grans, en defini-
tiva, un sistema que va contra els interessos del 
país. 

Per tant, l’Ajuntament ha d’estar al costat de 
la petita i mitjana empresa. I com ho ha de fer 
l’Ajuntament per ajudar a aquestes petites i 
mitjanes empreses?
Començant per canviar el discurs.  Cal motivar a 
que els emprenedors engeguin projectes i ne-
gocis. S’ha de canviar el xip i no tenir l’empresa 
privada com una competència sinó com una 
col·laboradora.  Cal sumar sinergies, hi guanya 
l'administració que millora l'eficiencia i també la 
iniciativa privada generadora de riquesa i ocupa-
ció. 

I això m’ho pot resumir en mides concretes?
Cal parlar i escoltar a tothom, veure el context 
en què es mouen. Podem ajudar-nos mutuament 
buscant fòrmules de col·laboració. Per exemple, 
compartint informació per fer estudis de mer-
cat. Crear canals adequats per lligar l'oferta i 
la demanda d'ocupació a nivell local. A nivell 
formatiu tenim molta feina per endavant, hem 
detectat necessitats formatives per a emprenedors 
i comerciants; gestió interna, fiscalitat, marketing, 
etc. Per altra banda, no oblidem que cal un servei 
que assesori als emprenedors per a poder trans-
formar una idea en un pla d'empresa. A nivell de 
comerç, hem de fer una política que posi en valor 
els serveis i productes que tenim a casa, que són 
moltísssims, una primera cosa, senzilla que em 
demanen els comerciants, és l'elaboració d'una 
guia d'Arenys de Munt. 

I en tema d’impostos i taxes, hi ha alguna 
actuació prevista? Baixaran aquests impostos per 
als comerciants?
En la mesura que sigui possible, les taxes i impos-
tos que afecten més l’activitat econòmica, han de 
ser menys anti-empresa. Posem taxes i impostos 
que provoquen que les empreses marxin perquè 
penalitzem l’activitat econòmica, però per ajustar-
ne algunes caldrà fer millores en els serveis per a 
fer-los més eficients. 

Josep Sànchez
"SI T'HO CREUS I 
TREBALLES MOLT 
ÉS QUAN LES 
COSES SURTEN" 

ENTREVISTA JOSEP SÀNCHEZ I

Josep Sànchez i Camps
Nou regidor de Promoció Econòmica i Comerç 

Regidor d’Economia, Comunicació i Noves Tecnologies i 
Promoció Econòmica i Comerç de l’Ajuntament d’Arenys 
de Munt. 

Nascut a Barcelona l'any 1972, treballa a l'empresa familiar 
en l'àmbit de la rehabilitació. Autodidacta i acostumat a fer 
múltiples feines, li ha permès desenvolupar tasques molt 
diverses a l'àmbit professional, associatiu i polític. Conseller 
Nacional d'ERC. Ha estat membre de l'executiva comarcal 
d'ERC Maresme i secretari de política municipal. 

És BBA -Bachelon in Business Administration- per ESEI 
amb estudis d'administració d'empresa al Regne Unit. 
Actualment estudia Grau d'Econòmiques per la UNED.
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Elisa Boullón 
premsa@arenysdemunt.cat

El poble d'Arenys de Munt va es-
tar representat per les Puntaires 
Verge del Remei en la inaugura-
ció del Saló Internacional de Tu-
risme de Catalunya (SITC), cele-
brat a Barcelona.

Aquesta representació ha estat 
coordinada per la regidoria de 
Promoció Econòmica, Comerç i 
Turisme i el Consorci Costa del 
Maresme, i ha permès fer difusió 
tant de l'art de la punta com dels 

atractius turístics i comercials del 
municipi amb l'objectiu d'atreure 
visitants.

Les puntaires van mostrar 
als assistents les seves habilitats 
movent els boixets i van exposar 
els seus valuosos treballs, en els 
quals hi destaquen les creacions 
de ret fi. També es va facilitar als 
assistents interessats la realització 
de pràctiques en uns coixins pre-
parats amb aquesta finalitat.

Arenys de Munt present al SITC

Les Puntaires Verge del Remei al Saló Internacional de turisme de Barcelona 

És veritat que molts comerciants 
es queixen de l’elevat preu de l’im-
post de la brossa. No hi ha cap pos-
sibilitat de baixar aquest impost?

És veritat que la taxa de la brossa 
és injusta per aquells comerços que 
malgrat generen molt poca brossa 
acaben pagant més que una familia 
que pot generar molta més brossa. 
Cal replantejar el servei perque sigui 
menys injust per als comerciants, no 
és una tasca fàcil, ara mateix estem 
treballant propostes per poden 
aplicar subvencions de la taxa a 
comerços afectats per obres en els 
seus carrers.

Com  afectaran les obres de la 
Riera al comerç?
A curt termini una obra no és agra-
dable si la fan davant el teu comerç, 
des del punt de vista de mobilitat i 
d’accés als comerços hi ha sempre 
un grau d'afectació. Però malgrat 
tot, serà una obra relativament curta 
en el temps. 

Quan de temps?
La previsió és de 6 o 7 mesos, la 
qual cosa no vol dir que una botiga 
tingui 6 mesos l’obra a la porta, 
perquè es fa per trams. 

"No ens podem permetre 
el luxe que les ofertes 
de treball marxin del 
poble per manca de 
comunicació entre 
l'administració i el 
teixit empresarial"

Creu que sortiran beneficiats els 
comerços amb aquesta obra?
Arreglar un carrer i deixar-ho més 
net i més endreçat sempre benefi-
cia al comerç. Estic convençut que 
l’obra de la Riera serà bona pels 
nostres comerciants.

Què tenen previst amb el tema 
de l’aparcament? Amb l’obra es 
perderan places d’aparcament a la 
Riera
La Riera té la limitació que té. Si 
volem que vingui més gent de fora, 
el problema no seran 20 o 30 places 
d’aparcament. Necessitarem moltes 
més places d’aparcament pel nostre 
poble. La nostra obligació és trobar 
una alternativa d’aparcament a prop 
de la Riera i que la gent pugui mou-
re’s i comprar a la Riera.

