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Ple
03/05
3/05
3/05

els acords de ple
Acords de ple
Data

Punt

1-2-05

Desestimació de les al·legacions de la Sra. Espàrrech al nomenament

Votació

de GUSAM com a administració actuant en la U.A. Rambla Eixample

10 f. 1 ab. 1c.

1-2-05

Rescissió del contracte de construcció de la piscina municipal

11 f. 1 c.

1-2-05

Aprovació de la proposta d’encomana de gestió del Pla Parcial Sector

els acords de ple

els acords de ple

Urbanitzable B-2 Can Xicoy a l’empresa GUSAM SA

11 f. 1 abst.

Acords de ple

3/05

1-2-05

Aprovació de la proposta de cessió de la parcel·la de can Victoriano a
GUSAM SA per ampliació del capital d’aquesta societat

10 f. 2 c.

4/05

1-3-05

Aprovació del Plec de clàusules de la subhasta de parcel·les de Can Jalpí

10 f. 2 c.

4/05

1-3-05

Aprovació de la proposta d’alineació de la parcel·la 12 de can Sagrera

unanimitat

4/05

1-3-05

Aprovació de la baixa d’obligacions reconegudes d’exercicis

4/05

1-3-05

Aprovació de l’expedient núm. 3/05 d’incorporació de romanents

tancats
al pressupost 2005
4/05

1-3-05

Acords
unanimitat

unanimitat

Aprovació de la proposta de ratificació de la resolució aprovatòria del
conveni de cessió amb IFARMAX SL

4/05

1-3-05

unanimitat

Aprovació de la Moció del Comitè de Nacions Unides sobre la discriminació

Acords de ple

contra la dona
4/05

1-3-05

unanimitat

Aprovació de la Moció d’ERC per al reconeixement del cessament temporal
del càrrec públic

unanimitat

4/05

1-3-05

Aprovació de la moció d’ERC sobre la Televisió Digital Terrestre

unanimitat

4/05

1-3-05

Proposta d’ERC d’aprovació d’un reglament de règim intern pels mitjans

4/05

1-3-05

Aprovació de la moció per sol·licitar la concessió de subvenció per a activitats

4/05

1-3-05

Moció per sol·licitar la concessió de subvenció per a activitats esportives

de ple
públics de comunicació local d’Arenys de Munt

unanimitat

esportives per a entitats federades i clubs membres d’una unió esportiva

5/05
5/05

no federades

unanimitat

5-4-05

Aprovació de la modificació de tarifes de subministrament d’aigua potable

10 f. 2 c.

5-4-05

Aprovació de la proposta d’incorporació de romanents de crèdits lliures de

Acords de ple
capital núm. 5/05 al pressupost 2005

5/05

unanimitat

unanimitat

5-4-05

Aprovació de la constitució del Consell de Comunicacions i noves tecnologies unanimitat

5/05

5-4-05

Aprovació inicial de la modificació núm. 1 del Pla General d’Ordenació

5/05

5-4-05

Proposta de resolució del recurs de la Sra. Núria Roura

5/05

5-4-05

Moció presentada pel grup CiU a favor de la publicació de les balances fiscals

Acords de ple
d’Arenys de Munt

entre les CCAA i l’Estat

Acords
10 f. 2 c.

10 f. 2 abst.

AJUNTAMENT
D’ARENYS DE MUNT
El Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, reunit en sessió extraordinària celebrada el data 10/05/05, ha aprovat inicialment la modificació núm.
2 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Arenys de Munt relativa a la UA Can Co 2, així com la suspensió de les llicències de parcel·lació,
nova construcció i enderroc en aquest sector; així mateix, també ha aprovat inicialment la modificació núm. 3 del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal d’Arenys de Munt relativa a la zona industrial en filera, Clau A8.2 (art. 81 de les Normes urbanístiques).
D’altra banda, per resolució d’alcaldia presidència núm. 68/05, de data 2/05/05, s’ha aprovat el Projecte de reparcel·lació de les finques situades
al carrer de les Sureres i Rbla. Riera i Penya, 70-72, redactat en part de l’arquitecte Josep M. Solé Besalduch.
Aquests documents s’exposen al públic a la secretaria de l’Ajuntament (de 10 a 14 hores, de dilluns a divendres) durant el termini d’un mes, per
tal que els interessats puguin presentar al·legacions i suggeriments.
M. Carmen Gómez i Muñoz-Torrero
El secretari
Arenys de Munt, 23 de maig de 2005

2

AMUNT abril - juliol 2005
arenys

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

Catalunya

La nostra
Diada

Sumari
Acords de Ple .................... 2
Editorial ............................. 3

Des dels municipis petits seguim amb interès i il·lusió les
negociacions que ens poden conduir a un nou estatut i a un
nou finançament. En aquests darrers mesos hem viscut a
Arenys de Munt diverses iniciatives que han servit per
reivindicar una solució al «problema català».
El passat 27 d’abril el C.E Arenys de Munt organitzava un
homenatge a les seleccions catalanes que va ser una festa
esportiva de l’hoquei amb l’enfrontament de les seleccions
femenina i masculina contra els equips respectius de
l’Arenys de Munt. Va ser també un moment de reivindicació
del nostre dret a tenir seleccions que puguin competir
internacionalment. El manifest que va llegir la capitana de
l’Arenys de Munt i de la selecció catalana, Noemí Dulsat, fou
una lúcida declaració de principis.
El MAPA és en plena activitat i en les jornades independentistes celebrades al llarg del mes
de maig (entre Arenys de Mar i Arenys de Munt) ens va presentar un ampli panorama dels
pobles sense estat i de les seves lluites. Una gran varietat de formes de resistència i lluita
per defensar el dret a ser i a no ser reduïts i assimilats. Vam poder descobrir molts
moviments ben vius però que ignoràvem perquè són silenciats als mitjans de comunicació.
El Ple del mes de juny ha aprovat per unanimitat una moció de suport als ajuntaments que
estan sent denunciats als jutjats per donar suport a la campanya «un país, una bandera».
També el MAPA ens va presentar el nou col·lectiu Catalunya Acció amb una xerrada on a
més de participar-hi l’exalcalde d’Arbúcies, Jaume Soler, hi intervingué el president d’aquest
col·lectiu i autor del llibre Cap a la independència, Santiago Espot.
Els qui creiem en la democràcia hem d’acceptar que els nostres representants polítics
negociïn a les instàncies oportunes però des de les bases i des dels petits municipis hem
d’estar mobilitzats i amb les idees clares per fer-los costat i omplir de força els seus
arguments.

Pla General ..................... 15

Mossèn Joan Mollerusa

Fira de la Cirera ................ 4
Serveis Generals .............. 6
I Cicle de Concerts
de Can Jalpí ...................... 8
Serveis Personals .......... 10
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amb èxits esportius.. ...... 12
Serveis Generals ............ 14

Serveis Personals .......... 18
Serveis Territorials .......... 19
Arenys -Feytiat ................. 20
Intercanvi d’alumnes ...... 21

àmbit

La Tribuna ....................... 22

Tot just començava l’abril que ens sentíem tots una mica orfes. Hem sentit la falta de Mn.
Joan, de la seva presència quotidiana, de la seva paraula sàvia i compromesa, de les
seves reflexions profundes i atinades. Hem perdut el lideratge d’un mestre que tenia una
reflexió oportuna per a cada moment del poble, del país i de l’Església. Més enllà de la
comunitat parroquial, el seu mestratge arribava a tot el poble a través del Batec i a través
de la seva presència activa en molts actes i esdeveniments populars. Li farem homenatge
si provem de posar en pràctica tot el que ens ha ensenyat: l’actitud dialogant, la paraula
lliure i sobretot el seu compromís i el seu lliurament personal a la comunitat.
Andreu Majó i Roca, Alcalde d’Arenys de Munt
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l’editorial

Desplegant el

Darrerament estem notant molt el creixement del nostre poble. Multitud d’obres de nous
habitatges ens fan evident que estem creixent.
L’encariment del sòl a Barcelona i al seu entorn i la facilitat de comunicacions han actuat
com a taca d’oli i ara som objectiu de molts promotors i de molts ciutadans que busquen un
habitatge més econòmic que els de l’àrea metropolitana.
Davant aquest creixement, que és un fet incontestable, molts sentim una certa nostàlgia
en veure que s’està formant un nou Arenys de Munt i que està desapareixent un altre que
ens era més familiar i accessible. Res no és permanent i tot canvia. Deia Marc Aureli: «tot
és efímer, el que es recorda i també el qui ho recorda».
En aquests moments el que hem de fer és centrar la màxima atenció en tots els indicadors
(nombre d’habitants, origen, taxes d’atur, serveis deficitaris, estructura de la població...)
per tal de respondre amb rapidesa als desequilibris que es puguin produir i aprofitar
l’oportunitat que representa aquest creixement. Hem d’abandonar fatalismes estèrils i
aconseguir tot el de bo que ens pot portar el creixement.
La primera riquesa d’aquest creixement la tenim en la gent que ve a viure a Arenys de
Munt: nova gent, noves idees, nous projectes... La segona riquesa és l’oportunitat que
ens ofereix d’executar els nous equipament planejats al Pla general. Una darrera riquesa:
un poble amb més habitants té més recursos i pot oferir més serveis. El nombre d’habitants
és un sostre que limita molts projectes. Si veiem el creixement com un repte que aixeca
aquest sostre comprendrem que, ben gestionat, pot ser beneficiós per a Arenys de Munt.

l’editorial

Creixement
Sisena edició de la
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Sisena edició de la

Fira de la Cirera

el tema del mes

el tema del mes

L’acte va aplegar milers de persones a la Riera i es va fer coincidir, un
any més, amb la XIII Trobada de Puntaires

