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Homenatge als 25 anys de l’Associació de 
Puntaires 

Es posa en marxa la Regidoria 14

pàg. 11

pàg. 14

pàg. 05

pàg. 12

pàg. 06

pàg. 13

3.919 arenyencs i arenyenques han votat al 
referèndum

Enllestides les obres de la pista de Sant Martí 

32 Sol·licituds per demanar ajudes per pagar l’IBI

Més de 700 persones han gaudit del trenet 
d’Arenys de Munt

pàg. 8 i 9 pàg. 16

Entrevista a Pol Forn Díaz (investigador en computació quántica) 

Homenatge als 25 anys de l’Associació de 32 Sol·licituds per demanar ajudes per pagar l’IBI

Més de 700 persones han gaudit del trenet 

Ampliada la zona de jocs
del parc Can Jalpí

3.919 arenyencs i arenyenques han votat al 

Enllestides les obres de la pista de Sant Martí 
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Mirem també tot el que falta per fer, siguem crítics amb tot el que no s’ha fet prou bé, compa-
rem amb el que fan pobles veïns...però també mirem com s’ha transformat la nostra vila en els 
últims quatre anys, amb el màxim d’objectivitat possible.

Del Pla d’Actuació Municipal 2013-2015, el compromís públic amb la ciutadania del govern 
que tinc l’honor d’encapçalar, vam assolir el 85% dels objectius. D’aquell període ens ha que-
dat, entre moltes altres coses, la reforma de plaça de l’Església, la urbanització superficial de la 
Riera entre la carretera de Torrentbò i el rial Bellsolell, l’increment de més del 42% els recursos 
destinats a famílies vulnerables, la homologació de l’Aula d’Adults, i el projecte Brigada Jove.

Actualment, ja han estat assolits totalment més de 125 dels 385 objectius operatius definits en el 
PAM2015-2019: el projecte RADARS per a la gent gran, les IV Jornades Literatura i Territori, el 
nou sistema de megafonia al pavelló del Torrent d’en Terra, la nova màquina d’escombrar i el 
nou vehicle de la policia, l’ampliació de la recollida selectiva porta a porta a les urbanitzacions 
de Can Jalpí, Can Sagrera i La Creueta, la posada en marxa la carpeta del vilatà al web muni-
cipal  per a la gestió dels tràmits, la reforma de la Pista Municipal, el sistema de vídeoactes, les 
subvencions per a les empreses que contracten aturats de més de 40 anys, el Festival de Santa 
Florentina, la D.O. d’Alella, l’aigua a Torrentbò, el nou escut d’Arenys de Munt, etc. etc.

I tot plegat -analitzem i comparem- treballant amb recursos limitats i amb una pressió fiscal 
baixa. Em remeto a l’estudi de l’Oficina de Projectes Transversals i de Suport a la Gestió de la 
Diputació de Barcelona -en el que compara aspectes de governança, pressupost i personal dels 
20 municipis de Barcelona que tenen entre 8.000 i 10.000 habitants-  i que conclou que l’Ajunta-
ment d’Arenys de Munt és dels més eficients, és a dir, que presta serveis amb un cost per sota 
de la mitjana tant en despesa de personal com en despesa de béns i serveis.

Una altra sensibilitat palesa d’aquest govern municipal és la contractació d’obres i serveis a 
la gent d’Arenys de Munt: l’any 2014 l’Ajuntament va pagar factures per un import total de 
683.788 € a 85 industrials, comerços i professionals locals; l’any 2016 hem pagat 1.042.130 € a 
109 proveïdors locals. I sempre pagant les factures dels proveïdors en un termini inferior als 
30 dies. I una altra dada objectiva: en aquests quatre anys hem retornat 2,3 milions d’euros de 
deute viu, deute que havien contret governs anteriors, és clar.

I hem arribat a l’esperat mes d’octubre, en el que 3.919 arenyencs i arenyenques hem exercit el 
dret a vot en el referèndum on el govern de la Generalitat ens preguntava “Vol que Catalunya 
sigui un estat independent en forma de república?”, una participació que representa el 59% del 
cens i 178 vots més que els comptabilitzats a les eleccions municipals 2015, una dada a tenir en 
compte. Un referèndum que, ben segur, és el començament d’una nova etapa per a Catalunya. 
I en aquesta tardor, a la nostra vila també comença una nova etapa en la que s’inicien les espe-
rades obres d’urbanització superficial de la Riera, s’acaba la reforma de l’Esplai, s’inicia el pla 
d’asfaltat de carrers... i en la que les millores en l’espai públic i en els equipaments se succeiran 
una darrera l’altra i, al capdavall, anirem  fent camí i complint els compromisos amb rigor, 
eficiència i transparència. Com sempre. 

• Votacions al Ple 
• Cartipàs Municipal 

• ALCALDIA
        - Agenda
        - L’Ajuntament d’Arenys de Munt, un dels més eficients de Barcelona

• SEGURETAT I GOVERNANÇA
        - 3.919 arenyencs i arenyenques han votat en el referèndum de 
          l’1 d’Octubre
        - La Policia local ja disposa d’armilles antibales unipersonals
        - Trobat sa i estalvi l’home desaparegut d’Arenys de Munt
        - Reunió amb la Direcció General de Trànsit

• BENESTAR SOCIAL
        - L’Ajuntament d’Arenys de Munt rep 32 sol·licituds per fer front         
          al pagament de l’IBI en el primer any de la concessió.
        - Instal·lats els sistemes d’inducció per a persones sordes al 
          mostrador de l’edifi ci de Cotxeria i a l’OAV
        - Festa del primer aniverasri del Projecte Radars

• EMPRESA MUNICIPAL
        - La gestió d’aigua per part de GUSAM genera un superàvit que 
           permet invertir 145.000 € en la xarxa d’abastament d’aigua el 2016

• IGUALTAT
        - L’Ajuntament contra l’homofóbia, la bifóbia i la transfóbia
        - Finalitzat el taller de creixement personal mitjançant l’escriptura 
          terapèutica

• SANITAT I SALUT
        - La piscina Municipal acull, un any més, el Mulla’t per l’esclerosi 
          Múltiple
        - La Caixa atorga una subvenció a la residència geriàrtrica 
           Nostra Sra. del Remei per la compra de material tècnic i llits articulats.

• ENTREVISTA a Pol Forn Díaz (Investigador en computació   
    quántica).

• ENSENYAMENT
        - Obertura de les IV Jornades de Literatura, Territori i Educació

• CULTURA I FESTES
        - Arenys de Munt celebra el Dia internacional de la música
        - El segon cicle del Festival Polipoètic Re-Vers va fi nalitzar el                 
          dissabte amb el concert Toti Soler i Gemma Humet acompanyats 
          dels músics Marc Prat i Arnau Figueres.
        - Celebració del 25è aniversari de l’AFA

• CULTURA I FESTES
        - Les Big Bands d’Arenys de Munt i la Seu d’Urgell juntes el 
           passat cap de setmana
        - L’Associació de Puntaires d’Arenys de Munt homenatjada pels 
          seus 25 anys d’història.
        - Acte de lliurament de premis de la 29a mostra Literària

• MEDI AMBIENT
        - Acaben els treballs forestals a les urbanitzacions Tres Turons i 
          Collsacreu.

• ESPORTS
        - Medalla d’or per a Eloi Casals Pascual al Campionat d’Europa 
           de patinatge Artístic
        - Enllestides les obre de reforma de la pista Municipal
        - Mònica Olivares, presidenta del C.E. Arenys de Munt, guardonada 
           per la Federació Catalana de Futbol
        - Acte de reconeixement al 1r equip masculí d’hoquei patins pel 
           seu passi a OK lliga

• PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMERÇ
        - Més de 700 persones ja han gaudit del trenet d’Arenys de Munt.
        - 10 comerços es benefi cien de la línia de subvencions per a
          modernitzar comerç local

• OCUPACIÓ
        - L’atur es redueix en 24 persones el mes de Setembre
        - Realitzada una sessió informativa per ajudar a trobar feina a         
          persones majors de 30 anys
        -Implementació del projecte InnJove! De feina per a joves

• JOVENTUT
        - La Brigada Jove 2017 fi nalitza la seva feina a l’espai públic

• PARTICIPACIÓ
        - Nova sessió del Consell del Poble amb canvi de dinàmica
        - Es posa en Marxa la Regidoria 14

• OPINIÓ PARTITS POLÍTICS

• ESPAI PÚBLIC I URBANISME
        - Ampliació de la zona de jocs del parc de Can Jalpí, tirolina de 20 
          metres i multijocs amb tobogan i cabanya
        - Obres de millora de la mobilitat per a vianants a Sobirans, 
          passatge de Cotxeria i Bellsolell 
        - Comença a treballar la nova maquina escombradora
        - Desencallats els serrells pendents de la Canalització de la Riera
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Cartipàs Municipal

22/12/2016

19/01/2017

06/02/2017

16/02/2017

16/03/2017

20/04/2017

Joan Rabasseda i Ferrer
Alcalde - Governança i Territori
jrabasseda@ademunt.cat 

Josep Sànchez i Camps 
1r tinent d’Alcalde
Coordinació, Economia i Comunicació 
jsanchez@ademunt.cat 

Àngels Castillo i Camps 
2a tinent d’Alcalde 
Benestar Social, Convivència i Ocupació 
acastillo@ademunt.cat

Tonia Vila i Paituví 
3a Tinent d’Alcalde
Ensenyament, Cultura i Festes
tvila@ademunt.cat 

Marta de la iglesia i Formatger
4a tinent d’Alcalde
Esports, Sanitat i Gent Gran
miglesia@ademunt.cat 