Com està el tema del Mercat Mu-
nicipal? Se'n farà un de nou?
Jo no penso només en el Mercat 
Municipal, penso en tots els comer-
ciants. L’oferta comercial i de serveis 
del poble ha de lligar-ho tot.  El 

mercat municipal està obsolet i cal  
fer una reforma assumible finance-
rament i que es pugui executar en 
aquest mateix mandat. El mercat és 
una peça clau en una estratègia glo-
bal de dinamització comercial. Cal 
fer una reobertura del mercat mu-
nicipal en condicions, però lligat a 
una estratègia de posar en valor tota 
l'oferta comercial de la nostra vila 
-botiga, mercat i mercat de dilluns-.

Vostè també és responsable del 
Servei Local d’Ocupació. Creu que 
aquest servei està funcionant òpti-
mament?
Ha estat un servei molt castigat per 
les restriccions pressupostàries. 
Ara que el Club de la Feina torna a 
obrir i es mantindrà el servei, hem 
engegat en paral·lel un servei de 
prospecció d'empreses. La llista de 
persones que busquen feina s’ha de 
saber lligar amb les ofertes de les 
empreses del poble. No ens podem 
permetre el luxe que les ofertes de 
treball marxin del poble per manca 
de comunicació entre l'administra-
ció local i el teixit empresarial, i gent 
preparada d'Arenys de Munt que  
no hi pugui accedir.

Això s’està fent ja?
Ara s'està treballant en posar al 
dia les dades de les empreses que 
realment operen a Arenys de Munt, 
i així poder posar-nos en contacte 
amb elles per lligar oferta i deman-
da.

Per què no es promouen cursos 
de formació per als aturats del nos-
tre poble? 
És veritat que hi ha poca oferta i, de 
vegades, per manca de comunica-
ció, podem oferir-ne però no arriba 
a tothom que ho necessita. Hem 
publicat fa poc temes de suport a 
l’emprenedoria, perquè entenem 
que la formació ha d’arribar també 
als empresaris i comerciants. 

S’han creat nous llocs de treball 
últimament amb plans d’ocupació 
municipal. Tindrà continuïtat?
Perquè hi hagi moviment t’ho has 
de creure i, per demostrar-ho, ho 
has de posar en el pressupost muni-
cipal. Si vas fent discursos de crear 
ocupació però a l’hora de la veritat 
no poses diners, són discursos buits. 
Nosaltres més enllà dels discursos 
hem posat diners i si hi poses di-
ners, si t’ho creus i treballes molt, és 
quan les coses surten. 

Diumenge 11 de maig es va cele-
brar la Fira de la Maduixa que va 
comptar amb una considera ble 
afluència de públic. Els produc-
tors van fer una bona venda i 
van promocionar la Maduixa del 
Maresme. Conjuntament amb 
la fira, com ja és costum, es va 
celebrar la Festa del Comerç Just 
i la Banca Ètica.

A la Riera, l’Associació de Bo-
tiguers i Comerciants d’Arenys 

de Munt (ABIC) va organitzar 
un Outlet, es va comptar amb 
artesans i tallers infantils i les 
Puntaires Verge del Remei i l’As-
sociació de Puntaires d’Arenys 
de Munt van fer demostracions 
de l’art de la punta. Aquest dia 
també es va celebrar la quarta 
edició de l’Enigma Secret, en la 
qual es van inscriure més d'un 
centenar de participants repartits 
en 18 grups.

Molta participació en la quarta edició 
de l'Enigma Secret d'Arenys de Munt, 
la Diada de la Maduixa i la Festa 
del Comerç Just

La Plaça de l'Església es va omplir de gent i molta activitat amb la Festa del Comerç Just
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A l'aplicació mòbil, inicialment, 
hi haurà dos itineraris; un al vol-
tant de la capçalera de Sobirans 
passant per la font de l’Aigua 
Roja i l’altre és l'anomenat "Ruta 
de les masies" visitant tot l'entorn 
de Can Sala de Dalt.

L’aplicació permet orientar-nos 
i fer  propostes del que val la pena 
veure, dóna consells i també faci-
lita informació sobre restaurants, 
comerços i altres llocs d’interès 
del municipi. La col·laboració de 
la responsable del punt d’infor-
mació de la Central i l'arenyenc 
Gaspar Casals van facilitar l'ela-
boració d'aquests itineraris. Una 
nova eina de promoció del poble 
i la seva riquesa natural.

uin ha estat el motiu del 
canvi de regidories? Promoció 
Econòmica i Comerç, que eren 
seves fins ara, passen al 
regidor Josep Sànchez. 
Per què aquesta cessió?

         És una redistribució de funci-
ons. Molts aspectes de Promoció Econò-
mica ja es tractaven transversalment amb 
en Josep Sànchez, que també és regidor 
d’Economia. Ara venia l’obra de la Riera, 
i com que sóc regidor d’Urbanisme, volia 
tenir una dedicació més exclusiva sobre 
aquesta qüestió per a poder donar un 
millor servei.Malgrat això, la Promoció 
del poble, Turisme i Fires no ho he deixat 
perquè vull dur a terme els projectes que ja 
estan en marxa.
També estic a la presidència de Gusam que 
és com portar més d'una regidoria ja que 
es treballa en neteja, escola bressol, aigua, 
deixalleria i gestió urbanística.

Quins projectes són aquests que estan en 
marxa a Promoció del poble, Turisme i 
Fires?
Hi ha projectes consolidats com són la Fira 
de la Maduixa i la Fira de la Cirera d’en 
Roca, encara que anem intentant innovar 
en cada edició. També pensem en altres 
espais de fira i en poder lligar tota aques-
ta promoció de les fires amb la promoció 
del poble. Volem fer una reunió amb tots 
els propietaris dels habitatges turístics 
d’Arenys de Munt, que són una vintena, 
per poder elaborar dos fulletons: un que 
serveixi per promocionar els habitatges 
turístics i un altre, que estigui disponible  
als habitatges turístics, que promocioni el 
comerç, restaurants i activitats de la nostra 
vila. En aquest últim, que està dirigit als 
turistes que ens puguin visitar, voldríem 
que puguessin gaudir d’avantatges, per 
exemple, a la Sala Golem, al Jalpí Aventu-
ra, als Rucs, a tot l’entorn del Parc de Can 
Jalpí, a la piscina municipal, als comerços, 
etc. I que quan arribin els turistes puguin 
veure tota l’oferta d’Arenys de Munt, ja 
que no tenim hotels, ho farem amb els 
habitatges turístics.

