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EDITORIAL

Activitat intensa a l'Ajuntament 

3

5

6

8

23

21

A quest butlletí informatiu “Amunt Arenys” 
és el quart exemplar publicat des del Pacte 
pel poble d’Arenys de Munt que ERC, CiU 
i PSC vam subscriure el setembre de 2013. 

Canviar la política comunicativa del govern munici-
pal era un dels acords programàtics i hi vam posar fil 
a l’agulla tan aviat com vam poder, com en tants d’al-
tres objectius recollits en el Pla d’Actuació Municipal 
2013-2015. La transparència i el retiment de comptes 
en la gestió pública tenim clar que és necessari, im-
prescindible i saludable.

En aquest mitjà de comunicació -i en totes les vies 
utilitzades per fer arribar la informació municipal als 
arenyencs- la voluntat d’aquest govern és simplement 
explicar el que fem. Hi ha feina evident, que es veu al 
carrer, però també hi ha actuacions portes endins de 
l’organització municipal i activitats dirigides a col-
lectius específics que sense fer-ne divulgació potser 
passarien molt desapercebudes. En el que expliquem 
en els “Amunt Arenys” i en els “L’Ajuntament infor-
ma” no hi ha res inventat, és clar. Segur que hi hauria 
persones i col·lectius que farien les coses de manera 
diferent, però que l’activitat municipal és intensa crec 
que és evident. Arenys de Munt avança.

Les obres a la via pública i als equipaments muni-
cipals s’estan fent concentrades en un període curt de 
temps perquè la tramitació administrativa és així de 
lenta, desesperant en alguns casos. El 2013 vam apro-
var el pressupost per executar el projecte d’urbanitza-
ció superficial de la riera i fins a gener de 2015 no vam 
poder signar el contracte d’obres. El 2014 vam poder 
enllestir l’Espai Catà de l’escola Sant Martí, i arreglar 
deficiències a escoles, poliesportius, a Can Matalí, a 
la via pública, etc. i, també, començar a planificar la 
urbanització de la riera entre el rial Bellsolell i el pont. 
I ara al 2015 ens toca conviure amb les obres a la plaça 
de l’Església, a la riera, al Mercat municipal, a la Dei-
xalleria, a l’Hotel d’Entitats, al rial de Can Cornei, al 
passeig de Can Victoriano, a la Sala Municipal, etc.

Poder fer tota aquesta obra pública sense endeu-
tar-nos, sense augmentar els impostos, i reduint el 
deute viu de l’ajuntament ens satisfà. També ens 
alegra que la gran part d’aquestes obres les executin 
empreses locals. Durant l’any 2014, l’ajuntament va 
pagar factures a 85 proveïdors, empreses, industrials 
i professionals d’Arenys de Munt per un import total 
de 683.788 €. I aquest any 2015, ben segur que s’incre-
mentarà notablement la facturació a nivell local degut 
a la política del govern municipal de prioritzar 
la contractació d’obres i serveis a proveïdors 
locals. Més enllà d’aquesta contractació 
pública, hem implementat diverses accions 
per facilitar els tràmits en l’obertura de ne-
gocis i per promocionar emprenedors. No 
estalviem esforços per dinamitzar l’econo-
mia local. I en l’àmbit de l’ocupació, en les 
properes setmanes gestionarem un altre pla 
d’ocupació que permetrà contractar 
una vintena de persones aturades 
de diversos perfils professio-

nals.
El bloc d’activitat municipal que potser no llueix 

tant contempla des de canvis en la gestió dels recur-
sos humans a avenços significatius en aspectes de 
benestar social. Hem posat en marxa un reglament 
per determinar la condició d'habitatges desocupats 
amb caràcter permanent, la qual cosa ens permetrà 
avançar en el tema del lloguer social. Tenim un proto-
col municipal davant els desnonaments. Ja ha entrat 
en vigor l’ordenança de mesures alternatives que per-
met compensar sancions econòmiques per serveis a la 
comunitat, etc. etc. Tot plegat, molta feina que entenc 
que és possible gràcies a una bona governança muni-
cipal i a una eficient gestió econòmica dels diners que 
són de tots.

La llista de coses que no acaben de funcionar prou 
bé, per altra banda, també la tenim molt present. I 
continuem treballant per millorar en molts àmbits. 
Però davant la impossibilitat d’arreglar-ho tot de cop, 
aquest govern opta per anar avançant seguint el full 
de ruta i el compromís adquirit amb els vilatans i vi-
latanes. A més, crec que em correspon posar en valor 
allò que rutlla bé. I, a més del que exposava en les 
ratlles precedents, tenim la sort de viure en una vila 
amb una vida cultural rica i de qualitat, on els clubs 
esportius de diverses disciplines també recullen re-
coneixements i èxits, on la sensibilitat mediambiental 
és palesa, on la convivència és bona, on pots comprar 
productes de qualitat sense haver-te de desplaçar en 
cotxe, on...etc. etc.

Més endavant arribarà el moment de fer balanç 
de tot el que ha fet aquest govern municipal que tinc 
la responsabilitat i l’honor de presidir. Diversitat de 
punts de vista segur que hi serà, i així ha de ser, però 
la satisfacció de la feina feta pel conjunt de regidores 
i regidors ja la tenim. En aquest “Amunt Arenys” hi 
podeu llegir un resum sintètic del treball que han 
dut a terme totes les regidories des del passat mes de 
desembre. Vuit regidores i regidors al govern, vint-
i-tres àmbits d’actuació, un centenar de treballadors 
entre l’ajuntament i l’empresa pública municipal, unes 
instal·lacions municipals, un pressupost de gairebé 
nou milions d’euros, un compromís amb vostè, lector 
d’aquestes ratlles, i molta il·lusió per fer la feina ben 
feta.
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CARTIPÀS MUNICIPAL

>> CARTES DEL LECTOR 
Podeu enviar les cartes del lector sobre qualsevol tema per a ser publicar on hi consti el nom i cognoms a premsa@arenydemunt.cat
En el proper número és publicaran les cartes i les respostes.

Apunta't a la llista de distribució! 
Si vols estar informat de totes les notícies relacionades amb l'ajuntament per correu electrònic, només cal que ens ho facis saber
envia'ns un correu a premsa@arenysdemunt.cat

 ELS PLENS 
VOTACIONS DE MOCIONS I PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA PRESENTATS AL PLE DE L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT

DATA A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓ
Proposta de ratificació del protocol d'abordatge de la violencia de gènere 11/12 ERC, CIU, PSC, CUP, PP
Proposta de modificació conveni que regula la subvenció directa a CEADM al ple de 25/07/13 11/12 ERC, CIU, CUP PSC, PP
Proposta de modificació dels estatuts del consorci costa del Maresme per adapar-los a la LRSAL 11/12 ERC, CIU, PSC, CUP, PP
Proposta d'aprovació inicial de la modificació dels estatuts de CONGIAC per adaptar-los a LRSAL 11/12 ERC, CIU, CUP, CUP, PP
Proposta d'adhesió a l'Associació de Municipis catalans per a la recollida porta a porta 11/12 ERC, CIU, PSC, CUP PP
Proposta d'aprovació inicial del pla director d'abastament d'aigua potable d'Arenys de Munt 11/12 ERC, CIU, PSC, CUP, PP
Proposta d'aprovació de l'inventari de l'empresa GUSAM SA 11/12 ERC, CIU, PSC, CUP, PP
Proposta d'aprovació de les bases de subvencions per emprenedoria 2015 11/12 ERC, CIU, PSC, PP CUP

Moció de felicitació al poble d'Arenys de Munt i conseqüències jurídiques 11/12 ERC, CIU, CUP PP PSC
Proposta de resolució d'al·legacions del grup CUP al Pressupost 2015 11/12 ERC, CIU, PSC CUP PP
Resolució de recursos de reposició presentats a l'aprovació de les contribucions especials riera 11/12 ERC, CIU, PSC CUP PP
Aprovació inicial de modificació estatuts consorci tractament residus sòlids urbans del maresme 22/01 ERC, CIU, PSC, CUP, PP
Proposta d'aprovació inicial de la modificació dels estatuts del consorci LOCALRET 22/01 ERC, CIU, PSC, CUP, PP
Proposta d'aprovació de pròrroga conveni amb el Consell Comarcal per compra agregada de gas 22/01 ERC, CIU, PSC, CUP, PP
Aprovació de pròrroga conveni amb Consell Comarcal per compra agregada d'energia elèctrica 22/01 ERC, CIU, PSC, CUP, PP
Moció CUP perquè els ciutadans no hagin d'assumir la indemnització cessament projecte castor 22/01 ERC, CIU, PSC, CUP PP
Moció PSC reclamar la responsabilitat de la Generalitat en el manteniment de escoles bressol 22/01 ERC, PSC, CUP, PP CIU
Proposta de derogació dels estatuts vigents del consell de poble i aprovació inicial dels nous 12/02 ERC, CIU, PSC, PP CUP
Proposta de convocatòria de la licitació i aprovació del plec de clàusules concessió d'obra pàdel 12/02 ERC, CIU, PSC, PP CUP
Proposta d'aprovació inicial modificació normes urbanístiques del pla general regulació d'usos 12/02 ERC, CIU, PSC, PP CUP
Proposta de declaraació de serveis essencials i prioritaris de l'ajuntament d'arenys de munt 12/02 ERC, CIU, PSC, CUP PP
Moció PSC per una acció urgent,viable i eficaç, amb garanties per a tots els afectats hepatitis c 12/02 ERC, CIU, PSC, CUP PP
Proposta d'aprovació de les bases reguladores de les subvencions de comerç i turisme 12/02 ERC, CIU, PSC, CUP, PP
Proposta d'adhesió al servei de mediació d'assegurances de l'ACM 12/03 ERC, CIU, PSC, CUP, PP
Proposta de declaració de compatibilitat del directiu local 12/03 ERC, CIU, PSC CUP PP

Proposta de modificació de l'ordenança reguladora de convivència i civisme 12/03 ERC, CIU, PSC, PP CUP

Proposta d'aprovació de la moció de la CUP per rebutjar el nou model universitari de grau 3-2 12/03 ERC, CIU, PSC, CUP PP

Moció d'ERC de suport al banc d'adn per les identificacions desapareguts a la guerra civil 12/03 ERC, CIU, PSC, CUP PP
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Ajuntament d’Arenys de Munt
93.793.79.80
Ajuntament. Promoció econòmica
93.793.77.10
Ajuntament. Inserció laboral
93.793.77.10
Ajuntament. Serveis socials
93.793.77.10
Informació juvenil L’Escorxador
93.793.94.36
Recaptació Municipal
93.795.17.54
Jutjat de Pau
93.793.88.88
Registre Civil
93.793.95.61
Oficina Hisenda d’Arenys de Mar
93.792.20.12
Policia Local
93.793.75.47 (oficines)
Mossos d’Esquadra
088

Bombers de la Generalitat
085
Bombers d’Arenys de Mar
93 795 81 80
Servei d’Ambulàncies 
061
CAP d’Arenys de Munt
93.795.02.41
CAP d’Arenys de Mar
93.795.80.44
Hospital de Calella
93.769.02.01
Hospital de Mataró
93.741.77.00
Farmàcia R. Mias Poblet
93.793.82.01
Farmàcia M. Pérez Cardelús
93.795.00.84
Practicant C. Núñez
93.795.00.14
Creu Roja d’Arenys de Munt
93.795.13.31

Residència Sant Martí
93.795.11.68
Residència  Ntra. Sra. del Remei
93.795.10.86
Comunitat Terapèutica 
93.795.11.28
Biblioteca
93.793.84.48
Centre Moral
93.795.70.19
Col·legi Sant Martí -Secretaria-
93.793.80.70
Col·legi Sant Martí –Consergeria-
93.793.70.43
CEIP Sobirans
93.795.05.18
IES Domènec Perramon
93.795.13.33
Pavelló Esportiu Torrent d’en terra
93.795.03.30
Camp de Futbol
93.793.71.47

Pista Hoquei
93.795.12.51
Ràdio Arenys de Munt
93.793.87.87
Parc Natural Montnegre-Corredor
93.116.00.30
Informació Renfe
902.24.02.02
Correus d’Arenys de Munt
93.795.07.24
Aigües d’Arenys
93.795.01.12
Deixalleria
93.793.89.85
Parròquia
93.793.85.63
L’espai - Casal d’avis
93.795.05.41
Bus línia
93.795.12.54

TELÈFONS D’INTERÈS

Continuant amb la línia de 
treball iniciada a gener de 
2014, amb la no renovació 
automàtica i continuada a 
la mateixa persona del ser-
vei extern d’assessorament 
en temes de medi ambient, 
el govern municipal va cor-
regint situacions anòmales 
i implementant millores 
en l’organigrama de l’ajun-
tament. També s’han dut a 
terme els processos selec-
tius per a cobrir els llocs de 
treball de les consergeries 
de les escoles i, el passat 
mes de juliol, el Ple munici-
pal ja va aprovar una nova 
relació de llocs de treball 
que afectava a l'Oficina 
d’Atenció de la Vila i con-
templava les particularitats 
de l’atenció al públic conti-
nuada. 

A primers de gener de 
2015 estava en marxa la 
convocatòria per cobrir, 
mitjançant concurs públic, 
la plaça de Cap d'obres i 
serveis de l'Ajuntament 
d'Arenys de Munt  (DOGC 
02/01/2015) i per cobrir, per 
promoció interna, una plaça 
de caporal de la Policia Lo-
cal (DOGC 21/01/15). I en el 
pressupost 2015 també està 
prevista la convocatòria del 
lloc de treball de tècnic/a de 
medi ambient i de tècnic/a 
informàtica, convocatòries 
que es duran a terme quan 
s’hagi completat la trami-
tació administrativa cor-
responent, que també està 
iniciada.

Correcció de 
disfuncions en 
l’organigrama 
municipal

A partir de la diagnosi de la situació 
de l’OAV i de les propostes de millora 
elaborades pel Servei d'Assistència a 
l'Organització Municipal de la Dipu-
tació de Barcelona, el govern muni-
cipal està treballant en la millora de 
procediments a l’Oficina d’Atenció de 
la Vila, oficina que durant l’any 2014 
ha registrat 12.127 tràmits de 137 ti-
pus diferents.

Els treballs del projecte per millorar 
l’atenció ciutadana es van iniciar a co-
mençaments del 2014, quan el govern 
municipal va fixar l’objectiu de què 
l’OAV com a unitat organitzativa ha-
via de ser capaç de donar informació 
sobre qualsevol servei, tràmit o activi-
tat de l’ajuntament d’Arenys de Munt 
i, també, de què l'OAV havia d'anar 
incrementant la seva capacitat per ini-
ciar la major part de tràmits i avançar 

en l’administració electrònica. 
Durant l’any 2015 s’implementaran 

a l’OAV millores en el nivell d’atenció 
i organització, en canals de comuni-
cació, i en la gestió de la informació. 
Disposar d’una base de dades amb 
més d’un centenar de tràmits és una 
de les fites ja assolides en aquest pro-
jecte impulsat per la regidoria de Co-
ordinació i Recursos Humans i que ha 
requerit la implicació del personal de 
l’OAV i de la resta de departaments 
de la corporació municipal.

Per altra banda, a partir de gener de 
2015 l’ajuntament d’Arenys de Munt 
torna a considerar hàbils els dissab-
tes no festius, modificant la resolució 
d’alcaldia de 26/12/2012. Aquesta cir-
cumstància té especial incidència en 
el còmput de terminis en el processos 
administratius.

Millora de procediments a l'Oficina d'Atenció de la Vila

L'horari d'atenció al públic de l'OAV
de 8:30 a 14:00 de dilluns a divendres
Telèfon 937937980
e.correu: ajuntament@arenysdemunt.cat

Reunió amb el Conseller de Territori i Sostenibilitat i 
el Director de l'Agència Catalana de l'Aigua

En el marc de la visita del 
Conseller Santi Vila al Con-
sell d’Alcaldes del Maresme 

celebrada el 13 de febrer a 
Mataró, l’alcalde d’Arenys 
de Munt, Joan Rabasseda, 

es va reunir amb el titular 
de la Conselleria de Territori 
i Sostenibilitat i amb el Di-
rector de l’Agència Catala-
na de l’Aigua, Jordi Agustí, 
per tractar principalment el 
tema de la riera entre els dos 
Arenys.