Àngel C.Vallcorba
Seguretat, Espai públic i Joventut 
acvallcorba@ademunt.cat

Maria Ballester i Jimènez 
Regidora
mballester@ademunt.cat 

Lluis Campasol i Terrats
Regidor
llcampasol@ademunt.cat 

Marc Tarrés i Cruanyes
Regidor
mtarres@ademunt.cat

Lourdes Paituví i Colomer
Regidora
lpaituvi@ademunt.cat 

Josep Manel Ximenis i Gil
Regidor
jmximenis@ademunt.cat 

Esther Sànchez i Sànchez 
Regidora
mtarres@ademunt.cat

Ramon Planas i Freixas
Regidor
rplanas@ademunt.cat
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Proposta de modificació parcial de la plantilla de treballadors i de la relació de llocs de 
treball de l’Ajuntament. 
Proposta de pròrroga del conveni urbanístic signat amb els propietaris del sector B5-Ro-
als. 
Proposta de resolució de l’adjudicació de la concessió administrativa demanial dels 
terrenys per instal·lació d’un centre repetidor de telefonia mòbil multi operadora. 
Proposta d’aprovació de les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions 
sobre l’impost de béns immobles. 
Proposta d’aprovació del manifest institucional del dia europeu de la mediació. 
Proposta de resolució d’al·legacions al recurs de reposició interposat pels regidors 
Josep Manel “Ximenis” Jiménez i Gil sra. Esther Sánchez sobre l’aprovació de la modi-
ficació dels membres de la comissió del Nomenclàtor. 
Moció dels regidors Josep Manel “Ximenis” Jiménez i Gil sra. Esther Sánchez per 
derogar la Llei d’amnistia del 1977 i per jutjar els crims comesos pel franquisme.
Moció del grup municipal ERC per una mobilitat segura i sostenible al Maresme. 
Moció del grup municipal PSC per donar suport a “Anem a mil”, la iniciativa ciutada-
na per un salari digne. 
Proposta de convocatòria de la licitació i aprovació dels plecs de clàusules de la con-
cessió d’obra pública per la construcció i per la gestió i explotació de pistes de pàdel 
en el terreny annex al pavelló poliesportiu situat al sector B5-Roals.
Proposta d’aprovació del Reglament regulador de l’organització i funcionament de 
l’emissora municipal de ràdio. 
Moció del grup ERC a favor del dret a vot als 16 anys. 
Moció del grup PSC a favor de les persones que tinguin subscrits contactes de préstec 
amb “clàusula sòl”. 
Moció dels regidors Josep Manel “Ximenis” Jiménez i Gil sra. Esther Sánchez i Sán-
chez per la defensa del dret de les dones al treball en igualtat d’oportunitats.
Proposta d’aprovació del Pressupost Municipal per l’any 2017 i plantilla de personal. 
Proposta de modificació de les bases reguladores de la concessió de subvencions en 
l’àmbit social en règim de concurrència competitiva. 
Proposta de resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de les bases de subvenció en 
l’ambit de Benestar Social. 
Proposta de nomenament de representants en órgans col·legiats. 
Proposta de resolució al·legacions i aprovació provisional de la modificació de les 
normes urbanístiques del pla general respecte a la regulació d’usos i paràmetres 
d’ordenació. 
Proposta d’aprovació inicial del Pla especial i catàleg de partimoni històric, arquitectó-
nic i ambiental d’Arenys de Munt. 
Proposta d’aprovació dels plecs de clàusules administratius i tècnics particulars que 
regeixen la licitació de les obres d’urbanització de voreres i calçada de la Rbla. Sant 
Martí i Rbla. Riera i Penya fins C/Rasa.
Proposta de modificació de les bases reguladores de la concessió de subvencions en l’àm-
bit cultural i educatiu en règim de concurrència competitiva.
Declaració institucional: “El món local català amb la campanya casa nostra és casa 
vostra”, per a l’acollida de refugiats.
Moció del grup PDecat relativa a la plaga del “tomicus” i per a una explotació sosteni-
ble dels boscos del Maresme.
Moció dels regidors sr. Josep Manel “Ximenis” Jiménez i Gil i Sra. Esther Sánchez i Sánchez 
per declarar el roure de Gernika i el gran eucaliptus del parc de can Jalpí arbres monumen-
tals de Catalunya i per estudiar la importància mediambiental dels jardins de can Jalpí per 
preservar-los pel futur.
Moció del grup PSC contra les pràctiques abusives de les empreses del sector elèctric, 
la qualitat del subministrament, per una millora de la inversió a la xarxa i pel compli-
ment del protocol de pobresa energètica.
Moció del grup CUP per a què l’Ajuntament d’Arenys de Munt s’adhereixi a la xarxa de 
municipis LGTBI, pobles i ciutats per la diversitat afectiva, sexual i de gènere.
Moció del grup ERC per a l’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum.
Proposta de resolució d’al·legacions i d’aprovació dels plecs de clàusules particulars 
que regeixen la licitació de la construcció i per a la gestió i explotació de 8 pistes de 
pàdel, així com la consergeria del poliesportiu de Can Zariquei.
Proposta de resolució de les al·legacions presentades a l’acord de ple de modificació del 
reglament regulador de la comissió del nomenclàtor i aprovació definitiva.
Proposta de resolució de les al·legacions presentades a l’acord de ple de resoldre l’adjudica-
ció de la concessió demanial per a la instal·lació de centre repetidor de telefonia.
Proposta de modificació de les bases específiques per a la concessió de subvencions de 
concurrència competitiva per a projectes d’emprenedoria.
Proposta de nomenament de representants en òrgans col·legiats.
Moció del grup PSC amb motiu del 8 de març: dia internacional de les dones.
Moció del grup PDecat per instar a l’Ajuntament a establir un conveni de col·laboració 
amb Càritas, Voluntaris per Arenys de Munt i la resta d’entitats que treballen amb 
persones en risc d’exclusió social.
Moció dels regidors sr. Josep Manel “Ximenis” Jiménez i Gil i sra. Esther Sánchez i 
Sánchez de suport al sector agroalimentari català, a semblança del projecte ‘producte 
d’arenys’.
Proposta d’aprovació del reglament regulador de l’organització i funcionament de l’emisso-
ra municipal de ràdio a Arenys de Munt.
Proposta de revocació de l’acord del ple de 1925 pel que es nomenen alcalde i alcal-
dessa honorífics d’Arenys de Munt al rei Alfons XIII I a la reina Victoria Eugenia, 
respectivament.
Moció del grup CUP sobre el futur urbanístic dels espais que ocupen els actuals peatges de 
l’autopista c-32 i dels entorns dels possibles nous accessos a projectar a la c-32.
Moció dels regidors sr. Josep Manel “Ximenis” Jiménez i Gil i sra. Esther Sánchez i Sánchez 
perquè es retornin els diners confiscats pel règim franquista.
Moció del grup PDecat sobre la necessitat urgent de millora d’un tram de la seguretat viària 
de la carretera c-61 entre Arenys de Mar i Arenys de Munt.
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Agenda   

Les conclusions de l’estudi comparatiu dels 20 Ajuntaments de Barcelona del ma-
teix tram de població que Arenys de Munt es pot consultar en el document adjunt.

Informe sobre el grau d’efi ciència de l’Ajunta-
mentd’Arenys de Munt - Gestió estratègica de la 

plantilla de personal .Fitxer:

El pressupost municipal en despeses corrents és inferior a la 
mitjana en 1.176.064 euros, les despeses de personal estan per 
sota en 485.060 euros  respecte la mitjana

OCTUBRE

Alcaldia
L'Ajuntament d´Arenys de Munt, un 
dels més efi cients de la demarcació de 
BarcelonaDISSABTE 28

•A les 10 del matí

Passi de fotos de les Catecolònies
Lloc: Centre Moral   

DIUMENGE 29 
•A les 10 del matí

12a edició de 3 hores de resistència en 
BTT
Lloc: Parc de Can Jalpí 

DIUMENGE 29 
•A les 10 del matí

Castanyada 2017
Lloc: Sala Municipal

     
DIUMENGE 31 
•A partir de les 7 de la tarda

Túnel del terror a l’Escorxador
Lloc: L’Escorxador

 

L’informe elaborat per l’Oficina 
de Projectes Transversals i de Su-
port a la Gestió de la Diputació de 
Barcelona compara aspectes de 
governança, pressupost i personal 
dels 20 municipis de Barcelona que 
tenen entre 8.000 i 10.000 habitants. 
L’estudi explica que l’Ajuntament 
d’Arenys de Munt és dels més efi -
cients, és a dir, que presta serveis 
amb un cost per sota de la mitjana 
tant en despesa de personal com en 
despesa de béns i serveis.

Per elaborar aquest estudi compa-
ratiu, la Diputació va tenir en comp-
te el pressupost i la relació de llocs 
de treball tant dels Ajuntaments 
com de les empreses municipals 
per tal que les conclusions fossin 
el més objectives possible. Segons 
l’informe, Arenys de Munt té un 
pressupost inferior a la mitjana de 
754.558 euros en despeses generals 
i d’1.176.064 euros inferior a la mi-
tjana de despeses corrents. Pel que 
fa a les despeses de personal, aques-
tes estan per sota de la mitjana en 
485.060 euros. Les de béns i serveis 
també ho estan en 631.449 euros. 

Dels 20 Ajuntaments analitzats per 
l’informe, Arenys de Munt està si-
tuat en setzena posició pel que fa a 
despeses de personal i en dotzena 

en les de béns i serveis.

En relació al deute viu, Arenys de 
Munt té un deute de 325 euros per 
habitant, ocupant la posició 12 de 
la llista de 20 pobles d’entre 8.000 i 
10.000 habitants. L’any 2013 el deu-
te viu era de 420 euros per habitant.
 
Per l’alcalde d’Arenys de Munt, 
Joan Rabasseda, aquest estudi fi -
nançat per la Gerència de Serveis 
d’Assistència al Govern Local de la 
Diputació de Barcelona “evidencia 
que, tot i treballar amb recursos li-
mitats i amb una pressió fi scal baixa 
sobre els arenyencs, l’Ajuntament 
presenta un elevat índex d’efi cièn-
cia i demostra el bon resultat de les 
mesures implementades en la go-
vernança des del 2013, malgrat que 
les fi tes assolides estan recaient en 
l’esforç personal del col·lectiu de 
treballadors i treballadores i en el 
govern municipal”.

Per la seva banda, el regidor d’Eco-
nomia i Coordinació, Josep Sàn-
chez, assegura que “el fals debat 
sobre el presumpte sobrecost en 
despesa de personal o en despe-
sa dels serveis que es presten a 
l’Ajuntament d’Arenys de Munt 
queda tancat amb aquest infor-
me”.

NOVEMBRE

DIVENDRES 3 
A les 9 del vespre
Cant dels poetes 
Lloc: Sala Corrioles - Centre 
Moral
   

DISSABTE 4 
A les 10 del matí
XXXVII Cross dels Arenys
Lloc: Parc de Can Jalpí
Campanya Viu el Parc: Sortida guiada
Lloc: Plaça de l’Església
De 4 de la tarda a les 8 del vespre
Campanya Viu el Parc: exposició 
de bolets
Lloc: Edifi ci Mercat
A partir de les 6 de la tarda
Presentació del llibre La bruixa 
del celler
a càrrec de Fina Josep - Lloc: Can 
Borrell

DIUMENGE 5 
De les 10 del matí a les 2 del migdia
Campanya viu el Parc: Exposició de 
bolets
Lloc: Edifi ci Mercat
A les 7 de la tarda
#A punt per berenar - ANC - Sala 
Municipal
A les 8 del vespre
Taller: Dansa d’Arenys de Munt
Lloc: Sala Corrioles - Centre 
Moral

DIMECRES 8 
A 2/4 de 9 del vespre, a Can Borrell
Jornades pràctiques d’elaboració de 
“relleno” a càrrec de Sònia Montilla 
organitza: APAAM
Lloc: Can Borrell

DIJOUS 9 - Festa Major
A les 12 del matí
Reconeixements de servei a la Policia 
Local
Lloc: Can Borrell
A les 8 del vespre
Pregó Festa Major
Lloc: Ajuntament     
A les 9 de la nit
Taller: Dansa d’Arenys de Munt  
Lloc: Sala Corrioles - Centre Moral
A 2/4 de 10 de la nit 
X Nit de l’Esport - Lloc: Castell Jalpí

DIVENDRES 10 - Festa Major
Entre les 12 i les 2 del migdia
Fira d’atraccions
A les 9 del vespre
Correfoc
A 2/4 d’11 de la nit
Espectacle per a adults - Lloc: Sala 
Municipal

DISABTE 11 - Festa Major
A 2/4 d’11 del matí
Ball d’honor a càrrec de l’Esbart Dansaire
Lloc: Davant l’Ajuntament
A les 11 del matí
Ofi ci de Sant Martí
Lloc: Església Parroquial
A 2/4 d’1 de migdia
Recepció dels Martins i Martines
Lloc: Plaça de l’Església 
Tot seguit
Audició i ballada de sardanes
i Dansa d’Arenys de Munt
A les 2 del migdia
Vermut popular
Lloc: Plaça de l’Església 
A les 4 de la tarda
I Torneig de Botifarra
Lloc: Edifi ci Mercat
A les 7 de la tarda
Concert de la Festa Major
Lloc: Castell Jalpí
A 2/4 de 8 de la tarda
I Correquintos popular
Lloc: Plaça de l’Església 
A 2/4 de 10 de la nit
Sopar Jove
Lloc: Plaça de l’Església
A les 11 de la nit
Ball de Festa Major
Lloc: Castell Jalpí 
A les 11 de la nit
Nit Jove
Lloc: Plaça de l’Església

DIUMENGE 12  - Festa Major
A les 11 del migdia
Campanya Viu el Parc
Lloc: Plaça de l’Església
A 2/4 de 12 del migdia
Cercavila de gegants 
Lloc: Des de l’Ajuntament
A les 12 del migdia
XXII Mostra de Relleno  - Lloc: Plaça de 
l’Església
A les 12 del migdia
Lliurament premis 42è Concurs Fotogràfic
Lloc: Sala d’Exposicions Mercè Paluzie 
A les 5 de la tarda
Espectacle infantil - Lloc: Sala 
Municipal
Tot seguit
Xocolatada amb melindros
A les 7 de la tarda
Teatre del Centre Moral: Florido pensil
Lloc: Centre Moral

5.000.000 €

4.000.000 €

3.000.000 €

2.000.000 €

1.000.000 €

         00.00 €
2010 2011 20132012 2014 2015

DEUTE VIU

• 

 
 

 
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• 

 
• 

 
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



OCTUBRE 2017 / AMUNT ARENYS 05

Reunió amb la Direcció General de Trànsit 
per a la millora de la seguretat en els 
accessos a Arenys de Munt

Troben sa i estalvi l’home desaparegut   
d’Arenys de Mar 

Seguretat i Governança

La policia local d'Arenys de Munt 
ja disposa d'armilles antibales   

S’han adquirit armilles antibales i antipunxades d’ús 
unipersonal per a millorar la seguretat dels agents locals

J.C. , de 74 anys d’edat i veí d’Arenys 
de Mar, pujava cada dia a la seva vin-
ya a la zona de can Bellsolell d’Aren-
ys de Munt. La família va donar la 
veu d'alerta a primera hora de la nit 
del divendres 30 de juny, quan enca-
ra no havia tornat al domicili. Imme-
diatament, els serveis d’emergències 
(Bombers, Policia Local i Mossos 
d’Esquadra) van iniciar la recerca 
pels camins de can Bellsolell. La ba-
tuda es va allargar fi ns a la matinada.