"No cobrarem res fins que 
l’obra hagi finalitzat, per tant 
la gent no començarà a pagar 
fins al maig o juny del 2015"

És curiós, però no hi cap establi-
ment hoteler al poble, per què?
Bàsicament perquè ningú mai ha volgut 
posar-ne cap, tot i que un hotel seria un 
punt d’atracció important. Estem estudi-
ant buscar algun espai per fer algun tipus 
d’equipament turístic, però és un projecte 
que encara està en una fase molt inicial.

Quines sinergies hi ha entre les dues 
regidories: Promoció del Poble i Comerç?
Si promociones el poble, promociones 
l'economia local. Per això, les dues regi-

Aplicació per a Smartphone “Natura Local”

L'equip tècnic de l'ajuntament, l'arenyenc Gaspart Casals i el regidor Alfons Molons, en una 
visita per incloure rutes dins l'aplicació mòbil  www.naturalocal.net 

La nova aplicació mòbil impulsada des de la Regidoria de promoció del poble, 
inclourà inicialment dues rutes en el terme municipal d'Arenys de Munt. La guia 
es troba al web www.naturalocal.net i la descàrrega de l’aplicació és gratuïta

El dia 24 de juny, Sant Joan, a la tarda  
va tenir lloc la XV fira de la cirera , en 
la que diversos productors locals van 
participar a la fira. També ens acompa-
nyar diverses autoritats de la comarca 
per a donar suport a la festa.

Com ja és costum es va fer el concurs 
d'escupir pinyols amb molta participa-
ció de públic. La XXI trobada de pun-
taires va acabar d’arrodonir l’èxit de la 
fira que un any més va comptar amb 
molta afluència de gent.

XV Fira de la Cirera d'en Roca i XXI Trobada de 
Puntaires i jornades Gastronòmiques

Inauguració de la XV Fira de la Cirera amb els alcaldes de pobles veïns

I CRÒNICA DE PROMOCIÓ DEL POBLE 

XXI trobada de puntaires a la Plaça de l'Esglèsia

Q
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Alfons Molons i Antius
1r tinent d'alcalde. Urbanisme i Promoció del poble, Turisme i 
Fires

Nascut l'any 1969, ha treballat en el transport sanitari, direcció 
econòmica-administrativa, gestió i direcció d'entitats de voluntariat, 
accions de captació de fons i comunicació, i també com a formador 
de socorrisme i de l'àrea sanitària d'intervenció de Creu Roja.

Ha estat tinent alcalde des del 2003 (excepte de juny a setembre de 
2013) assumint diferents regidories d'àmbits molts diversos i és el 
president de l'empresa municipal GUSAM. En el món associatiu és 
vicepresident de la Creu Roja al Maresme Centre, secretari de Volun-
taris per Arenys de Munt i tresorer del Patronat Residència geriàtrica 
Verge del Remei. És Conseller delegat de Cooperació Municipal i 
Planificació del Consell Comarcal del Maresme. Membre de la Jun-
ta directiva del Fons Català de Cooperació, del Consell de Xarxa 
d'abastament d'Aigua Ter Llobregat i del consorci de gestió integral 
d'aigua de Catalunya.

Estudis de formació professional en electricitat-electrònica, auxiliar 
d'infermeria i auxiliar de transport sanitari. Diversos estudis de ges-
tió, comptabilitat, administració i voluntariat. Psicologia i Graduat 
multimèdia (tots dos en curs a la UOC). 

Alfons Molons 
"SI PROMOCIONES EL POBLE 
PROMOCIONES L'ECONOMIA LOCAL"

ENTREVISTA ALFONS MOLONS I

dories treballen juntes en molts 
aspectes i de forma transversal.

Quina valoració li dona a l’úl-
tima edició de la Fira de la Cirera 
d’en Roca?
La veritat és que molt bona. Hem 
arribat a un acord amb els produc-
tors per tirar endavant la proposta 
de la regidoria de plantar uns 
cirerers d'en Roca al Parc de Can 
Jalpí. Quan sigui temps per poder 
fer la plantació, aquesta es durà 
a terme amb la col·laboració dels 
productors. Posarem un tòtem 
turístic amb la informació sobre 
la cirera d’en Roca i cada arbre 
portarà el nom d’un productor.

Com va l’obra de la Riera? 
Com han acceptat els veïns/es el 
tema del pagament?
La gent està reaccionant bé i les 
reunions han estat molt producti-
ves. En global, la gent ho accepta 
bé. Pagar d’entrada no li agrada 
a ningú, però hi ha l’avantatge de 
poder fer-ho en 5 anys, amb un 
petit interès. No cobrarem res fins 
que l’obra hagi finalitzat, per tant 
la gent no començarà a pagar fins 
al  maig o juny del 2015.

Aquesta obra es va començar a 
gestar ja fa uns anys, quin ha es-
tat el camí per arribar fins aquí? 
És veritat que el projecte es va 
començar a gestar l’any 2006. Pri-
mer va passar l’avantprojecte per 
una consulta popular i el projecte 
posterior ha afegit moltes modifi-
cacions que han anat aportant els 
veïns. Algunes de les més impor-
tants són, per exemple, l’escenari 
que quedava fix a la plaça, que 
finalment no es posarà perquè es 
prefereix un escenari mòbil, com 
fins ara, per no ocupar espai per-
manentment. 
Un altre tema és la llera que, en 
principi anava amb pedra natural 
i per abaratir el cost, es farà amb 
trams d’asfalt acolorit i uns trams 
de llambordes de pedra artificial, 
que tanquen la continuïtat de la 
llera i donen mes sensació de pas-
seig i no de carretera.
A la Rambla de l’Eixample, les 

voreres són molt estretes perquè 
els arbres eren molt a vora de les 
façanes, per això s’ha fet modifi-
cació en alguns trams perquè  les 
voreres estiguin després de l’ar-
bre, per donar sensació d’ampli-
tud perquè quedaven molt estre-
tes. També en aquest punt s’han 
de posar més reixes, per poder 
recollir més aigua quan plou.

Quina data d’inici tenen       
prevista?
Cap a l’octubre/novembre del 
2014. El projecte tirarà endavant 
amb els terminis i la gent, en 
general, està acceptant que és un 
projecte que s’ha de fer.

Com a regidor d’Urbanisme, 
seguirà tenint el seu dia a dia 
suposo?
Sí, el regidor d’urbanisme té el 
seu dia a dia, com sempre, amb la 
resta d’obres. Fins i tot, hi ha una 
mica més de moviment d’activitat 
en reformes de cases. Està bé que 
el parc d’habitatges es cuidi.
També tenim molta activitat anant 
darrera dels propietaris perquè 
tinguin les finques tancades i ne-
tes. Això és un procediment llarg 
perquè la llei ens ho limita molt. 