L’alcalde d’Arenys de 
Munt va traslladar al Conse-
ller i al Director de l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua, una 
vegada més, la problemàtica 
de la claveguera que pas-
sa per la llera de la riera i 
l’obra de canalització inaca-
bada. Els responsables de la 
Generalitat van assumir el 

compromís de continuar re-
clamant al govern central la 
correcta finalització d’aques-
ta infraestructura i, en una 
propera reunió amb el Di-
rector de l’Agència Catalana 
de l’Aigua, s’elaborarà un 
document que reflecteixi el 
detall sobre l’estat del procés 
de recepció de l’obra de ca-
nalització de la riera.

Joan Rabasseda va defen-
sar la proposta de vies ver-
des a la comarca i de la fina-
lització d’un carril bici que 
permeti anar de la Tordera 
al Besòs seguint el litoral ma-
resmenc.

També es preveu 
convocar el lloc de 
treball de tècnic/a de 
medi ambient i de 
tècnic/a d'informàtica
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AGENDA 

Mesures alternatives a les sancions econòmiques

MARÇ

DIVENDRES 27
A les 7 de la tarda. Sala Municipal
Sopar de Catecolònies

DIUMENGE 29
A les 11 del matí. Plaça de l'Església
Tradicional benedicció de rams i palmons

A les 6 de la tarda. Sala Municipal
Ball de l’Esplai de Jubilats Verge del Remei

A les 6 de la tarda. Centre Moral
Ballada de Rams  - Esbart Dansaire del Centre Moral

ABRIL 2015

DIUMENGE 5
Durant tot el dia. Parc de Can Jalpí
III Aplec Sardanista dels Arenys: Dinar popular 

A les 6 de la tarda
Sala Municipal
Ball de l’Esplai de Jubilats Verge del Remei

DIVENDRES 10
Festes del Remei
A les 12 de la nit. Pista Municipal Escola Sant Martí
Nit Jove amb la Salseta del Poble Sec.

DISSABTE 11
Festes del Remei. 
Durant tot el dia. Plaça Catalunya
Fira temàtica

DISSABTE 11
Durant el matí. Plaça de Catalunya
Inflables per a la mainada

A 2/4 de 10 de la nit.Sala Municipal
Sopar–Ball amb l’orquestra D’altra banda

DIUMENGE 12
Festes del Remei
Fins al migdia. Plaça Catalunya
Fira temàtica

Durant el matí
Cercavila i Trobada Gegants

A la tarda. Sala Municipal
Espectacle teatral

DILLUNS 13
Festes del Remei
Al matí. Església Parroquial
Ofici Verge del Remei

Durant el matí. Plaça de Catalunya
Espectacle infantil i xocolatada

DIJOUS 16
A les 10 del matí. Masia Can Borrell
Taller de la Memòria

DILLUNS 20
Actes Sant Jordi
A 2/4 de 8 de la tarda. Masia Can Borrell
Conferència  Quin és el paper de les tecnologies dins 
l’educació?, a càrrec de Jaume Sarramona i López, 
catedràtic emèrit de Pedagogia per la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB)

DIMARTS 21
A 2/4 de 7 de la tarda. Masia Can Borrell
Conferència sobre residus

DIMECRES 22
A les 8 del vespre. Masia Can Borrell
Presentació APP sobre Natura Local

DIVENDRES 24
Actes Sant Jordi
A les 8 del vespre. Masia Can Borrell
Recital poètic amb música Maleïts poetes, a càrrec de 
Sílvia Bel, Carles Beltran i Llúcia Vives

DIUMENGE 26
A les 9 del matí. Parc de Can Jalpí
Anellament científic ocells

DIJOUS 30
A les 10 del matí. Masia Can Borrell
Taller de la Memòria

Del 16 D'ABRIL al 4 DE MAIG
Sala d'Exposicions
Exposició de Primavera - Amics per l’Art del Maresme 

A Arenys de Munt ja tenim 
vigent l'Ordenança regula-
dora de les mesures alter-
natives a les sancions eco-
nòmiques, el procediment 
per acordar-les i els criteris 
determinants de l'adopció. 
Fins ara, a la nostra vila no 
era possible compensar una 
multa per incivisme, per 
exemple, fent un treball per 
a la comunitat.

La nova ordenança, que va 
començar la seva tramitació 
legal en el Ple del passat mes 
de novembre, parteix de la 
consideració que la sanció no 
es només un instrument de 
càstig, sinó també un element  
de corresponsabilització i de 
presa de consciència per part 
de la persona que causa un 
perjudici a la comunitat

Les persones infractores 
de l’ordenança de civisme 
o de residus, per exemple, 
poden acordar amb l’ajunta-
ment la substitució de la san-
ció econòmica per una mesu-
ra alternativa, en funció del 
compliment dels criteris i re-
quisits establerts en l’Orde-
nança, de les circumstàncies 
concurrents en cada cas, de 
la voluntat real de reconèi-

xer la infracció comesa, del 
greuge causat a la comunitat, 
i dels recursos disponibles. 

L’Ordenança contempla 
la possibilitat de mesures al-
ternatives que també tinguin 
finalitat educativa, especial-
ment en els casos de menors 
d’edat com a infractors, i 
també que no es pot substi-
tuir la sanció per una mesura 
alternativa que en ocasions 
anteriors s’hagi demostrat 
com a ineficaç per a procu-
rar la responsabilització de la 
persona infractora.

No tots els expedients san-
cionadors derivats de l’in-
compliment d’ordenances 
són susceptibles de ser subs-
tituïts per mesures alterna-
tives. Les multes de trànsit 
o per infraccions urbanísti-
ques, per exemple, no es po-
den substituir per serveis a la 
comunitat.

Es podran acordar amb 
l’ajuntament la 
substitució de la sanció 
econòmica amb treballs 
a la comunitat i cursos

Façana de la parròquia amb la pintada de la nit de Naps i Cols
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Espai Catà. La nova biblioteca de l'Escola Sant Martí

Dinar popular dels actes commemoratius el 7 de setembre

Foto de la presentació de l'Espai Catà, amb la Regidora de cultura, l'alcalde i el director de l'escola Sant Martí, Lluís Llovet

Diumenge 21 de novembre va tenir 
lloc la inauguració institucional de la 
nova biblioteca de l’Escola Sant Mar-
tí, que s’ha instal·lat a l’antiga casa 
del conserge.

Aquest nou espai s’anomena Es-
pai Enric Catà com a homenatge a 
l’arquitecte de l’edifici modernista. 
Recordem que Enric Catà també va 
restaurar i ampliar la masia de Can 
Pau Bernadó, o el teatre  de Can Cor-
rioles. La seva obra ha deixat una for-
ta empremta a la nostra arquitectura 
i a la nostra cultura.

A l’acte hi va assistir la Sra. Neus 
Catà, filla d’Enric Catà, Josep Valory 
Catà, el seu nét, els seus besnéts i 
altres familiars. L’equip directiu del 
centre, mestres, pares i mares i nom-
brós públic van poder visitar la nova 
instal·lació. El director de l’escola, 
Lluís Llovet, va destacar la impor-
tància de recuperar aquest espai que 
feia anys que romania tancat. El fet 
que estigui a la planta baixa perme-
trà que fora de l’horari escolar es pu-
gui fer servir com a espai polivalent, 
com a sala de reunions, actes, etc.

Ja està oberta la convocatòria del 
3r Premi Brenda Hudson-Perra-
mon de recerca cultural, que orga-
nitzen el Col·lectiu pel Museu Ar-
xiu d’Arenys de Munt, juntament 
amb la regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament d’Arenys de Munt.

El premi Brenda Hudson-Per-
ramon pretén fomentar la realit-
zació de treballs de recerca sobre 
la preservació i la recuperació del 
patrimoni cultural d’Arenys de 
Munt, ja sigui patrimoni artístic, 

oral, arqueològic, material o de 
costums i tradicions.

La dotació del premi es fixa 
en 300 euros i la data màxima 
per presentar els treballs és el 30 
d’abril de 2015, a l’Arxiu Històric 
Municipal d’Arenys de Munt, a la 
Masia de Can Borrell, dimecres o 
dissabtes de les 6 de la tarda a les 
8 del vespre; o a l’OAV de l’Ajun-
tament de dilluns a divendres dde 
9 del matí a les 2 del migdia i di-
jous de 2/4 de 5 a les 7 de la tarda.

Oberta la convocatòria del 3r Premi Brenda Hudson-Perramon

SABIES QUE...
De gener a setembre 2014 s’han obert 7 expedients per incomplir 
l’ordenança de la recollida d’escombraries, amb sancions entre els 
175 € i els 300€. 

A finals del 2014 s’han fet actuacions de millora de l’arbrat a la via 
pública a 10 zones diferents d’Arenys de Munt. 

S’han plantat 104 arbres de 6 espècies diferents. El cost dels 
arbres, de la feina de plantar-los, del material (tutors) i del reg 
contractat per al proper estiu ha estat de 177 €/arbre, de promig.

Durant l’any 2014 hi ha hagut 129 objectes perduts que s’han 
portat a la policia local, 118 dels quals ha estat possible 
retornar-los als propietaris corresponents.

En un any i mig s'ha reduït el deute municipal en 10 punts 
situant-lo en un 56 % sobre ingressos corrents al tancament de 
l'exercici 2014. 

2,9 milions d'euros és el valor de les inversions previstes entre els 
anys  2014 i 2015, en riera, via pública i equipaments municipals.

I  CRÒNICA D'ENSENYAMENT I CULTURA
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Els alumnes de l'Institut Domènec Perramon van guanyar el concurs que valora el treball en equip, la creativitat i la innovació

Convocada la XXVII 
Mostra Literària 
d'Arenys de Munt

La regidoria de Cultura i Ensenya-
ment ha convocat la 27a Mostra 
Literària d'Arenys de Munt. Hi po-
den participar totes aquelles perso-
nes a partir de 6 anys que visquin 
al poble o hi estiguin vinculades. 
Les modalitats que es contemplen 
són la poesia i la prosa.

La data límit de presentació 
d’obres és el 31 de març del 2015. 
L’acte de lliurament de premis es 
farà el dia 9 de maig del 2014, a 
les 6 de la tarda, a la Masia de Can 
Borrell.

Un grup d'alumnes de l'Institut 
Domènec Perramon ha participat 
aquest cap de setmana a la fase clas-
sificatòria del torneig mundial de 
robòtica educativa First Lego Lea-
gue, que s’ha celebrat a Barcelona.

L'equip, anomenat Niktobot, està 
format per Laia Utset, Aidà Sánchez, 
Esteve Alonso, Roc Nieto, Bruno Pe-
tra, Pau Serra, Pau Rosquelles, Marc 
Salas i Àlex Reverter  i ha guanyat el 

premi a la recerca i la investigació.
La FLL és un concurs escolar, 

d’àmbit estatal, amb la robòtica, el 
projecte científic, els valors del tre-
ball en equip, l'esportivitat, la crea-
tivitat i la innovació com a protago-
nistes d’aquesta "competició".

Els membres dels equips FLL 
han de superar una sèrie de proves 
fent servir robots de fabricació prò-
pia elaborats amb peces de Lego. 

El concurs s’organitza  en diferents 
fases, a l’estil d’un campionat terri-
torial que posteriorment conclou en 
una darrera fase estatal.

Des de la regidoria d'Ensenya-
ment es vol felicitar els alumnes i el 
professorat per aquest premi i se’ls 
vol encoratjar a continuar endavant 
i a desenvolupar la seva creativitat 
i enginy.

Alumnes de l'Institut Domènec Perramon 
guanyen un premi a la First Lego League

El divendres 23 de gener va tenir 
lloc, a la biblioteca Antònia Torrent 
i Martori, el II Maridatge de litera-
tura i vi.

Unes 25 persones van poder 
gaudir de l’excel·lent posada en 
escena a càrrec de l’actriu Gemma 
Sangerman que va recitar textos de 
Salvat-Papasseit, Josep Pla i Mercè 
Rodoreda. Els vins degustats van 
ser D.O Empordà i Penedès.

Aquesta iniciativa dóna contom-
tinuitat a la iniciada el juny de 2014, 
gràcies a bona acceptació que va te-
nir la primera edició amb  la parti-
cipació de Rosa Gàmiz.

II Maridatge literari a 
la biblioteca Antònia 
Torrent i Martori

El 4 de desembre, a la Masia de 
Can Borrell, es va celebrar el Con-
sell Municipal d’Ensenyament 
presidit per la regidora d’Ensenya-
ment i Cultura, on es va fer balanç 
acadèmic del curs 2013-2014 i es va 
parlar de l’inici de curs, que no ha 
tingut cap incidència.

Es va proposar d’editar una re-
vista especial sobre ensenyament, 
que ha sortit abans de la preinscrip-

ció del curs 2015-2016, aproxima-
dament pels mesos de març-abril, 
amb l’objectiu de promocionar i di-
fondre la tasca que fan els centres 
educatius d’Arenys de Munt. Una 
altra proposta de la regidora va ser 
la de tornar a convocar un consell 
escolar extraordinari per parlar de 
temes pedagògics; aquest consell 
extraordinari ja es va començar a 
celebrar el curs passat i es va poder 

parlar sobre les diferents tipologies 
d’experiències d’èxit dels centres

Es va destacar la poca participa-
ció en les eleccions de renovació 
dels consells escolars, que han tin-
gut lloc durant el mes de novem-
bre. Convindria motivar i conscien-
ciar a les famílies de la importància 
que els consells escolars tenen a la 
vida educativa dels centres.

Consell Municipal d'Ensenyament
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Ens pots explicar de forma 
senzilla en què consis-
teix el vostre descobri-
ment?

El que hem fet literalment és un 
programa que permet detectar de 
forma senzilla, ràpida i precisa les 
alteracions genètiques que causen 
l’aparició i progressió de tumors 
i inclús és capaç de localitzar les 
grans reorganitzacions de cromoso-
mes difícilment detectables fins ara. 
Ho hem fet més senzill, més ràpid i 
detectem més coses.

Quan de temps heu invertit en 
aquesta investigació?
Uns 3 anys. Dirigeixo un grup de 10 
persones i aquesta investigació ha 
estat la feina de 4 persones del grup.

Ha de ser molt emocionant poder 
publicar un descobriment d’aques-
ta importància a la prestigiosa 
revista Nature Biotechnology? Us 
ha canviat una mica la vida?
És emocionant i hem tingut molta 
premsa. Té una repercussió im-
portant ja que podem aconseguir 

fonts de finançament per seguir 
el projecte i ha cridat l'atenció de 
molts centres del món que volen 
que analitzem els seus genomes. 
Ara mateix estem dins d’un consorci 
analitzant més de 2.500 genomes de 
tumors, l’anàlisi més gran que s’ha 
fet fins ara.

Com segueix la investigació? 
No només desenvolupem eines i 
programes, porto 20 anys fent recer-
ca de malalties. Ara estem intentant 
aplicar el descobriment per arribar 

a poder fer una medicina persona-
litzada. Queda el següent pas que és 
trobar el tractament adequat per a 
cada mutació.

DAVID TORRENTS
"ARRIBAREM A PODER FER UNA 
MEDICINA PERSONALITzADA"

David Torrents
Professor d'Investigació ICREA 
al BSC-CNS (Barcelona Super-
computing Center - Centre Na-
cional de Supercomputació). Ci-
ències de la Vida i Medicina. Veí 
d'Arenys de Munt.

Després de graduar-se en Bio-
química i Biologia Molecular, 
va obtenir el doctorat en Biolo-
gia Molecular a la Universitat de 
Barcelona l’any 2000, en el grup 
de Manuel Palacín, treballant en 
transportadors d'aminoàcids i 
malalties genètiques associades. 
Aquest doctorat va ser guardonat 
amb el Premi Extraordinari de 
Doctorat de la Universitat. Des-
prés es va mudar amb una beca 
EMBO a llarg termini, al grup de 
Peer Bork, per entrar en el món de 
la genòmica en l'EMBL a Heidel-
berg, on va estar des de l’any 2000 
fins l’any 2006. Allà va treballar en 
l'anotació del genoma i l'anàlisi 
utilitzant la bioinformàtica.

Actualment, des de l’any 2006, és 
cap de grup al programa IRB-BSC 
conjunt sobre Biologia Computaci-
onal al Barcelona Supercomputing 
Center on es fa la recerca en bio-
medicina computacional.