El dissabte 1 de juliol al matí es va 
reiniciar el dispositiu de recerca, afe-
gint-se un helicòpter, una unitat cani-
na de Mossos d’Esquadra i ADF als 
que havien començat la nit anterior.  
Gràcies a la col·laboració ciutadana, 
la Policia Local el va trobar sa i estalvi 
tot i que desorientat al veïnat de Sobi-
rans. L’home va ser atès pels sanitaris 
del Servei d’Emergències Mèdiques i 
traslladat a l’Hospital de Mataró pos-
teriorment per explorar-lo.

La Policia Local va trobar-lo desorientat però sa i estalvi
al veïnat de Sobirans 

El passat 13 de juny es va celebrar una 
reunió entre els Ajuntaments dels dos 
Arenys i la Direcció General de Tràn-
sit per tractar la problemàtica de la 
carretera C-61. El regidor de Segure-
tat d’Arenys de Munt, Àngel Castillo, 
va aportar a la reunió les dades de 
sinistralitat registrades per la Policia 
Local que indiquen un increment 
del nombre d’accidents. Per altra 
banda,  l’alcalde d’Arenys de Munt, 
Joan Rabasseda, va exposar, entre al-
tres temes, la problemàtica derivada 
de les cues a l’accés a la urbanitza-
ció Aiguaviva i a l’Ajup, provocades 
pels conductors que surten i entren 
a l’autopista per tal d’estalviar-se 
part del preu del peatge. Conjunta-
ment amb l’alcaldessa d’Arenys de 
Mar, Annabel Moreno, van expres-
sar la preocupació pel fet que en els 
darrers 5 anys s’han comptabilitzat 
32 accidents amb víctimes en aques-
ta zona, sense comptar les topades 
que s’han produït i que s’han resolt 

entre els particulars sense la inter-
venció de la policia.

La directora general de Trànsit, Eu-
gènia Domènec, es va implicar direc-
tament en els temes tractats, va trans-
metre un missatge de tranquil·litat i 
va posar de manifest que, segons els 
indicadors de què disposen, aquest 
nus viari prop de l’autopista C-32 no 
es pot considerar com un “punt ne-
gre” de la xarxa viària de Catalunya.

La Direcció General de Trànsit farà 
arribar a l’Ajuntament un informe 
sobre la seguretat de la carretera 
C-61 i, properament, signarà un con-
veni de col·laboració sobre seguretat 
viària amb l’Ajuntament d’Arenys 
de Munt. La següent etapa per a 
millorar la situació de la seguretat 
a la carretera entre els dos Arenys 
es treballarà també amb la Direcció 
General d’Infraestructures de la Ge-
neralitat.

Fins ara, els policies tenien quatre 
armilles a la seva disposició i la seva 
utilització es feia segons el criteri 
dels mateixos agents. A més a més, 
tots els membres del cos havien de 
compartir les quatre armilles. Nou 
dels catorze agents que formen part 
del cos van sol·licitar aquest element 
d’autoprotecció de manera volun-
tària i ara l’hauran d’utilitzar obliga-
tòriament durant tot el servei.

Als col·legis electorals d’Arenys de 
Munt s’han comptabilitzat un total 
de 4.136 vots, 3.919 vots de persones 
censades a la nostra vila més 217 vots 
de ciutadans als que no ha estat pos-
sible votar en el col·legi electoral que 
tenien assignat. El sistema de gestió 
del cens ha permès que aquestes 217 
persones poguessin votar amb les 
mateixes garanties.

Del total de 4.136 vots comptabilitzats, 
a la pregunta “Voleu que Catalunya si-
gui un estat independent en forma de 
república?” 3.930 han respost Sí, 147 
han respost No, 39 han votat en blanc 
i 20 han emès un vot nul. El 95% dels 
votants ha optat pel Sí.

La participació ha estat del 59%, un 
percentatge que supera en 2 punts 
la participació que hi va haver a les 
eleccions municipals 2015 i que su-
pera en 8 punts la participació en la 
consulta del 9-N del 2014. La jornada 
electoral a Arenys de Munt s’ha cele-
brat amb una relativa tranquil·litat i 
sense incidents remarcables. Els tres 
col·legis electorals han acabat unifi -
cant-se tots a la Sala Municipal. Els 11 
regidors i regidores independentistes 
han sortit al balcó de la casa consisto-
rial poc abans de les 10 de la nit per 
informar dels resultats i transmetre 
l’agraïment a tothom qui ha partici-
pat en el referèndum que marcarà la 
història de Catalunya.

3.919 arenyencs i arenyenques han votat
en el referèndum de l’1 octubre
Als col·legis electorals d’Arenys de Munt s’han comptabilitzat un 
total de 4.136 vots, 3.919 vots de persones censades a la 
nostra vila, el 95% ha optat pel SÍ amb una participació del 59%
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Festa del 1er aniversari del Projecte Radars

Benestar Social

Empresa Municipal

L'Ajuntament d'Arenys de Munt rep 32 
sol·licituds per fer front al pagament de 
l'IBI en el primer any de la seva concessió

Instal·lats sistemes d’inducció per a 
persones sordes al mostrador de l’edifi ci 
Cotxeria i a l’OAV
El dijous 27 de juliol es van instal·lar sis-
temes d’inducció mitjançant bucles d’in-
ducció magnètica per a persones amb 
dificultats auditives als mostradors de 
l’edifici Cotxeria i a l’Oficina d’Atenció 
de la Vila. 

En els espais de concurrència pública hi 
solen haver condicions acústicament per-
judicials que afecten negativament l’ente-
niment i la comunicació de les persones 
usuàries d’ajudes auditives. És per això 
que requereixen suports tècnics auxiliars 
que millorin la qualitat de la informació, 
així com la intel·ligibilitat del missatge. 
Mitjançant els sistemes de bucles d’in-
ducció magnètica, els usuaris d’ajudes 
auditives poden gaudir d’un so clar i en-
tenedor, evitant el molest soroll de fons.

 L’Ajuntament és conscient de les neces-
sitats de les persones sordes del municipi 
i es considera que la instal·lació d’aquests 
aparells ajuden a fer inclusius els espais 
on es van col·locar. Aquests espais són 
potencialment receptors de major públic 

i d’assistència d’aquest col·lectiu. Amb 
aquesta actuació, el govern acompleix a 
l’objectiu 22.7 del P.A.M, i també es com-
pleix amb el compromís adoptat al Ple 
Municipal del dia 17 de maig de 2017 
sobre la moció “a favor de la igualtat de 
drets i no discriminació de les persones 
amb discapacitat sensorial”. Des de la re-
gidoria de Benestar Social es continuarà 
treballant per incorporar totes les mesu-
res que siguin possibles per facilitar una 
plena igualtat a aquests col·lectius.

La primera festa d’aniversari del projecte Ra-
dars va tenir una gran participació amb un 
conjunt d’espectacles que van connectar amb 
el públic assistent. Des de l’Ajuntament es 
vol agrair a tots els que van participar a l’acte 
per fer del dia Radars un dia especial. Sense 
tots els implicats, voluntaris, taula Radars i 
usuaris, no seria possible tirar endavant el 
projecte, que s’està desenvolupant correcta-
ment. Implicació, col·laboració, empenta, ga-

nes i entrega són algunes de les caracte-
rístiques que defi neixen a totes aquelles 
persones compromeses amb el projecte.

Des de l’Ajuntament se segueix treba-
llant per fer créixer el projecte i seguir 
construint la xarxa social. Si algú té 
interès en participar pot escriure al co-
rreu: radars@arenysdemunt.cat o trucar 
al 937937982.

GUSAM genera un superàvit que permet invertir 145.000€ en la xarxa d'aigua el 2016
La Junta General de la societat muni-
cipal GUSAM va aprovar per unani-
mitat, el dijous 22 de juny, la memòria 
i els resultats de l’exercici 2016, on va 
assolir un superàvit de 158.855 euros 
que es destinaran a reserves de la so-
cietat. Bona part dels resultats són fruit 
de la bona marxa de la gestió integral 
de l’aigua que ha permès revertir els 
beneficis i incrementar les inversions 
fins a 145.000 euros l’any 2016. La xifra 
total d’ingressos reflectit en el compte 
d’explotació és superior al milió i mig 
d’euros. 

A banda d’aquest superàvit cal desta-
car que l’exercici 2016, i per segon any 
consecutiu, la societat municipal no va 
rebre cap subvenció de l’Ajuntament, 
cosa que passava des de l’any 2010.

El del 2016 va ser el quart exercici 
sencer en què GUSAM va gestionar 
tots els serveis municipals que li van 
ser encarregats per l’Ajuntament du-
rant els anys 2011 i 2012: cicle integral 
de l’aigua, deixalleria, escola bressol i 
neteja d’edificis. A més, va començar 
a gestionar l’Aula de Formació 

d’Adults. El servei integral de l’aigua 
va ser on millors resultats va obtenir.  
Això va permetre invertir 145.047 eu-
ros en la xarxa d’abastament d’aigua 
potable i millorar algunes instal·la-
cions, amb un rendiment de xarxa 
d’un 67%. 

A part d’aquests resultats econòmics 
positius, l’empresa va realitzar inver-
sions i millores a la deixalleria, a l’es-
cola bressol, al servei de neteja d’edi-
ficis municipals i a l’aula de formació 
d’adults.

En el primer any de la seva con-
cessió, l’Ajuntament d’Arenys de 
Munt ha rebut 32 sol·licituds per fer 
front al pagament de l’Impost de 
Béns Immobles (IBI). L’import total 
destinat a aquests ajuts econòmics 
és de 22.500 euros. Les ajudes són 
d’un 50% de la quota de l’impost 
amb un màxim de 257 euros.

Els ajuts s’adrecen a persones em-
padronades a Arenys de Munt amb 
difi cultats econòmiques que estan 

gravades per aquest impost. A més 
a més, les famílies monoparentals 
i aquelles que entre els seus mem-
bres compten amb alguna persona 
amb una discapacitat tenen una 
consideració especial en la valora-
ció per a la concessió de les ajudes.

L’objectiu últim de l’Ajuntament 
és destinar més ajuts socials per a 
qui més ho necessita i, d’aquesta 
manera, impulsar el benestar al 
poble.
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Nova edició de 
balls en línia

Acabada la primera edició del curs 
de Balls en línia, atesa la valoració 
positiva de les persones que hi han 
participat, s’ha donat continuïtat a 
aquesta activitat des de setembre 
amb l’horari habitual: dimecres de 7 
a 8 del vespre. 