4

Per sisè any consecutiu Arenys de
Munt va tornar a organitzar la Fira de
la Cirera d’en Roca, amb l’objectiu
de promocionar aquesta saborosa
fruita autòctona. La festa va
començar el dia abans, al vespre,
amb l’arribada de la flama del
Canigó, l’audició de les sardanes i
la ballada de la dansa d’Arenys de
Munt.
Passada la revetlla de Sant Joan, el
dia 24 a la tarda es va portar a terme
la Trobada de Puntaires -que
enguany arriba a la seva tretzena
edició- que comptà amb més de 500
particicipants de 37 pobles de
Catalunya. Durant la trobada es va
presentar el mocador i el patró de
ret-fi català «Les cireres d’Arenys de
Munt».
A les 6 de la tarda va començar una
cercavila a càrrec del grup La
Katracolica i poc després es va inaugurar oficialment la Sisena Fira de
la Cirera d’en Roca, que aquest any
va créixer de 14 a 20 expositors. Segons Maribel Mozas, regidora de
Promoció Econòmica d’Arenys de
Munt, «l’èxit de la fira ja estava garantit amb l’experiència dels altres
anys, però aquest any ho vam voler
reforçar amb més espectacles,
pallasos, teatre i també engegant
les I Jornades Gastronòmiques de
la Cirera d’en Roca». Es tracta
d’unes jornades que van començar
el 23 de juny i acabaran el 22 de
juliol i que han substituït el Cirestast.
Segons Mozas «tots els restauradors que participen en les jornades,
estan tenint molt d’èxit i molta gent
ja ha anat a provar els plats elaborats amb cirera d’en Roca. Abans.
amb el Ciretast, només es podia
degustar plats amb cirera un dia
mentre que ara ho podem fer durant
un mes».
L’èxit de la Fira l’avala el nombre de
gent que va passejar-se amunt i
avall i els gairebé 4000 quilograms
de cireres que es van vendre.
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La Trobada de Puntaires va convocar un nombrós públic a la plaça

Els espectacles de pallassos, música i mim es van fer a diferents punts de la riera

Les diferents parades de riera van anar promocionant la cirera d’en Roca als visitants i als mitjans de comunicació

el tema del mes

Milers de persones es van anar passejant amunt i avall de la riera per degustar la cirera d’en Roca i veure les puntaires

el tema del mes
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La festa va anar acompanyada amb l’animació de pallassos, teatre de mim i música en viu
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La TAM edita un DVD de
Mn. Mollerusa i un altre
de l’Esbart

serveis generals

serveis generals

Arenys de Munt engega una
xarxa informàtica sense fils

66

L’empresa Maxen, amb la col.laboració de l’Ajuntament d’Arenys de Munt,
està desplegant la xarxa sense fils Celras.net. És una xarxa informàtica
sense fils per a tot el poble i l’objectiu és donar connexió a Internet als seus
usuaris amb una qualitat professional i assegurada. De moment hi ha
cobertura a una part important del casc urbà i mica en mica la xarxa anirà
creixent. L’empresa ofereix una connexió a Internet de 512 Kb, sense
necessitat de pagar línia telefònica, ni manteniments, ni aparells. Hi ha la
possibilitat de connectar-se des de qualsevol lloc on hi hagi cobertura i
també des d’ordinadors portàtils. L’alta i la instal·lació és gratuïta, no hi ha
cap període de permanència i no es limiten els serveis (navegació, xat,
emule). A més a més, la xarxa compta amb un servei d’atenció al client. Tot
això a un preu mensual de 15 Euros més IVA. És una molt bona opció de
connexió a Internet, més econòmica que les ADSL tradicionals i, sobretot,
per a tots aquells particulars
o empreses que no poden
tenir una connexió per cable
perquè Telefonica no els pot
instal·lar per manca d’espai a
les centraletes.
Més endavant també serà
possible oferir connexió a
Internet a les urbanitzacions
que ara no poden accedir a
l’ADSL ja que es troben a
massa distància de les
centrals telefòniques. Si voleu
més informació, visiteu
www.celras.net

La TAM ha editat un DVD en record
de Mossèn Joan Mollerussa. Es
tracta de les imatges del mossèn
del programa Perfils que es va fer
l’any 2003, dues entrevistes i la
missa del funeral oficiada per
mossèn Carles Soler i Perdigó.
Televisió Arenys de Munt també ha
editat un altre DVD amb la ballada
de l’Esbart dansaire del mes de
maig, on hi van participar totes les
seccions de l’Esbart.
Podeu trobar-ne còpies a les
oficines de l’Ajuntament, a l’Estanc
de Dalt o a la llibreria l’Aloc a un preu
de col·laboració de 8 euros.

L’Aula Musical es consolida

L’Impalada 2005 passa
per Arenys de Munt

El balanç de l’Aula Musical d’Arenys de Munt en aquest primer any de vida
és més que postiu. Per l’octubre de 2004 van començar els estudis 11
alumnes i en el moment d’acabar el curs ja n’hi havia una quarantena;
aquest increment ve avalat, segons Núria Fontbona, regidora de Cultura,
pel bon tracte, la qualitat pedagògica i la qualitat de la formació que reben
els alumnes. Això ha estat clau perquè l’Ajuntament d’Arenys de Munt hagi
decidit continuar impulsant el projecte, no només consolidant l’oferta
educativa iniciada l’any passat -quatre cursos d’iniciació, música tradicional
i música moderna i jazz així com cursos no reglats- sinó que per la
temporada escolar 2005-2006 l’oferta s’amplia amb el curs preparatori i el
nivell elemental.
Des del 17 de maig s’ha obert la matrícula per el proper curs, al CEIP
Sobirans, i la gestió docent continuarà a càrrec del Conservatori del Liceu.

La Impalada 2005 va deixar aquest
any el Montseny per anar cap a la
comarca de La Selva i el Maresme.
La Impalada es tracta d’un
recorregut en moto d´uns 160 km
que alterna carreteres plenes de
revolts amb d’altres més rectes i
tranquiles. L´itinerari començà el 18
de juny a Barcelona i després de
recórrer per diferents llocs, es va
aturar a Mataró i després, cap a les
11 del matí, a Arenys de Munt, a
l’Eixample.

JOSEP I MARIA
fruites i verdures mercats ambulants

Pol. Ind. Torrent d’en Puig, p. 2 · 08358 ARENYS DE MUNT
Tel. 93 795 11 50 Fax 93 795 10 68
e-mail: arcs@serhs.es web: arcscatering.com
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El 24 d’abril, després del lliurament
dels Premis de la Mostra Literària,
es va presentar el llibre «Els Fondos
d’Arenys de Munt» editat per
l’Ajuntament. Es tracta d’un treball
elaborat per Clara Coll i Francina
Sintas com a crèdit de síntesi de l’IES
Tres Turons d’Arenys. L’estudi, que
va guanyar el Premi Raimon Torroja,
va estar dirigit per J. Antoni Curto i
ens apropa, detalladament, als
fondos d’Arenys de Munt; és a dir,
als camins estrets entre dues parets
de sauló o d’argila que hi ha per
Arenys de Munt.

Presenten l’estudi de reorganització del Mercat
Des de la regidoria de Comerç fa mesos que s’ha posat en
marxa l’estudi de reorganització de les estructures físiques,
comercials i de gestió de mercat. Els objectius principals
d’aquest estudi són, en primer lloc, analitzar i valorar la
viabilitat de la localització actual del mercat, analitzar les
possibilitats d’altres espais alternatius i el tercer objectiu
és estudiar com retenir les compres de la pròpia població i
atraure les de la zona d’influència. En definitiva des de la
regidoria de Comerç es pretén que el mercat municipal sigui
un veritable motor del comerç en general i que sigui percebut
com a tal per als concessionaris del mercat, els
comerciants, els clients actuals i potencials, tant del
municipi, com de l’àrea més propera. Els resultats de la
primera fase, que es van presentar públicament el 17 de
juny, fan referència a l’accessibilitat, la mobilitat, els
aparcaments, la tipologia de productes que ofereixen actualment les parades, els serveis així com les preferències
dels clients actuals. L’estudi també presenta un pressupost dels costos d’una reforma de l’actual mercat i el seu
finançament però també es posa de relleu que la situació del mercat i la seva distribució arquitectònica no
permetria fer la reforma amb les condicions d’accessibilitat, zona de càrrega, etc... La segona fase de l’estudi
valorarà les preferències dels clients potencials que no són actuals usuaris així com també plantejarà com es pot
reformar la gestió i dinamitzar la seva acció comercial, la promoció, etc...

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

JOSEP FLORES I XURIGUERA
Agent d’assegurances Col·legiat
Incendis,
Individual d’accidents,
Vida,
Cotxes,
Caça,
Vitalicis

C/ de la Generalitat, 5-7, 1r 3a. Tel. 93 793 81 56
08358 Arenys de Munt (Barcelona)

R E S T A U R A N T
El mirador dels Arenys
Especialitat Cuina Catalana. Tanquem els dijous

Arenys de Munt (Barcelona)
Ctra. d’Arenys de Munt a Sant Celoni km. 7800
Tel. 93 793 84 99 / 93 795 01 21
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serveis generals

La regidoria de
Promoció Econòmica ha redactat
i presentat a la
Generalitat un
projecte en el
qual es demana
el finançament
d’un nou Taller
ocupacional. El
Taller serà de
manteniment de
vies públiques.
Els
alumnes
aprendran feines
de paleta i de manteniment de la via pública. La primera tasca dels alumnes
serà la restauració de l’antiga masoveria del Castell Jalpí que, un cop
reformada, serà la seva pròpia seu. Després faran pràctiques fent obres
als diferents carrers d’Arenys de Munt.