"Volem fer una reunió 
amb tots els propietaris 
dels habitatges turístics 
d’Arenys de Munt per 
elaborar fulletons que-
promocionin habitatges 
turístics i comerç"

Fa poc vam aprovar una moció al 
Ple perquè el govern espanyol ens 
doni més elements a l’Ajuntament 
per poder intervenir. En general, 
els propietaris responen bé. En un 
90% obtenim una resposta positi-
va. Apart també seguim amb els 
equipaments que s’han de fer de 
nou: biblioteca, reforma hotel enti-
tats, dia a dia de les escoles, etc...

Elisa Boullón 
premsa@arenysdemunt.cat
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Aprovat l’expedient de contribucions especials, a partir del dilluns 2 de juny, el tècnic informador de les obres de la Riera 
atendrà personalment a l’ajuntament a tots els veïns/es que vulguin consultar qualsevol qüestió relacionada amb 
el projecte o els imports de les contribucions especials

El projecte d'urbanització de la Riera avança

Franges de peces de pedra 
artificial 

En les últimes trobades, s’ha mani-
festat la preocupació sobre les fran-
ges de pedra artificial que fan un 
trencament de la continuïtat de l’as-
falt acolorit, que a banda de marcar 
el pas dels vianants, facilita que no 
sembli una via ràpida.

A la Rambla Riera i Penya, la ram-
pa principal de sortida, està feta amb 
aquest material.

L'experiència ens diu que ha funci-
onat bé i no ha patit ni assentaments 
ni un desgast excepcional tot i la gran 
quantitat de sorra que s’hi acumula 
que ve de la llera de la riera.

Un projecte vital per al 
nostre municipi 

El projecte d'urbanització superficial 
de la Riera és un projecte vital per 
al nostre municipi que aportarà un 
canvi transcendental per a la nostra 
vila. Encoratgem a tots arenyencs i 
arenyenques, i especialment els qui 
viuen a la Riera, a participar en les 
reunions i consells de la regidoria 
d’Urbanisme.

Dimecres dia 4 de juny es va dur  
a terme el Consell d'Urbanisme i de 
seguiment del projecte de la riera, en 
el que es van projectar imatges i es va 
lliurar un fulletó amb la informació 
detallada del projecte.

Ja es pot consultar al 
tècnic informador de les 
contribucions especials 
de la Riera

El tècnic informador de les obres de 
la Riera rebrà i atendrà personal-
ment a l’ajuntament els propietaris 
del tram que s’urbanitzarà, comprès 
des de Rambla Francesc Macià fins a 
Rambla de l’Eixample.

El cobrament de les contribucions 
especials es farà un cop l'obra estigui 
acabada i, com ja s’ha informat, es 
facilitarà a qui ho desitgi el fraccio-
nament del pagament fins a 5 anys.

HORARI DE L'INFORMADOR

• Dilluns i dimarts de les 9 
del matí a les 2 del migdia.

• Dilluns i dimarts de les 9 
del matí a les 2 del mig-
dia.

• Dijous de les 10 del matí 
a les 2 del migdia i de les 
4 a les 8 de la tarda.

Per concertar entrevista es pot 
trucar al telèfon 93.793.79.80, 
passar per l’OAV o enviar un 
correu electrònic a  
informadorce@arenysdemunt.cat

El projecte de la Riera, iniciat el 
2006 com avantprojecte i aprovat 
el 2007 com a projecte, ha passat 
per diverses fases en aquesta llar-
ga tramitació atès que és un dels 
projectes més trascendentals pel fu-
tur d’Arenys de Munt. El projecte 
es va gestar tenint en compte unes 
premisses sorgides dels Consells 
de participació i del procés que es 
va fer per a la 1a Consulta sobre 
la canalització de la Riera. Alguns 
d’aquests van ser:

• Un passeig agradable i dig-
ne de ser el carrer principal.

• Grans escocells per donar 
humitat als arbres i recordar 
la sorra de la riera

• Un projecte que permetés 
qualsevol ús en el futur. 

• Que per aconseguir el punt 
3 s’assemblés pel que fa a la 
deambulació a plataforma 
única permeten el pas d’un 
cantó al altre de manera fà-
cil.

• Recollida d’aigua superficial 
de la llera i els pluvials de 
les cases per sota la vorera.

El projecte inicial ha incorporat di-
verses modificacions, les quals han 
estat proposades pels vilatans i vi-
latanes en els tallers participatius 
previs a la consulta del 2006 sobre 
la urbanització superficial de la ri-
era -Consells d’Urbanisme i les al-
legacions presentades per diversos 
veïns i veïnes-.

Les modificacions més significa-
tives són:

• Eliminar l’escenari fix pre-
vist entre la Riera i la plaça 
de l’Església. 

• Fer més econòmica la calça-
da que anava tota de pedra 
natural i ara va majorità-
riament d’asfalt amb unes 
franges de pedra artificial.

• Voreres més amples a l’Ei-
xample.

• Millora en la recollida de 
pluvials. 

Des de l'ajuntament d'Arenys de 
Munt valorem positivament la 
participació dels vilatans a l'hora 
de fer propostes de millora del 
projecte d'obra urbanització.

Un projecte de llarg recorregut 
iniciat l'any 2006

Imatges de com quedaria un tram de Riera amb l'asfaltat final i les llambordes. A l'esquerra foto actual, a la dreta projecció virtual dels acabats

I CRÒNICA D'URBANISME
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L'empresa municipal GUSAM tanca l'any 2013 amb uns 
resultats positius de 89.843 euros

El resultat de l’exercici ha estat posi-
tiu, amb un superàvit de 89.843,74eu-
ros que es distribuirà a reserves de la 
societat.  

A banda d’aquest superàvit, la so-
cietat municipal retornarà a l’Ajun-
tament d’Arenys de Munt 22.089,43 
euros, que són l’excedent de les 
aportacions rebudes durant l’exercici 
2013.

A part d’aquests resultats econò-
mics positius, s’han realitzat inver-
sions i millores en els serveis gestio-
nats.

Obres de millora xarxa d'aigua

• Substitució  de  30 metres  de  
canonada de  fibrociment  i de  
20 metres de  canonades de  
ferro galvanitzat.