Aquest grup ha desenvolupat 
un nou programa bioinformàtic 
que detecta alteracions genètiques 
relacionades amb l’aparició de tu-
mors en poques hores i a baix cost. 
Aquest avenç permetrà dissenyar 
tractaments personalitzats i auto-
matitzats. El programa anomenat 
SMUFIN és de lliure accés per a ús 
acadèmic i científic i de pagament 
per a objectius comercials.

"Seqüènciar el genoma 
complert està a l’entorn dels 
2.000 a 3.000 euros, però es 
preveu que d’aquí uns 3 anys 
aquest preu baixi a uns 500 
euros"

I  ENTREVISTA A DAVID TORRENTS
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Creus que la medicina persona-
litzada és la medicina del futur?
Sí, absolutament, d’aquí a uns 5 a 10 
anys tothom pot tenir el seu geno-
ma seqüènciat. Això és un avenç 
molt important. Fins ara, analitzar 
un genoma d’un pacient significava 
perdre una setmana de temps, molta 
gent i moltes màquines. Amb aquest 
descobriment, en menys de 10 ho-
res, amb una sola persona i amb no 
tantes màquines es pot aconseguir. 
Aquesta eina és una de les primeres 
que permet pensar en el futur, en 
l’escenari de la medicina persona-
litzada. Es poden analitzar molts 
genomes i molt ràpid.

Aquest descobriment es podrà 
utilitzar en breu? O trigarà a arribar 
a la gent?
A la gent no li arribarà de forma 
directa, només per recerca. Un cop 
tens la mutació que ha detectat el 
càncer, com he comentat abans, 
queda el següent pas que és trobar 
el tractament d’aquesta mutació. Per 
arribar a la medicina personalitzada 
hi ha moltes barreres que s’han de 
superar. Apart de la tecnològica i de 
la de coneixement, una altra és la de 
la preparació dels metges, que hi ha 
molts que no estan preparats. Se’ls 
ha de formar, però primer ho han 
d’acceptar.

Els metges no ho accepten? 
No, perquè no l’entenen i pensen 
que això és una eina a llarg termini i 
no s'adonen que ja ho tenen a sobre. 
Alguns s’estan posant les piles i al-
tres no volen veure els avantatges.

S’han posat en contacte amb vo-
saltres les autoritats sanitàries per 
poder implantar aquesta eina als 
hospitals?
No, primer s’ha de trencar la barrera 
dels metges. Encara és aviat, estem a 
nivell de recerca i el coneixement no 
és prou. En alguns tipus de tumor sí, 
però en la majoria no. La nostra eina 
es fa servir molt a nivell de recerca 
per acumular informació i aquesta 
informació serà la que es faci servir 
a nivell sanitari. Una altra barrera 
per a la medicina personalitzada és 
el preu. Ara mateix seqüènciar el 
genoma complert està a l’entorn dels 
2.000 a 3.000 euros, però es preveu 
que d’aquí uns 3 anys aquest preu 
baixi a uns 500 euros aproximada-
ment. 

Quines possibilitats més té aquest 
descobriment a banda de detectar 
ràpidament les cèl•lules canceríge-
nes i mutacions?
L’hem aplicat al càncer però pot ser-
vir per a moltes altres malalties. Ho 
hem fet servir per estudiar pacients 
d’Alzheimer, mutacions de novo en 
casos d’autisme, etc.... Es podria fer 
servir per a qualsevol malaltia que 
tingui el seu origen en una mutació.

Què opines de la situació dels 
investigadors al país? Creus que hi 
ha suficient inversió en investiga-
ció?
És clar que no hi ha suficient inver-
sió en investigació. No es gestionen 
bé els recursos. Sempre es parla 
d’inversions econòmiques però tam-
bé s’hauria de parlar de la inversió 
en energia vital. Si hi ha pressupos-
tos per recerca és perquè el govern 
destina els diners pràcticament per 
obligació, perquè no diguin que no 
hi ha diners per investigar. 

Aquesta recerca no ha estat 
finançada amb diners espanyols, 
sinó amb diners europeus. Aquí no 
s’haguessin aconseguit els diners 
necessaris. Només l’Institut Carlos 
III va aportar una part. 

Com veus el futur de la inves-
tigació contra el càncer? Penses 
que algun dia es trobarà el remei 
definitiu?
I tant que es trobarà. Això va molt 
ràpid. Si mires 15 o 20 anys enrere ja 
hi ha una diferència. Ara que entra 
la part genòmica, està tothom bolcat 
amb això. Nosaltres som un macro-
consorci que es diu ICEGECE, en 
el què hi ha molts països posant di-
ners. El president dels Estats Units, 
Barack Obama, va declarar que vol 
seqüènciar 1 milió d’americans i 
el primer ministre britànic, James 
Cameron, vol fer el mateix amb 100 
mil britànics. Això dona una idea 
de la implicació a nivell mundial. 
Els nostres fills i els nostres néts ho 
podran gaudir.

Elisa Boullón 
premsa@arenysdemunt.cat

Aprovat el primer protocol 
municipal d'abordatge de 
la violència de gènere

Al ple de l'11 de desembre es va ra-
tificar l’aprovació del primer Pro-
tocol municipal d’abordatge de la 
violència de gènere, que recull els 
següents punts:

- Com atendre i donar resposta 
a les necessitats de les dones que 
han viscut situacions de violència 
de gènere.

- Donar pautes per evitar que 
la dona hagi de repetir la situació 
traumàtica més d’una vegada en el 
seu procés de recuperació.

- Incorporar un circuit munici-
pal d’atenció.

- Manteniment del circuit per fer 
un treball en xarxa entre els dife-
rents serveis i poder valorar i mi-
llorar  les respostes.

- La necessitat de formació i re-
ciclatge de professionals represen-
tants dels serveis que participen en 
el protocol.

- Complir la Llei 5/2008 del 24 
d’abril en l’article 85 “els protocols 
per a una intervenció coordinada 
contra la violència masclista han 
d’incloure un conjunt de mesures 
i mecanismes de suport, coordina-
ció i cooperació destinats a les ins-
titucions públiques i altres agents 
implicats, que defineixen les for-
malitats i la successió d’actes que 
s’han de seguir per a executar-los 
correctament”.

- També inclou l’àmbit de la sen-
sibilització, la prevenció, la inter-
venció i la coordinació dels dife-
rents serveis i recursos davant les 
manifestacions de violència vers 
les dones.

- Defineix els tipus de maltracta-
ments i els tipus de violència.

- Indica quin és el síndrome de 
la dona maltractada.

- Informa de quin és el perfil de 
l’home maltractador.

- Especifica quins són els factors 
psicològics, els socials, els indica-

dors de risc, quines són les conse-
qüències, quin és el marc legal, etc.

- Conté un marc jurídic que in-
forma de les mesures legals de 
protecció.

- Recull el procediment i la me-
todologia a emprar en cada cas.

- Indica les funcions específi-
ques dels agents implicats.

Es pretén consolidar el treball 
en xarxa, el treball interdisciplina-
ri, unificat i coordinat a fi d’acon-
seguir un municipi lliure de vio-
lència.

Des de la regidoria d’Igualtat de 
Gènere de l’Ajuntament d’Arenys 
de Munt, es vol agrair a totes les 
persones que han treballat i redac-
tat aquest document:

• Sra. Carla M., jutgessa del torn 
especial de violència de gènere, 
del districte judicial d’Arenys de 
Mar.

• Sr. Xavier Aranda, del Grup 
d’Atenció a la Víctima dels Mossos 
d’Esquadra.

• Dr. Ricard Peiró, ABS/CAP 
Area Bàsica de Salut/Centre 
d’Atenció Primària d’Arenys de 
Munt.

• SIAD (Servei d’informació i 
atenció a la dona) del Consell Co-
marcal del Maresme.

• Sra. Yolanda Ascasso, respon-
sable del Pla de Polítiques Dones 
del Consell Comarcal del Mares-
me.

• Sra. Asma Aouattah, tècnica 
d’acollida, gestió i interculturalitat 
del Consell Comarcal del Mares-
me.

• Sra. Jennifer Álvarez, advoca-
da del CIRD Centre d’atenció a la 
dona.

• Sr. Xavier Reina, Policia local 
d’Arenys de Munt.

• Sra. Anna Pascual, equip de 
Serveis Socials de l’Ajuntament 
d’Arenys de Munt.

"El projecte i ha cridat la 
atenció de molts centres del 
món que volen que analitzem 
els seus genomes" 

"Si hi ha pressupostos per 
recerca és perquè el govern des-
tina els diners pràcticament per 
obligació, perquè no diguin que 
no hi ha diners per investigar"

"D’aquí a uns 5 a 10 anys tothom 
pot tenir el seu genoma 
seqüènciat. Això és un avenç 
molt important" 

CRÒNICA D'IGUALTAT  I 

Lectures en clau de dona en el marc dels actes del dia de la dona
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El dia 5 de febrer es va celebrar una 
reunió amb un grup d'entitats del po-
ble per demanar la seva col·laboració 
en la propera campanya sobre civis-
me a Arenys de Munt.

L’objectiu és que aquestes entitats, 
seleccionades segons el sector de la 
població a qui es dirigeixen, el seu 
impacte o la seva capacitat de mobi-

lització, esdevinguin “agents resso-
nants” i col·laborin en el programa 
de millora i sensibilització vers la 
recollida selectiva que ja ha engegat 
l’Ajuntament. Aquest programa vol 
donar resposta a la problemàtica de 
les deixalles abandonades i les males 
pràctiques a la recollida porta a por-
ta.

Des de l’Ajuntament s’ha estudiat 
i detectat quines millores cal intro-
duir en la gestió i control del sistema 
de recollida d’escombraries per eli-
minar aquells aspectes que no funci-
onen del tot bé.

El tret de sortida del programa 
serà el repartiment de fulletons in-
formatius a les bústies de totes les 
llars d’Arenys de Munt. A les àrees 
d’emergència s’hi han instal·lat unes 
torretes d’impacte informatiu i més 
endavant començarà la fase de testi-
monials en positiu.

Entitats com a “agents 
ressonants” per aconseguir 
un poble més net i cívic

Taller d'estratègia familiar 
en l'ús més segur d'Internet 
i les xarxes socials

El passat dimarts 20 de gener, a la 
Masia de Can Borrell, es va realitzar 
un taller d’estratègia familiar en l’ús 
més segur d’Internet i les xarxes so-
cials.

Estava adreçat a les famílies, per 
tenir un millor control de l’ús de 
la xarxa per part dels seus fills; als 
adults que desconeixen les estratè-
gies i perills; i als col·lectius que fan 
activitats relacionades amb el món 
d’Internet i les xarxes socials.

També es van tractar temes com 
prendre control dels dispositius i 

usos d’Internet a casa; estratègies 
de seguiment i monitoratge de l’ac-
tivitat dels infants i joves; i inici a les 
configuracions bàsiques de privaci-
tat a les diferents xarxes socials. Hi 
van assistir disset persones que van 
fer una molt bona valoració ja que 
són temes que afecten directament 
al creixement personal dels adoles-
cents.

Aquest taller forma part de les ac-
cions del Programa de Suport a Fa-
mílies, que organitza la regidoria de 
Benestar Social de l’Ajuntament.

La risoteràpia es realitza en ta-
llers grupals, en aquests moments 
som una quinzena de personesi 
mentres durin les obres de la Sala 
Municipal es realitza a la Masia de 
Can Borrell.

El seu objectiu principal no és 
només fer-te riure, sinó aconse-
guir que aprenguis a sentir-te feliç 
i alegre.

A la risoteràpia s´utilitzen di-
ferents tècniques que promouen 
la desconnexió de les nostres 
preocupacions per mitjà del joc i 
l´entreteniment, que ens ajuda-
ran a alliberar tensions del cos i la 
ment per arribar a la riallada. En-
tre les tècniques que utilitzem són: 
els massatges, els balls, l´ expres-
sió corporal, els jocs, la relaxació i 
la música.

A qui van dirigits aquests tallers?
Els tallers que realitzem 

s´adapten a totes les edats, no hi 
ha restriccions d’estatus socials 

o sexe. No cal tenir un problema 
psicològic per assistir a un taller 
de risoteràpia. Cada vegada són 
més les persones que realitzen 
tallers de risoterapia per poten-
ciar els beneficis que produeixen 
i passar unes hores divertides, a 
més de conèixer gent nova.

Beneficis de riure
El somriure és una expressió 

innata que té un significat únic i 
universal. Però no només es tracta 
d´una expressió de comunicació, 
sinó que un somriure també pro-
dueix una sèrie d´efectes biològics 
en el nostre organisme, com la li-
beralització d´endorfines (anome-
nades drogues de la felicitat), la 
principal funció és la reducció del 
dolor físic i emocional .

Aquests tallers han estat orga-
nitzats per les regidories de Be-
nestar Social, Igualtat de Gènere i 
Cooperació.

Tallers de Risoteràpia

El passat 8 de març aprofitant la 
commemoració del Dia Internaci-
onal de les Dones Treballadores, 
es va inaugurar una exposició 
amb Retrats de dones del poble. 
El projecte s’inicià el 19 de gener 

amb la col·laboració del Grup Fo-
togràfic d’Arenys de Munt. 

Les dones d’Arenys de Munt es-
tan implicades en diversos àmbits, 
és per això que l'objectiu d'aquest 
exposició és donar la màxima vi-
sibilitat a aquestes dones actives i 
tan vinculades al teixit associatiu 
del nostre poble.

Aquesta activitat ha estat orga-
nitzada per la regidoria d’Igualtat 
de Gènere. Donaviva va repartir 
clavells i el grup de lectura de 
l’Esplai va realitzar lectures en 
clau de dona .L’exposició Retrats 
de Dones es podrà tornar a visitar 
els caps de setmana, fins al 16 de 
març. 

Retrats de dones del poble
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El servei de Mediació Comunitària 
de l’Ajuntament d’Arenys de Munt 
s’ha traslladat a l’edifici Cotxeria, 
carrer Sant Pau, núm. 2. L’atenció pú-
blica continuarà sent els dijous, però 
augmentant en una hora més, de les 
5 de la tarda a les 8 del vespre.

 Cada vegada són més les petici-
ons que es reben per fer ús d’aquest 
servei ja que els resultats obtinguts 
són altament positius.

Aquest servei és gratuït i va ser 
creat per facilitar la resolució de 
conflictes entre les persones. Està 
dirigit a tots els vilatans i vilatanes 
d’Arenys de Munt, associacions, es-
coles i col·lectius. Per contactar es pot 
trucar al telèfon 93.793.77.10 o enviar 
un correu electrònic a 

mediacio@arenysdemunt.cat 

La mediació 
és un procés en 
el qual les per-
sones, de forma 
voluntària, a 
través del dià-
leg i acompa-

nyades per una persona mediadora, 
busquen acords satisfactoris que per-
metin resoldre els seus conflictes. La 
persona mediadora guia el procés de 
trobada entre les persones en conflic-
te de forma imparcial, perquè aques-
tes puguin arribar per elles mateixes 
a acords consensuats que satisfacin 
els seus interessos i les seves neces-
sitats.

La mediació és una tècnica espe-
cífica dins de l’àmbit de la resolució 
de conflictes i es basa en els principis 
següents:

• Confidencialitat
Allò que es diu en les sessions de 

mediació es manté en la privacitat, la 
qual cosa dóna seguretat i confiança 
en el procés.

• Neutralitat
El mediador no pren posició per 

cap de les parts, ni jutja ni decideix 
com solucionar el conflicte.

• Voluntarietat
Les parts decideixen lliurement 

participar en el procés de media-
ció i ho fan d’una forma activa, col-
laborant en la recerca de solucions 
que satisfacin a totes les parts impli-
cades

El Servei de Mediació Comuni-
tària d’Arenys de Munt va ser con-
vidat, el passat dia 28 de gener, a l’ 
Institut Maremar del Masnou per 
tal de mostrar el seu funcionament, 
quins són els seus objectius, en quins 
àmbits es treballa, com s’organitza el 
servei i quins són els resultats.

La conferència es va realitzar al 
mòdul superior d’integració social i 
va anar a càrrec de la mediadora del 
nostre ajuntament. Aquest notícia 
dóna valor a la bona feina que s’està 
realitzant ja que són un servei exem-
plar dins la comarca del maresme.

Ampliació d'horari i canvi de lloc d'atenció 
del servei de Mediació Comunitària

Realitzat el curs 
de llenguatge 
no sexista, 
llenguatge 
igualitari
 

El passat 29 de gener, a la Masia 
de Can Borrell, es va impartir  la 
segona part del curs gratuït de 
llenguatge no sexista, que es va 
iniciar el passat mes de desem-
bre. 