El llibre dels Fondos

serveis generals

Promoció Econòmica demana
un nou taller ocupacional
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I Cicle de Concerts

serveis personals

serveis personals

de Can Jalpí

8

La cantant Maria del Mar Bonet actuarà el proper 15 d’agost al castell Jalpí dins
del marc del primer Cicle de Concerts del castell que està organitzat per les
regidories de Cultura d’Arenys de Munt i Arenys de Mar.

Can Jalpí és el marc ideal per endegar el I Cicle de Concerts de Música Mediterrània

Gràcies al conveni de col·laboració
signat entre l’Ajuntament d’Arenys
de Munt i el grup SERHS SA, que
permet a l’Ajuntament la utilització
de les instal·lacions del castell per
un màxim de 10 dies no consecutius, -essent els tres primers totalment gratuïts-, aquest estiu es podrà dur a terme, al recinte de Can
Jalpí, el primer cicle de Concerts al
pati del castell.
Aquest primer Cicle de Concerts de
Música Mediterrània, que es celebrarà el dissabte 6 d’agost a les
21:00 h, amb l’actuació del grup mallorquí Caponnam i el diumenge, 15
a les 19:00 h, amb l’actuació de M.
del Mar Bonet, és també una nova
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iniciativa compartida entre les regidories de cultura d’Arenys de Munt i
d’Arenys de Mar amb l’objectiu
d’oferir, a través d’aquest cicle, un
tipus de concert inèdit i de qualitat
que pogués aplegar la gent dels dos
pobles i també de la comarca al voltant d’un entorn privilegiat –el parc
de Can Jalpí i el mateix castell-, que,
de retruc, també es promociona.
Núria Fontbona, regidora de Cultura d’Arenys de Munt comenta que,
«després d’estudiar l’oferta musical
de la comarca des del Consell de
Cultura i tenint en compte la situació -entre el mar i la muntanya del
propi castell-, s’ha considerat que
el tipus de música que s’esqueia

millor era la que recollia l’essència
dels pobles que s’apleguen al voltant d’aquest mar mediterrani; una
música plàcida per a ser plàcidament escoltada a l’aire lliure els vespres d’estiu». Aquest primer cicle de
música de Can Jalpí, que neix amb
voluntat de continuïtat i d’anar-se
consolidant amb el temps, pretén
ésser una mostra de la bona música dels països mediterranis.
L’esdeveniment està patrocinat per
l’Ajuntament d’Arenys de Munt, el
d’Arenys de Mar, Arenys House, Acesa i les entrades es poden adquirir
a l’Ajuntament d’Arenys de Munt, a
la tarda, per 10 (Caponnam) i 15
euros (M. del Mar Bonet).
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Caponnam

6 d’agost

15 d’agost

Maria del Mar Bonet serà a Can Jalpí el 15 d’agost amb els temes del seu nou
CD, «Amic, Amat», on persevera a l’hora d’entendre la Mediterrània com a país
únic i pren Síria com a gran referent de la seva cultura. La proximitat de la poesia
de Verdaguer interpretant poèticament «Amic, Amat», de Ramon Llull -amb la
poesia i la música dels països àrabs- així com la musicalitat de les muaxajas
síries, inspiren la nova creació de la cantant mallorquina. «Amic, Amat» es configura com un pont entre dues cultures que la mediterrània agermana.

Un castell que recobra la vida amb el grup SERHS

Arts Gràfiques

Nova Impremta 3

Si l’entorn de Can Jalpí ha experimentat, durant aquests darrers mesos, una
transformació total amb la urbanització de gran part de l’espai amb cases
aparellades i xalets de luxe, l’antic castell de don Augusto Borràs i de Jalpí no
ha quedat enrera. Després que el grup
hoteler SEHRS decidís comprar la històrica construcció a una immobiliària
madrilenya per a transformar-la en un
gran centre de convencions i casaments, les màquines i els operaris no
han parat ni un moment fins deixar totalment rehabilitat l’antic castell. La inversió ha estat de cinc milions d’euros L’alcalde Andreu Majó, Ramon Bagó i el conseller Salvador Milà.
i han consistit, -a banda de la compra
de l’edifici-, en una rehabilitació integral ja que el castell es trobava força degradat i en l’adequació de
l’immoble a la nova activitat. La finca té 45.000 metres quatrats distribuïts en dues zones: la del bosc i la del
Castell, que alhora compta amb un llac de 4.150 m2.
La inauguració de Castell Jalpí es va portar a terme el 13 de juny amb un concert a càrrec de l’Orquestra de
Cambra del Vallès i de l’Orquestra filharmònica de Barcelona. Els concerts es van anar repetint durant tota la
setmana i per Can Jalpí hi van passar reconegudes personalitats polítiques i del món cultural i empresarial
que van voler sumar-se a l’esdeveniment.

serveis personals

M. del Mar Bonet

serveis personals

El grup neix a Barcelona el 1995 amb l’objectiu de fer
sonar cançons populars i tradicionals d’arreu dels Països Catalans. Ha editat tres discs «Mar Enllà», «Roda
el món i torna al Born» i «A l’illa d’Utopia» que els consolida. Actualment el grup realitza una gira per teatres i
sales de Mallorca i Catalunya. Han estat seleccionats
com a grup participant en el programa «artistas en Ruta»
de la Sociedad de Artistas Intérpretes de España.

Aragó, 15 · Tel. 93 795 45 71 · 08360 Canet de Mar
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Arenys de Munt torna a
celebrar el Març Solidari

610

Un any més, a principi de març, la
regidoria de Solidaritat va participar
en la organització del Març Solidari,
juntament amb alguns joves i les
entitats Arenys Solidari i Creu Roja.
El dia 6 es va fer una xerrada a can
Borrell sota el títol de Solidaritat a
l’Índia, a càrrec de Lancy Dodem,
membre de la Fundació Vicente
Ferrer i el dia 10, a l’Escorxador, es
va fer una introducció sobre la
situació de Nicaragua a càrrec de
Quim Marpons i es va acabar amb
la projecció de pel·lícula La canción
de Carla. El 17 de març, a la Sala
municipal, es va fer una xerrada
sota el títol Coneix les nostres
ONG’s? la presentació de la qual
va anar a càrrec dels nois de
Teràpia de Xoc (programa de la
ràdio), Oriol i Miquel. Van participar
Arenys Solidari, Càritas, Creu Roja,
Amics del Poble Saharauí,TaleTalamo. I a inicis d’abril les
jornades solidàries es van acabar
amb un concert, a la pista annexa
del pavelló, amb els grups Alatac,
Plaka, Shitting Milks, Kilombo,
Damage i Palancay Balacin.

Gran èxit en l’estrena de
l’Òpera de Verdi
Les produccions pròpies que oferta
Arenys de Munt dins del Cicle Primavera de les Arts cada vegada tenen més èxit. El 29 de maig vam
comptar amb l’estrena de la versió
de l’Opera de Guissepe Verdi, feta
pel compositor Jesús Rodriguez
Picó. L’obra va ésser un èxit rotund
tant per l’altíssima qualitat interpretativa dels vuit solistes, del Cor Aixa,
de l’orquestra de cambra Camerata
Sarasate, com per l’assistència de
públic, que va sobrepassar les 500
persones.

Subhasta pel tsunami
del sudest asiàtic
Donada la dimensió del
desastre del sudest
asiàtic, arran del Tsunami
del dia 26 de desembre,
des de l’Ajuntament es va
decidir donar 2000 euros
per fer front al desastre i,
veient les ganes de les
entitats i de la gent per
aconseguir fons per
aquesta causa, des de la
regidoria de Solidaritat es
va coordinar les diverses
accions. La iniciativa
d’una Marató Solidària va venir de Ràdio Arenys de Munt i poc després s’hi
van afegir d’altres entitats com Creu Roja, Amics per l’Art, Càritas, Arenys
Solidari, etc... Entre finals de gener i principis de febrer es van dur a terme
diverses accions com ara el repartiment de guardioles a diversos
establiments o la xocolatada organitzada per Caritas i Creu Roja. La
subhasta de quadres organitzada pels amics per l’art va ser una acció
innovadora que va atraure molta gent i també cal destacar el concert solidari
a la Sala Municipal amb la participació dels grups Reigbord, Alatac, Plaka i
Kilombo.
Per Alfons Molons, regidor de Solidaritat i Participació Ciutadana, «cal
destacar també la col·laboració de la gent del poble aportant diners per
aquesta catastrofe de grans proporcions. Volem donar les gràcies a tothom
perquè hem demostrat que Arenys de Munt és un poble solidari».

Dia internacional de la
Música a can Borrell

Totes aquelles persones siguin infants, joves o adults i que tinguin una
vinculació amb la música, bé perquè toquen algun instrument o bé perquè
canten en una agrupació, van estar convocades el 21 de juny als jardins de
can Borrell, per celebrar el dia internacional de la música, interpretant alguna peça o cançó.
Després de l’experiència altament positiva de l’any passat, la música va
tornar al carrer, aquest any, però, el circuit musical pels jardins es va substituir per un recital o tast musical amb les diferents aportacions en un escenari que va estar situat sota l’eucaliptus de l’esplanada, entre el CAP i la
masia. L’acte, que va comptar amb un 150 participants, va complaure al
nombrós públic assistent.
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Els avis de les residències
visiten Caldes de Montbui

Una exposició sobre
«Joves i sexualitat»

La regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament d’Arenys de Munt va
organitzar, una vegada més, la sortida anual amb els avis de les residències
geriàtriques i els usuaris del Servei d’Atenció Domiciliària. Aquest any la
sortida es va fer a Caldes de Montbui, amb un passeig pel centre històric i
un dinar en un hotel balneari que va aplegar un centenar de persones.
Segons Montserrat Carreras, regidora de benestar social i sanitat de
l’Ajuntament d’Arenys de Munt, «l’objectiu d’aquesta sortida anual és que
la gent gran que no pot desplaçar-se a aquests llocs per la seva poca
mobilitat, tingui la possibilitat de fer, com a mínim, una excursió una vegada
a l’any».