• Substitució de diverses vàlvu-
les i connexions malmeses.

• Instal•lació d’un comptador 
sectorial a la zona de Can Za-
riquei.

• Substitució de 180 metres de 
canonada de polietilè al Pas-
seig Jalpí i zona Can Jalpí.

• Detecció i reparació de 155 
fuites d'aigua a la xarxa de 
subministrament.

L’objectiu prioritari d’Aigües 
d’Arenys, és el de millorar-ne  el ren-
diment. En aquest sentit, s'està a l'es-
pera de la redacció del  Pla Director, 
que  ja s'han  implantat  des  de  prin-
cipis  de  2013. Aquesta  estratègia 
global  de  millora  del  rendiment  ha  
permès  passar  del  57% a  l'inici de  
l'any  fins  al 67% a  finals d'any,  situ-

ant-se la mitjana entre el 61 i el 62%.
Durant  el  2013, també s'han  por-

tat  a  terme  millores  en  les  instal-
lacions  elèctriques  que  han permès 
augmentar l'ús dels pous de titulari-
tat municipal. Si durant el 2012 es van  
produir  200.225 m3   provinents  de  
pous  propis,  arribant  a  un  25,16% 
del  total,  durant  el  2013 aquest  xi-
fra  ha augmentat fins els 301.730 m3, 
arribant al 40,46% de  tota  l'aigua 
subministrada.   

Deixalleria

• Increment del nombre d'en-
trades registrades, arribant 
a la xifra màxima de 18.160 
entrades de materials.

• Implantació  del  sistema  de  
targetes  pels  usuaris,  que  
permet  registrar  les  entra-
des.

• Millores en el programa  
informàtic de  gestió de  la 
deixalleria.

• Elaboració, mensualment, 
d’un informe  de situació que 
inclou el compte d'explotació.

• Reducció d’un 20% dels 
costos variables respecte al 
pressupost estimat.

• Manteniment i potenciació 
del  servei de  reutilització de  
materials.

• Reorganització  i  amplia-
ció  del  sistema  de  conte-
nidors.

Escola Bressol

• Redacció  del  Pla d’autoprotec-
ció  de  l’Escola.

• Assistència de la Directora de 
l’escola a una formació específi-
ca de la DIBA.

• Contractació  del   servei  de   
càtering  pel   servei  de menja-
dors de l’Escola•   Renovació de 
materials pel desenvolupament 
de nous continguts pedagògics.

• Seguiment del control integral 
de plagues, que es realitza men-
sualment a l’escola.

• Formació    a    l’equip    docent   

Servei de Neteja 

• Lavabos i pista del pavelló 
vell  durant el mes de juliol 
per la utilització d’aquest 
espai pel casal d’estiu.

• Tots els vestuaris del pavelló 
nou amb un producte especial 
desincrustant, atès l’estat en 
què  es  trobaven,  així  com 
la  pista  del  mateix  pavelló  
amb productes  especials  per  
a aquest tipus de superfícies.

S’ha incorporat com a neteja ha-
bitual i periòdica la del Pavelló Es-
portiu Municipal de la zona de Can 
Zariquei i la neteja de les cartelleres 
municipals obertes.

La resta de serveis de gestió urba-
nística i d'estudis per l'ajuntament 
han seguit en el ritme habitual dels 
darrers anys, com és la gestió dels 
lloguers de la Nau de Can Victoriano.

El 2013 ha estat un any de consolidació per a l’empresa, atès que ha estat el primer exercici 
sencer en el que s’han gestionat tots els serveis municipals que li han estat encarregats per 
l’Ajuntament durant els anys 2011 i 2012: cicle integral de l’aigua, deixalleria, escola bressol 
i neteja d’edificis

CRÒNICA GUSAM SA I

El Síndic de Greuges de Catalu-
nya ha sol·licitat recentment a 
l’Ajuntament d’Arenys de Munt, 
informació sobre la tarifa munici-
pal del subministrament d'aigua 
i clavegueram, aprovada pel Ple 
del consistori el 18 d'octubre de 
2012. Aquesta informació va ser 
sol·licitada arran de dues queixes 
interposades per dos usuaris que 
es consideraven discriminats per 
la tarificació en funció del núme-
ro de persones residents.

El Síndic de Greuges de
Catalunya ha conclòs que 
la tarifa de l'aigua i el 
clavegueram no és pas 
discriminatòria

En aquesta tarifa es va introdu-
ir la tarifació del trams de consum 
d'aigua d'ús domèstic en funció 
del número de residents a cada 
habitatge per tal de poder ajustar 
les factures de l'aigua i el clave-
gueram a un consum responsable 
i a la realitat de cada habitatge.

El municipi d’Arenys de 
Munt és pione a Catalunya 
en aquest sistema que 
prioritza l’estalvi

L’aplicació de la tarifa d’aigua 
segons residents/habitatge ha 
estat recomanada per les orga-
nitzacions de consumidors, atès 
que el concepte d’estalvi o mal-
baratament no pot desvincular-se 
del nombre de residents de l’ha-
bitatge. Són poques les ciutats o 
municipis que apliquen aquest 
sistema de tarificació. Aigües 
d’Arenys i el municipi d’Arenys 
de Munt serien pioners a Catalu-
nya en aquest sistema que és més 
just i que prioritza l’estalvi.

El Síndic de 
Greuges avala la 
tarifa municipal 
d'aigua 

Les activitats que ha anat assumint GUSAM SA s'han consolidat l'any 2013, el primer exercici complert d'Aigues d'Arenys, deixalleria, escola bressol i neteja d'edificis
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Després de mesos d'espera, el nou 
cotxe de policia està a punt d'arribar.  
La renovació del cotxe de la policia 
ha estat una necessitat atés els ele-
vats costos de manteniment i repara-
ció del Nissan Terrano II i el Nissan 
X-Trail. 

VEHICLES  
DE LA POLICIA LOCAL

Nissan TERRANO II 
matriculat el 30/01/2003 
Quilòmetres:   224.000               
 
Nissan X-Trail
matriculat el 06/02/2008
Quilòmetres:  256.000
 
Cost de reparacions 
des 2012:   17.800 €

El passat dia 21 de març va tenir lloc, 
a l'ajuntament d'Arenys de Munt, la 
Junta Local de Seguretat, en aquesta 
reunió es van tractar diversos temes: 
presentació del nou cap de la Policia  
Local d’Arenys de Munt, valoració 
per part dels Mossos d’Esquadra de 
la seguretat d’Arenys de Munt del 
2013 i presentació per part de la re-
gidoria de Governació i Mobilitat de 
les dades de la memòria de la Policia 
Local de l’any 2013.