El llenguatge és un producte 
social i històric que influeix en 
la nostra percepció de la reali-
tat. Condiciona el nostre pensa-
ment i determina la nostra visió 
del món. Des de la regidoria 
d’Igualtat de Gènere de l’Ajun-
tament d’Arenys de Munt s’ha 
volgut sensibilitzar i conscien-
ciar la població, amb l'objectiu 
d'avançar en la creació d'un llen-
guatge que abandoni qualsevol 
ús discriminatori, ja sigui sexis-
ta o androcèntric, i adapti a les 
exigències de la nostra societat. 
Creiem que aquest ha de ser el 
camí a seguir. Treballem també 
en la prevenció, per això s’estan 
fent intervencions i assessora-
ment a l’institut per a que els 
nostres joves creixent amb la 
condició d’iguals assumida.

Finalitzat el Taller de la Memòria Nivell I de desembre

El dia 18 de desembre va finalitzar el 
Taller de Memòria Nivell I, amb la 
participació de més d’una desena de 
persones majors de 65 anys, que van 
mostrar un alt grau de satisfacció a la 

valoració final del taller. 
Aquests tallers estan organitzats 

per la regidoria de Benestar Social 
per facilitar l’activació dels sentits 
i motivar la socialització de les per-

sones que ho realitzen. Està previst 
que, a finals del primer trimestre de 
2015, es faci el Nivell II, per a totes 
aquelles persones que ja han realitzat 
el Nivell I.

CRÒNICA DE PARTICIPACIÓ I IGUALTAT  I

El 18 de desembre, a la Masia Can Borrell, es va fer etrega dels diplomes acreditatius del Taller de Memòria a càrrec de la Regidora de Participació, Àngels Castillo
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Inventari informatitzat dels punts d'enllumenat municipal que permet un seguiment detallat d'incidències i consum energètic

L’enllumenat públic del casc urbà ja està a la fase de tenir tots els fanals encesos, prioritzant 
la uniformitat de la il·luminació, i la contenció de la despesa energètica

La gestió eficient de l'enllumenat

Els carrers d’Arenys de Munt havien 
patit, pràcticament durant els últims 
tres anys, una reducció de la llum 
amb un percentatge variable en fun-
ció de la zona del poble -amb el 25%, 
el 50% o el 75% menys de llum- per 
tal d’estalviar a costa de prestar un 
servei de menys qualitat. Després de 
la inversió en enllumenat i el canvi 
de política de gestió, els fanals estan 
encesos amb menys consum energè-
tic.

L’any 2011, amb tots els fanals 
de la vila encesos, vam consumir 
1.036.397 KW/h, que van suposar un 
cost de 146.017 €. Amb la meitat dels 
fanals apagats estava previst reduir 
un 50,2% de la despesa de llum i te-
nir un estalvi de 65.000 €, segons es 
va publicar el gener de 2012. L’any 
2013, amb la il·luminació parcial, 
vam consumir 594.211 KW/h amb 
un cost de 95.153 €. A finals del 2013, 
amb el canvi de govern municipal, 
de seguida ja es van fer actuacions 
parcials per encendre fanals a la 
zona de la plaça, la riera, a Can Jalpí, 
a les escales de l’Ajup, a Torrentbò, 
etc. També es va il·luminar el camí 
del poliesportiu de Can Zariquei, 
que estava totalment a les fosques 
des de finals de desembre de 2012 a 
conseqüència del robatori dels cables 
de coure dels fanals del trajecte que 
uneix aquest poliesportiu amb el rial 
de l’Horteta.

El consum energètic de l’enllu-
menat públic l’any 2014 ha estat de 
609.608 KW/h amb un cost de 99.447 
€. Per al 2015, un cop implantada la 

fase del pla d’encesa i estalvi plani-
ficada, està previst consumir 733.950 
KW/h amb un cost de 121.101 €, és a 
dir, amb el 50% més de llum, gasta-
rem un 25% més aproximadament. Si 
es poden destinar més recursos eco-
nòmics per a inversió a la xarxa de 
l’enllumenat, que està molt malmesa, 
s’aconseguirà un estalvi superior. 

El juliol de 2014 es va iniciar el 
procediment de licitació del ser-
vei de manteniment i conservació 
de les instal·lacions d'enllumenat 
públic, així com del subministra-
ment dels materials necessaris la de 
l´enllumenat. Després d’analitzar els 
costos del manteniment i conserva-
ció de l’enllumenat de la vila, d’ava-
luar la possibilitat de mancomunar 
el servei amb pobles veïns, de comp-
tabilitzar el cost d’una gestió directa, 
i d’estimar el cost de la contractació 
d’un servei especialitzat extern, l’op-
ció que es va considerar més avantat-
josa en qualitat, servei i preu va ser 
la de contractar d’un servei extern. 
Aquest procés de licitació finalitzà 
el 15 de setembre amb l’adjudicació 
del servei a l’empresa Electricitat Bo-
quet SL. En aquesta nova etapa en el 

servei i manteniment, tota la respon-
sabilitat de l’enllumenat públic con-
tinua essent de l’ajuntament, i la ges-
tió de l’enllumenat a través d’aquesta 
empresa especialitzada de la comar-
ca permet un estalvi econòmic de 
més de deu mil euros, i gaudir de 
serveis molt difícils de prestar amb 
una gestió municipalitzada, com per 
exemple: la gestió informatitzada de 
tota la xarxa d’enllumenat, audito-
ries energètiques especialitzades, la 
telegestió dels quadres elèctrics o lu-
xometries per mesurar el grau d’il-
luminació dels carrers. 

El sistema informàtic per fer possi-
ble la telegestió del conjunt de la xar-
xa d’enllumenat actualment conté la 
informació de 1.922 punts de llum de 
la via pública d’Arenys de Munt, el 
seu emplaçament, la seva potència, 
el seu consum, si està avariat, etc. I 
es continua treballant en diferents 
fronts. Properament, per exemple, 
cada fanal estarà etiquetat amb el seu 
número d’inventari i el corresponent 
codi de barres, la qual cosa perme-
trà informar exactament al servei de 
manteniment del punt on s’ha pro-
duït alguna incidència.

Qualsevol incidència amb l’en-
llumenat públic es pot contac-
tar amb l’Oficina d’Atenció de la 
Vila (Telèfon 937937980 o ajun-
tament@arenysdemunt.cat) en 
horari d’oficina o amb la Policia 
Local (937937970)

D’on ve la teva 
afició al món 
de l’esport i del 
futbol?

Del meu avi. Ell va ser jugador 
i entrenador del C.F. Arenys 
de Mar i des de ben petita 
miràvem plegats tota mena 
d’esports, però sobretot els 
partits de futbol i les carreres de 
Fórmula 1. Vaig aprendre tant 
d’ell... Estar on estic és el millor 
homenatge que li podria fer.

Com s’han donat les cir-
cumstàncies per arribar a ser 
presidenta del club de futbol 
d’Arenys de Munt?
No m’ho havia plantejat mai, ni 
de bon tros. Tot va sorgir arrel 
d’una conversa entre dos pares 
preocupats perquè l’anterior 
president deixava el càrrec, i el 
club es quedava sense continu-
ïtat a la Junta directiva. Pensà-
vem que era una llàstima que 
un club amb 92 anys d’història 
quedés en mans de ningú. Vam 
decidir llavors presentar candi-
datura i començar a buscar gent 
arrelada al club i amb diferents 
perfils per formar una Junta. 
Com que ningú més es va pre-
sentar, vam sortir nosaltres. 

És la primera vegada en la 
història que el club de futbol 
d’Arenys de Munt té una dona 
com a president? Has tingut 
algun problema per ser dona? 
Amb socis, companys, etc...?
Sí, en 92 anys d’història 
d’aquest club, sóc la primera 
dona. És tot un orgull per mi 
i tanmateix un gran repte. Pel 
fet de ser dona t’exigeixes molt 
més per demostrar que estàs a 
l’alçada i que tens tanta o més 
capacitat per estar on estàs. No 
ho tenim gens fàcil les dones en 
el món del futbol, només has 
de veure un partit on el àrbi-
tre sigui dona, és lamentable 
el que has de sentir des de les 
grades, però afortunadament, 
cada vegada som més les dones 
que demostrem tenir el valor de 
posar-nos i lluitar per guanyar-
nos un lloc dins d’aquest esport.

Quant a problemes, he trobat 
de tot una mica. Al principi, a 
la gent li va costar molt encai-
xar veure’m al capdavant del 
club. Els primers sis mesos van 
ser molt durs. Havies de sentir 
allò de: “De què li ve a aquesta 
això?”... 

Algunes reaccions em van 
sorprendre, sobretot de gent 
que tenia molt a la vora.  

Es preveu consumir per a 
l'enllumenat públic l'any 2015, 
733.950 KW/h amb un cost de 
121.101 €, un 50% més de llum, 
però estalviant
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Però sóc molt tossuda i res m’ha fet 
baixar els braços. La sort que he tin-
gut, és que he rebut molt de suport 
per part de tots els membres de la 
Junta i sobretot de la meva família.    

Pots explicar una mica els equips 
que teniu i les categories?
Ara mateix, de futbol base tenim 
vuit equips, sis d’ells federats. Els 
equips federats són un equip de 
Benjamins, tres d’Alevins, un d’In-
fantil i un de Cadet. Els no federats 
són un Benjamí al Consell Escolar 
del Vallès i l’Escoleta. Aquesta últi-
ma, aquest any per primer cop, vam 
decidir apostar fort i fer-la gratuïta. 
Ha estat tot un èxit i tenim 25 nens 
i nenes que han de ser la llavor dels 
futurs jugadors del Club Esportiu 
Arenys de Munt. 

També tenim equips amateurs: un 
de veteranes i dos de veterans. 

Quins són els teus objectius com 
a presidenta del club? 
L’objectiu principal, durant aquests 

sis anys de mandat, és tornar a tenir, 
almenys , un equip per categoria per 
poder arribar a tenir, un altre cop, 
un primer equip. Volem que tots els 
jugadors tinguin continuïtat i que no 
hagin de marxar per no tenir equip 
al poble. Aquest any hem aconseguit 
tornar a tenir Cadets i l’any vinent 
tornarem a tenir un Juvenil, una 
categoria que fa molts anys que no 
té aquest club.  En resum, l’objectiu 
es créixer.

Com veus l’evolució del club? 
Sens dubte, hem superat totes les 
expectatives que teníem quan vam 
entrar fa un any i tres mesos. Ara es-
tem en una dinàmica molt positiva. 
En aquest club sempre s’ha priorit-
zat la pràctica de l’esport i que tots 

els jugadors i jugadores gaudeixin 
jugant a futbol, per sobre de resul-
tats i classificacions. Sense buscar 
això tenim cinc equips classificats 
entre els cinc primers llocs de la 
taula. Això és una motivació extra 
que fa que el club funcioni. A més, 
la temporada vinent tenim molts 
objectius nous impulsats pel Xavi 
Giménez, el nou coordinador espor-
tiu del club, que està treballant de 
valent perquè aquesta evolució sigui 
encara més complerta.  

Com valores la situació actual de 
l’esport i del futbol, en aquest cas, a 
Arenys de Munt? 
Crec que al poble es viu una situació 
immillorable pel que fa a l’esport, 
i això fa que els clubs ens tinguem 
que reinventar per aconseguir més 
jugadors i jugadores, degut a l’ampli 
ventall d’activitats esportives que hi 
ha. 

En el cas del futbol vivim una 
paradoxa. El futbol està considerat 
arreu del món com l’esport rei, i 
nosaltres lluitem per ser el tercer 
esport més practicat al poble. Però, 
al cap i a la fi, el que importa és que 
els nens i les nenes practiquin algun 
esport, sigui el que sigui. Però si és 
futbol, molt millor!

MÒNICA OLIVARES
"NO HO TENIM GENS FÀCIL LES 
DONES EN EL MÓN DEL FUTBOL"

Elisa Boullón 
premsa@arenysdemunt.cat

"Afortunadament, cada vegada 
som més les dones que 
demostrem tenir el valor de 
posar-nos i lluitar per 
guanyar-nos un lloc dins 
d’aquest esport"

Mònica Olivares Graupera 
Presidenta del Club Esportiu 
Arenys de Munt

Nascuda a Arenys de Mar el 
13/10/1974. Casada i mare de 
dos fills. Treballa al sector tèx-
til i és sòcia del Club Esportiu 
Arenys de Munt i vinculada en 
diferents activitats al Club des 
de fa 5 anys. Ha estat delegada 
d’equip durant tres anys.
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El CE Arenys de Munt celebrant la victòria a Astúries

I  CRÒNICA  ESPORTIVA

Diumenge, 15 de febrer el 1r equip masculí del Club Ho-
quei d’Arenys de Munt es va proclamar campió de la pri-
mera edició de la  Copa de La Princesa que es va disputar 
a Grado (Astúries). El CE Arenys de Munt va jugar dos 
partits d'infart sense perdre en cap moment la intensi-
tat i la motivació per superar tots els obstacles. La final 
amb el CH Lloret va ser molt disputada i el CE Arenys 
de Munt va guanyar a la tanda de penals. La primera 
part va finalitzar amb avantatge del CH Lloret per 1-0 i 
la segona part va esdevenir molt emocionant acabant en 
un marcador de 4-4, que va fer anar a la pròrroga i als 
penals, on els gols d’en Kilian Aguilar i en Marc Roca i 
les aturades d’en Càndid Ballart van fer campió l’equip 
d’Arenys de Munt.

El govern municipal va fer un acte de reconeixement al 
1r equip masculí d’hoquei patins del CE Arenys de Mun, 
dilluns 16 de febrer a les 8 del vespre, a l’Ajuntament 
d’Arenys de Munt. Jugadors i afició es van reunir davant 

l’ajuntament per celebrar la consecució del títol. Els dife-
rents jugadors de l’equip, des del balcó de l'ajuntament, 
van poder compartir amb els  afeccionats les seves sensa-
cions;  Enric Daumal, va voler destacar la fortalesa d’un 
rival com el Lloret. Per la seva banda, el capità de l’equip, 
Jordi Illa, que no va poder assistir a la rebuda per motius 
laborals, va fer arribar  un missatge d’agraiment a l’equip 
i a l’afició en diferit. Finalment, l’entrenador de l’equip, 
Jordi Roca, content de la victòria, no va voler desmerèi-
xer el rival.

La Copa SAR La Princesa, es va celebrar els dies 14 i 
15 de febrer, i hi va participar Club Hoquei Lloret Vila 
Esportiva, CE Arenys de Munt, CH Caldes Recam Làser 
i CP Areces (organitzador). 

Des del govern municipal es vol felicitar tots els ju-
gadors, tècnics i representants del CE Arenys de Munt, 
Hoquei Patins per aquest èxit tan treballat i merescut.

CE Arenys de Munt, campions de la 
I Copa de la Princesa d'hoquei patins

El passat mes de desembre, més 
d’una quarantena de corredors 
de la nostra vila van estar sotme-
sos a una prova d’ergometria o 
prova d’esforç.

Aquesta prova ha estat rea-
litzada al Consorci Sanitari del 
Maresme/Hospital de Mataró 
(departament de Medicina Es-
portiva), i les regidories d’Es-
ports, Sanitat i Gent Gran de 
l’Ajuntament d’Arenys de Munt, 
dins del programa Esport Segur, 
han col.laborat donant suport 
econòmic per a la seva realitza-
ció.

L’objectiu és que quan la gent 
faci esport, s’adapti a les seves 
capacitats físiques i que es pu-
guin detectar i prevenir possi-
bles lesions cardíaques.

40 corredors 
d'Arenys de Munt 
es fan la prova 
d'ergometria

5 esportistes d’Arenys de Munt 
participaran a l'Ironman 70.3 
Barcelona d’aquest 2015, que es 
disputarà el proper 17 de maig 
i tornarà a passar per Arenys de 
Munt. És per aquest motiu que 
l’Ajuntament va obrir una con-
vocatòria per becar dos partici-
pants per a la prova individual 
i tres per formar un equip en la 
prova de relleus. Per aquesta 

nova edició de l'Ironman també 
hi participarà un equip format 
per tres noies. 
D’altra banda, recordem que 
Arenys de Munt acollirà per 
primera vegada l’Ironkids que 
es farà per les festes del Remei. 
Properament es publicarà al 
web municipal la informació 
d’aquestes proves i com fer la 
inscripció.