Atenció domiciliària

Nova Impremta
3

L’Ajuntament d’Arenys de Munt ha signat un contracte de servei amb
l’Associació MAP al servei de les persones, especialitzada en atenció
domiciliària.
L’Ajuntament, a través de la Regidoria de Benestar Social, vol incrementar
i millorar l’atenció social domiciliària adreçada a persones i famílies, cercant
el creixement quantitatiu i qualitatiu d’aquest servei. Els serveis que s’han
pactat amb l’Associació són els d’atenció a la persona i d’atenció a la llar,
que complementaran els serveis que s’estan portant a terme des del Servei
d’Atenció Domiciliària del propi Ajuntament.

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

El 28 de maig, dins el dia internacional de la dona, les regidories per a
la igualitat de gènere i la de Sanitat
van organitzar una conferència sobre
«dona, sanitat i salut» a càrrec de
Graciela Traba, psicòloga clínica i
membre de la comissió de la Dona
del col·legi de psicòlegs de
Barcelona.
En la mateixa línia, la regidoria per
a la Igualtat de gènere, creada
únicament fa uns mesos i que recau
a mans de la regidora Montserrat
Carreras, ha tingut una trobada amb
la Diputació de Barcelona per tal
d’enfocar les activitats que es
portaran a terme així com s’ha de
difondre la informació a la població.
Ara per ara, la primera activitat de la
regidoria va consistir en una
exposició sota el títol de «Dona, què
més vols?, que ha anat a càrrec del
Departament de Polítiques d’igualtat
de la Diputació. La mostra es va
poder veure del 24 de maig fins al 5
de juny.

Tel. 93 795 13 90 / 93 795 15 70
ARENYS DE MUNT
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Conferència de la dona
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La regidoria de Sanitat va organitzar
una exposició sobre joves i
sexualitat que es va poder veure del
17 al 27 de maig a la Sala
d’Exposicions.
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Final de temporada amb
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èxits esportius
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Homenatge a les Seleccions Catalanes
El 27 d’abril, l’Ajuntament d’Arenys de Munt i el Centre d’Esports van organitzar una jornada d’homenatge a les Seleccions Catalanes. L’acte va comptar amb la participació de la Selecció Catalana d’Hoquei Femení i amb la
Selecció Catalana d’Hoquei Masculí que s’enfrontaren als respectius equips locals. Enmig dels dos partits hi va
haver un acte d’homenatge i reivindicació de les Seleccions Esportives Catalanes i es va desplegar una pancarta
commemorativa.
La jornada va comptar amb la presència de Pere Sust, president del Comitè Olímpic Català, Antonio Tobeña,
coordinador d’Esports de la Diputació de Barcelona, Ramon Baciana, vicepresident de la Unió de Federació
Esportives Catalanes i d’Ignasi Doñate, president del Consell Català de l’Esport, a més a més de representants
de diferents partits polítics. Aquest acte va donar inici al Campionat de Catalunya Júnior d’Hoquei sobre patins, que
se celebrà del 29 a l’1 de maig.

Campions de futbol del CE Arenys de Munt

Equip sènior de futbol

Equip cadet de futbol sala

Divisió de plata futbol sala

Equip sènior femení de futbol sala
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Campionat de Catalunya Júnior
d’Hoquei patins
El 23è Campionat de Catalunya Júnior d’Hoquei Patins, en
modalitat masculí, es va organitzar el 29 i 30
d’abril i 1 de
maig i va comptar amb la presència de les
més grans promeses d’aquest
esport a Catalunya. Hi van
participar sis
equips, el Centre d’Esports Arenys de Munt, C.E Noia-Freixenet, C Patí Vic,
FC Barcelona Excelent, Shum Massanet i Vilasseca A. Després de varis
partits, la victòria se la va emportar el Shum Massanet.

Final Torneig de
Bàsquet Cadet

El 4 i 5 de juny es va celebrar el
Campionat de Catalunya Cadet
Masculí a Arenys de Munt. Hi van
participar el FC Barcelona, el
Joventut Badalona, la Unió Gironina
i el Basket Almeda Cornellà.
L’organització va rebre la felicitació
de la Federació Catalana de Basquetbol.

Torneig de la Puntaire
El 8è torneig de la Puntaire es va celebrar els dies 11 i 12 de juny i va
comptar amb la participació de
les vuit categories de bàsquet
del CE d’Arenys de Munt. Els
equips arenyencs van jugar
contra el CB Llavaneres, Sol
Ixent de Mataró, CB Masnou,
Arenys Bàsquet, Maristes Ademar Badalona, Negüik de
Barcelona i el CB Fai, de Bigues
i Riells. Els preminis, l’infantil
femení, el minimasculí, l’infantil
masculí, el sènior femení van
guanyar el torneig mentre que
la resta de categories areL’equip mini masculí ha estat campió de la
nyenques van fer uns bons
lliga de la federació catalana de basquetbol
partits.

L’ equip femení B d’Hoquei Sobre
Patins del Centre d’Esports Arenys
de Munt han quedat primeres de
la seva categoria tot i que no poden
pujar ja que a la categoria de sobre
hi ha l’Equip Femení A.
També l’equip de la 2a Divisió
Catalana del Centre d’Esports
Arenys de Munt, han quedat
segons i pugen de categoria.
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Joaquim Nadal, membre del
Consell Municipal d’Esports, va
participar en l’expedició que va
aconseguir fer el cim del Shisha
Pangma, el setembre de l’any
passat. Considerem que aquesta és
una extraordinària fita esportiva i per
aquest motiu, des de l’Ajuntament,
es va preparar un acte d’homenatge
el 10 de juny, a la Masia de Can
Borrell, on es va lliurar a l’esportista
un obsequi commemoratiu i tot
seguit, al Centre Moral es va
projectar la pel·lícula de l’expedició
Osona-Maresme de la que formava
part en Quim.

serveis personals

Homenatge al muntanyenc Joaquim Nadal
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la mobilitat segura
Del 14 al 21 de juny, i dins del crèdit de síntesi d’educació
viària que estan cursant els alumnes de segon d’ESO de
l’IES Domènec Perramon, la Policia Local d’Arenys de Munt
ha col·laborat, un any més, amb el centre docent en les
Jornades d’Educació per a la mobilitat segura.
La jornada va durar quatre dies i va comptar amb una part
teòrica i una de pràctica. Els dos primers dies -part teòricavan anar a càrrec dels monitors de la Policia Local, Ivan Nieto
i Lourdes Roig, que van plantejar un dilema sobre mobilitat i
els alumnes es van haver d’anar posicionant. També es va
voler sensibilitzar als alumnes de la importància del cinturó
en la circulació, amb un test i una prova pràctica. Per demostrar
l’efectivitat del cinturó, la Policia Local va utilitzar una cadira
de rodes, simulant ésser un cotxe i quan frenaven en sec, en
tots els casos, els alumnes que hi havien volgut pujar anaven
endavant i, fins i tot, alguns van caure. Amb això els alumnes
van prendre consciència del perill que representa circular
sense cordar-se el cinturó ja que a gran velocitat, en cas
d’haver de frenar de cop o davant d’un accident, els danys
físics tenen unes conseqüències molt superiors.
El dimecres 15 de juny es va comptar amb una xerrada del Dr.
Costa, sota el títol d’«Els efectes de l’alcohol i les drogues en
la conducció». El dijous, 16, el veí d’Arenys de Munt Jaume
Tort, de l’Institut Guttmann va parlar de «Les conseqüències
dels accidents de trànsit» i va explicar en primera persona el
seu cas. Les Jornades es van cloure el divendres 17 amb la
part pràctica que comptà amb la col·laboració del Parc Mòbil
de Ciclomotors del Servei Català de Trànsit. Després d’una
hora de teòrica, amb consells de com circular correctament,
es va habilitar la pista poliesportiva de l’IES per tal que els
alumnes poguessin fer les proves de mobilitat en un espai
tancat. L’experiència va ser francament positiva.