Al llarg de la reunió també es va 
parlar de la coordinació entre els cos-
sos de Mossos d’Esquadra i la Policia 
Local  així com d’altres temes d’in-
terès per al municipi d'Arenys de 
Munt.

Celebració de la Junta Local de Seguretat

La Junta de Seguretat davant l'entrada de l'Ajuntament d'Arenys de Munt

Arriba el nou cotxe de la Policia Local

Disposar d'un vehicle per a la Policia Local és una demanda llargament esperada per la Regidoria de Governació

I CRÒNICA DE GOVERNACIÓ

SABIES QUE...
A 1 de gener de 2014 nombre d’habitants 
d’Arenys de Munt era de 8.633. Durant 
el primer semestre de 2014 el padró mu-
nicipal ha registrat 209 altes d’habitants, 
189 baixes, 100 canvis de domicili, 38 
naixements i 21 defuncions.

En la recollida d’escombraries vam gene-
rar 2.081.860 Kg de rebuig durant  l’any 
2013, només de la fracció rebuig, la qual 
cosa representa un promig anual de 245 
Kg per cada veí/veïna d’Arenys de Munt.

A l’àrea de Benestar Social el temps d’es-
pera per a l’atenció de persones per a una 

entrevista a serveis socials s’ha reduït a 
1 dia.

Al mes de juny a Arenys de Munt teníem 
605 persones inscrites a l’atur, i  673 a 
setembre de 2013.

La sol·licitud de llicències d’activitats en 
el terme municipal està experimentant 
un lleuger augment. Durant el 2013 i fins 
a març de 2014 s’han sol•licitat 37 noves 
activitats i s’han produït 8 baixes.

Al departament d’Intervenció es regis-
tren un promig de 221 factures cada mes 

i el termini de pagament de proveïdors 
promig del segon trimestre 2014 ha estat 
de 19,3 dies.

A l’Oficina d’Atenció de la Vila gestiona 
cada mes un promig de 39 reserves d’es-
pais i/o material municipal (cadires, tau-
les i escenaris).

Durant l’any 2013 es van realitzar 29 in-
formes per infraccions urbanístiques,  21 
requeriments de neteja de parcel·les, i es 
van iniciar un total de 15 expedients san-
cionadors per l’incompliment d’ordenan-
ces en temes de convivència i civisme.



AMUNTARENYS I JULIOL 2014  29 

Com va anar el tema de 
l’ascens a la coordinadora 
nacional?
Des del mes de novembre 

del 2013 em demanaven que em 
presentés a formar part de la coor-
dinadora comarcal i paral•lelament 
també em proposaven col•laborar a 
nivell nacional en projectes. Sempre 
havia dit que no perquè si em de-
dicava a fer això, no podria encar-
regar-me bé de la territorial. Però a 
l’abril del 2014, a la seu de Barcelona 
de l’ANC, després d’una conversa 
amb la Carme Forcadell, aquesta em 
va animar a presentar-me a les elec-
cions del Secretariat Nacional del 
passat 10 de maig. Vaig dubtar una 
mica però finalment vaig decidir fer-
ho, i amb el meu equip Anem per 
feina, amb Pep Riera i Dani Carulla, 
vam sortir escollits.

"Posem Arenys de Munt 
al mig d'aquest 
moviment, perquè el
nostre poble segueix im-
plicat amb els objectius 
d’aconseguir la indepen-
dència"

Quin tipus de feina desenvolu-
parà a partir d’ara? Quins objectius 
té en aquest nou lloc?
La feina consisteix en participar 
de les decisions a nivell nacional 
del Secretariat Nacional de l’ANC, 
treballar en comissions de treball 
(actualment estic a la comissió El 
país de tots) i coordinar totes les As-
semblees Territorials de la comarca 
del Maresme en dos vessants: ate-
nent i traslladant les seves peticions 
al Secretariat Nacional i transmetent 
totes les decisions del Secretariat 
Nacional a les Assemblees Territo-
rials, així com aplicar els projectes 
de l’Assemblea a la comarca del 
Maresme.  El meu objectiu principal 
és desenvolupar tots els projectes 
que estan en marxa i treballar per 
aconseguir la independència de 
Catalunya.

Des d’aquest nou lloc, de quina 
manera pot ajudar a Arenys de 
Munt? Hi ha possibilitats de poder 
impulsar el nostre poble?

Doncs coincidint amb el cinquè 
aniversari de la consulta d’Arenys 
de Munt, el proper 13 de setembre, 
he proposat a l’Assemblea que la 
reunió del Secretariat Nacional, 
que està programada per a aquest 
mateix dia, es celebri al nostre 
poble. Aquesta reunió és la més 
important de l’any, ja que és quan 
es fa la valoració de la celebració 
de l’Onze de Setembre, i hi ha una 
roda de premsa amb molta atenció 
mediàtica. Per tant, podem posar a 
Arenys de Munt al mig de tot aquest 
moviment, perquè a tot el país es 
vegi que el nostre poble segueix 
implicat amb els objectius d’aconse-
guir la independència i la llibertat 
de Catalunya. 

Em pot fer una valoració de la 
feina feta a l’ANC d’Arenys de 
Munt fins ara?

Estic molt contenta de la feina 
que s’ha fet. Tothom ha treballat de 
valent amb un gran equip i gràcies 
a això s’han pogut, per exemple, 
portar ponents com Xavier Sala 
Martin, Pilar Rahola, Santiago Vidal 
o Montserrat Carulla, entre d’altres. 
A partir d’ara, sota la direcció d’en 
Roger Vernis, la feina seguirà en la 
mateixa línia que fins ara.

"El meu objectiu és
treballar per aconseguir 
la independència de 
Catalunya"

Quins consells li donaria als seus 
successors a Arenys de Munt?
Continuar treballant en la mateixa 
línia que queden pocs dies per votar 
i al final ho aconseguirem. En gene-
ral li diria a tothom que gaudeixin 
d’aquest moment. És un privilegi 
poder viure aquest moment històric 
del nostre país. Estem fent història.