L’acollida per part dels usuaris 
d’aquesta nova edició de Balls en lí-
nia ha estat molt positiva, superant la 
demanada d’inscripcions l’oferta de 
places disponibles des del primer dia. 

El ball en línia és alhora una manera 
saludable de treballar el cos fent exer-
cici aeròbic, potenciant la memòria i 
la coordinació, es millora l’orientació 
espacial i es treballa el ritme. Aquest 
taller sorgeix de la regidoria de Benes-
tar Social responent a una de les línies 
estratègiques del Pla d’Igualtat.

El 17 de maig l’Ajuntament d’Arenys de Munt va penjar la bandera multicolor 
a la façana en motiu del Dia Internacional contra l’homofòbia, la lesbofòbia, la 
bifòbia i la transfòbia. Així es va voler commemorar la decisió de l’Organització 
Mundial de la Salut (OMS) de despatologitzar l’homosexualitat, traient-la de la 
llista de malalties mentals.

Malauradament, la discriminació per orientació sexual o identitat de gènere 
continua sent molt present a la societat. Moltes legislacions avalen o promouen 
la discriminació per LGBTfòbia i es continua tractant com a malaltes a les perso-
nes transsexuals a través de la disfòria de gènere.

Malgrat els avenços legislatius dels darrers anys, l’homofòbia continua sent un 
element molt present a la societat i afecta moltes persones. La regidoria d’Igual-
tat de Gènere continua amb el compromís de treballar per la igualtat.

La Caixa atorga una subvenció a la 
residència Nostra Sra. del Remei per la 
compra de material tècnic i llits articulats
Amb data 28 de juny de 2017, La Caixa ha atorgat una subvenció de 
1500€ per portar a terme un nou projecte de renovació de llits 
articulats, cadires i reposa peus

El projecte, subvencionat amb 1.500 euros per La Caixa, servirà per ajudar 
a adquirir llits articulats, cadires i reposapeus. Aquest tipus de material és 
de molta utilitat en pacients amb gran dependència que estan enllitats o bé 
tenen difi cultats de mobilitat i, com a conseqüència, els és molt complicat fer 
accions com aixecar-se o seure. Els llits, cadires i reposapeus geriàtrics tenen, 
tant a curt com a llarg termini, un efecte benefi ciós per a la salut de la gent 
gran.

La principal raó d’aquest projecte és la millora de la qualitat de vida de 
les persones dependents residents al centre i reduir o eliminar els riscos 
relacionats amb sobreesforços físics sobre el sistema muscular i esquelètic.

Igualtat

Sanitat i Salut

L’Ajuntament contra l’homofòbia,
la lesbofòbia, la bifòbia i la transfòbia

Taller de creixement 
personal mitjançant 
l’escriptura terapèutica

La piscina municipal acull, un any més,  
el Mulla't per l'Esclerosi Múltiple
Diumenge 9 de juliol va tenir lloc els actes del Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple 
a la piscina municipal. Un dels que va tenir més èxit va ser el sorteig d’una pa-
nera d’estiu, amb el qual es van recaptar 380 euros. Sumats als 64 euros que es 
van aconseguir amb la venda de productes i donatius es va arribar a un total de 
444 euros recaptats. Aquesta xifra quintuplica els diners que s’havien recollit els 
darrers anys.

L’Ajuntament i la Fundació Esclerosi Múltiple van agrair a tots els establiments 
i comerços que van col·laborar en l’elaboració de la panera i els van emplaçar a 
continuar amb la iniciativa l’any vinent. Després de l’èxit de la primera edició, 
també tenen la intenció de sumar més col·laboradors i comerços, de manera que 
la panera vagi creixent cada any en premis i així millori la recaptació.

El dimarts 4 de juliol es va donar 
per acabat el Taller de creixement 
personal mitjançant l’escriptura. 
La valoració de l’activitat per part 
de les persones participants va ser 
molt positiva. També es van rebre 
més demandes per fer tallers simi-
lars.

Aquest taller va sorgir de la deman-
da de diverses persones que tenien 
interès en aprofundir en un treball 
d’autoestima i autoconeixement. 
La regidoria d’Igualtat de Gène-
re emmarca aquesta activitat dins 
l’espai Dona del Pla d’Igualtat.



OCTUBRE  2017 / AMUNT ARENYS 08

Entrevista
Pol Forn Díaz
Investigador en computació quàntica.

Per començar, Pol, explica’ns la teva 
formació com a investigador.
A mi m’interessava fer experiments, 
mesurar coses, tocar-les amb les 
mans, i a la Universitat de Barcelona 
hi ha gent que en fa, però no era el 
tipus d’investigació que volia fer jo. 
Vaig mirar per Europa i vaig poder 
estar en el lloc adequat en el moment 
adequat. Vaig trobar una plaça a Ho-
landa, a la Universitat Tècnica de 
Delft, una ciutat de 100.000 habitants 
prop de Rotterdam. Hi ha molts en-
ginyers de la UPC que van allà a fer 
el màster i s’hi queden a fer el doc-
torat. És una universitat coneguda a 
nivell europeu.

Un cop tens el doctorat pots decidir 
si anar al món de la indústria, a l’en-
senyament o seguir estudiant i fer un 
postdoctorat, que és agafar experièn-
cia laboral com a doctorat, ja que un 
cop tens el títol has d’exercir abans no 
puguis tenir una plaça com a investi-
gador. Just en acabar el doctorat vaig 
estar uns mesos al Massachusetts Ins-
titute of Technology (MIT), que està 
a Boston. I d’allà vaig passar a fer el 
postdoctorat a la Universitat Tecnolò-
gica de Califòrnia, prop de Los An-
geles, on vaig estar dos anys. Llavors 
vaig passar al Canadà, a l’Institut 
de Computació Quàntica, dins de la 
Universitat de Waterloo, prop de To-
ronto, a la banda est del Canadà.

Què és la física quàntica, en
paraules que tothom pugui
entendre?
La meva investigació en concret és 
la computació quàntica: fer servir 
les propietats quàntiques dels siste-
mes per computar. Utilitzar-ho com 
una aplicació. Tot el món i tot el que 
hem observat es pot explicar per la 
teoria quàntica; la llum, la matèria, 
tot té una descripció quàntica. Això 
vol dir que les partícules tenen unes 
propietats que no són les mateixes a 
les que estem acostumats. Hi ha dues 
o tres propietats clau. Una és la su-
perposició. Un exemple és que si tu 
tens una pilota i la tires contra una 
paret, rebotarà. Si la poguessis tirar 
molt fort acabaries travessant la pa-
ret. Però quànticament les partícules 
no són una bola, són com un núvol. 
Si ho tires contra la paret la majoria 
de vegades rebotarà, però pot ser que 
una part del núvol aparegui darrere 

la paret, i que, una vegada de cada 10 
mil milions, un àtom travessi la paret. 
I això es mesura. L’exemple més clar 
és la desintegració dels àtoms de la 
radiació nuclear.

“Un ordinador quàntic [...] 
pot calcular el resultat de re-
accions químiques, 
efectes del canvi climàtic; 
pots simular materials nous 
de superconductivitat
energètica, i també per a la
investigació de fàrmacs, 
malalties, deformacions, càn-
cer...”

I la meva investigació és aprofi tar les 
propietats de la física quàntica per 
buscar aplicacions a coses que pu-
guin ser útils. Si a un àtom en repòs 
n’hi dic zero i al mateix àtom excitat 
energèticament n’hi dic u, ja tinc un 
bit. I els ordinadors ho processen tot 
amb zeros i uns. Però els àtoms pot 
ser que es trobin al zero, a l’u o al 
mig. I tinc un sistema que em permet 
calcular la possibilitat que sigui zero 
o que sigui u. I això té a veure amb 
la teoria dels universos paral·lels. Es 
tracta d’aprofi tar-los per fer un càlcul 
massiu paral·lel a la vegada. No entro 
massa en detall, però ja és una idea 
aproximada de com funciona la com-
putació quàntica.

I això quines aplicacions útils pot te-
nir per a les persones?
Quan ets capaç de controlar molts 
bits quàntics, pots fer un ordinador 
amb més capacitat que tots els ordi-
nadors de la terra junts. És una mà-

quina del futur que ja està arribant 
i que permetrà fer coses que ni ara 
mateix sabem que podem fer. Amb 
la criptografi a actual, quan tu pagues 
una cosa per internet amb la targeta, 
aquella informació queda encripta-
da i si algú la intercepta troba infor-
mació indesxifrable. Per desxifrar-la 
necessita un aparell que agafi  un 
número gegant, de 100 xifres, i que 
busqui els seus nombres primers. I 
això els ordinadors que tenim no ho 
poden fer. El millor ordinador del 
món necessitaria l’edat de l’univers 
per poder desencriptar aquests mis-
satges. Però resulta que el primer al-
goritme quàntic que es va descobrir 
ataca aquest problema i pot factorit-
zar un número gegant en qüestió de 
minuts o hores. La criptografi a actual 
està amenaçada. El dia que tinguem 
un ordinador quàntic podrem veure 
el que diu tothom, el que compra to-
thom. Això sona apocalíptic i a arma 
de control mundial, com la bomba 
atòmica. Hi ha qui diu que el primer 
país que tingui un ordinador quàntic 
tindrà el domini geopolític del món 
perquè podrà atacar la informació 
dels altres països. Però això que sona 
perillós d’entrada també dóna la so-
lució, que és la criptografi a quàntica, 
amb un codi nou, amb tècniques dife-
rents, que serà segura fi ns i tot contra 
l’atac d’ordinadors quàntics. Ja hi ha 
una empesa a Suïssa on pots com-
prar aparells d’encriptació quàntica 
que estan protegits fi ns i tot en el cas 
que un hacker tingués un ordinador 
quàntic. Però hi ha més possibilitats. 
Una altra idea és programar aquest 
ordinador quàntic per fer un simu-

lador amb ADN per calcular com 
es torça per la interferència d’altres 
proteïnes. I per saber-ho has de si-
mular totes i cadascuna de les seves 
confi guracions. Una molècula de 50 
àtoms ja no la podem simular ni amb 
la memòria de tots els ordinadors de 
la terra junts. I l’ADN és una molè-
cula gegant. Un ordinador quàntic sí 
que permetria fer-ho. I pot calcular el 
resultat de reaccions químiques, efec-
tes del canvi climàtic; pots simular 
materials nous de superconductivitat 
energètica, i també per a la investiga-
ció de fàrmacs, malalties, deforma-
cions, càncer... Té molt de potencial 
i a tothom li interessa. Ja s’estan fent 
servir ordinadors quàntics per entre-
nar sistemes d’intel·ligència artifi cial, 
xarxes neuronals profundes, i una de 
les branques que desenvoluparem 
amb el professor Latorre és aquesta. 
Ell és expert en intel·ligència artifi cial 
i sempre hi ha volgut barrejar la com-
putació quàntica. Està a l’ordre del 
dia. De fet, a Google els interessa per 
fer robots, que seran quàntics en el 
seu codi de programació. És el que es 
coneix com a aprenentatge automàtic 
de les màquines, que aprenguin per 
si soles. I es tracta de programar-les 
i al fi nal les màquines van soles. No 
sé quan serà però ho veurem, i espero 
que qui ho faci tingui en compte les 
tres lleis de la robòtica, perquè, si no, 
tindrem un problema.

I a què et dediques tu en
concret?
Els àtoms no els veiem, són massa 
petits, però ens creiem els científi cs 
que diuen que hi són. Però la física 
quàntica la pots observar en sistemes 
no atòmics. I jo em dedico a dissenyar 
circuits superconductors d’una mi-
l·lèsima part d’un mil·límetre, que es 
poden arribar a veure sense microsco-
pi. Els refredem fi ns a 10 mil·lèsimes 
de grau per damunt del zero absolut 
i els utilitzem com si fossin àtoms, i 
controlem el seu estat energètic. I això 
permet dissenyar un ordinador prou 
gran que es comporti com un ordina-
dor quàntic. I en això estic treballant. 
D’això en anglès i abreviat són els qu-
bits.