5 esportistes d’Arenys de Munt participaran al Ironman 
70.3 Barcelona

Arenys de Munt serà la seu de 
la cursa esportiva Ironkids que 
es celebrarà l’11 d’abril coinci-
dint amb les festes del Remei. La 
bona pràctica esportiva, així com 
la recompensa a l’esforç i cons-
tància constitueixen els prin-
cipals valors d’aquesta prova, 
pensada i dissenyada a la mida 
de les necessitats dels més petits. 

Arenys de Munt 
serà seu de la 
cursa IRONKIDS
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El proper divendres 17 d’abril 
tindrà lloc una nova passejada al 
Parc del Montnegre i El Corredor 
dins el I Cicle de Passejades per a 
la Gent Gran, que es va iniciar el 
passat 10 de desembre. El projecte 
consisteix en organitzar passejades 
per diferents indrets de Catalunya.

Hi haurà, a més, una sortida fi-
nal de cloenda a finals d’abril de 
2015, en un indret que es dirà més 
endavant. Al final del cicle cada 

participant obtindrà un diploma i, 
si l’assistència és d’un mínim d’un 
80%, un carnet com a participant.

Per a les inscripcions us podeu 
dirigir a l’OAV de l’Ajuntament, 
de dilluns a divendres de 2/4 de 9 
del matí a les 2 del migdia.

Aquest projecte està organitzat 
per les regidories d’Esports i Gent 
Gran de l’Ajuntament d’Arenys de 
Munt, amb el suport de la Diputa-
ció de Barcelona.

Passejada al Montnegre i 
El Corredor per a la Gent Gran 

Per desig exprés de la famí-
lia Font-Vilallonga, propie-
tària de la Masia de Can Sala 
de Dalt, la recaptació de les 
entrades de l’acte celebrat 
el passat 12 de juliol, que va 
sumar un total de 467,50 eu-
ros, anirà destinada a l’am-
pliació i renovació de la sala 
de rehabilitació de la Resi-
dència Verge del Remei.

Aquest acte que es va ce-
lebrar dins del marc del pro-
grama de commemoració 
del Tricentenari, va consistir 
en una conferència sobre la 
història de Ramon Sans de 
Monrodon, a càrrec de Mer-
cè Colomer; i un concert de 
música barroca del quartet 
Kassia.

Des de l’Ajuntament es 
vol agrair l’hospitalitat i ge-
nerositat de la família Font-
Vilallonga, que va donar 
totes les facilitats per a què 
aquest concert fos possible i 
per la seva donació desinte-
ressada.

Donació social de la família
Font-Vilallonga a la Residència
Verge del Remei

Els dies 8 i 9 de desembre es va celebrar, 
a la Nova Ciutat Esportiva de Blanes, la 
4e Edició dels Campionats Comarcals 
de Seleccions Base de Futbol Sala, en les 
categories masculines de Benjamí, Ale-
ví, Infantil i Cadet i la categoria Cadet 
femení.

El Club Futbol Sala Arenys De Munt 
va tenir representació per part de di-
versos jugadors: Teo Plaza (Benjamí 
Masculí), Josep Bosch (Aleví Masculí), 
Paula Ramos Serrano (Cadet Juvenil 
Femení), Sara Cayuela Escudero (Ca-
det Juvenil Femení) i Marc Vila Mirasol 
(Entrenador Cadet Juvenil Femení).

En la categoria de Cadet Femení la 
selecció Maresmenca amb les jugadores 
integrants del CFSADM Sara Cayuela, 
Paula Ramos  i l'entrenador Marc Vila, 
es van proclamar subcampiones de Ca-
talunya en la final contra la selecció del 
Baix Llobregat, amb un resultat de 5–3.

Participació del CFSADM a la 4a edició dels Campionats 
Comarcals de Seleccions Base de Futbol Sala

El CFSADM a la 4a edició dels Campionats Comarcals a la Nova Ciutat Esportiva de Blanes

L'acte es va celebrar el 12 de juliol a Can Sala de Dalt



16    2015 MARÇ I AMUNTARENYSI  CRÒNICA DE JOVENTUT

El passat dimarts 27 de gener, 
a l’Institut Domènec Perra-
mon, va tenir lloc una sessió 
orientativa per als alumnes 
de 3r d’ESO, enfocada a expli-
car les tendències del mercat 
laboral i quins sectors eco-
nòmics seran els que generin 
major ocupació.

L’objectiu era oferir una 
visió de les oportunitats de 
futur per als alumnes, en un 
moment en què han d'escollir 
quin serà el seu futur acadè-
mic. També es va parlar sobre 
les competències transversals 
que el nou mercat laboral de-
mana als joves i com treba-
llar-les. Es va posar èmfasi en 
les habilitats tècniques més 
demandades com són els idi-
omes, la capacitat de comuni-
cació i de treball en equip, la 

iniciativa i emprenedoria i el 
domini de les tecnologies de 
la informació i comunicació 
(internet, xarxes socials, pro-
gramació bàsica, etc.).

Amb la insertora laboral es 
van resoldre aquells dubtes i 
preocupacions que inquieten 
als joves quan es parla de no-
ves professions, i se’ls va ani-
mar a passar pel Servei Local 
d’Ocupació per rebre assesso-
rament i suport en l’elabora-
ció del seu itinerari formatiu 
i professional.

S’han impartit vuit tallers de sensi-
bilització sobre la recollida selectiva 
i el reciclatge, a l’alumnat de tercer 
i quart de primària de les escoles 
Sant Martí i Sobirans. També s’han 
realitzat quatre visites a la deixa-
lleria municipal. Aquesta acció ha 
estat coordinada per l’agent cívic 
de l’Ajuntament d’Arenys de Munt 
conjuntament amb el personal de la 
deixalleria. 

El taller de sensibilització tenia 
com a objectiu la conscienciació so-
bre les deixalles domèstiques que es 
generen i la importància de separar-
les per al seu reciclat. També s’infor-
mava dels nous productes fabricats 
amb matèria reciclada i del tracta-

ment que reben les deixalles que no 
han estat separades correctament.

La visita a la deixalleria comple-
mentava el taller i donava a conèixer 
aquest equipament entre la població 
més jove del poble. L’objectiu era 
mostrar l'evolució en la gestió de 
les deixalles, així com l’aprofitament 
dels residus com a material per a la 
fabricació de nous productes, refor-
çant la idea que el reciclatge compor-
ta beneficis a nivell social, econòmic 
i ambiental. 

Aquesta acció està emmarcada 
dins la campanya de sensibilització 
sobre la recollida selectiva, que han 
elaborat conjuntament les regidori-
es de Participació Ciutadana i Medi 
Ambient de l’Ajuntament d’Arenys 
de Munt.

Sessió orientativa sobre ocupacions i professions de futur 
als alumnes de 3r d'ESO de l'Institut Domènec Perramon

Campanya de sensibilització  a les escoles sobre la
recollida selectiva i visites a la Deixalleria
Aquests tallers de sensibilització tenen com a objectiu conscienciar sobre la necessitat de separar les deixalles domèstiques 
que es generen per al seu reciclat. També s’ha destacat els productes que poden ser fabricats amb matèria reciclada

Sessió informativa amb alumnes de 3r d'ESO de l'Institut Domènec Perramon

Visita de l'alumnat de les escoles Sant Martí i Sobirans a la Deixalleria

Es va parlar sobre les 
competències que el nou 
mercat laboral 
demana als joves i com 
treballar-les

A les visites i tallers s'ha 
mostrar l'evolució en la 
gestió de les deixalles, i s'ha 
reforçat la idea que el 
reciclatge comporta beneficis

S'ha posat de manifest la
conscienciació sobre les 
deixalles domèstiques que es 
generen i la importància de 
separar-les
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Participació del projecte Brigada Jove a una taula 
d'experiències promoguda del Consell Comarcal
L’objectiu era conèixer diferents experiències de programes formatius i laborals per a joves, de creació pròpia, que s’han 
dut a terme durant aquest any 2014 a la comarca del Maresme

Brigada Jove, juliol 2014. Foto d'arxiu

Inici del projecte de mediació a l'Institut Domènec Perramon

Institut Domènec Perramon. Foto d'arxiu

El 29 de gener, la regidoria de Jo-
ventut de l’Ajuntament d’Arenys de 
Munt va participar en una trobada 
organitzada pel Servei Comarcal de 
Joventut del Consell Comarcal del 
Maresme. Els programes són Briga-
da Jove a Arenys de Munt, Fent Ca-
mins a Caldes d’Estrac i Jove Activa’t 
a Canet de Mar que, conjuntament 
amb el Fórmula Jove Maresme del 
Consell Comarcal, volen que els i les 
joves que es trobin en una situació 
d’inactivitat tinguin l’oportunitat de 

formar-se i conèixer un àmbit labo-
ral, així com fomentar la seva rein-
serció al món educatiu i/o la integra-
ció al mercat de treball.

Els quatre programes, amb enfo-
caments i estructures diferents, s’han 
realitzat amb èxit durant el 2014 i 
l’objectiu és presentar-los al mes de 
març de 2015 al Consell Comarcal 
perquè professionals d’altres ajunta-
ments del territori tinguin l’oportu-
nitat de conèixer aquests programes, 
les seves bones pràctiques, la seva 
metodologia de treball i la valoració 
que se’n fa des de cada ajuntament.

Des del Consell Comarcal es vol 
promoure que el coneixement que es 

genera darrera d’aquesta actuació es 
pugui compartir amb la resta del ter-
ritori, que es reconegui la feina feta 
des del món local i que es segueixi 
incentivant la promoció de recursos 
formatius i laborals per a aquells jo-
ves que necessiten noves oportuni-
tats arreu de la comarca.

Des del passat mes de novembre 
de 2014 i fins al mes de maig de 
2015, s’està realitzant el projecte de 
Mediació a l’Institut Domènec Per-
ramon, per oferir una formació so-
bre la mediació i la convivència als 
alumnes d’aquest centre educatiu.

Aquest projecte vol implicar els 
alumnes i el professorat per treba-
llar transversalment temes impor-
tants per a la convivència com la 
gestió del conflicte, l’expressió, el 
reconeixement i la regulació de les 
emocions, les habilitats comunicati-
ves i els valors. La finalitat d’aques-
ta formació és que la mediació es-
devingui en un espai de diàleg i en 

una eina normalitzada. L’alumnat 
hi participa activament i ja s’ha cre-
at un grup de 12 joves.

Aquest projecte està organitzat 
pel Servei de Mediació de l’Ajun-
tament d’Arenys de Munt, amb el 
suport de les regidories de Partici-
pació Ciutadana, Ensenyament i Jo-
ventut i de la direcció de l’Institut 
Domènec Perramon.

El Servei de Mediació Comuni-
tària està ubicat a les dependènci-
es municipals de l’Edifici Cotxeria, 
carrer sant Pau, núm. 2, els dijous 
de les 5 a les 8 de la tarda, amb cita 
prèvia.

Es vol compartir amb la resta 
del territori, que es reconegui 
la feina feta des del món local 
i incentivar els recursos 
formatius i laborals per a joves 
que ho necessiten

Es pretén que els joves situació 
d’inactivitat tinguin l’oportu-
nitat de formar-se i conèixer un 
àmbit laboral
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El quadre de comandament és una 
eina que millora el procés de planifi-
cació, gestió i control, i que consisteix 
en recopilar informació rellevant de 
manera sinòptica, senzilla i resumida 
per tal d’ajudar a la governança mu-
nicipal.

La presa de decisions forma part 
de l’activitat quotidiana a l’ajunta-
ment, i sovint comporta la necessitat 
de seleccionar entre diferents alter-
natives. Prendre decisions comptant 
amb dades històriques ajuda al go-
vern municipal a adoptar les mesu-
res més adients, i a partir de la idea 
de què “només es pot controlar i mi-

llorar el que es pot mesurar”, l’any 
2013 la regidoria de Coordinació i 
Recursos Humans va impulsar un 
sistema de 383 indicadors que ha 
requerit la implicació del conjunt de 
regidories i de tots els departaments 
de la corporació municipal.

El valor d’aquesta eina de gestió 
s’incrementa proporcionalment a les 

dades històriques que recopila. Ac-
tualment només disposem d’indica-
dors de l’any 2013 i 2014 perquè ante-
riorment cap govern municipal havia 
implementat aquesta sistemàtica de 
gestió. De fet, pocs ajuntaments de 
menys de deu mil habitants treballen 
amb un quadre de comandament. 
Arenys de Munt també és pioner 
en aquesta qüestió perquè el govern 
municipal, d’una banda, està con-
vençut que sense avaluació de resul-
tats és impossible avançar, millorar i 
innovar, i de l’altra està compromès 
amb la bona gestió dels recursos pú-
blics.

EXEMPLE D'INDICADORS DEL QUADRE DE COMANDAMENT (I)

La ruta de les masies, tot passant 
per Ca l'Amar de la Torre, Can 
Sala de Dalt i Can Bellsolell de 
la Torre, la passejada ornitològi-
ca pel Parc de Can Jalpí, guiada 
per l'historiador Gaspar Casals i 
el biòleg Pere Alzina, on s’obser-
ven, escolten i identifiquen de les 
aus que trobem al parc; la sortida 
a buscar bolets guiada per la biò-
loga Carme Buixalleu; l’exposició 
de bolets classificats pel micòleg 
Belisari González; la conferència 
sobre la biologia dels fongs feta 
per Joan Manel Riera de l’Escola 
de Natura del Corredor; i la cas-
tanyada dels treballadors de la 
Xarxa de Parcs Naturals de la Di-
putació de Barcelona són algunes 
de les activitats fetes a La Central 
a finals del 2014.

El 14 de desembre, per a la 
Commemoració del Dia Interna-
cional de les Muntanyes, es va 
organitzar la pujada col·lectiva 
als cims del Montnegre i El Cor-
redor,  amb la participació dels 
Muntanyencs de la Vila, que van 
organitzar l’esmorzar a la Creu de 
Rupit per col·laborar amb la Ma-
rató de TV3. La pujada col·lectiva 
als cims és una acció que, d’acord 
amb la FAO, té com objectiu crear 
consciència sobre la importància 
de les muntanyes per a la vida.

L’any 2014 s’ha celebrat el 25è 
Aniversari de la creació del Parc 
del Montnegre i el Corredor, i per 
aquest motiu les activitats de La 
Central han passat de les 14 or-
ganitzades al 2013 a les 24 orga-
nitzades l’any passat. La mitjana 
d’assistents a les activitats se situa 
al voltant de les 80 persones/acti-
vitat i les visites a La Central, on 
està instal·lada la col·lecció Puig-
duví de fauna vertebrada, han es-
tat de 490.