La policia engega una campanya de control de sorolls
Dins del marc de la campanya de suport de sonometria
als Ajuntaments per part de la Generalitat de Catalunya,
l’Ajuntament d’Arenys de Munt està portant a terme, durant
aquests mesos d’estiu, controls de soroll a vehicles amb
motor. De moment, la policia local d’Arenys de Munt,
conjuntament amb l’empresa Applus, que gestiona bona
part de la xarxa d’ITV de Catalunya, ha fet diverses
inspeccions de sonometria a vehicles que circulaven per
la població i a més a més ha aprofitat per veure si la
documentació dels vehicles era correcta. Durant el mes
de maig es van fer un total de 76 inspeccions de les quals
58 van ser favorables, 14 favorables amb defecte lleu i 4
desfavorables. La policia ha donat tres dies als propietaris
dels vehicles desfavorables per tal que subsanin les
deficiències i, si no és així, se’ls ha denunciat.
Pel que fa al mes de juny, es va fer un total de 42 controls
i es preveu que, durant aquest mes de juliol, la policia torni
a fer els controls durant dos dies.

serveis territorials

serveis territorials

Educació per a
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Som en plena fase de desplegament del Pla General que va quedar aprovat
definitivament l’octubre del 2003.
Entre els objectius del Pla hi havia el d’ordenar el creixement per tal que no
ens canviés radicalment la fesomia d’Arenys de Munt i també el d’aconseguir
espais públics suficients per als nous equipaments dels quals érem
deficitaris.
Convé recordar que el Pla no
provenia del no-res. Anteriorment al
Pla eren vigents unes Normes
Subsidiàries que havien sofert
diverses modificacions.
Aquestes normes havien mostrat
abastament la seva insuficiència
perquè permetien una intensitat
edificadora amb unes alçades que
enfosquien els carrers i substituïen
edificis preexistents d’una o dues
alçades per grans edificis que
trencaven la continuïtat urbana.
Un gran senyal d’alarma sobre la
insuficiència de les Normes
Subsidiàries es va produir quan es
va comprovar que per a construir la
nova escola, sense més retards,
calia sacrificar el camp de futbol i
qualificar nou sòl per a recuperar
l’equipament esportiu.
El planejament ha de proveir
gratuïtament els espais públics i per
a equipaments que necessita la
població. No es pot limitar a
qualificar noves zones d’habitatges
sense pensar en les necessitats
d’espais comuns i de serveis que
tindran els qui ocupin aquests nous
habitatges.
El nou planejament va recollir les
àrees urbanitzables del vell
planejament per tal de modificar-les
(variant límits i paràmetres) i
augmentar-ne les cessions. També
va delimitar algunes àrees noves
que abans no eren urbanitzables.
Tot això pel que fa als anomenats
sectors urbanitzables però el Pla es
va proposar també endreçar el sòl
urbà i va proposar unitats d’actuació
en sòl urbà per aconseguir el doble
objectiu de corregir l’excessiva
densitat de les normes i aconseguir
més cessions.

A ningú no se li escaparà que disminuir aprofitaments
i augmentar cessions són dues
direccions contradictòries. Aquesta
ha estat una de les
principals
dificultats per a gestionar l’actual pla.
El Propi director
general d’urbanisme Sr. Joan
Llort ja va advertir
d’aquesta dificultat
en la visita que ens
va fer amb motiu de
la presentació de
l’avanç de pla al
desembre
del
2000.
La gestió ha obligat a moltíssimes
hores de negociacions amb els propietaris i a la redacció de múltiples
convenis urbanís- Aproximació al desenvolupament de la zona de Sobirans,
tics. I si s’han po- davant de l’escola Sobirans.
gut desencallar
molts sectors ha estat gràcies a
Catà, B7 Can Jalpí), dos són
l’extraordinari augment del preu del
industrials (B5 Roals, B6 ampliació
sòl que ha convertit en zones viables
del Torrent d’en Puig) i només un
que els propietaris deien que eren
és de nova creació i destinat a
inviables perquè anaven molt
habitatges (B3 Can Zariquey).
carregades de cessions.
Es buscava fugir de la imatge de
poble dormitori i corregir el
que va detectar el pla
Els sectors urbanitzables desequilibri
estratègic: un dèficit d’uns 900 llocs
de treball. Aquesta reflexió
El Pla general preveu set sectors
estratègica feia veure (l’any 2000)
urbanitzables. Quatre són recollits
que a Arenys de Munt hi havia 1700
de les anteriors normes i modificats
llocs de treball (1060 ocupats per
(B1 Sobirans, B2 Can Xicoy, B4 Can
residents i 640 per treballadors que
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Desplegant
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vénen de fora). Hi havia 1560
arenyencs que es desplaçaven a
treballar a fora.
Calia créixer en sòl industrial per
reduir la mobilitat laboral i equilibrar
un poble que podia convertir-se
només en residencial.

serveis personals
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Les unitats d’actuació en
sòl urbà
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El pla delimita vint-i-set unitats
d’actuació: les set urbanitzacions
que es volen posar al dia per poder
incorporar al teixit urbà i poder
recepcionar-les i vint actuacions
més dins del sòl urbà que busquen
endreçar zones deprimides i
generar espais públics necessaris.

Estat d’execució
Actualment, a un any i mig de
l’aprovació definitiva del pla, hi ha
un sector ja desenvolupat el B7 Can
Jalpí i tres en fase de
desenvolupament (B1 Sobirans, B2
Can Xicoy, B5 Els Roals).
Pel que fa a les unitats d’actuació
s’estan desenvolupant la UA-3
Carrer Pons, la UA-4 Enric Morera,
la UA-6 Can Co-2, la UA-7 Rial de la
Rectora, la UA-10 Rambla de
l’Eixample,la UA-13 Cal Moro, la UA14 Rial Bellsolell-1, la UA-15 Rial
Bellsolell-2 i la UA-20 Can Catà.
Les unitats d’actuació que fan
referència a les urbanitzacions estan
en fase de diagnòstic. Són
encarregats i en alguns casos ja
acabats els estudis que ens diuen
les inversions que cal fer-hi per
poder arribar a la recepció i a
l’assimilació amb el casc urbà.
En
l’execució
d’aquest
desenvolupament
té
un
protagonisme destacat l’empresa
municipal GUSAMSA (Gestió
urbanística i de serveis d’Arenys de
Munt S.A.) a la qual el Ple de
l’ajuntament
encarrega
el
desplegament dels sectors i unitats
que tenen un especial interès per al
municipi.

Els nous equipaments
La
llista
de
necessitats
d’equipaments és fàcil de fer: nous
parcs, noves places, urbanització i
reurbanització de carrers, nova zona
esportiva, nova biblioteca, nou
geriàtric, llar d’infants, nou mercat,
noves
zones
d’aparcament,
ampliació del cementiri, nova sala
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La nova biblioteca prendrà forma a partir del desenvolupament d’aquesta zona.

Al capdamunt de l’Eixample hi haurà un espai obert al públic i totalment accessible.

d’exposicions, més espais per a les
entitats, Museu, etc ...
La bondat d’aquest Pla general és
que proveeix d’espais per a aquests
nous equipaments i alguns els situa
clarament en els sectors i unitats.
La nova zona esportiva és al sector
discontinu d’els Roals (davant de
Can Zariquey), la nova biblioteca a
la UA-10, el nou mercat a la UA-14 i
a molts sectors i unitats marca els
equipaments sense concretar-los
per tal de donar marge de gestió al
govern i per possibilitar la resolució
de noves necessitats que es
presentin.

Els habitatges socials
Just aprovat el Pla general vam
endegar una Pla d’actuació
especialment destinat a l’habitatge
social.
Aquest pla analitza les necessitats
d’Arenys de Munt i situa aquests
habitatges en els sectors i unitats
del pla. Es preveu la construcció de
100 habitatges de protecció en 6
anys. Els que es construeixin sobre
sòl municipal es preveu que es
destinin al lloguer i els que facin els
promotors privats poden anar a la
venda.
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Horitzó del pla
Quants habitants acabarem tenint
quan el Pla estigui totalment
desenvolupat?
Aquesta és una pregunta difícil de
contestar. Cal tenir en compte molts
factors que hi intervenen.
El que sí sabem segur són les
primeres ocupacions que donem i
que ens els darrers anys són les
següents:
Any

2000
2001
2002
2003
2004
TOTAL

Núm. d’hab.
unifamiliars

44
25
34
24
65
192

Núm. d’hab. en
edif. plurifam.

64
52
48
51
48
263

Comprovem que en 5 anys s’han
donat un total de 192 + 263 = 455
primeres ocupacions. Abans
multiplicàvem cada habitatge per 3
per tenir una estimació dels
habitants.
El tamany dels nous habitatges i els
canvis en l’estructura familiar fa que
avui sigui corrent multiplicar per 2’3
o per 2’1.
A més d’aquestes variables cal
considerar que no totes les primeres
ocupacions corresponen a nous
sectors. La rehabilitació de vells
edificis o locals és molt present i té
un pes al marge del creixement del
pla. Notem també que l’actual
conjuntura econòmica fa que hi hagi
un alt ritme en l’execució del pla. De
fet poden haver-hi canvis en aquest
ritme (de moment no es veuen) que
alenteixin un xic el creixement. Hem
de tenir present que les anteriors
Normes Subsidiàries tot i els anys
de vigència que van tenir mai no es
van desenvolupar completament

Aquesta àrea permetrà disposar d’una gran plaça pública i uns aparcaments soterrats
lligats al nou mercat municipal que ja es contemplava al Pla General.

perquè la conjuntura no era favorable. En una situació com l’actual
no falten els catastrofistes i els qui
proposen mesures intervencionistes del govern molt dures (limitació
de llicències, indemnitzar la
descatalogació de sòl...) Nosaltres
pensem que el Pla és la gran intervenció del govern (un pla de conten-

ció amb cessions altes) en la
definició del poble del futur. També
pensem que caldrà estar molt atents
als indicadors del creixement i a
l’estructura de la població per poder
ser flexibles, adaptar-se i aconseguir l’objectiu final: un poble
equilibrat, amable i amb qualitat de
serveis que és qualitat de vida.
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No hi ha cap Pla perfecte i les
modificacions es fan necessàries.
La correcció d’errors detectats, les
adaptacions
a
les
noves
legislacions, la concreció de sectors
que el pla només estudiava d’una
manera general i la introducció de
nous criteris que corregeixin efectes
indesitjats fan del Pla un document
viu i d’una certa flexibilitat. Actualment el Ple ja ha aprovat inicialment
tres modificacions i se n’estan
preparant de noves. Cap d’elles no
representa un canvi radical pel que
fa als criteris directors del Pla.

serveis territorials

Modificacions del pla
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Arenys de Munt és present a la
Fira Internacional de Turisme