Quan es podrà desenvolupar aquesta 
tecnologia?
Al món hi ha molta gent investigant 
aquesta tecnologia des de fa 20 anys. 
I jo en porto més de 12. Ara existeixen 
processadors que tenen entre 10 i 20 
qubits.  Per arribar a tenir-ne milions 
encara falta temps. Google i IBM es-
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tan invertint en això. IBM ja té un ser-
vei de núvol on pots fer un càlcul fent 
servir el seu miniordinador quàntic 
de 16 qubits. I això ja funciona. Pre-
veuen que aquest any arribaran als 
50 qubits. I ja podran fer coses inte-
ressants. Quines coses? No està clar. 
Hi ha problemes d’optimització que 
es poden solucionar, com per exem-
ple modificar els semàfors d’una ciu-
tat gran o com tallar carrers, i ja hi 
ha llocs del món que treballen amb 
aquestes empreses per atacar aquests 
problemes.
En 5 o 10 anys començarem a sentir 
a parlar de processadors quàntics co-
mercials. Per rebentar la criptografia 
clàssica es necessiten milions de qu-
bits, i això serà entre 10 i 20 anys. Però 
hi haurà un procés d’acceleració, que 
quan s’arribi a 100 serà ràpid arribar 
a mil, perquè tindrà més sortida, més 
inversió, més gent. De fet, les tecno-
logies quàntiques han permès crear la 
figura del físic. La gent no sap a què es 
dedica un físic, com a molt ho saben 
per la sèrie The Big Bang Theory −que 
ha disparat a tot el món el nombre 
d’estudiants de física i ara se sap qui-
na feina pot fer un físic. Abans feies 
només investigació o de professor. 
Ara pots anar a treballar a una empre-
sa que desenvolupi ordinadors quàn-
tics i faràs de físic, perquè has de fer 
càlculs quàntics, programar, dissen-
yar i fabricar un circuit. S’estan creant 
les feines d’enginyer o informàtic 
quàntic, que avui dia no existeixen 

i seran molt buscades. A Barcelona a 
la UPC ja tenen una assignatura per 
fer una pinzellada de programació 
quàntica i els estudiants queden molt 
encuriosits, però no va més enllà.

Això pot garantir que els
investigadors quàntics es quedin a 
Catalunya a fer les seves
investigacions i no hagin de
marxar a l’estranger?
Aquí tenim el superordinador Mare 
Nostrum, amb molts processadors 
que treballen a la vegada i que fa 
coses milions de vegades més po-
tents que un ordinador domèstic. El 
Barcelona Super Computing Center 
ja fa més de 10 anys que existeix i hi 
treballen 400 persones: informàtics, 
físics i matemàtics. I ara m’han con-
tractat perquè volen desenvolupar 
una nova línia de computació quàn-
tica. Ara, si han de fer un càlcul com-
plicat, han de contractar els serveis 
en altres superordinadors que hi ha 
al món. Però quan tinguem un ordi-
nador quàntic aquests superordina-
dors quedaran obsolets, tot i que no 
per a tot. Tindran un competidor i 
els centres com el de Barcelona, en 
comptes de competir amb aquesta 
tecnologia que els deixarà obsolets, 
han decidit incorporar-la.
Ara som un equip de gent, amb 
Juan Ignacio Latorre, físic teòric 
bastant conegut, i muntem un equip 
de físics teòrics i experimentals per 
fer aquí un processador quàntic 
semblant als d’IBM o Google, o al-

tres. Necessitarem bastanta mà 
d’obra qualificada.

Per tant, es pot dir que, 
després de rodar el 

món, tornes a casa...
Sempre he tingut 
la idea de tornar. 
Portava sis anys a 

Amèrica del 
Nord, entre 
EUA i Cana-
dà, i la idea de 

la meva dona 
també era tornar, 

perquè ella també 
és d’aquí. Com a 
mínim volíem tor-
nar a Europa, a un 

model de vida a què ja 

estem acostumats. I on teníem més 
interès era Catalunya. És complicat 
trobar feina de físic, sobretot per 
als joves. I si vols que et contractin 
t’ho has de buscar tu. Encoratjats 
pel Juan Ignacio, vam sondejar el 
terreny per fer alguna cosa aquí i va 
sortir aquesta possibilitat. Ara ja no 
em moc més. Ja em quedo aquí, que 
és el que volia. És bastant excepcio-
nal que pugui fer experiments aquí. 
A molts físics d’aquí quan els ho ex-
plico se sorprenen. Realment és un 
fet bastant curiós. He tornat a estar 
al lloc adequat en el moment ade-
quat.

Quin consell donaries als joves 
d’avui, sigui quina sigui la seva 
orientació professional?
Avui dia és complicat ser jove per-
què hi ha moltes distraccions. S’ha 
de tenir molta voluntat per triar 
una línia d’estudi i concentrar-te. A 
primària i secundària poden perdre 
molt fàcil el nord per les xarxes so-
cials. Tenen un repte. Per altra ban-
da, tenen una capacitat de controlar 
les tecnologies des que són petits 
−el meu fill té tres anys i ja sap fer 
anar el mòbil. Han d’aprofitar el po-
tencial. Quan acabes l’institut i vas 
a fer una carrera, estudies un tema-
ri, però que és limitat i s’han de mo-
tivar a aprendre coses que no t’en-
senyen a la carrera. I la programació 
és la carrera estrella en informàtica. 
Tothom que en sap pot trobar una 
feina d’informàtic. I vull que els jo-
ves ho coneguin. I, pel que m’afec-
ta a mi, m’interessa que es conegui 
molt més que les tecnologies quàn-
tiques, no només la computació, 
sinó que totes les possibilitats d’uti-
litzar la física quàntica com a un 
instrument aniran a més. I treballar 
de físic cada cop serà menys estrany 
i podràs identificar a què es dedica. 
Podrà ser físic o mecànic quàntic.

El procés independentista de Cata-
lunya, com es veu als països on has 
estat?
El lloc on he estat on més se n’ha 
parlat és el Canadà, perquè tenen la 
seva història local amb el Quebec. 
Ara estan en hores baixes, però els 
partits independentistes s’hi estan 

fixant molt. Jo vivia a la província 
anglesa d’Ontario i cada 11 de se-
tembre sortia la manifestació a les 
notícies. Sorprenia que tingués un 
ressò tan gran, però això està en 
boca de tothom que mira a fora del 
seu país, en sent a parlar. Perquè 
passa a Barcelona, que té l’altaveu 
del Barça. Catalunya potser no és 
tan coneguda, però Barcelona té un 
nom. Cada cop identifiquen més 
Catalunya amb Barcelona. Als Es-
tats Units només es preocupen del 
que passa als Estats Units, giren 
l’esquena al món. Són un país ge-
gant. Hi ha qui té curiositat, però no 
és tan fàcil que coneguin Catalunya. 
I menys ara, que ja tenen prou his-
tòria amb el president Trump. Però 
si busques prou trobes gent interes-
sada. Personalment, ho he viscut 
quan vaig marxar als Estats Units 
el 2011 i m’he perdut totes les ma-
nifestacions massives. Tot ho he vist 
des de fora i ha estat bastant sorpre-
nent. Quan vaig marxar no es veia 
que hi hagués políticament la vo-
luntat independentista. Els polítics 
ara segueixen la voluntat de la gent 
del carrer, i el que m’ha sorprès més 
és que la gent s’hagi mogut tant i 
que cada cop la gent tingui menys 
por i digui les coses més clares que 
com es deien fins llavors. I això ha 
afectat la política directament. Ha 
estat una transformació que mai 
hauria dit.

Podràs ser aquí l’1 d’octubre per 
anar a votar?
I tant, m’asseguraré que no tinc res.

Redacció: Amunt TV
Imatge: Miquel Figueroa

“La gent no sap a què es dedica un físic, com a 
molt ho saben per la sèrie The Big Bang Theory”
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Arenys de Munt celebra el Dia 
Internacional de la Música
El 21 de juny, Arenys de Munt es va sumar als actes de celebració del 
Dia Internacional de la música. Aquest dia pretén ser una festa popular 
gratuïta, que s’obre a tots els participants que vulguin oferir música al 
carrer. Hi van participar les corals So de Riera i Clau de Lluna de l’es-
cola Sant Martí, la coral Sobirans de l’escola Sobirans, el grup Selfi es 
Band, les Big Bands Menuts i Remenuts i el combo Disaster Band de 
l’Aula de Música AdM, i els alumnes de la professora Maica Brecha.

A la nit, a l’entrada de la Masia de Can Borrell, van tenir lloc les actua-
cions pensades per al públic adult. Així, van voler sumar-se a la festa 
la Coral del Remei i nombrosos nois i noies del poble estudiants de 
música que van oferir peces a la guitarra i al piano. També va actuar 
el combo Noodles de l’Aula de Música i el combo convidat de Mataró, 
Cómplices de los sueños, que van oferir una nit de música d’altíssima 
qualitat.

El segon cicle del Festival Polipoètic 
Re-vers va fi nalitzar amb el concert de 
Toti Soler i Gemma Humet acompan-
yats dels músics Marc Prat i Arnau 
Figueres. Un concert íntim i tranquil 
en el qual un públic de luxe s’hi va en-
tregar amb total admiració i respecte.

El concert va coincidir amb els 50 anys 
de la carrera musical de Toti Soler, que 
recentment ha estat guardonat per la 
seva trajectòria artística. L’autor nas-
cut a Vilassar de Dalt va presentar 
el seu nou treball discogràfi c, Trans-
parències, una continuació de Vida Se-
creta, el seu anterior àlbum. A Trans-

parències hi ha una sèrie de temes que 
semblen més improvisats, molt lliures, 
molt oberts i que, segons el mateix 
Toti, «parlen fl uixet, sense pressa». El 
cicle va portar quatre recitals, des del 
mes d’abril i fi ns el mes de juny, amb 
Núria de Calella, Joana de Diego, los 
Comino, el grup Alenky o la poesia 
d’Enric Casasses.

Des de la regidoria de cultura es fa una 
molt bona valoració de tot el cicle de 
poesia i música i agraeix l’estreta col·la-
boració amb Michel Sama i Manu Cor-
balán, persones imprescindibles en la 
programació i gestió del Cicle Re-Vers.

El  Festival Re-vers fi nalitza amb el
concert de Toti Soler i Gemma Humet a 
Sala Corrioles del Centre Moral

Cultura i Festes

Arenys de Munt acull les IV Jornades 
Literatura, Territori i Educació

Ensenyament

Celebració del 25è aniversari de l’Aula
Cultural i homenatge a Enric Camón
El mes de maig d’enguany va tenir lloc el 25è aniversari de l’Aula Cultural d’Aren-
ys de Munt. La regidoria d’Ensenyament, juntament amb el professorat de l’Aula 
d’Adults, va organitzar un homenatge a qui fou el regidor de Cultura i impulsor 
de l’Aula Cultural, el professor i llatinista Enric Camón. La sala gran de la Masia 
de Can Borrell es va omplir de gom a gom; veïns, familiars i alumnes i professors 
actuals i antics de l’Aula van voler assistir a l’homenatge.

Josep-Lluís Rodríguez, director de l’Aula de Formació d’Adults, va ser l’encarre-
gat de presentar l’acte, on es van poder escoltar diferents persones vinculades a 
Enric Camón: Eladio Treviño, com a company a l’Institut Tres Turons; Josep M. 
Valls, exalcalde i company de consistori; i Maria Santanach, exalumna.

La vetllada va estar amenitzada pel professor de violí Joan Torrentó, professor de 
l’Aula de Música d’Arenys de Munt. Montserrat Luis, vídua de Camón, va rebre 
un obsequi i va ser l’encarregada de destapar una placa a la façana de l’Escola 
Sant Martí. Finalment, es va plantar al pati de l’escola una olivera en record de qui 
va ser el creador del qual ara és l’AFA Enric Camón.