Com porta el sacrifici de la seva 
vida personal? 
Tinc la sort de compartir aquesta 
il•lusió de treballar per Catalunya 
amb en Miquel, el meu marit, i això 
fa que sigui més fàcil compaginar 
aquesta responsabilitat.

Marta Encuentra 
“ÉS UN PRIVILEGI PODER VIURE AQUEST 
MOMENT HISTÒRIC DEL NOSTRE PAÍS"

Marta Encuentra Pubia 
Secretariat Nacional ANC 

Marta Encuentra Pubia, nascuda a Barcelona l’11 de desembre del 
1977. 

Diplomada en Nutrició Humana i Dietètica per la Universitat de 
Barcelona. Fundadora i presidenta de l’Associació d’estudiants de 
la facultat; i fundadora i membre de l’Associació Catalana de Nu-
tricionistes. Impulsora del Col·legi Professional de Nutricionistes 
de Catalunya. Des de fa 19 anys que coneix Arenys de Munt i hi 
viu des de l’any 2000. Ha estat membre de l’AMPA de l’Escola 
Bressol La Petjada i de l’AMPA de l’Escola Sobirans. És membre 
de l’ANC d’Arenys de Munt des del 2012 i coordinadora des del 
maig del 2013.

Al maig del 2014 ha estat escollida membre del Secretariat Nacio-
nal de l’ANC i representant de la comarca del Maresme.

Elisa Boullón 
premsa@arenysdemunt.cat

ENTREVISTA MARTA ENCUENTRA I
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Des del Govern actual se'ns diu 
que aquesta obra serà la més 
important pel futur d'Arenys de 
Munt. No en dubtem.
Però malgrat això s'han obert 
molts dubtes. Dubtes que han 
estat expressats per veïns en el 
decurs de les reunions que s'han 
realitzat. 
Com és que no s'han acceptat cap 
de les seves propostes? Algunes 
com:

• Solució als problemes actuals 
de compactació de les llambor-
des? 

• Col•locació de reductors de 
velocitat?

• Col•locació de més embornals 
per engolir l'aigua i evitar que 
en circuli més per la calçada?

• Abaixar els fanals per tal que 
il•luminin més?

• Reduir el nombre de passeres? 
• I dubtes plantejats com:
• Quan es realitzaren les obres 

de la Rambla Sant Martí i de 
Riera i Penya? 

• Si la calçada la pagaran el ve-
ïns, perquè no s'urbanitza tota 
la Riera? 

• Continuaran havent-hi Riera-
des?

• Quedarà resolt el problema de 
la sorra i de la pols? o continu-
arà havent-hi, tot i estar asfal-
tada?

• Quan se solucionarà el proble-
ma del Rial de Can Cornei?

• Qui pagarà si no es reben les 
subvencions?

• Qui pagarà l'increment de 
l'obra?

• Es compliran les normatives le-
gals en tot el procediment?

• Pagaran tots els veïns de forma 
justa o hi haurà veïns discrimi-
nats que hauran de pagar més?

Massa dubtes plantejats pels ve-
ïns i no resolts.
I finalment, perquè no es deixa 
als veïns prendre la decisió fi-
nal sobre el pagament d'aquesta 
obra?
Aquest govern, realment està a 
favor del dret a decidir? 

L'obra d'urbanització 
superficial de la 
Riera, els veïns 
podran dir la seva? 

Esquerra Republicana de
Catalunya d’Arenys de Munt

Assemblea de la Candidatura 
d’Unitat Popular d’Arenys de Munt

Convergència i Unió 
d’Arenys de Munt

Partit dels Socialistes 
de Catalunya d’Arenys de Munt

En aquests nou mesos de vida del 
Pacte per Arenys de Munt s’ha 
tirat endavant una part molt im-
portant del Pla d’Actuació Mu-
nicipal (prop del 50 %) i consi-
derem que hem assolit totalment 
gairebé una seixantena d’aquells 
cent vuitanta-cinc punts. Segui-
ment que es pot fer des de la pà-
gina web de l’Ajuntament. Enca-
ra així, la nostra satisfacció com a 
part de l’Equip de Govern no està 
complerta del tot ja que queda 
molta feina per fer.

Feina que s’ha de visualitzar 
sobretot en l’inici de la urbanitza-
ció superficial de la Riera després 
de l’estiu, obra que ens permetrà 
guanyar en qualitat de vida i en 
neteja. Projecte que ja s’ha encetat 
amb reunions amb afectats, pos-
sibles constructors i tothom inte-
ressat en aportar el seu granet de 
sorra.

I feina que s’ha de convertir 
en millora social. L’ampolla mig 
buida en aquest sentit és la futura 
aplicació de la Llei de Reforma de 
l’Administració Local, coneguda 
com ARSAL, que en el proper 
2015 pot provocar la desaparició 
de la regidoria de Benestar Soci-
al  en favor d’un ens superior i a 
la vegada més llunyà, més des-
connectat de les necessitats reals 
de les persones. L’ampolla mig 
plena, en canvi, és la inversió en 
obra social per part de La Caixa 
de més de 21.000 Eur destinats al 
Magatzem d’Aliments i 3.000 Eur 
al menjador social. Diners que 
venen molt bé per tal de poder 
adequar unes instal•lacions en 
precari que per desgràcia i per 
culpa de la intensitat de la crisi 
cada dia tenen més usuaris. S’ha 
fet una molt bona feina per acon-
seguir-ho, la qual cosa demostra 
que també cal saber estar i tenir 
aptituds.

Des del PSC continuem apor-
tant la nostra experiència i els 
nostres valors per tal de millorar 
la vida dels nostres vilatans i vi-
latanes. Amb responsabilitat i co-
herència, com sempre hem fet. I 
som conscients que la feina que 
s’acaba avui té continuïtat demà.  

Arenys de Munt 
continua rutllant

Amb l'arribada de l'estiu l'activi-
tat al poble es multiplica. En un 
poble amb tantes entitats com el 
nostre, tothom té ganes de fer co-
ses, de sortir al carrer, de viure 
de ple, de fer poble, de gaudir de 
la fresca de la Riera, la fira de la 
Cirera, la flama del Canigó, les 
Bredes, actes del Tricentenari, la 
piscina, el Mulla't per l'esclero-
si múltiple, el torneig d'estiu de 
futbol-sala, i un munt de coses 
més.