18

El mes del maig ha estat intens des d’un de vista turístic. El 4 de maig la
regidora Maribel Mozas va reunir-se a la seu de la Federació Catalana de
Municipis per organitzar la Jornada «Municipis turístics costaners: present
i futur», va treballar per portar a terme una regulació municipal dels
apartaments turístics i de la figura de “l’habitatge vocacional”, a més de fer
avançar el projecte de decret regulador dels establiments de turisme rural
i en el procés d’adequació de les activitats existents a la Llei 13/1998,
d’intervenció integral de l’Administració ambiental.
El dia 30 de Maig
alguns membres
de la Comissió
Permanent de Turisme de la FCM
van tenir una entrevista amb la Directora General de
Turisme Isabel
Galobardes per tal
de formar el grup
Les puntaires van cridar l’antenció a molta gent
de treball que prepararà la normativa de regulació d’apartaments turístics i habitatges
vacacionals (pisos o cases, normalment segones residències que es
lloguen per activitats turístiques sense cap control autonòmic ni municipal).
També del dia 26 al 29 de Maig es va celebrar el Saló Internacional de
Turisme de Catalunya (SITC). Arenys de Munt va ser present tots els dies en
un estant compartit del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme
on es va presentar el recentment editat fulletó de promoció del nostre
municipi «Arenys de Munt, gaudeix-lo tot l’any». Així mateix el diumenge 29,
les Puntaires de les dues associacions i l’esbart dansaire, van fer una
demostració en directe a l’estant de la Diputació de Barcelona. Segons
Maribel Mozas, «la participació a fires és un bon aparador, donada la
importància de l’activitat turística a Catalunya, ja que aquesta representa el
12 % del PIB i situa el Principat, com a primera destinació turística de
l’Estat, cinquena europea i setena mundial». En definitiva, segons Mozas,
aquests són els dos punts fonamentals del Pla Estratègic de Turisme que
definirà el nou model de Catalunya sota els eixos de Qualitat i Identitat.
«Amb això es pretén fer més competitiu el sector i donar a conèixer la
diversitat de l’oferta catalana, la qual s’ha d’identificar també amb els
productes autòctons, la cultura o la gastronomia, entre d’altres.
Tenint en compte que Arenys de Munt disposa de molts d’aquests aspectes;
itineraris de natura, tradicions, artesania, una constant activitat d’actes
culturals, festius
i esportius al
llarg de l’any,
oferta gastronòmica, lleure
etc... des de la
regidoria de Turisme es vol
apostar per l’elaboració d’un Pla
de desenvolupament turístic del
municipi, que repercutiria positivament en l’activitat econòmica
d’Arenys de Munt.
L’Esbart va promocionar Arenys de Munt al SITC
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La regidoria de Festes
prepara les activitats de
setembre
Després de les festes de juny, amb
l’arribada de la Flama del Canigó i
la Fira de la Cirera, les regidories
de Festes i Joventut preparen, per
al primer cap de setmana de
setembre, dos dies de concerts
amb diferents estils musicals. Es
pretén donar continuïtat al I Festival
de tendències musicals, que es va
celebrar l’agost de l’any passat i
alhora, impulsar una nova iniciativa
d’un grup de joves del poble.
El divendres 2 de setembre es faran
concerts amb varietat d’estils amb
una bona part dels grups del poble
i el dissabte 3 el festival estarà
especialment dedicat als joves i els
grups convidats seran Habeas
Corpus, Opció K, Segismundo Txc.
Altres grups del poble completaran
la tarda-nit de concerts.
Segons Maribel Mozas, des de
l’Ajuntament d’Arenys de Munt
s’aposta per donar suport a aquest
acte ja que «promovent conjuntament aquests esdeveniments
musicals optimitzem els recursos i
podem donar millor ressò a les
dues iniciatives».

Els nens saharauís
tornen aquest estiu

Des de la regidoria de Solidaritat
es treballa el tema de les
subvencions d’enguany per a
projectes de desenvolupament,
emergència i sensibilització. Cal
destacar que aquest any es repetirà
l’acollida de nens i nenes sahrauís
a la nostra població amb el suport
de la regidoria de Solidaritat i
Cooperació i avancem que Arenys
pel Poble Sahrauí ens tenen
novetats importants per aquest any.
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Una vegada transcorreguts 3 anys des de l’aprovació,
l’any 2002, del Pla d’Acció Ambiental, s’ha fet el
seguiment de quin és l’estat de realització de cadascuna
de les accions del Pla. Els resultats obtinguts ens diuen
que des de l’aprovació del Pla fins a desembre de 2004
s’ha executat el 27% de la totalitat dels objectius. L’estat
de realització de les accions es mostra en funció de si
es troben pendent d’inici, iniciada, avançada, finalitzant,
finalitzant contínua (accions que no acaben ja que s’han
d’anar portant a terme de forma contínua en el temps),
acabada o irreversible (accions que ja no es poden portar
a terme degut a canvis en la planificació inicial).
D’aquesta manera, els resultats indiquen que un 12%
de les accions estan acabades, mentre que més del
44% del total, es troben encara pendents d’iniciar-se.
En el desenvolupament del Pla s’observa que el major
nombre d’actuacions que s’han dut a terme han estan
relacionades amb el territori i el fet urbà, com són les
accions properes al planejament urbanístic, la recollida
selectiva dels residus i actuacions de millora urbana. Per altra banda, les accions relacionades amb la conservació
dels elements d’interès natural i paisatgístic són les que mostren un percentatge d’implantació més baix, tal i com
es pot observar a la següent taula.

Grau d’implantació segons objectius del Pla d’Acció Ambiental
Basar la gestió dels residus en fomentar la minimització i potenciar la reutilització i el reciclatge

41%

Incrementar la qualitat de vida al poble

32%

Mantenir un territori ordenat, reforçant l’espai agrari i la xarxa hidrogràfica

31%

Reduir la incidència del vehicle privat al poble i afavorir el transport públic

28%

Potenciar l’abastament d’aigua de la pròpia conca i millorar la qualitat de les aigües

27%

Fomentar l’educació per la sostenibilitat i la participació de la ciutadania en l’Agenda 21 Local

21%

Potenciar la gestió ambiental municipal

21%

Afavorir l’estalvi energètic i l’ús d’energies renovables

14%

Conservar la biodiversitat i la qualitat del paisatge

12%

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

SERVEI DE NETEJA
INDUSTRIAL I PARTICULAR
SANEJAMENTS
DESEMBUSSOS
CLAVEGUERAM
FOSSESSÈPTIQUES
NETEGESTÈCNIQUES

Servei 24 h.

PERE I ÀNGEL
TEL. 93 750 20 71
93 750 63 77
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Durant el novembre de 1998 es va iniciar el procés d’Agenda 21 a Arenys de Munt amb la
realització de la Diagnosi ambiental del municipi, document que va servir per a definir el
Pla d’Acció Ambiental d’Arenys de Munt, que recull 133 accions a realitzar en els següents
10 anys per tal de millorar la dinàmica de funcionament i l’estat ambiental del municipi.

serveis territorials

Avaluem els tres primers anys del Pla
d’Acció Ambiental d’Arenys de Munt
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Arenys de Munt torna

a Feytiat per festa major

El 3, 4 i 5 de juny, tal i com ja es va
anunciar en l’anterior número de
l’AMUNT ARENYS, més de vuitanta
arenyencs van viatjar fins a Feytiat,
a França, per passar un cap de
setmana a la vila agermanada, que
celebrava la seva festa major.
El divendres a les 6 del matí, dos
autocars van sortir puntualment des
de la plaça de l’Església i, tal i com
s’havia programat, es van anar fent
parades culturals a diferents llocs.
A quarts de 10 del matí es va
esmorzar al Canal de Midi i es va
poder gaudir del paisatge una bona
estona. Al migdia s’arribava a
Rocamadour on es va dinar i es va

poder visitar la població. A primera
hora de la tarda es va arribar a les
Grutes de Padirac, les més
importants de França. A quarts de
vuit del vespre s’arribava a Feytiat,
on els arenyencs eren rebuts amb
un aperitiu.
El dissabte 4 de juny van visitar un
molí paperer i una impremta antiga
de la població de Saint Leonard de
Noblat mentre que els jugadors de
futbol i els de taekwondo d’Arenys
de Munt van anar a visitar el castell
medieval de Chalucet. A la tarda,
mentre els futbolistes d’Arenys de
Munt jugaven un partit amb el club
de Feytiat -i els de taekwondo feien

exhibicions-, un dels autocars va
traslladar-se fins a Limoges on es
va fer una visita guiada per la
població. Al vespre es va anar a
veure els focs artificials i es va poder
gaudir del ball popular de festa
major, que es feia a l’aire lliure.
El dia 5 al matí es va celebrar una
reunió entre els dos comitès d’Agermanament i les associacions
participants, que van establir el
calendari d’activitats comunes de
cara a aquest any i el vinent.
Al migdia es va dinar a la sala del
Mas Cerise i cap a les quatre de la
tarda els autocars van començar a
retornar cap a Arenys de Munt.

L’expedició arenyenca, amb les famílies que els va acollir, davant l’ajuntament de Feytiat.