Més de 140 alumnes inscrits i una quarantena de professors i
organitzadors s’han aplegat a Arenys de Munt per parlar sobre
literatura

L’últim cap de setmana d’abril va reunir a Arenys de Munt unes 200 per-
sones entre professors i estudiants en motiu de les IV Jornades de Litera-
tura, Territori i Educació. Amb el lema “Paisatges de la memòria”, és la 
primera vegada que aquestes jornades s’han fet en un poble del Principat.

Els actes van començar el divendres 28 d’abril a la Sala Municipal amb 
l’acte d’obertura, que va comptar amb la participació de l’alcalde, Joan 
Rabasseda, el coordinador de la Xarxa de Geografi es Literàries 3.0, 
Alexandre Bataller, i la Vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística de 
la Universitat de Barcelona, Alba Ambròs. La conferència inaugural va 
anar a càrrec del professor Llorenç Soldevila, de la Universitat de Vic, que 
va presentar una ruta virtual pel Maresme. També va intervenir Laura 
Borràs, directora de la Institució de les Lletres Catalanes, que va parlar 
sobre com ha de ser la política del patrimoni literari. A la nit es va oferir 
un sopar pels assistents amb recital de poesia i actuació del grup Masú.

Des  de la regidoria de Cultura es va voler donar un caire marcadament 
arenyenc a l’organització dels actes de les Jornades, fet que es va poder 
veure en les activitats musicals, en la participació del Grup Fotogràfi c o la 
biblioteca Antònia Torrent en les activitats o en la ruta literària Domènec 
Perramon, que va comptar amb un bon nombre de professors d’Arenys 
de Munt que van llegir poemes del poeta a diferents llocs emblemàtics de 
la vila.
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Acte de lliurament de premis de la 29a 
Mostra Literària

Cultura i Festes
Les Big Bands d'Arenys de Munt i La Seu 
d'Urgell juntes el passat cap de setmana

El cap de setmana del 27 i 28 de maig 
va tenir lloc la trobada d’intercanvi en-
tre les escoles municipals de música 
d’Arenys de Munt i La Seu d’Urgell. 
Les Big Bands d’ambdues poblacions 
es van reunir de nou per tocar conjun-
tament i compartir un cap de setmana 
ple de vivències.

El dissabten, Les Big Band Remenuts 
i Arenys, juntament amb la Big Band 
de La Seu, van tocar al Calisay d’Aren-
ys de Mar. Diumenge pel matí va ser 

la Big Band Menuts i la de La Seu que 
van oferir un concert a la plaça de l’Es-
glésia, on molta gent va poder ballar a 
ritme de swing. Al migdia, les bandes 
van compartir un dinar al pati de l’es-
cola Sant Martí amb tots els alumnes i 
professors de les escoles de música.

Aquest intercanvi es va iniciar l’any 
passat, quan les Big Bands d’Arenys 
de Munt van passar un cap de setmana 
a La Seu d’Urgell. Esperen que aquest 
intercanvi es renovi per a l’any vinent.

Medi Ambient
Acaben els treballs forestals a les urbanitzacions Tres Turons i Collsacreu

Han fi nalitzat els treballs de reducció 
de la densitat de l’arbrat i estassada 
del sotabosc de les franges perime-
trals de les urbanitzacions de Collsa-
creu i de Tres Turons i la neteja de les 
respectives parcel·les municipals. 

Els veïns poden agafar les branques 

apilades i trossejades.
El cost total d’aquestes actuacions ha 
estat de 21.530 euros, dels quals 9.000 
euros corresponen als treballs fets a 
la urbanització Collsacreu i 12.530,79 
€ a la urbanització Tres Turons, i han 
estat parcialment subvencionades 
per la Diputació de Barcelona.

El passat 30 de maig, el Govern de Ca-
talunya, a través de l’Institut Català de 
les Dones, va homenatjar la tasca feta 
per totes aquelles entitats de dones que 
al llarg de vint-i-cinc anys han treba-
llat per apoderar les dones i enfortir, al 
mateix temps, el teixit associatiu català. 
L’Associació de Puntaires d’Arenys de 
Munt, que l’any 2016 va celebrar el 25è 
aniversari de la seva creació, va ser una 

de les associacions homenatjades.

La consellera de la Presidència i Porta-
veu del Govern, Neus Munté, i la pre-
sidenta de l’Institut Català de les Do-
nes, Teresa M. Pitarch, varen presidir 
l’acte d’homenatge al Palau de la Ge-
neralitat, on hi van ser presents també 
l’alcalde Joan Rabasseda i la regidora 
de cultura Tònia Vila.

L'Associació de Puntaires d'Arenys  de Munt homenatjada pels seus 25 anys d'història

Diumenge 18 de juny va tenir lloc l’entrega dels premis de la 29a Mostra Literària 
d’Arenys de Munt, en la que hi va haver molta assistència de públic, i també força 
participació en la majoria de categories. Enguany s’hi han presentat 152 treballs de 
prosa, 88 treballs de poesia i 9 treballs de microrelats, grup extraordinari que es va 
crear a l’edició de la Mostra de l’any passat per premiar treballs especialment breus 
(140 caràcters). També es va crear la categoria de relats breus per discapacitats inte-
l·lectuals, a la qual no s’ha presentat cap treball. 

A la categoria de prosa, de 6 a 8 anys, va guanyar Josep Juncà amb “El cofre del tre-
sor pirata”. I de 9 a 11 anys la guanyadora va ser Gabriela Manrique amb “No és tan 
fàcil”. De 12 a 14 anys qui va guanyar va ser Joan Maria Dotras amb “l’obra Lliber-
tat”. I de 15 a 18 anys Albert Soler va alçar-se amb el primer premi per “Records ab-
sents”.  I de 26 en endavant va guanyar Fina Joseph per l’obra En nits de lluna plena. 
En poesia de 6 a 8 anys va guanyar Rut Soler amb “La rosa”. I Llorenç Vila amb “El 
poema” va guanyar la categoria poètica de 9 a 11 anys. Jana Màrtir va escriure “No 
sempre”, el poema guanyador de la categoria de 12 a 14 anys. I de 15 a 18 anys no 
hi va haver treballs. De 19 a 26 anys, en poesia, sí que es va donar un segon premi i 
prou, a Tanit Casado, per Mariner, pirata i amor. En més de 26 anys va guanyar Joan 
Gimeno pel poema “D’allò que se’n diu viure”. La categoria de microrelats la va 
guanyar Maria Peña, amb “Què refl exo?” I com que no hi havia treballs presentats 
a relats per discapacitats intel·lectuals, es va donar un segon premi de microrelats.



OCTUBRE  2017 / AMUNT ARENYS 012

Acte de reconeixement al 1r equip 
masculí d´hoquei patins pel seu passi a 
la OK Lliga

El 24 de maig, va tenir lloc a l’Ajuntament una recepció per als jugadors i equip 
tècnic del primer equip masculí d’hoquei patins del CE Arenys de Munt, que 
va aconseguir l’ascens a la màxima categoria, l’OK Lliga. Membres de dife-
rents entitats locals i del consistori van rebre tot l’equip i el van obsequiar amb 
una reproducció del Monument a la Independència amb una dedicatòria de 
felicitació gravada. Tots plegats van compartir un refrigeri a la sala municipal.

Aquesta fi ta històrica, que recorda la d’ara fa 20 anys, va ser possible grà-
cies a la combinació de jugadors joves amb jugadors veterans, tots ells dirigits 
per un gran equip tècnic i que van comptar durant tota la temporada amb la 
perseverança d’un públic que va donar suport partit rere partit. Tots ho van 
donar tot, a casa i a fora. FELICITATS!

Enllestides les obres de la pista
municipal

Medalla d'or per a Eloi Canals 
Pascual al Campionat d'Europa de 
Patinatge Artístic
El patinador arenyenc Eloi Canals Pascual s'ha proclamat campió 
d’Europa de patinatge artístic sobre rodes, modalitat lliure masculí 
categoria júnior, al campionat que es va celebrar a Roana (Itàlia) del 
29 de juliol al 4 d’agost.

Canals ho va aconseguir des-
prés d’executar un programa 
curt, net i sense errades que 
el va posicionar en el primer 
lloc de la classifi cació, a 20 
punts del segon. Posterior-
ment, després de realitzar un 
programa llarg que va assolir 
puntuacions de fi ns a 9’6, va 
consolidar el primer lloc del 
pòdium europeu, a 50 punts 
del seu màxim rival.

Ja és la tercera vegada que 
Eloi Canals aconsegueix una 
medalla en un campionat eu-
ropeu. 

Esports

El 24 de maig, va tenir lloc a l’Ajuntament una recepció per als jugadors i equip 

A principis de juny es van acabar les 
obres de remodelació de la pista munici-
pal. L’obra va durar més temps del que 
en principi s’havia planifi cat perquè es 
va demanar una ampliació de l’espai que 
permeti disputar-hi tot tipus d’esports de 
manera reglamentària. Les obres també 
van servir per instal·lar una nova porta i 
facilitar l’accés a les instal·lacions de per-
sones amb mobilitat reduïda.

El passat 13 de juny, en el marc de la 13a 
Nit de Campions Maresme celebrat al 
Pavelló de Santa Susanna, la Federació 
Catalana de Futbol va fer l’entrega de 
premis als campions i campiones de lli-
ga 2016-2017 i va atorgar quatre guar-
dons especials. 

A l’acte es va retre homenatge a la pre-
sidenta del Club Esportiu Arenys de 

Munt, Mònica Olivares, per la seva tas-
ca en fer créixer el futbol al Maresme.

Des l’Ajuntament agraïm a Mònica 
Olivares la seva implicació en el futbol 
base del nostre poble.  L’any 2015, en 
el butlletí municipal Amunt Arenys, 
pàgina 12 vam recollir una entrevista a 
Mònica Olivares que explicava el pro-
jecte de futbol base a Arenys de Munt.

Mònica Olivares, presidenta del C.E. Arenys de Munt, guardonada per la Federació 
Catalana de Futbol
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Més de 700 persones van gaudir del
trenet d'Arenys de Munt

10 comerços es benefi cien de la línia de 
subvencions per a modernitzar el comerç 

Implementació del projecte InnJove! 
de feina per a joves

Promoció Económica i Comerç

El 27 de juliol va tenir lloc a la sala municipal la sessió informativa del 
programa Sènior Vàlua, que l’Ajuntament, conjuntament amb la Fundació 
Universitària Martí l’Humà, va començar a implementar a partir del mes 
d’agost. El projecte està adreçat a persones aturades majors de 30 anys 
inscrites al SOC almenys des de fa 12 mesos.

Es tracta d’estudiar el perfi l de cadascuna de les persones, les seves habili-
tats, formació i coneixements per tal de buscar allò que sigui necessari per 
incorporar-les al món laboral trobant la feina més adequada. A la sessió hi 
van participar 12 persones.

Ocupació

Realitzada una sessió informativa per 
ajudar a trobar feina majors de 30 anys

L’atur a Arenys de Munt ha tornat a baixar, aquesta vegada en 24 perso-
nes. A 31 de setembre hi ha 448 persones inscrites al SOC, pràcticament 
les mateixes que el juliol d’enguany (446). Podem afi rmar que el mes de 
setembre s’han donat de baixa al SOC pràcticament el mateix nombre de 
persones que s’hi van donar d’alta a l’agost.

L’atur torna a baixar en 24 persones el 
mes de setembre

El 27 de juliol va tenir lloc l’acte de signatura del conveni de col·laboració que 
l’Ajuntament i la Fundació Universitària Martí l’Humà han acordat per a la 
implementació al municipi del projecte d’inserció laboral InnJove!, adreçat a 
persones aturades entre els 16 i els 29 anys que no estudien ni treballen.