Horaris d’obertura a La Central 
i les activitats programades per al 
2015 ja es poden consultar a: 
w w w. l a c e n t r a l d e c a n j a l p i .
blogspot.com.es/

1.891 persones han 
participat a les 24 
activitats de 
La Central durant 
l'any 2014

Quadre de comandament amb 383 
indicadors a l’ajuntament d’Arenys de Munt

Any 2013 Any 2014

Número de documents registrats d’entrada a l’ajuntament 5.658 5.752

Número de documents registrats de sortida 2.614 3.309

Altes al padró municipal d’habitants 546 571

Baixes al padró municipal d’habitants 425 419

Població a data de 31 de desembre 8.695 8.798

Número de subvencions sol·licitades 65 90

Llicències d’activitats sol·licitades 36 24

Número de factures registrades 2.654 2.912

Import de les factures registrades (€) 3.243.262 3.722.543

Nombre de treballadors de col·laboració social 10 7

Nombre total de tràmits realitzats a l’Oficina d’Atenció de la Vila 12.442 12.127

Tipus de tramitacions diferents a l’Oficina d’Atenció de la Vila 142 137

Nombre de propostes i suggeriments tramesos al web municipal 98 94

Llicències d’obres majors 9 10

Llicències d’obres menors 42 53

Nombre d’assabentats d’obra 206 160

Informes sobre infraccions urbanístiques 29 17

Resolució de sol·licituds d’espais per a entitats i associacions 92 122

Obres encarregades a empreses externes 10 17

Amb les dades dels anys 2013 i 2014, el quadre de comandament de l’ajuntament d’Arenys 
de Munt ja comença a ser útil per a la gestió de l’organització municipal

Aquest és primer govern 
municipal que implementa 
aquesta sistemàtica de gestió 
amb indicadors de rendiment
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Any 2013 Any 2014

Incidències registrades en l’enllumenat públic 120 141

Nombre total d’assistents a les activitats a La Central 1.164 1.891

Tones de rebuig a la recollida d’escombraries 2.044 2.155

Tones d’envasos a la recollida d’escombraries 169 175

Total d’hores de treball dedicades a la neteja de la via pública 4.307 5.885

Nombre d’actes festius i culturals organitzats només per l’ajuntament 58 44

Notes de premsa publicades 485 411

Entrevistes realitzades a serveis socials 1.737 1.837

Visites a empresa amb motiu de qüestions d’inserció laboral 83 128

Ajuts del fons social per a subministraments a la llar 72 87

Ajuts de menjador escolar tramitats 111 126

Nombre de fires i altres esdeveniments en cap de setmana 6 5

Serveis de la policia arran d’avisos d’alarma 300 211

Nombre d’atestats i informes 43 33

Serveis d’assistència per qüestions de malalties 55 30

Nombre d’accidents de trànsit a la via interurbana 24 29

Retirada de vehicles abandonats 29 18

Comunicació d’incidències a Aigües d’Arenys 128 52

Gossos recollits a la via pública i traslladats a la gossera 74 69

Nombre de permisos d’ocupació de la via pública 30 43

El passat 4 de desembre, a 
la Masia de Can Borrell, es 
va celebrar el Consell Muni-
cipal de Medi Ambient, en 
el que es va fer un repàs de 
totes les actuacions dutes a 
terme durant l’any 2014 en 
l’àmbit mediambiental, fent 
una especial incidència en 
les noves línies de treball 
com han estat la lluita bio-
lògica contra les plagues, el 
premi Vila Florida, les es-
pècies invasores al parc de 
Can Jalpí o el replantat d'ar-
bres a la via pública.

En aquest consell també 
es van exposar les línies es-
tratègiques per l’any 2015 i 
es van recollir les propos-
tes dels membres del Con-
sell sobre la campanya de 
civisme per a la millora de 
la recollida selectiva d’es-
combraries, els tractaments 
biològics a l’arbrat, el tipus 
d’arbres replantats, els tre-
balls a les urbanitzacions 
per a la prevenció d’incen-
dis i la poda.

Celebra el 
Consell de Medi 
Ambient 2014

EXEMPLE D'INDICADORS DEL QUADRE DE COMANDAMENT (II)

Consell de Medi Ambient a Can Borrell

Posat en marxa del el Pla Local d’Ocupació 2015 d’Arenys 
de Munt amb l'oferta d'una vintena de llocs de treball. 
Les persones interessades a participar en la convocatòria 
han hagut  complir els requisits següents:

- Estar inscrit al SOC en la data de la publicació de 
l’oferta al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i trobar-se en 
situació legal de desocupació i no cotitzar en cap règim de 
la Seguretat Social.

- Estar en possessió del títol i el nivell de català exigits 
pel lloc de treball.

- Posseir la capacitat funcional necessària per al desen-
volupament de les tasques pròpies del lloc de treball ofert 
i no patir cap malaltia ni tenir cap limitació física o psí-
quica incompatible amb l’exercici de les funcions pròpies 
dels llocs a proveir.

Al llarg de la segona quinzena del mes d'abril es rea-
litzaran les entrevistes dels perfils que compleixin amb 
els llocs de treball demanats i es preveu la incporació a la 
feina a partir del mes de maig de 2015

Els llocs de treball ofertats han estat es següents:

1 Tècnic/a auxiliar de Biblioteconomia
2 Arquitectes superiors
1 Auxiliar administratiu/va per a Medi Ambient
1 Auxiliar administratiu/va per a Serveis Personals
1 Auxiliar administratiu/va de Serveis Personals Festes
1 Auxiliar administratiu/va per a l’OAV
1 Administratiu/va per a Serveis Socials
1 Tècnic auxiliar d’Intervenció
1 Auxiliar administratiu/va per a suport de la Brigada
1 Auxiliar administratiu/va per a la Policia Municipal
2 peons/es de Brigada
2 peons/es de Brigada cívica
1 Formador de la Brigada jove
1 Oficial/a de segona pintor/a per a la Brigada
1 Treballador/a social a jornada complerta
1 Treballador/a social a jornada reduïda
1 Tècnic auxiliar per a l’àrea de Joventut

20 llocs de treball amb els plans d'ocupació 
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Actuacions per a la millora en la 
gestió de residus

Durant l’any 2014 s’han fet els tre-
balls de manteniment dels camins i 
les pistes forestals al Rial del Bellso-
lell, el Fondo del Remei, des de Can 
Deri fins a la Riera de Caldes, el camí 
de Can Vives i Can Fortuny fins al 
Coll del Pollastre i el camí d’enllaç 
entre la Riera de Sobirans i el Cor-
ral. Aquestes actuacions han estat 
realitzades en el marc del conveni 
de col·laboració entre l’Ajuntament 
d’Arenys de Munt, la Diputació de 
Barcelona, l’Agrupació de Defensa 
Forestal (ADF) Serra de Marina i la 

Federació d’ADFs del Maresme per 
la gestió i l’execució del Pla Munici-
pal de Prevenció d’Incendis Forestals 
(PPI), i a primers de gener han estat 
valorades per la regidoria de Medi 
Ambient conjuntament amb tècnics 
de la Diputació de Barcelona.

El cost total de les actuacions re-
alitzades l’any 2014 en els camins i 
pistes forestals ha estat de 10.297€, 
finançats amb una aportació del 
90% per la Diputació de Barcelona  
i el 10% restant per l’Ajuntament 
d’Arenys de Munt.

L’actual conveni per manteniment 
de camins i pistes va ser signat el 
juny de l’any passat i té una durada 
de 4 anys. La planificació per a l’any 
2015 contempla realitzar el manteni-
ment de les pistes forestals que van 
de la Casa Nova a Can Reixach, de la 
Casa Nova al Pi de Buac, el camí de 
Can Quel a Sobirans i el camí de Can 
Sala al Turó del Fangar.

Balanç de les actuacions als camins i 
pistes forestals del terme municipal 

Actuacions a les zones verdes
 i a l’arbrat

La renovació de la flora i el mante-
niment de l’arbrat continua la pro-
gramació prevista per al 2015, amb 
l’antelació suficient per a què la pri-
mavera es noti a les zones verdes. Als 
jardins de Can Borrell, a Can Jalpí, a 
l’entrada del poliesportiu de Can Za-
riquei i a d’altres zones enjardinades 
s’hi han replantant 1.425 exemplars 
de romaní, sàlvia, espígol i clívia, 
entre d'altres. Pel que fa a la poda, a 
primers de març, s'ha podat totes les 
moreres del municipi, i així es conti-
nuarà amb el pla de poda que el 2014 

va finalitzar amb l’actuació a l’euca-
liptus de Can Borrell.

Durant el mes de desembre es va 
dur a terme la poda de manteniment 
dels plàtans de la carretera d'Arenys 
de Mar a Sant Celoni, de la zona de 
Can Jalpí, del Torrent d’en Puig i 
de l'aparcament del rial Bellsolell, i 
també es van fer treballs menors de 
manteniment sobre els plàtans de 
Riera i Penya i alzines del camp de 
futbol. L’actuació més rellevant, tan-
mateix, va ser la poda de l’eucaliptus 
de Can Borrell, que feia 5 anys que 
no es tractava, i que van comportar la 
retirada de cinc tones de restes vege-
tals procedents només d’aquest arbre 
monumental.

A més de conservar el patrimoni 
natural del poble, les actuacions de 
poda i manteniment tenen l’objectiu 
d’evitar que el creixement natural 
dels arbres impedeixi el pas de vehi-
cles, entorpeixi el pas de vianants o 
causi problemes als edificis propers. 
La tècnica de poda que s’aplica tam-
bé busca reforçar la salut de l’arbrat 
per fer-lo més resistent a plagues i 
malalties.

Des de mitjans de gener de 2015 
els dos agents de la Brigada Cívi-
ca realitzen tasques d’informació i 
inspecció relacionades amb la re-
collida d’escombraries, a més de 
les seves tasques habituals de ne-
teja de papereres i espais públics.

Emmarcades en les actuacions 
coordinades de les regidories 
d’Obres i Serveis, de Participació 
Ciutadana i de Medi Ambient, les 
tasques encaminades a la millora 
de la recollida selectiva de la Bri-
gada Cívica es concreten en la vi-
gilància a les àrees d’emergència 
del Torrent d’en Puig, Bellsolell i 
Ajup, informant als usuaris sobre 
la correcta gestió de la brossa, que 
s’ha de lliurar selectivament, i vet-
llant per la reducció dels aboca-
ments incontrolats. 

Aquesta Brigada Cívica també 
fa un control de l’estat dels con-
tenidors i de la neteja periòdica 
d’aquestes àrees d’emergència, 
i inspecciona bosses d’escom-
braries que s’hagin lliurat incor-
rectament, no separades selec-
tivament. Com ja s’ha informat 
repetidament, l’ordenança sobre 
la recollida de les escombraries i 
l’ordenança de civisme preveuen 
sancions als infractors. 

Arenys de Munt també va par-
ticipar a finals de novembre en la 
Setmana europea de prevenció de 
residus, amb l’objectiu de sensibi-

litzar la població sobre la genera-
ció excessiva de residus i fomentar 
hàbits de consum i de producció 
més respectuosos amb el medi 
ambient.  Al Mercat de segona mà 
Tria i Remena, que organitza cada 
any la Breda de l’Eixample, s’esta-
blí un punt d’informació sobre el 
malbaratament alimentari i sobre 
la importància de les 3R’s: Reduir, 
Reutilitzar i Reciclar. A Arenys de 
Munt generem entre 1,5-1,7 kg de 
residus per habitant i dia, una xi-
fra lleugerament superior a la mit-
jana europea. Pel que fa al malba-
ratament alimentari, a Catalunya 
llencem, de promig, uns 35 Kg de 
menjar per persona i any, amb un 
cost estimat de 240 euros anuals, i 
un 60% d’aquests aliments es llen-
cen a les llars.

A mitjans de febrer s’ha iniciat 
la campanya “És aquest el nostre 
AdM?” amb l’objectiu de conti-
nuar avançant en la  recollida de 
residus, la neteja i el civisme.

S'ha iniciat la campanya "És 
aquest el nostre AdM?" que 
posa en valor l'esperit cívic 
dels vilatans

El cost total de les actuacions 
realitzades l’any 2014 ha estat 
de 10.297 euros

D’acord amb l’avaluació realitzada 
per la Diputació de Barcelona, la 
categoria D es valora com una bona 
qualificació perquè la Casa Consis-
torial data de l’any 1900, segons el 
cadastre.

La Casa Consistorial d’Arenys de 
Munt consumeix 91,41 kwh durant 
1 any per metre de superfície útil. 
Aquest valor és lleugerament infe-
rior al consum mitjà d’energia final 
d’un edifici de similar. D’altra ban-
da, de l’avaluació realitzada se’n 
desprèn que les emissions globals 
són 54,13 kg CO2/m2 any i consum 
global és 238,68 Kwh/m2 any.

 

Classificació energètica D per a l'ajuntament
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Rutes naturals per a fer senderisme a 
Arenys de Munt amb l'aplicació de NaturaLocal

Trobaràs tota l'oferta de rutes d'Arenys de Munt i dels diferents municipis de 
la pplataforma. Pots planificar la teva sortida a partir de la informació com-
plementària que et facilitem. Estaràs al dia amb notícies de natura i podràs 
dformar part del Club Natura amb tots els seus avantatges.

Utilitza el teu mòbil com a navegador per a guiar-te i conèixer les 
singuralitats de la ruta que has triat. També podràs accedir als ser-
veis i visites recomanades de cada municipi.

1. Descarrega. Registra't
2. Tria on anar. Activa el GPS
3. Selecciona la Ruta. Fitxa tècnica
4. Fer Ruta. Consulta mapes i fer zoom
5. Botó guardar Ruta off-line!!
6. INICI RUTA. Arribar a aparcament
7. Rutes guardades. Obrir ruita off-line
8. Fer Ruta

Com utilizar NaturaLocal en el teu smartphone?Accedeix a NaturaLocal des del teu PC
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descripció de la feina feta.

Dels 185 objectius definits 
en el PAM, el govern muni-
cipal considera que ja n’ha 
assolit totalment 85. Per altra 
banda, 29 objectius han estat 
assolits en un 75%, 37 objec-
tius en un 50% i 20 assolits 
en un 25%. Alguns dels ob-
jectius assolits entre el 30 de 
setembre, data del darrer ba-
lanç públic sobre el grau de 
compliment del PAM 2013-

2015, i finals d’any són: el de 
reduir el percentatge de deu-
te viu per sota del 60%, l’ade-
quar les ordenances fiscals 
per afavorir la promoció eco-
nòmica, la prospecció d’em-
preses, la millora de l’arbrat 
a la via pública, la formació 
per a la millora del llenguat-
ge sexista,  la realització de 
treballs sobre civisme en els 
centres educatius i la recu-
peració de la Nit de l’Esport. 
Altres objectius en què s’ha 
avançat considerablement 
són els de la millora i man-
teniment de l’espai públic, 
la captació d’aigua del rial 
de Can Cornei, la millora de 

les mesures de seguretat a la 
Sala Municipal i posar nom 
a equipaments municipals 
a través de la Comissió del 
Nomenclàtor. 

El govern municipal in-
forma periòdicament de 
l’estat d’execució del PAM 
2013-2015 d’acord amb el 
compromís de transparència 
adquirit amb la ciutadania 
d’Arenys de Munt.

SABIES QUE...

Entre el 12 i el 15 de gener, 
es va dur a terme el curs 
subvencionat pel Consell 
Comarcal del Maresme, 
Ocupabilitat per Compe-
tències. L’assistència ha es-
tat d’una vintena de perso-
nes, 15 d’Arenys de Munt i 
5 d’altres municipis de l’en-
torn.

Els assistents a les sessi-
ons han tingut l'oportunitat 
de construir el seu projecte 
professional, identificar el 
seu capital competencial i 
elaborar un currículum per 
competències. Les sessions 
han anat a càrrec de perso-
nal especialista en Recursos 
Humans, que ha ajudat a 
cadascun d’ells, a millorar 
el seu coneixement per a la 
seva ocupabilitat.

A l'acte d'obertura de 
la formació, el regidor de 
Promoció Econòmica, Jo-
sep Sànchez, va posar de 
manifest la importància de 
millorar la formació per 
trobar feina; “aquest tipus 
de formació és una oportu-
nitat per a la gent que està 
cercant feina, ja que et dóna 
una nova perspectiva de 
quines són les teves com-
petències i ajuda a poder 
perfilar millor el teu itinera-
ri professional”. També va 
animar a tots els assistents 
a seguir lluitant i treballant 
en la recerca i millora de 
feina, convidant a tothom a 
utilitzar els serveis d’inter-
mediació laboral de l’Ajun-
tament d’Arenys de Munt.

Una vintena d'assistents al Curs d'Ocupabilitat per competències

18.022 viatgers ha tingut la línia regular d’autobús entre Arenys 
de Mar i Arenys de Munt durant el mes de gener de 2015.

El pla de neteja de la via pública posa de manifest que el conjunt de 
carrers del casc urbà representen una longitud de 15.215 metres. 

41 quilòmetres és la longitud de via pública a mantenir que cor-
respon a la suma de carretera i dels carrers de les urbanitzacions.

Des de l’entrada en vigor del procediment per a tallar el submi-
nistrament d’aigua per impagament, un cop notificat que es pro-
cediria a tallar l’aigua, 24 talls no s’han fet efectius perquè Aigües 
d’Arenys ha cobrat la totalitat dels imports pendents, 3 no s’han 
realitzat perquè s’han fraccionat els pagaments, i 5 no s’han realit-
zat perquè se n’ha fet càrrec el Fons Social

El parc mòbil d'Arenys de Munt és de 6.287 cotxes, la qual cosa 
representa 72 vehicles per cada 100 habitants. A Catalunya hi ha 
65 vehicles per cada 100 habitants

En el terme municipal disposem de 142 papereres a la via pública, 
que cal buidar periòdicament i mantenir. 

El comportament incívic d’alguns veïns, que deixen a les papereres 
la bossa d’escombraries, fa que en un sol dia s’hagin recollit 350 Kg 
de residus de les papereres.