Cafè

Rovira

R

Especialitat en entrepants calents
Conserves de les ries gallegues
Local climatitzat

Sant Martí, 42 · 08358 Arenys de Munt · Tel. 93 793 93 25
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Intercanvi d’alumnes
d’aquest institut va poder
connectar amb nosaltres després de ” faxos“ i
telefonades. Ja en teníem bones referències
però la realitat les ha
superades. Vàrem haver
d’organitzar-ho a correcuita i els grups que en
sortiren foren un pèl
desiguals. Algunes famílies de NeuAnspach han
acollit a més d’un
estudiant! Ells van venir
el mes de març ( del 9 al
18) i nosaltres vam anarhi del 25 al 2 de maig. Hi
ha hagut algunes incidències sobre el tema
menjar, sortides de nit,
etc.., però l’intercanvi és
això, una trobada de
«gent diferent» que
necessita parlar per Els alumnes
poder entendre’s.
Abans d’acabar voldria donar les
gràcies a totes les famílies que
s’han arriscat i ens han confiat els
seus fills; sense ells aquest projecte
no s’hagués pogut dur a terme, i als
companys de claustre, especialment a la Silvia, la Nohemí i en
Francesc.
Esperem que aquesta experiència

van soprtir en un diari alemany

hagi contribuït a la maduresa dels
nostres alumnes i desitgem seguir
amb aquesta tasca positiva el curs
vinent.
Blanca Pardo Sabartés
Cap de departament de llengües
estrangeres IES Perramon

Arenys de Munt i el projecte «Comenius»
El CEIP Sant Martí ha estat
treballant els darrers tres anys en
un projecte “Comenius”, que va ser
aprovat per la Comunitat Europea,
que consisteix en un intercanvi
entre centres d’Europa. En el
nostre cas estem associats a
escoles de Finlàndia, Noruega,
Lituània i Gal·les.
Els objectius del projecte han estat
donar a conèixer la realitat
europea, intercanviar materials
entre els centres, comunicar-nos
utilitzant l’anglès i desenvolupar
els mitjans telemàtics com a eina
de comunicació.
Les principals activitats fetes són:
· El primer any ens vam centrar en
estudiar les festes i tradicions
populars, fent un calendari on es

recollien les festes dels cinc països
amb dibuixos fets pels nens.
· El segon any, es van treballar les
cançons tradicionals i contes
populars elaborant videos i CD amb
cançons cantades pels nens i
treballs del conte d’en Patufet.
· El tercer curs, hem treballat els jocs
de cada país. Hem fet material sobre
jocs de taula i jocs de pati que hem
enviat als altres països amb les
normes i filmacions de com es juga.
Tots els materials que s’han anat
fent s’han intercanviat entre els
països i mitjançant la pàgina web
del projecte. Durant la setmana del
6 al 10 de juny es va fer una exposició
a la Sala Municipal d’Arenys de Munt
amb tota la feina feta.
Per poder preparar les activitats i les

programacions s’han fet reunions
entre els directors i coordinadors
del projecte. La primera trobada va
ser
a Arenys
de
Munt,
posteriorment s’han fet trobades
a tots els països i, per a tancar el
projecte, es va fer una trobada a
Barcelona a finals de maig.
Lluís Llovet Bayer
Director CEIP Sant Martí
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Des de fa uns anys, és relativament
normal, a tot el territori europeu,
potenciar la coneixença entre els
pobles, és a dir «crear lligams»
-hospitalitat i d’amistat més enllà
dels prejudicis- i el domini de les
llengües estrangeres.
Encara que d’entrada costi, el fet de
dominar altres llengües a part de la
pròpia, pot significar –no sempre
s’aconsegueix- que la persona té la
capacitat
d’entendre
altres
esquemes mentals i això, a nivell
pedagògic, és la base del que se’n
diu” educació per a la convivència”,
que... per què enganyar-nos, s’ha
convertit en tot un repte!.
L’Adolf Reich-Wein Schule és una
escola de 1700 alumnes situada a
les rodalies de Frankfurt. El senyor
Adolf Reich-Wein era un pedagog
perseguit pels nazis, que creia que
l’educació havia de consistir en
Herz,
Hand
und
Verstand
(Intel·ligència, el cor i les mans)
Seguint aquestes pautes, aquesta
escola és integradora, és a dir, que
engloba totes les vies d´educació
possibles -a Alemanya són tres- i
que els alumnes poden passar
d’una opció a l’altra sense canviar
de centre.
L’intercanvi va sorgir quan el
departament de llengua espanyola

serveis personals

Arenys de Munt-Neu-Anspach
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Els ciutadans i ciutadanes que
avui vivim a
Arenys de
Munt tenim
moltes necessitats
que no estan cobertes.
Manquen molts recursos per poder-les
solucionar i situar en els nivells
desitjables. Estem en el tercer any de
mandat amb un govern de majoria
absoluta, que parla sempre del mateix,
amb paraules buides de contingut,
encarregant estudis de viabilitat, de tot
una mica i més, per justificar la manca
d’idees i mentrestant, sense adonar-se
que s’ha de trobar solucions urgents
perquè amb el pobre resultat del que
han fet fins ara no n’hi ha prou.
No tornarem a repetir la llista de
propostes del PSC que ja en el butlletí
municipal de fa un any novament
reclamàvem. No volen escoltar les
propostes alternatives que, a petició dels
ciutadans i ciutadanes exposem. En els
Plens Municipals el Sr. Alcalde, Sr.
Andreu Majó, no es comporta com
l’alcalde de tots els arenyencs, perquè
juga amb les paraules, fa sovint
d’apagafocs de les poc afortunades
intervencions de part de l’equip de
govern i la majoria absoluta la fa servir
d’escut per evitar el debat i no vol
admetre que al govern municipal no els
interessa imprimir un altre tarannà per
generar cohesió, evidenciant la manca
de voluntat o la falta de capacitat per la
coherència.
La majoria absoluta d’AM2000 a les
eleccions municipals del maig de 2003
va generar expectatives de millores als
seus votants, que el govern municipal ni
amb CiU no han resolt. El que han fet és
que els dèficits no es redueixen sinó que
segueixen augmentant i això crea
frustració. La pèssima planificació i mala
gestió es queda només amb bons desigs,
que no són més que contes de fades.
Per tot el que queda dit d’aquesta
legislatura, ha arribat el moment de que
comencin a pensar amb el cap i deixin
de vendre fum mirant-se el melic,
assumint la realitat que es manifesta en
els Consells Municipals, on pensen que
representen a la societat civil i cada cop
més, la veritable evidència és que es
representen a ells mateixos, i a tots ells
els hem d’agrair el poble que estn fent,
embolcallats amb l’amnèsia i la miopia
política. Sembla que el temps se’ls
acabi, i per demostrar que han fet
quelcom volen concedir al sector
immobiliari la construcció i explotació a
llarg termini, d’un nou Mercat Municipal,
l’Escola Bressol, etc ... el que AM2000
des de l’oposició –durant la legislatura
1995 a 1999- demanava que no es fes
(exemple clar que pateixen amnèsia) i
acusaven al regidor d’urbanisme,
aleshores Sr. Josep Lloveras, de CiU, que
havia omplert el poble de grues
consentint que vinguessin els especuladors de fora a «fer l’agost» a Arenys de
Munt. Bon estiu a tothom.
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Ha
arribat
l’estiu,
i
abans de començar, qui
pugui, unes
merescudes
vacances,
cal fer una
aturada i reflexionar
sobre què ha
passat durant
el «curs» acabat. Això ho fan, per exemple,
els esportistes i els seus clubs quan acaben
les seves temporades. A Arenys de Munt,
població esportiva per excel·lència, ha estat
en general un any amb molt bons resultats
esportius, amb equips campions i sotscampions en les seves categories i
especialitats, als quals felicitem de tot cor
des de Convergència i Unió. Aquells equips
que han sabut conjugar les seves habilitats
esportives, amb una forta cohesió interna,
amb un esperit de sacrifici important, amb
un bon companyerisme entre els integrants
d’aquell equip, amb confiança amb les seves
forces, amb mentalitat guanyadora, amb
fortalesa per afrontar les adversitats, aquells
equips de ben segur són qui han aconseguit
els millors resultats.
A la política sol succeir el mateix. Aquelles
institucions governades per equips sòlids,
amb les idees clares, contrastades i
consensuades, i amb totes les qualitats
esmentades abans, de ben segur que faran
un bon servei a la comunitat a qui serveixen.
Des de Convergència i Unió sempre hem
tingut present aquesta idea mare. Quan vam
decidir formar govern amb AM-2000 teníem
clara aquesta premissa bàsica. La solidaritat
i el compromís amb els nostres socis de
govern, un cop consensuat l’acord marc de
govern, eren imprescindibles per portar
Arenys de Munt a més grans quotes de
benestar. L’haver aconseguit finalment la
financiació per a l’obra de soterrament és
una de les millors proves del que estem
parlant.
Malauradament, a la Generalitat de Catalunya
estem vivint un episodi molt oposat al nostre.
L’anomenat tripartit funciona com a govern i
com a oposició alhora, els representats
governamentals manifesten una cosa, i els
responsables dels partits una altra. Hem
passat tristos episodis: des de l’esfondrament
del Carmel, l’episodi del 3%, el «show» de
Palestina, l’invent de la francofonia, la crisi
de l’Institut Ramon Llull, les contradiccions
internes amb el túnel de Bracons, amb el
quart cinturó, amb la interconnexió elèctrica
amb França, amb el traspàs de
competències de Benestar Social... Ens volen
fer creure que això és pluralitat, quan en
realitat és incapacitat per arribar a acords, i
incapacitat per prendre decisions per al país.
Molts cops no treballen per al benestar dels
ciutadans, treballen per als titulars dels mitjans
de comunicació. No és tan important què
fan, sinó que els mitjans deixin clar allò que
cada integrant del tripartit no vol fer. Donen
més importància a mantenir la seva
singularitat i als interessos de partit que a la
capacitat d’arribar a acords per a la millora
del país.
A Arenys de Munt, la gent de CiU hem intentat
sempre avantposar el treball silenciós i
constant, tant en les regidories que governem
com en els acords generals d’acció política
de l’Ajuntament, i no pas buscar titulars
d’informatius que sovint només emmascaren
el fracàs de la pròpia feina.
Des d’aquesta columna voldríem fer una
crida a tota aquella gent que sintonitzi amb
aquest pensament, i vulgui treballar per al
nostre poble i per al nostre país, Catalunya,
que no dubti a posar-se en contacte amb
nosaltres, serà molt benvingut. Us podeu
dirigir
a
l’adreça
electrònica
arenysdemunt@convergencia.net on també
ens podeu fer arribar totes aquells comentaris, sugerències, etc... que desitgeu.