El projecte està impulsat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i fi nançat 
per Unió Europea mitjançant el Fons Social Europeu

La iniciativa està emmarcada dins la campanya “Arenys de Munt Emprèn” 
adreçada a emprenedors locals amb línies de suport al comerç i la contractació

Durant el mes d’agost es va posar en marxa el 
Trenet d’Arenys de Munt, una iniciativa de di-
namització comercial i turística del municipi de 
la qual ja van poder gaudir més de 700 persones. 
Els bons resultats d’aquesta iniciativa ha portat 
al govern municipal a decidir repetir  l’estiu de 
l’any vinent.

El recorregut del trenet començava a la zona de 
Riera i Penya hi feia diferents parades fins arribar 
a la gruta de Lourdes.

Els tiquets del trenet només s’han pogut adquirir 
als comerços d’Arenys de Munt en el moment 
de fer compres de productes o serveis locals. 

Una desena d’establiments comercials 
s’han presentat a la convocatòria de 
subvencions per poder portar a terme 
obres de millora, rehabilitació, adequa-
ció, manteniment i conservació. 

La línia de subvencions també permet 
imputar les despeses corresponents 
als dissenys i projectes, producció i 
instal·lació, així com a despeses en ta-
xes, llicències i projectes i honoraris 
tècnics.
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Joventut
La Brigada Jove 2017 ha fi nalitzat la seva feina a l’espai públic
Des de l’1 de juliol fi ns al 31 d’agost, 16 
joves d’entre 16 i 18 anys van partici-
par al projecte, treballant colze a colze 
amb la brigada municipal. Els 8 joves 
que van participar al primer torn van 
encarregar-se de tasques de pintura, de 
manteniment d’espais i equipaments 
municipals i de preparació d’actes. Du-
rant el segon torn, format també per 8 
joves, van fer tasques més concretes en 
espais com el camp de futbol, Can Jalpí 
o l’Escola Sobirans, entre d’altres.

Participació
Nova sessió del Consell del Poble amb canvi de dinàmica

El passat 6 de juliol a les 7 del vespre es va celebrar 
una nova sessió del Consell del Poble a la Sala Muni-
cipal. La trobada va servir per presentar una proposta 
de dinamització del Consell perquè sigui més parti-
cipatiu. S’obre la possibilitat de crear grups de treball 
dels membres no polítics que permetin presentar te-
mes a les reunions formals del Consell.

També es va parlar sobre la possibilitat de proposar 
canvis sobre els objectius marcats al Pla d’Actuació 
Municipal, és a dir, que es puguin prioritzar o debatre. 
Durant el Consell, també es va mostrar el vídeo infor-
matiu que l’Ajuntament va realitzar per la celebració 
del multireferèndum, on es va detallar la despesa que 
va suposar l’organització de la votació.

Es posa en marxa la fi gura de la Regidoria 14
S’hi podrà accedir a través del formulari incorporat al web municipal

2017, any de la llibertat

En primer lloc, volem 
condemnar els actes te-
rroristes del 17 d’agost 
a les rambles de Barce-
lona i a Cambrils, així 
com donar el condol a 
tots els amics i familiars 

de les víctimes.

Volem també recordar la 
gran tasca humanitària 
de la societat catalana, 
tant des de la ciutada-
nia com els serveis d’ur-
gències, ambulàncies, 
personal sanitari, bom-
bers, hospitals, metges, 
taxistes. Davant d’una 
situació d’emergència 
tan complicada, tothom 
va reaccionar amb cal-
ma, serenor i solidari-
tat −taxistes, botiguers, 
hotelers, cambrers−, 

ajudant els afectats.

El govern de la Genera-
litat va reaccionar des 
del primer minut, amb 
una gestió de la crisi 
impecable; juntament 
amb els Mossos d’Es-
quadra, van portar la 
situació amb determi-
nació i altíssima profes-
sionalitat, demostrant 
al món que som un país 
que ja funciona com 
un estat i que tenim 
una policia competent 
i professional. Qui no 
ha estat a l’altura ha si-
gut l’Estat espanyol; el 
govern, el rei i la pre-
msa espanyola han ac-
tuat tard i malament, 
desinformant malin-
tencionadament sobre 
la situació i polititzant 
miserablement uns fets 
gravíssims. Barrejar 
els atacs terroristes i el 
procés d’independència 
és vergonyant i d’una 
irresponsabilitat fora 
de mida; pretenien atu-
rar el referèndum, però 
res ni ningú no ho atu-

rarà.

Catalunya està a punt 
per esdevenir un estat i 
el proper dia 1 d’octu-
bre tenim una cita amb 
les urnes: el referèn-
dum per decidir la in-

dependència. 
Tot està a punt i ERC 
Arenys de Munt ja es-
tem preparats per a la 

campanya del SÍ.

La transparència i la participació 
ciutadana són pilars fonamentals 
del govern d’Arenys de Munt, i 
per això, a banda de retransmetre 
els plenaris en directe i dels diver-
sos canals de participació creats en 
aquests dos anys de govern munici-
pal, ara es posa en marxa la Regido-
ria 14. L’objectiu d’aquesta proposta 
és que els veïns i veïnes i les entitats 
registrades al municipi puguin fer 
qualsevol prec o pregunta al govern 
a través del formulari que trobaran 
al web municipal, i aquest els res-
pondrà al Ple ordinari municipal.

Amb aquesta nova actuació, el go-
vern dóna compliment del P.A.M.: 
“Implementar la fi gura virtual de 
la Regidoria 14 per adreçar precs 
i preguntes al Ple a través del web 
municipal”.

Requisits establerts per poder-hi intervenir:
1. Qualsevol vilatà/na, entitats i associa-
cions, tenen dret a rebre resposta en el 
Ple municipal sobre  precs i/o preguntes 
formulats a l’espai de la Regidoria 14 del 
web municipal.

2. La formulació de precs i/o preguntes 
s’haurà de fer set dies abans de la data de 
celebració del Ple ordinari. 

3. Les preguntes i precs podran ser con-
testats directament per l’alcalde/essa o 
pel regidor/a a qui estiguin adreçats.

4. Es poden fer fi ns a un màxim de tres 
precs i/o preguntes en un mateix espai 
del Regidor 14 per ordre d’entrada.

5. Els precs/preguntes hauran de ser so-
bre temes de competència municipal. 

7. La durada màxima és de 2 minuts per 
a la pregunta i 2 minuts per contestar.  Es 
pot superar aquest termini en funció de 
la rellevància/interés de l’assumpte.

8. La pregunta/prec es publicarà a l’or-
dre del dia del Ple amb el nom i cognoms 
de la persona/entitat que la formula.

9. L’alcalde/essa notifi carà per escrit a 
la persona/entitat, la data del Ple on es 
tractarà el prec o pregunta quan aquesta 
data es conegui. 

10. En cas de denegació, l’alcalde/essa 
també ho notifi carà a la persona/entitat 
interessada i detallant els motius.

11. Es limita el número de precs i pre-
guntes per una mateixa persona/entitat 
a una per sessió plenària i tres a l’any.
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Som un estat

Colpits encara pels recents 
atemptats de Barcelona i 
Cambrils, volem mostrar el 
nostre condol als familiars 
de les víctimes, així com 
l’agraïment per la bona fei-
na realitzada pels treballa-
dors públics d’emergències, 
bombers, treballadors dels 
hospitals, cossos policials, 

voluntaris, etc.

Tot i la fatalitat, volem des-
tacar dos aspectes positius 
que vam poder copsar des-
prés dels fatídics atemptats 
que hem viscut al nostre 

país.

El primer és que hem de-
mostrat que ja funcionem 
com un ESTAT. Tot i que 
l’Estat espanyol va excloure 
els Mossos de l’accés directe 
a la informació antiterroris-
ta de l’Europol, els Mossos 
han actuat amb gran dili-
gència desactivant la cèl·lu-
la terrorista i informant en 
tot moment de la situació, 
en català, castellà i anglès.

I segon, la imatge que 
hem transmès al món. En-
capçalat pel president Puig-
demont, juntament amb el 
conseller Forn i el major Tra-
pero, han sabut gestionar 
en tot moment la situació, 
demostrant que els Mossos 
no tenen res a envejar a cap 
policia estatal i que el cos 
policial de Catalunya és una 
estructura d’Estat que ja 

funciona perfectament.

Però per continuar fun-
cionant com un Estat i 
tenir la resta d’estructu-
res que ens falten, com 
l’Agència Tributària de 
Catalunya o l’Agència 
Catalana de Protecció So-
cial, ens cal tenir un ES-

TAT PROPI.

Per això, més que mai, 
és important que el dia 1 
d’octubre tothom parti-
cipi al referèndum legal 
i vinculant convocat pel 
Govern de Catalunya i 
que tots anem a votar SÍ a 
un nou Estat català, SÍ a la 

República Catalana.

A dia d’avui, com ja ha estat 
una tònica general, tots els es-
forços que es prenen per part de 
l’equip de govern es fan de cara 
la galeria; molta fotografia a xar-
xes socials per tapar les seves 
mancances a l’hora de prendre 
decisions correctes i que afa-
voreixin la vida dels vilatans, 
però −això sí!− en tot allò que fa 
referència a temes ideològics no 

tenen rival. 

Volem posar en valor les con-
tinuades aportacions i avisos 
de coses que es fan malament 
a l’hora de desenvolupar el 
seu famós “PAM”. Segons ells, 
l’acompleixen amb èxit; clar, tot 
depèn del que es consideri com 
un èxit. Pots acomplir-ho però 
de forma inadequada, com per 
exemple les famoses rampes 
d’accés al Bellsolell, amb un ar-
bre al bell mig (ah!, d’això crec 
que no hi ha foto). Ja que fem 
mencions a èxits, podem ano-
menar-ne alguns de molt famo-
sos i vostès els lectors treure’n 

les seves conclusions. 

Per exemple: Riera i els esco-
cells, camí de Lourdes, neteja, 
transparència, urbanitzacions... 
Podria seguir amb moltes co-
ses que cal arreglar, millorar i 
donar-hi solucions. Breument 
vull fer menció al tema neteja 
i el porta a porta, que segons 
l’equip de govern és tot un èxit. 
La meva opinió és que és tot 
un desastre, tant en l’aspecte 
de salubritat com d’imatge del 
municipi; també és important 
el problema d’aparcament que 
patim tots a l’hora d’anar a com-
prar a les botigues del poble i 
com afecta el comerç local (no 
només cal gaudir de la Riera el 
diumenge, sinó poder-hi acce-
dir fàcilment per fer despesa a 
tots els comerços), i l’equip de 
govern opina que els vilatans 
ja en tenen prou amb l’aparca-

ment de Bellsolell. 

Des del nostre grup municipal 
som conscients de les limita-
cions que comporta ser només 
un regidor a l’Ajuntament, i a 
l’oposició, però tenim clar que 
no deixarem de treballar i insis-
tir en el fet que les coses es facin 
bé i no com ara. És necessari 
que puguem tenir accés a la do-
cumentació que sol·licitem als 
Plens i per instància. Si parlen 
de transparència, preguem que 

l’apliquin.

Tenim per companya la 
nostra voluntat 

El futur ens necessita a 
tots plegats

Regidors 
J.M Ximenis
i E.Sánchez

Reescrivim aquest article a 
pocs dies dels l’1 d’octubre. 
L’original l’escrivíem passats 
pocs dies del atemptats a Bar-
celona i Cambrils. Les setma-
nes estan sent dures, posen 
tothom cara a cara amb allò 
més bàsic de cadascuna de 
nosaltres, valors que fins fa 
poc anomenàvem en abstrac-
te ara els estem palpant a flor 
de pell: pau, solidaritat, lliber-

tat, dignitat, identitat.

Les reaccions als fets de l’agost 
i les aspiracions de l’octubre 
de 2017 tenen en comú quel-
com molt gran: l’actitud del 
poble, la gent, les persones. 
No hi ha polític, líder o guru 
a qui regalar l’exercici de la 
pau, la solidaritat, la dignitat, 
la llibertat... abans comencen 
en cadascú de nosaltres, no-

saltres som el primer pas.