Com deia un eslògan de fa 
uns anys, els d'Esquerra sem-
pre hi som, ja sigui organitzant, 
col•laborant, participant. Des 
de l'ajuntament, des de les enti-
tats o com a vilatans. L’entrada 
a govern ha comportat un esforç 
molt gran per l'alcalde i pels re-
gidors que s'han vist absorbits 
per una voràgine de feina, poc 
a poc esperem que la feina, el 
seu esforç i la voluntat de diàleg 
donin els seus fruits amb l'ajuda 
dels companys de govern i com 
no, de tots el vilatans.  

Gairebé  s'han complert la 
meitat dels objectius del PAM 
(Pla d'Actuació Municipal). El 
projecte de urbanització de la ri-
era va endavant i ens esforçarem 
i ajudarem en tot el que puguem 
a la regidoria d'Urbanisme per-
què sigui un èxit, per primer cop 
utilitzem productes no tòxics per 
tractar els plàtans de la riera, en 
motiu del Tricentenari es va fer 
una visita guiada al Born i s'han 
recuperat els concerts a Can Sala 
de Dalt, en fi que no parem. Som 
com tots els vilatans d'Arenys 
de Munt, i que no pari, gaudiu 
d'unes bones i merescudes va-
cances d'estiu, que la tardor serà 
moguda.

11 de setembre, aniversari de 
la consulta amb la presentació 
del llibre, viatge a Escòcia, apro-
vació llei de consultes, convoca-
tòria i per fi  el 9 de novembre 
podrem votar per la llibertat del 
nostre país.

Visca Catalunya Lliure!

Els d'Esquerra 
sempre hi som

5 anys i un dia, 
camí del 9N2014

Enguany el 13 de setembre farà 5 
anys de la 1à consulta per la In-
dependència. Una consulta que 
gràcies a la implicació de molts 
gent d'Arenys de Munt va ser un 
èxit, 5 anys de la consulta i 300 de 
l'abolició dels nostres drets més 
fonamentals i enguany el 9 de 
novembre podrem decidir si els 
recuperem

El parlament està enllestint la 
llei de consultes. Ho està fent des 
de la plena sobirania que té com 
a PARLAMENT en majúscules. 
Com a màxima representació de 
la voluntat popular del poble Ca-
talà.

Des de CiU a Arenys de Munt 
treballarem incansablement per 
què la consulta es pugui dur a 
terme i tothom pugui expressar 
lliurement la seva voluntat. Al 
costat del parlament i al costat 
del President. 

Som plenament conscients que 
el procés sense CiU no seria pos-
sible, que sense la determinació i 
compromís del President no arri-
baríem a port. Igual que el 13 de 
setembre de 2009 vam tenir clar 
que calia que CiU estigués amb la 
consulta, per que ens ho creiem i 
per que donàvem la força neces-
sària per avançar.

Pel que fa al poble seguim tre-
ballant de valent des de l'equip 
de govern, l'explicat en aquesta 
revista ho demostra. Demostra 
que el canvi de govern era neces-
sari per avançar en els projecte 
importants pel poble. Posar el po-
ble i les persones en el centre i no 
els indicadors i la ideologia, ide-
ologia sense criteri i des del punt 
de vista que es te la raó absoluta. 

Per això Fem i Farem feina al 
costat de les persones, per i amb 
les persones. La feina i la manera 
de fer així ho demostren.

Bon estiu i esperem amb molta 
il·lusió el setembre, l'11 de setem-
bre començarem un final de 2014 
emocionant i decisiu per el futur 
del nostre país CATALUNYA, 
Visca!!!!
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El passat 17 de maig, a 
la Sala Municipal,l'equip 
de govern va organitzar 
un dinar d'agraïment a 
totes aquelles persones 
que van treballar durant 
tota la Capitalitat de la 
Sardana i a les cuineres 

d'Arenys de Munt que 
col·laboren en nombro-
ses activitats populars.

L'elaboració dels plats 
va anar a càrrec dels 
propis regidors i regi-
dores de l'ajuntament 
d'Arenys de Munt.

“Collita pròpia” de TV3 es fa 
ressò sovint d’Arenys de MuntDinar de reconeixement a la tasca de la Comissió 

Organitzadora de la Capital de la Sardana 2013

imatges per recordar

TRIBUNA

Tornem amb una nova publicació de 
l’Amunt Arenys, aquest cop amb 
més continguts i amb més espai 
per explicar informació rellevant 

de l’activitat política municipal en dife-
rents àmbits; hem passat de les setze a les 
trenta-dues pàgines. Ara que disposem 
de més espai, hem encetat les entrevistes 
a persones destacades del poble, sigui per 
fets concrets o per una trajectòria vital que 
cal posar en valor. Estic convençut que  
poder comptar amb visions de persones 
que conformen un poble tan singular com 
el nostre, enriquirà de continguts l’Amunt 
Arenys.

Arenys de Munt és un poble amb mol-
tes activitats, i mai podrem fer-lis justícia 
encabint-les en un diari, ni tan sols en cap 
mitjà de comunicació tradicional, però 

almenys, aspirem a poder explicar-les fent 
un exercici d’aproximació de la realitat que 
ens envolta.

Som un ajuntament auster i tenim un 
butlletí amb pocs recursos, però això no 
ens impedeix ambicionar el millor. No 
ens podem permetre molt més perquè les 
prioritats són moltes, però disposem de 
moltes ganes i energies per tirar aquest 
projecte endavant. Haver doblat el nombre 
de pàgines no s’ha traduït en un increment 
del cost important, només 7 cèntims més 
per unitat, però sí que ha suposat un major 
esforç personal. Si aspirem a tenir el millor 
per a Arenys de Munt, si disposem de pocs 
recursos, ho hem de suplir amb molta ima-
ginació, treball i esforç. No hi ha garantia 
d’èxit, però sí que tindrem més possibili-
tats d’ensortir-nos si ens ho creiem i treba-

llem de valent.
És tot un honor poder estar al capdavant 

d’una regidoria com és imatge i comu-
nicació, de la qual assumeixo la direcció 
d’aquest butlletí i del web municipal, entre 
altres coses. Sacrificar hores de dormir, 
patir una mica a darrera hora abans de 
publicar, és un sacrifici necessari si final-
ment el resultat, encara que modest, ajudi 
als arenyencs a disposar d’un nou mitjà de 
comunicació com és l’Amunt Arenys.

Un projecte modest però que ambiciona el màxim per a Arenys de Munt

Josep Sànchez Camps
Regidor de Comunicació

 i Noves Tecnologies