De gener a setembre 2014 s’han obert 10 expedients sancionadors 
per manipular els comptadors de l’aigua, amb sancions que oscil-
len entre els 1.211 € i els  4.876 €.

L’Ajuntament d’Arenys 
de Munt ha contractat els 
serveis de La Guia QR 
S.L. per adaptar el web 
municipal a les noves tec-
nologies, i per a la seva vi-
sualització en formats per 
a smartphones i tauletes. 
L’objectiu és millorar la 
seva presència a internet.

El cost del servei està 
bonificat i el preu que 
haurà de pagar l’Ajun-
tament per a aquest nou 
servei serà de només 
302,50€ dels 3.025€ del 
cost total. L’acord assolit 
entre l’empresa La Guia 
QR S.L. i l’Ajuntament 
d’Arenys de Munt per-
metrà un estalvi del 90% 
en el preu, a canvi de la 
presència de La Guia QR 
S.L. com a patrocinador 
d’actes públics de l’Ajun-
tament i mitjans de comu-
nicació municipals.

La Guia QR.MOBI es 
dedica a donar a conèixer 
el territori nacional en tots 
els seus àmbits: culturals, 
gastronòmics, comercials 
i d'oci, proporcionant a 
tots els seus clients la pos-
sibilitat de tenir presència 
a internet i adaptar-se a 
les noves tecnologies.

Signat contracte 
amb La Guia QR, 
per adaptar el 
web municipal a 
smartphones

70% d'objectius del Pla d'Actuació Municipal assolits el 2014

El curs es va realitzar a la Masia Can Borrell

I  CRÒNICA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ 

A data 31 de desembre de 
2014, el govern municipal ha 
assolit el 70,4% dels objectius 
del Pla d’Actuació Municipal 
2013-2015. A l’apartat Go-
vern obert, claredat i transpa-
rència del web municipal i a 
l’Oficina d’Atenció de la Vila 
es pot consultar l’estat d’exe-
cució del PAM 2013-2015 i la 

Dels 185 objectius 
definits en el PAM, ja 
n’ha assolit totalment 85 

A la secció Govern 
obert, del web munici-
pal es pot consultar 
l’estat d’execució del 
PAM 2013-2015
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Oberta la convocatòria per al 1r Concurs 
d'Emprenedoria d'Arenys de Munt

La Masia Can Borrell va esdevenir l'espai de trobada per al debat sobre el producte turístic d'Arenys de Munt

CRÒNICA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA   I 

Dijous 26 de febrer, a la Masia de 
Can Borrell, es va presentar oficial-
ment lesa bases del concurs a i el ju-
rat amb la participació del president 
de Pimec Joves Maresme, Marc Tar-
rés, i els empresaris locals, Andreu 
Blanco, de l’empresa Talleres Blamar 
S.A. i Montse Pera per Manufactures 
Arpe S.L. 

El projecte més ben valorat gau-
dirà, juntament amb l’obtenció d’un 
diploma de reconeixement, d’una 
subvenció de 2.500€, de 20 hores de 
serveis d’assessorament econòmic/
tributari i de la possibilitat de fer ús 
d’instal·lacions municipals de pro-
moció econòmica per a la posada en 
marxa de l’empresa al llarg de l’exer-
cici 2015.

S’hi poden presentar totes aque-
lles persones físiques i jurídiques, 
empadronades o amb domicili social 
en el municipi d’Arenys de Munt, i 
que elaborin un projecte empresari-
al que s’iniciï en el municipi durant 
l’any 2015.

Les bases del concurs i la sol·licitud 
per poder participar es poden trobar 
al web municipal de l’Ajuntament 
d’Arenys de Munt fins el 2 de juny 
com a termini màxim de presentació.

4Quin és el termini?
Els projectes es podran presentar 
fins el 2 de juny.

5 Què puntuarà més?
Es valorarà el grau d’innovació, la viabilitat 
econòmica del projecte i la generació de llocs 

de treball entre d’altres.

6 On puc trobar més informació? 
Es poden demanar còpia de les bases del 
concurs a l'OAV -oficina d'atenció de la 

vila- o es poden descarregar al web municipal en el 
següent enllaç www.arenysdemunt.cat/emprene-
doria

Preguntes clau sobre el concurs d'emprenedoria

El primer concurs d’aquest àmbit que es porta a terme a Arenys de Munt, i que té com a fi-
nalitat dinamitzar i promoure la iniciativa emprenedora al municipi. Els candidats pordran 
presentar els seu p`rojecte fins el 2 de juny a l'Oficina d'Atenció de la Vila, OAV

Moment de la presentació del 1r concurs d'emprenedoria d'Arenys de Munt, Masia Can Borrell

1Qui és pot presentar?
S’hi poden presentar 
persones físiques i ju-

rídiques, empadronades o 
amb domicili social a Arenys 
de Munt.

2Què cal presentar?
Un pla d'empresa d'una 
nova activitat que s’ini-

ciï l’any 2015.

3Quin és el premi del  
projecte guanyador?

• 
•Diploma de reconeixement
•Una subvenció de 2.500 €
•20 hores de serveis d’assessora-
ment econòmic/tributari
•Fer ús d’instal·lacions de pro-
moció econòmica per al llança-
ment de l'empresa. 
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Vista la teva trajectòria 
professional, com arribes 
a president de PIMEC 
Joves?

Fa una mica més d’un any que em 
vaig interessar per Pimec Joves, so-
bretot pel fet que potencien molt les 
activitats al territori. En aquell mo-
ment, Pimec Joves Maresme – Barce-
lonès Nord no existia, i participava 
dels actes de Pimec Joves Vallès Ori-
ental i Barcelona. Arran de l’acte de 
la presentació del llibre “Avançant” 
de l’Oriol Amat del maig de l’any 
passat, que vam organitzar conjun-
tament amb l’Ajuntament d’Arenys 

de Munt, vaig començar a participar 
més activament de les comissions de 
treball de Pimec Joves, fins que em 
van proposar inaugurar la delegació 
de Pimec Joves al Maresme – Barce-
lonès Nord i ser-ne president.

El teu equip de treball és nou? 
L’has escollit tu?
Sí. Pimec Joves és nou al territori, 
per tant tot l’equip és nou. Alguns 
membres de l’equip ja formaven 
part de Pimec Joves i d’altres s’han 
incorporat al projecte. Els he escollit 
per les seves capacitats i en funció 
del que creia que podien aportar. 

Crec que tenim un equip de treball 
molt complet, però sempre estem 
oberts a noves incorporacions.

I  ENTREVISTA A MARC TARRÉS  

Marc Tarrés, jove emprenedor 
d’Arenys de Munt, ha estat 
nomenat president de PIMEC 
Joves Empresaris Maresme-
Barcelonès Nord. És llicenciat 
en Economia per la Universi-
tat Pompeu Fabra, màster en 
Fiscalitat per la UPF-UPC i 
màster en Direcció financera i 
comptable per la UPF.

Marc Tarrés és soci fundador i 
gerent d’AT BUSINESS AS-
SESSORS, empresa amb seu a 
Mataró que es dedica a l’asses-
sorament financer d’empre-
ses. És membre del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya 
i de l’Associació Catalana de 
Comptabilitat i Direcció i ja 
formava part de PIMEC Joves 
Empresaris com a soci de la 
sectorial.
Una comissió de treball 
l’acompanyarà a PIMEC Joves: 
Sergi Belmonte (Akrovalis–el 
Masnou), Carles Novoa (DW 
Consigna–Mataró), Elvira 
García (Agència Setting Comu-
nicació–Mataró) i Lydia Ruiz 
(Olabautyú–Mataró).
PIMEC Joves Empresaris és la 
sectorial de PIMEC que dóna 
suport i representativitat a 
aquest sector de l’empresa-
riat per fer arribar als agents 
polítics, econòmics i socials les 
necessitats d’aquest col·lectiu, i 
fomentar trobades temàtiques 
i de networking per conèixer, 
generar contactes i crear sinèr-
gies entre els emprenedors del 
territori.
Marc Tarrés també forma part 
del jurat del I Concurs d’Em-
prenedoria d’Arenys de Munt, 
una iniciativa impulsada des 
de la regidoria de Promoció 
Econòmica.

MARC TARRÉS
"SI VOLEM CREAR OCUPACIÓ, NO ENS 
PODEM OBLIDAR DE POTENCIAR 
EL SECTOR INDUSTRIAL"

Marc Tarrés

"A nivell nacional, gràcies al 
fet que Pimec és un agent 
social, actuem com a 
interlocutors amb els òrgans 
governamentals per tal de 
fer-los-hi arribar els 
suggeriments i les demandes 
que en facin els joves 
empresaris"
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Quins projectes teniu pensat 
portar a terme a PIMEC joves?  
A nivell comarcal? A nivell 
nacional?
A nivell comarcal, primer de tot, 
donar-nos a conèixer. A partir 
d’aquí, incrementar el nombre 
d’associats i començar a fer 
diferents actes com poden ser, 
esmorzars o sopars amb empre-
saris d’èxit que ens expliquin el 
seu cas particular, presentacions 
de llibres, tast de vins, activitats 
esportives o de lleure, col·loquis 
i actes per fomentar l’emprene-
doria, etc. El més important, és 
que tots els actes que realitzem 
finalitzen amb un networking, 
per tal de fomentar els contactes 
entre els assistents. 

A nivell nacional, a més a més 
de fomentar aquests mateixos 
tipus d’actes, gràcies al fet que 
Pimec és un agent social, actu-
em com a interlocutors amb els 
òrgans governamentals per tal 
de fer-los-hi arribar els sugge-
riments i les demandes que en 
facin els joves empresaris.

El context actual al nostre 
país, ajuda a l’emprenedoria?
Més que ajudar, degut al con-
text econòmic actual, evoca a 
molta gent a emprendre com a 
últim recurs per poder treba-
llar. A més a més, els tràmits 
burocràtics, la pressió fiscal i els 
costos laborals són molt elevats 
en comparació en altres països 
europeus. Sobretot en el cas de 
les petites i mitjanes empreses, 
l’Administració Pública no dóna 
gaire facilitats perquè algú pu-
gui emprendre un negoci.

Què caldria fer per facilitar la 
creació d’activitats econòmiques 
i empreses?
Agilitzar els tràmits per cons-
tituir noves empreses, tot i que 
gràcies a les noves tecnologies, 
hem millorat bastant en aquest 
sentit. Més incentius fiscals i 
reducció de les quotes d’autò-
nom i costos laborals en general, 
sobretot per la petita i mitjana 
empresa que creï ocupació.

Des d’un punt de vista estra-
tègic, quins són els punts més 
forts del nostre país? I a nivell 
local o comarcal?
Degut a la situació geogràfica 
de Catalunya, és evident que el 
nostre avantatge competitiu són 
el turisme i els serveis, sobretot 
els serveis relacionats amb l’oci. 
Ara bé, si volem crear ocupació 
i acabar de sortir de la crisi en 
la qual estem immersos, no ens 
podem oblidar de potenciar el 
sector industrial.

A nivell local i comarcal 
serien el comerç de proximitat, 
els petits industrials i els serveis 
amb un alt valor afegit.  

Punts febles del nostre país
Sobretot la manca d’unes in-
fraestructures adequades a 
les necessitats del país. Això, 
juntament amb el que he esmen-
tat anteriorment, pressió fiscal 
i costos laborals elevats, són un 
handicap per ser competitius 
tant el mercat interior com a 
l’exterior.

Quines iniciatives creus que 
funcionen a nivell local?
Donat que la majoria d’empre-
ses són petites, tota iniciativa 
que sigui fomentar l’associació 
i la col·laboració entre les em-
preses per tal de tenir més força, 
és positiu. Ja sigui en espais de 
coworking, centres de negoci o 
un assessorament empresarial 
permanent des de l’Ajuntament. 
Si a més a més, això es pogués 
complementar amb ajudes als 
nous negocis o bonificacions en 
els tributs locals, seria perfecte.

Creus que eines, com el 
Concurs d’Emprenedoria que 
organitza el nostre ajuntament, 
són motivadores i efectives? 
Evidentment. Aquest concurs 
pot acabar d’animar a la gent 
que ja tenia en ment obrir un 
negoci, a fer el pas definitiu. No 
només pel fet de la motivació 
d’aspirar a guanyar el concurs, 
sinó també per l’assessorament 
tècnic en l’elaboració del pla 
d’empresa i la reflexió interna en 
fer-lo, que ajuda a contrastar la 
viabilitat del model de negoci.

CRÒNICA D'ECONOMIA  I 

Elisa Boullón 
premsa@arenysdemunt.cat

"Fomentar l’associació i 
la col·laboració entre les 
empreses per tal de tenir 
més força, és positiu. Ja 
sigui en espais de cowor-
king, centres de negoci o 
un assessorament empre-
sarial permanent des de 
l’Ajuntament"

"Si volem crear ocupació i 
acabar de sortir de la crisi, 
no ens podem oblidar de 
potenciar el sector
industrial"

A partir del dia 1 de març de 2015, ja 
ha entrat en vigor la Llei 25/2013, de 
27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica i creació del registre comp-
table de factures en el sector públic. 
Tots els proveïdors que hagin lliurat 
bens o prestat serveis a l’Ajuntament 
d’Arenys de Munt podran expedir i 
remetre factura electrònica, a través 
del web municipal, a l’apartat Finestra 
Digital – Tràmits i gestions.

Estan obligades a l’ús de la factura 
electrònica i a la seva presentació a 
través del punt general d’entrada que 
correspongui, les entitats següents:

• Societats anònimes.
• Societats limitades.

-  Persones jurídiques i entitats sen-
se personalitat jurídica que no tinguin 
nacionalitat espanyola.

-  Establiments permanents i sucur-
sal d’entitats no residents en territori 
espanyol en els termes que estableix la 
normativa tributària.

-   Unions temporals d’empreses.
- Agrupació d’interès econòmic,  

agrupació d’interès econòmic euro-
pea, fons de pensions, fons de capital 
de risc, fons d’inversions, fons d’utilit-
zació d’actius, fons de regularització 
del mercat hipotecari, fons de titulit-
zació hipotecària o fons de garantia 
d’inversions.

Les odenances 2015 contemplen una 
tarifa reduïda per als habitatges que 
acreditin el tractament de les restes 
orgàniques i vegetals que generen mit-
jançant el procés de l’autocompostatge 
casolà. Els interessats en participar en 
la campanya d’autocompostatge han 
d’adreçar la seva sol·licitud a l’Oficina 
d’Atenció de la Vila i podran gaudir de 
la tarifa reduïda per a l'exercici 2016. 
Aquesta tarifa reduïda equival a un 
descompte del 10% en la taxa de la re-
collida d’escombraries.

Per participar a la campanya cal dis-
posar d’un compostador homologat, 
situat en un espai exterior no pavi-
mentat, i facilitar el control i seguiment 
anual del procés d’autocompostatge.

Aquest nou descompte per a l’ús 
de compostadors es pot sumar al que 
s’obté si s’usa la Deixalleria Municipal 
vuit vegades l’any, d’acord amb l’orde-
nança aprovada el 2013.  Per a més in-
formació es poden adreçar a l’Oficina 
d’Atenció de la Vila de l'Ajuntament 
d'Arenys de Munt.

Més descomptes per a la taxa de 
la brossa

Entrada en vigor de la factura
electrònica



26    2015 MARÇ I AMUNTARENYSI  CRÒNICA D'URBANITzACIONS

Treballs per a les urbanitzacions del terme 
municipal d'Arenys de Munt
Aquest 2015 s’ha iniciat amb els treballs forestals per a la prevenció d’incendis a les parcel·les de titularitat municipal de 
les urbanitzacions

El cost de les actuacions en Els Tres 
Turons i Santa Rosa dels Pins, amb es 
de 15.803 € subvencionats en un 90% 
per la Diputació de Barcelona i 1.580 
€ a càrrec del pressupost municipal. 
A la urbanització de Collsacreu, per 
altra banda, durant el mes de febrer 
també s’ha iniciat l’actuació de nete-
ja de parcel·les, que continuarà amb 
els treballs a les franges perimetrals, 
amb un cost de més de quaranta mil 
euros. La llenya resultant d’aquests 
treballs forestals es deixa apilada al 
marge de les parcel·les i es posa a 
disposició dels veïns gratuïtament.