I cada vegada que hem sortit 
al carrer a defensar-ho perquè 
la responsabilitat ens empen-
yia des de dintre, ens hem 
trobat tots i hem vist que no 
estem sols. Hem cridat junts 
que no tenim por i que no pas-
saran i aquest desig unànime 

és el que ens fa tan potents.

A força de respondre a una 
realitat que mossega és quan 
entre totes estem recuperant 
el que sempre ha estat i serà 
nostre, la defensa dels nos-
tres drets. Reivindicar-ho 
convençuts és el que ens fa 
perdre la por i la por que 
perdem nosaltres és el que 
comencen a tenir els que 
no ens volen escoltar. És el 
poble el que més ordena.

Avui diem que l’1 d’octu-
bre tornarem a sortir al ca-
rrer com ho estem fent fins 
ara, sabent-nos responsa-
bles i exercint sobirania. 
Avui diem que la convic-
ció ens farà esvair la por 
i la serenor ens avalarà la 

pau.

Avui i sempre diem i di-
rem SÍ a un nou país lliu-
re, solidari, feminista, so-
cialista i ecologista, que 
estimarà la terra i la seva 
gent com estimarà la vida.

Lluitem contra els
autoritarismes!!

(Escrivim aquest article el 25-09-2017, ter-
mini per tancar l’Amunt Arenys. Segur 
que passaran moltes coses abans no sigui 

publicat).

Finalment l’Estat espanyol s’ha 
tret la careta de demòcrata i ha 
mostrat la seva veritable cara, la 
del franquisme que mai va morir.

Detenen polítics, amenacen mi-
tjans, violen la correspondència, 
tanquen webs, assalten depen-
dències del govern, entren sen-
se ordre judicial a impremtes o 
amenacen directors d’institut. Es 
vulneren drets fonamentals com 
la llibertat d’expressió, la llibertat 
d’opinió, la llibertat de pensament 
i molt especialment la llibertat de 
vot, amb l’obsessió d’enfrontar la 
llei a la democràcia i amb la dèria 
malaltissa de recargolar la llei per 
aconseguir que només els benefi-

ciï a ells.

Aquesta és l’Espanya que alguns 
defensen i amb la qual se senten 

còmodes.
Contra aquesta Espanya autori-
tària i dictatorial l’acte més revolu-
cionari que podem fer és votar. És 
al que li tenen més por: a les urnes 

i a la democràcia.

Els catalans, després del 13-09-
2009, hem perdut la por a recla-
mar els nostres drets, hem perdut 
la por a un estat autoritari on res 

ha canviat en 80 anys.

Avui, 25-09-2017, el nostre alcalde 
haurà d’anar a declarar davant la 
fiscalia per una més de les injustí-
cies que patim els catalans. Contra 
les injustícies i contra l'autorita-
risme sempre ens hi trobaran i 
sempre farem costat als que les 
pateixen, també al nostre alcalde.

Però a Arenys de Munt el govern 
municipal també intenta privar 
la llibertat d’expressió, d’opinió, 
de reunió i d’organització, i con-
tra aquest autoritarisme també 
sempre lluitarem i sempre recla-
marem els drets fonamentals dels 
arenyencs, arenyenques i els seus 

representants.

No deixem que vulnerin els nos-
tres drets, ni el govern espanyol 
ni el govern municipal. És el 
poble qui decideix. Que alguns 
no vulguin per als altres el que no 

volen per a ells.

Arenys de Munt continua 
rutllant perquè té un poble 
engrescador; més enllà de les 
discordances polítiques exis-
teixen les persones i nosaltres 
ho tenim molt clar. Als socia-
listes ens tocaria dir que hem 
fet moltes coses, realitzat i em-
pentat projectes, però la veri-
tat és que si les persones no 
haguessin col·laborat res seria 
possible. Perquè és així com 
ens agrada governar, col·labo-
rar i ser: amb connexió, amb 
proximitat, amb participació i 

amb molt de respecte.

El I Sopar de Cuina Intercul-
tural d’Estiu, celebrat el dia 
12 de juliol, va ser un èxit per 
la vostra col·laboració amb la 
regidora; aquest acte, prece-
dit d’uns tallers participatius 
de cuina, cerca la integració i 
la cohesió social, una qüestió 
prioritària per a la nostra regi-
dora. Òbviament no perdem 
mai de vista una caracterís-
tica de la nostra ideologia: la 
igualtat d’oportunitats per a 
tothom i l’erradicació de la 
pobresa. S’han establert prio-
ritats en la contractació de 
persones aturades al nostre 
poble, en la seva formació i, 
en el pitjor dels casos, s’ajuda 
aquelles que estan en situació 
més desfavorida i vulnerable. 
El nostre municipi se situa 
en el 12% d’atur i això no 
vol dir que ens conformem; 
ben lluny d’això, s’acaba 
d’endegar el projecte In 
Jove, per a joves entre 16 i 
28 anys, i el projecte Sènior 
+30, per a persones majors 
de 30 anys, amb l’objectiu 
d’explorar capacitats, for-
mar-los i ajudar-los a trobar 
feina. Per a aquelles famílies 
que passen un mal moment 
s’han creat per primera vega-
da ajudes econòmiques per 
pagar conceptes d’impostos, 
així com ajudes als joves per 
pagar el lloguer i perquè no 
hagin de marxar del nostre 

poble. 

Res aturarà la nostra regido-
ra en concepte de treballar, 
d’aconseguir més benestar 
social i tenir amplitud de 
mires; el futur ens necessita 

a tots plegats.
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Espai Públic i Urbanisme

Desencallats els serrells pendents de la canalització de la Riera
La Generalitat avançarà el fi nançament per consolidar la llera de la Riera i reparar el col·lector per aquest any 2017

En el Consell d’Urbanisme i de la Riera del 14 de març es 
van explicar les gestions que el govern municipal estava 
duent a terme amb el Departament de Territori i Sosteni-
bilitat relacionades amb el projecte inacabat de canalitza-
ció de la Riera, i la problemàtica d’estabilització de la llera 
i escullera en el tram de la Riera entre els dos Arenys i del  
clavegueram. Aquestes gestions ja han donat el seu fruit 
i la Generalitat avançarà el finançament per consolidar la 
llera de la Riera i assumirà el cost de reparar el col·lector, 
en una inversió milionària que es programarà per aquest 
any 2017.

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, acom-
panyat pel gerent de l’Agència Catalana de l’Aigua, Lluís 
Ridao, van visitar Arenys de Munt el passat 3 de maig per 
conèixer de primera mà l’estat actual de la canalització de 
la Riera. Les obres de cobriment de la Riera, iniciades l’any 
2006, formen part del Pla de Protecció contra les Avingu-

des del Maresme, declarat d’interès general per l’Estat 
espanyol i executades pel Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente. En aquesta obra l’ACA hi 
va intervenir en la redacció del projecte i en la direcció fa-
cultativa. Ni l’ACA ni l’Ajuntament d’Arenys de Munt 
han recepcionat encara aquesta obra inacabada.

Quan es van executar les obres, el Ministerio va substituir 
l’antic col·lector d’aigües residuals per un de nou, de més 
resistència. No obstant això, a causa de la manca d’esta-
bilitat de la llera, el col·lector va quedar en una situació 
de risc permanent que porta gairebé deu anys sense so-
lucionar-se. Des de l’Agència Catalana de l’Aigua i des 
d’anteriors governs municipals s’ha reclamat a l’Estat, 
en nombroses ocasions, l’execució d’obres complemen-
tàries. L’Estat espanyol mai ha donat resposta i el passat 
3 de maig el conseller Josep Rull va anunciar a Arenys de 
Munt que “la Generalitat, a través de l’ACA, avançarà 

els diners per adequar la Riera d’Arenys i no haver d’es-
perar eternament l’Estat, perquè la gent de la comarca 
no pot esperar” i va insistir que, “no obstant això, conti-
nuarem reclamant a Madrid que pagui”.

L’Agència Catalana de l’Aigua també es farà càrrec de 
la reparació del col·lector en alta que travessa la llera de 
la Riera i que en nombroses ocasions ha provocat vessa-
ments per la manca d’estabilitat de la llera. Durant la visi-
ta, també es va visitar la bassa de laminació, en relació al 
projecte de transformar aquesta zona propera a la piscina 
municipal en una zona lúdico-esportiva que el govern 
municipal també sobre la taula.

L’alcalde i regidor d’Urbanisme, Joan Rabasseda, va ma-
nifestar la seva satisfacció per la voluntat d’entesa entre 
l’administració de la Generalitat i l’Ajuntament d’Arenys 
de Munt. 

Ampliada la zona de jocs de can Jalpí

Voreres renovades a Bellsolell i noves rampes a passatge Cotxeria
L’obra de la carretera de Sant Celoni a l’altura de l’aparcament de 
Bellsolell, així com el tram del davant del passatge Cotxeria, va con-
sistir en pavimentar la vorera que mancava per tal de garantir una 
millor mobilitat, així com evitar que la sorra envaeixi la carretera i 
garantir la seguretat de la circulació viària.

Sobirans, afavorim la mobilitat del camí segur a l’Escola
L’actuació de les cantonades dels carrers Joan de Tours, Jaume Safont 
i Can Cosme amb la carretera de Lourdes afavoreix la mobilitat del camí 
segur a l’escola Sobirans. L’obra va consistir en convertir les cantonades 
en rampes. En el mateix sentit es va actuar al passatge Cotxeria, on s’han 
eliminat les escales que hi havia a l’encreuament del carrer per unes 
rampes aptes per a l’accés amb mobilitat reduïda.

Obres de millora de la mobilitat per a vinanats a Sobirans, Cotxeria i Bellsolell

Comença a treballar la nova màquina
escombradora

Rampes en les cantonades de les voreres 
dels carrers Joan de Tous, Jaume Safons 
i Can CosmeNoves rampes de passatge Cotxeria

Estat actual de la vorera del pàrquing Estat anterior de la vorera del pàrquing

Durant el mes de juliol es van realitzar obres per a millorar la mobilitat 
dels vianants a la via pública. Les actuacions es van centrar en les
cantonades de les voreres a Sobirans, rampes al passatge Cotxeria i 
la pavimentació de la vorera de Bellsolell

Amb el propòsit de dur a terme les peticions que es van aprovar en el pres-
supost participatiu del 2017, s’han executat les obres d’ampliació de la zona 
de jocs del parc de can Jalpí instal·lant un rocòdrom, una tirolina i un espai 
multijoc amb tobogan i cabanya.

Els jocs escollits estan destinats a totes les edats i és en aquest sentit que s’han 
col·locat jocs per als més menuts, d’1 a 5 anys, com el multijoc “ZIG” amb 
tobogan i cabanya. També s’han instal·lat jocs per a edats de 3 a 12 anys com 
per exemple el rocòdrom, que és més complex de recorregut i equilibri i la 
tirolina de fusta de 20 metres de llargada.

També s’han renovat tots els gronxadors, els “niu”, la cadireta plana i el 
gronxador per a nadons “seient bressol”. Aquests últims s’han renovat a di-
verses zones de joc de tot el poble. Tot plegat s’ha fet per donar el màxim de 
versatilitat a la zona de jocs més gran del poble.

Amb la incorporació de la nova màquina escombradora es reforça el ser-
vei de neteja dels carrers d'Arenys de Munt

Amb aquesta nova escombradora, junt amb una segona de gran capacitat, s’espera 
una notable millora del servei de neteja de carrers. La nova maquina, Dulevo model 
2000, substitueix l’actual, que ha arribat al fi nal de la seva vida útil després de més 
d’onze anys de servei. 

Per a millorar el seguiment del servei de neteja de les vies públiques s’ha pùblicat al 
web municipal, a la secció Espai Públic, informació en relació al recorregut realitzat 
per l’equip de neteja municipal, compromís adquirit en el pla d’actuació municipal. 

La nova màquina de neteja disposa de llança de neteja a pressió, tub d’aspiració de 
detrits i reixes i càmera de visió de treball. A més, el motor amb el qual va equipada 
compleix la normativa europea de gasos ECO6.