Han passat
10
anys des
que es va
fundar
Arenys de
M u n t
2000 per
defensar la democràcia, la
llibertat i per tirar endavant idees
i projectes en benefici de tots els
que formem part d’Arenys de
Munt.
Ara és hora de fer balanç, però
el que està fet, està fet. Els
resultats han estat positius
perquè s’han aconseguit dos
grans objectius, fer un grup al
servei dels ciutadans, prioritzant
la participació en el camp
cultural, social, econòmic,
ecològic i polític i, millorar Arenys
de Munt.
Hem de girar pàgina, ara toca
mirar endavant i decidir què volem
fer per continuar millorant en
interès general.
Som conscients que hi ha
infraestructures molt importants
per desenvolupar (Riera, zona
esportiva, biblioteca...) però la
gent valora també les petites
coses com la neteja del seu
carrer, l’enllumenat que funcioni,
la recollida de la brossa...
Volem ser autocrítics i sabem que
tot el que hem fet no agrada a
tothom i potser, amb la distància
i l’aprenentatge que dóna el
temps, alguna cosa ara, la faríem
diferent. Això vol dir fer un esforç,
ens cal més proximitat amb els
ciutadans, més rigor i molta
pedagogia.
Sabem que l’administració és
massa lenta i gairebé sempre
arriba tard i de vegades
malament. Però és la nostra
voluntat, esforçar-nos per
augmentar la qualitat i el nivell de
vida de la gent del nostre poble.
No volem ser anti-res ans al
contrari. Sabem que estem al
servei dels ciutadans i per tant
sempre tindrem en compte els
seus suggeriments i buscarem
les millors solucions i les més
eficients.
Continuem defensant: una
alternativa per un poble (1995),
per endreçar Arenys de Munt
(1999), amb la força de la gent
(2003). Gràcies per la vostra
col·laboració.
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Correus d’interès
Informació:
informacio@arenysdemunt.org
Alcaldia:
alcaldia@arenysdemunt.org
Urbanisme:
urbanisme@arenysdemunt.org
stecnics@arenysdemunt.org
Obres i serveis
obresiserveis@arenysdemunt.org
Mediambient:
mediambient@arenysdemunt.org
Promoció econòmica
promocioeconomica@arenysdemunt.org
Festes
festes@arenysdemunt.org
Esports
esports@arenysdemunt.org
Comerç i turisme
comitur@arenysdemunt.org
Serveis personals
spersonals@arenysdemunt.org
Governació:
governació@arenysdemunt.org
Hisenda
hisenda@arenysdemunt.org
Joventut:
joventut@arenysdemunt.org
Cultura
cultura@arenysdemunt.org
Sanitat
sanitat@arenysdemunt.org
Ensenyament:
ensenyament@arenysdemunt.org
Registre civil
registrecivil@arenysdemunt.org
Jutjat de pau
jutjatdepau@arenysdemunt.org
Participació ciutadana
participacio@arenysdemunt.org
Premsa
premsa@arenysdemunt.org
Serveis socials
ssocials@arenysdemunt.org
Policia Municipal
policia@arenysdemunt.org
Radio Arenys de Munt
radio@arenysdemunt.org
TAM
tam@arenysdemunt.org
Esplai
esplai@arenysdemunt.org
Escorxador
escorxador@arenysdemunt.org

AMUNT abril - juliol 2005
arenys

la tribuna

Des
de
sempre, i
sento repetir-me,
he expressat la meJaume
va voluntat
Missé i Mas
de traslladar
allò
que afecta al poble d’Arenys de
Munt al consistori. El poc temps
que fa que estic al govern com a
regidor no adscrit o abans a l’oposició, així ho he demostrat.
Agraeixo sens dubte la oferta feta
per l’equip de govern de llavors,
format per AM2000 i CIU, per entrarhi a formar part. L’enteniment va
ser fàcil i immediat. Recordant allò
que sempre he promès, he assumit amb il·lusió les tasques de
govern i les responsabilitats que
comporta la Regidoria de Serveis
Municipals. Estic molt content de
poder participar en la construcció
d’Arenys de Munt des d’una
Regidoria, mai més ben dit, de
servei al poble.
Hem encarat nous projectes i
d’altres que ja hi havia com el de
l’Avinguda de la Pau i c/ de la Rasa,
condicionant la vorera. La pista
poliesportiva, instal·lant-t’hi tanques de protecció i adequant tot
l’entorn dels vestuaris.
Demandes fetes pels veïns d’Arenys de Munt, com la reforma i la
instal·lació de baranes entre els
carrers Riera i Penya i c/ Olivera,
les reformes fetes al Club de
Petanca i l’arranjament del c/ de
les Flors amb la instal·lació d’una
barana. Nous projectes com
l’adquisició d’una màquina de
neteja viària per millorar el servei
que ja es presta. Sense contar
amb les tasques de manteniment
de totes les instal·lacions municipals (juntament, Pavelló, Can
Jalpí, CEIP,..) que la Brigada
Municipal realitza d’una manera
habitual. Agraeixo a l’equip humà
que realitza totes aquestes tasques l’esforç i la dedicació que
posen en el treball del dia a dia.
També no vull deixar de
banda a la
as
e deMGovern
resta de l’Equip
munim
i
au sé
cipal pel J
recolzament
que m’ha
is
donat fins ara.
M Espero poder seguir
col·laborant amb la mateixa entesa, en especial pel que fa a l’àrea
de Serveis Tècnics, fent seguiment
de les obres, contrastant les opinions amb la gent del poble, exposant-ho als regidors de les àrees
corresponents i junts en el Govern,
prenent les decisions adequades
tenint en compte totes les opinions
(les tècniques, les de la gent del
poble i les de direcció política).
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Han transcorregut ja dos
anys des de les
darreres eleccions municipals. Per tant,
estem al bell
mig d’aquesta
legislatura i és
el moment idoni per fer una
valoració de la gestió de l’Equip de Govern
(AM2000 i CiU). En primer lloc, podem dir
que darrerament s’està constatant, tant al
carrer com en el sí de les associacions, un
cert moviment ciutadà de rebuig i desencís
davant de determinats tarannàs i actituds de
l’Equip de Govern. Des d’ERC, ja fa temps
que manifestem la nostra preocupació per la
creixent descoordinació i falta de planificació
de l’Equip de Govern. Tot plegat, dóna com a
resultat un poble que avança molt més
lentament del que seria desitjable. Però, al
mateix temps, la política d’AM2000 també
ens ha comportat un important i preocupant
creixement urbanístic més propi de governs
d’èpoques passades que de governs de
societats avançades (entre el 1990 i el 2000
una mitjana anual de creixement del 2,88% i
entre el 2001 i el 2004 una mitjana anual de
creixement del 4,52%). En aquests moments,
tenim un Equip de Govern incapaç de resoldre
els problemes actuals i menys encara
d’afrontar els reptes de futur que se’ns
plantegen. Durant aquesta legislatura, ERC
s’està centrant en evidenciar aquesta
incapacitat. Però això no agrada a l’Equip de
Govern, i la resposta que obtenim per part
del nostre Alcalde és que volem erosionar i
crispar l’ambient. S’equivoca! I ho sap. Des
d’ERC, en la nostra tasca d’oposició, quan
cal, critiquem la gestió de l’Equip de Govern.
Però també, quan cal, si l’encerten, els
felicitem. I ho fem presentant propostes i
alternatives. Això molesta a aquells que diuen
escoltar però que no senten a ningú. I
justament un dels eixos sobre els quals més
hem incidit ha estat el d’evidenciar la falta
de nous equipaments: la piscina, una nova
biblioteca, un nou mercat municipal, una nova
zona esportiva, una nova residència geriàtrica,
un nou casal pels avis, una escola bressol,
gestionar habitatges socials. I també la de
potenciar la utilització d’energies alternatives,
la de millorar la recollida selectiva, etc. Tot
un seguit de propostes que haurien de ser
l’eix programàtic de l’Equip de Govern, però
que no ho són. Només tenen paraules. Un
exemple significatiu és el pressupost
Municipal (de més de 6 milions d’euros, 1000
milions de ptes), que preveu una sèrie
d’inversions pel poble però que mai es porten
a la pràctica. Això sí, sempre s’acaba obtenint
superàvit (aquest any de més de 720.000
euros o 120 milions de ptes). Com s’entén
això? L’única explicació és la seva incapacitat
de gestió. Davant dels arguments d’ERC, el
nostre Alcalde i l’Equip de Govern l’únic que
saben fer és respondre amb desqualificacions
demagògiques i interessades. No deixa de
ser curiós, però, que, massa sovint, sota
aquesta capa de moderació que mostren
públicament, s’hi amaguen altres coses com,
per exemple, una tendència innata a les
paraules i a voler donar la raó a tothom per
intentar quedar bé. Però el que li cal al poble
són més fets i menys paraules. Dóna la
sensació que el Govern Municipal no vulgui
tenir en compte la crítica constructiva que
realitzem amb la finalitat que el nostre poble
sigui millor. Des d’ERC, pensem que la política
és cosa de tots, del govern, de l’oposició,
però també de les associacions i dels
ciutadans. Per tant, nosaltres, continuarem
en aquesta direcció, perquè és el nostre
compromís i el nostre deure amb Arenys de
Munt. Ara, entenem, que cal una sacsejada
ferma i decidida als nostres governants que
faci avançar d’una vegada per totes un poble
que, amb la seva desafortunada gestió i mala
planificació, cada vegada necessita més
urgentment un canvi real en tots els àmbits
de la política Municipal.
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