A La Creueta s’ha finalitzat el tre-
ball de camp i l’informe sobre el con-
junt d’elements de la urbanització 
que no compleixen la normativa, fet 
que permet disposar d’un document 
de treball concret i gràfic per avançar 

vers el recepcionament d’aquesta ur-
banització.

L’urbanització L’Ajup ha estat 
possible incloure-la en la primera 
fase del Pla d’encesa de l’enllumenat 
públic, i s’hi ha substituït les llumi-
nàries d’acord amb l’execució del 
pla que prima la uniformitat de la 
il·luminació a tots els carrers, amb 
estalvi energètic. En el Pla Gene-
ral d’Ordenació Municipal de març 
de 2003, el servei d’enllumenat de 
L’Ajup, a diferència del d’altres urba-
nitzacions, consta com a obra recep-
cionada.

Pel que fa a la neteja viària a les ur-
banitzacions, s’ha publicat la plani-
ficació ajustada en funció de l'època 
de l'any i de la disponibilitat d'efec-
tius i maquinària:

• Can Jalpí, L'Ajup, Can Sagre-

ra i Barri Mig Dia: primer i ter-
cer dimecres de cada mes

• Collsacreu: segon dimecres de 
cada mes

• Tres Turons, Santa Rosa dels 
Pins i Torrentbò: quart dime-
cres de cada mes

• La Creueta i Les Suredes: di-
marts

Aquesta planificació s’adapta a les 
necessitats en funció de les pluges, 
sorra i fulles en el terme municipal.

A diverses urbanitzacions els ser-
veis tècnics han dut a terme actua-
cions puntuals relacionades amb ar-
bres caiguts o el mal estat del ferm. 
A Can Jalpí també s’ha actuat en l’ar-
brat que malmetia les voreres.

En el decurs de les reunions de 
treball amb els representants de les 
urbanitzacions, o quan el govern 

municipal ha pogut participar en les 
respectives assemblees, també s’ha 
informat dels canvis que s’han intro-
duït en la taxa de recollida de la bros-
sa i que poden ser d’especial interès 
per als veïns de les urbanitzacions. 
L’any 2013 es va aprovar l’ordenança 
segons la qual si s’utilitza 8 vegades 
l’any la Deixalleria municipal s’obté 
un 10% de descompte en el rebut de 
les escombraries, i l’any 2014 es va 
aprovar un altre 10% de descomp-
te addicional per als qui tinguin un 
compostador de matèria orgànica a 
casa.

També s’ha avançat en els treballs 
per a poder donar llicències d’obres 
menors a les urbanitzacions no recep-
cionades. Reformar un habitatge en 
aquestes urbanitzacions, construir-hi 
una piscina o un porxo, tornarà a ser 
possible properament d’acord amb 
els condicionants normatius que es 
publicitaran quan estigui enllestida 
tota la tramitació jurídico-adminis-
trativa. 

Els convenis per a la recepció 
parcial d’urbanitzacions, de mane-
ra que si algun dels elements -com 
per exemple l’enllumenat- compleix 
la normativa aquest element pugui 
passar a càrrec de l’ajuntament en-
cara que la urbanització no estigui 
recepcionada, s’estan treballant amb 
diverses urbanitzacions. 

En les reunions de treball i en les 
assemblees de les urbanitzacions el 
govern municipal també ha anat in-
formant de què, si els residents s’em-
padronen a Arenys de Munt, la nos-
tra vila es beneficiarà dels tributs de 
l’Estat que percebem en funció del 
número d’habitants. Si un resident 
a les urbanitzacions utilitza el CAP, 
l’Escola, les instal·lacions esportives 
o qualsevol servei d’Arenys de Munt 
i, en canvi, està empadronat a un al-
tre municipi, és aquest altre municipi 
qui rep els diners de l’Estat.

Les actuacions per al manteni-
ment i la millora del conjunt d’ur-
banitzacions del terme municipal es 
fan d’acord amb una planificació de 
treball i en funció de la disponibilitat 
de recursos. La regidoria de Planeja-
ment urbanístic i Urbanitzacions està 
a disposició de totes les juntes i veïns 
de les urbanitzacions per a qualsevol 
informació addicional, aclariment o 
suggeriment

EVOLUCIÓ DEL PADRÓ EN URBANITzACIONS Any 2013 Any 2014 Diferència % increment

Nombre total de persones empadronades 8.682 8.823 +141 1,6%

Nombre de persones empadronades a urbanitzacions 964 1.149 +185 19,2%

Parcel·les municipals a una de les diferents urbanitzacions d'Arenys de Munt
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L’aprovació definitiva del projecte d’urba-
nització  de la “UA10 Rambla L'Eixample” 
va ser una realitat el passat 18 de novembre. 
Amb aquesta aprovació finalitzarà un llarg 
camí que permet que Villa Josefa i Mas Ta-
lleda siguin inscrits a nom de l’ajuntament al 
Registre de la Propietat, i així poder-hi actu-
ar.

El treball realitzat per la regidoria d’Ur-
banisme amb l’empresa propietària dels ter-
renys de Can Globus també ha permès coor-
dinar actuacions relacionades amb els serveis 
d’aigua i clavegueram, ara que ja s’han iniciat 
les obres a les voreres i calçades de la ram-
bla de l’Eixample, i poder destinar els di-
ners provinents de l’aprofitament urbanístic 
a l’expropiació de la casa veïna de l’ajunta-
ment, afectada per les normes subsidiàries 
des de l’any 1983.

El camí de Lourdes pot convertir-se en un pas-
seig per a vianants i bicicletes, al costat d’una 
calçada pavimentada per a vehicles. El 19 de fe-
brer el govern municipal i l’arquitecte redactor 
han presentat un projecte als veïns i veïnes pro-
pietaris dels terrenys per on transcorre el camí. 
Legalment, el camí públic per arribar al Santuari 

de Lourdes és la llera de la riera, però des del 
temps de la Segona República s’utilitza l’actual 
camí que creua una dotzena de propietats pri-
vades.

El passat mes de juliol l’alcalde i el regidor 
d’urbanisme ja van presentar la proposta inicial 
als veïns i van recollir suggeriments per a la re-
dacció d’aquest projecte ara finalitzat. El finança-
ment per a aquesta reforma del camí de Lourdes, 
de 120.000 €, s’ha obtingut gràcies al treball del 
govern municipal amb diversos serveis de la Di-
putació de Barcelona amb la coordinació del sr. 
Joaquim Ferrer, diputat delegat per a la Coope-
ració Local.

El camí de Lourdes, amb nou tram per a 
passeig de vianants i bicicletes

Aigües d’Arenys recorda a tots els vilatans i vi-
latanes que es troben en una situació econòmi-
ca desfavorable, que durant el primer trimestre 
de l'any 2015 (gener, febrer i març) es podrà 
sol·licitar la bonificació social per motius eco-
nòmics. Aquesta bonificació s'aplica a aquells 
usuaris que tinguin ingressos inferiors al Salari 
Mínim Interprofessional (648,6 euros mensu-
als, més un 20% addicional per cada membre 
més de la família).

La documentació requerida s'ha de presen-
tar (original i còpia), a les oficines d’Aigües 
d'Arenys com a màxim fins al 31 de març. Els 
usuaris/es que ja gaudeixen de la bonificació 
social també han de fer novament la petició i 
presentar la documentació actualitzada.

Per qualsevol dubte o aclariment podeu 
sol·licitar informació a les oficines d'Aigües 
d'Arenys (Rial Bellsolelll, 5 1r pis) o al telèfon 
93.795.01.12 de les 9 del matí a les 2 del migdia, 
de dilluns a divendres.  

D’altra banda, a partir de gener de 2015, Ai-
gües d'Arenys (GUSAM) aplicarà un càrrec de 
2,5 €, per despeses de recobrament, a aquells 
usuaris que retornin el rebut bancari, o que no 
realitzin el pagament en el termini voluntari es-
tablert. Aquest càrrec també s'aplicarà als usu-
aris/es que mantinguin rebuts impagats amb 
data anterior a l'1 de gener de 2015.

Aquesta decisió, aprovada pel consell d’ad-
ministració de la societat municipal, s'ha pres 
al comprovar que existeix una bona part dels 
usuaris/es del servei d'abastament d'aigua i cla-
vegueram que, sistemàticament, no fa front al 
rebut de l'aigua en els terminis establerts.

Les devolucions de rebuts domiciliats ge-
neren despeses bancàries que, juntament amb 
les tasques de reclamació dels impagats, com-
porten importants despeses a Aigües d'Arenys 
(GUSAM). Aquestes despeses no han de ser 
assumides pels usuaris/es que paguen dins de 
termini la seva factura.

Obert el termini per 
demanar la bonificació 
social al rebut de l'aigua

En el Ple de febrer de 2015 s’ha aprovat 
inicialment la modificació d’usos del Pla 
General per tal d’afavorir la dinamització 
econòmica i ajustar el planejament urba-
nístic a les necessitats actuals. El Pla Ge-
neral data de l’any 2003, i contempla una 
distribució d’usos restrictiva per al desen-
volupament d’activitats diverses en el ter-
me municipal. Sense modificar en absolut 
les qüestions relatives a volums edificables 
i alçades, per exemple, l’expedient aprovat 
al Ple possibilitarà poder obrir botigues, 
establir obradors i posar diversos tipus de 
negocis a zones del poble on fins ara no es 
podia autoritzar.

Fora del casc urbà, aquesta modificació 
d’usos del Pla General també proposa, per 
exemple, l’ús religiós de les naus del po-
lígon industrial o la realització d’activitats 
esportives i culturals en sòl rústic o masies.

El cost previst de la reforma del camí de 
Lourdes de 120.000 €, s’ha obtingut 
gràcies al treball del govern 
municipal amb diversos serveis de la 
Diputació de Barcelona

Canvi d’usos del Pla 
General

Can Globus, propietat 
de l’ajuntament
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Actualment també s’estan portant a 
terme les obres de millora a la deixa-
lleria d’Arenys de Munt. Tal com es-
tava previst, es construeix la part del 
mur perimetral que mancava i es fa 
l'ampliació del cobert, tot aprofitant 
per fer altres petites millores.

Per tal de poder dur a terme les 
obres amb més comoditat s’han ha-
gut de desplaçar alguns contenidors. 
Els contenidors de recollida selectiva 
de vidre i envasos que es trobaven 
a l’interior de la instal·lació s’han 

ubicat a l’exterior mentre durin les 
obres. No obstant això, el personal 
de la deixalleria està treballant per-
què el servei no es vegi afectat per les 
obres i que els usuaris no en pateixin 
cap conseqüència.

Aquestes obres, impulsades per la 
regidoria de Medi ambient i Sosteni-
bilitat, tenen per objectiu minimitzar 
la possibilitat de robatoris, ja que tot 
el recinte disposarà d'una millor tan-
ca perimetral, i optimitzar les condi-
cions d’emmagatzematge...

Tret de sortides a les obres d’urba-
nització superficial de la riera
La primera fase de les obres de la 
part superficial de la riera d’Arenys 
de Munt s’han iniciat durant el mes 
de febrer, aquesta intervenció afecta-
rà des de l’altura de Bellsolell fins al 
capdamunt de l’Eixample. L’empre-
sa Calaf, adjudicatària de les obres, 
manté la previsió que les obres d'ur-
banització superfiial de la Riera esta-

ran enllestides després de l’estiu. El 
L'execució d'aquesta actuació està 
prevista en dues fases: la primera 
fase, que s’està portant a terme en-
tre el Rial Bellsolell fins davant de 
l’Ajuntament i una part de l’Eixam-
ple, estarà acabada durant el mes de 
maig, i la segona fase, que ja contem-
pla la part de l'eixample, es preveu 
que acabi a finals d’estiu.

Reforma del mercat municipal
El dos de febrer van començar les 
obres de remodelació del mercat mu-
nicipal d’Arenys de Munt. Aquesta 
reforma forma part de l’estratègia 
de dinamització del comerç local. El 
mercat esdevindrà una peça impor-
tant per a promocionar el producte 
fresc i de proximitat amb valor afe-
git. Tot i les obres, s’ha previst que 
els paradistes continuïn treballant-
hi, tot i que alguns dies caldrà tancar 
per seguretat.

Reforma de la Plaça de l’Església
El projecte reforma de la plaça de 
l’Església preveu un nou paviment 
de plataforma única a nivell de vore-
ra i amb una combinació de colors de 
tres tonalitats grises. Degut a aquesta 
obra, les parades del mercat del di-
lluns que s’ubiquen a la plaça es situ-
aran provisionalment davant de l’Es-
cola Sant Martí. L’obra de reforma 
de la plaça de l’Església és una de les 
demandes que va sorgir del procés 
participatiu del pressupost munici-
pal. La previsió de finalització de les 
obres és per al mes d’abril. Enguany, 
les obres previstes i en execució mul-
tipliquen per 8 les inversions realit-
zades durant els tres anys anteriors, 
del 2011 a 2013.

El 29 de gener va tenir lloc el Con-
sell Municipal d’Urbanisme amb 
l’assistència d’una quarantena de 
persones.

En aquest consell es va exposar 
l’obra realitzada, i les obres que 
s’estan realitzant actualment, i les 
que es portaran a terme; la plaça 
de l'esglèsia, mercata municipal, 
la canalització de Can Cornell, 
l’estat de l’obra de la Riera i altres 
temes diversos. 

Un d’aquests projectes més 
destacats és l’arranjament del pa-
viment de la Plaça de l’Església, 
tal i com es va demanar a través 
del procés participatiu del pressu-
post. El regidor d'urbanisme, Al-
fons Molons, i l'arquitecte Xavier 
Ros van explicar l’actuació que 
s’està duent a terme a la plaça de 
l’Església des del dia 3 de febrer, 
exposant el detall del projecte de 
reforma del paviment de la plaça, 
que tindrà una plataforma única a 
nivell de les voreres actuals.

Una altra actuació que es va 
tractar durant el consell és el con-
dicionament de l’entrada de l’ho-
tel d’entitats. El Rial de Can Cor-
nei és una altra de les zones on 
s’actuarà, que està en la fse final 
del procés per a la seva adjudica-
ció. Durant el consell també és va 
parlar sobre el projecte d’urbanit-
zació superficial de la riera, el ca-
sal d’avis. 

Celebrat el Consell 
d'Urbanisme

Obres de Can Victoriano

Les obres de la Riera, reforma del mercat 
municipal i la Plaça de l’Església en marxa
El calendari d'actuació preveu que les obres de la plaça de l'Església i mercat municpal 
estiguin enllestides el mes d'abril. Les obres de la Riera, el primer tram finaliztarà el mes 
de maig i la resta després d'estiu

Visita de les obres de la Riera, amb el regidor d'urbanisme, Alfons Molons i l'equip tècnic

Obres a la Deixalleria
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Aparcaments al Rial Bellsolell

Durant aquesta setmana s'han acon-
dicionat i ampliat els terrenys adja-
cents al pàrquing municipal del Rial 
Bellsolell. Aquesta ampliació supo-
sa 110 places més d’aparcament per 
utilitzar durant les obres de la Rie-
ra. Això ha estat possible gràcies a 
l'acord amb els propietaris d’aquests 
terrenys.

A la passada reunió sobre obres 
i mobilitat es va recollir la proposta 
d’alguns comerciants i les 42 places 
d’aparcament ja existents seran de 
rotació com les de la Riera. Això faci-
litarà que es doni un servei directe a 
la zona comercial i ajudarà  a generar 
més places d'aparcament actives.

Per aquest motiu s'informa que la 
Policia Local farà control d'aquesta 
zona de rotació tal com fa a la Riera 
i davant del CAP. Aquest cap de set-
mana es posaran avisos i a partir de 
la setmana vinent es sancionarà a qui 
no faci bé la rotació.

En total són 152 places d'aparca-
ment que ajudaran a minimitzar les 
molèsties durant les obres: 42 places 
amb rotació i 110 lliures.

Des del dimecres 14 de gener, els 
dos agents de la Brigada Cívica re-
alitzen tasques d’informació i ins-
pecció, a més de les seves tasques 
habituals de neteja de papereres i 
espais públics.

Emmarcades en les actuacions 
coordinades de les regidories 
d’Obres i Serveis, de Participació 
Ciutadana i de Medi Ambient, les 
tasques encaminades a la millora 
de la recollida selectiva de la Bri-
gada Cívica es concreten en la vi-
gilància a les àrees d’emergència 
del Torrent d’en Puig, Bellsolell 
i Ajup, informant als usuaris so-
bre la correcta gestió de la brossa, 
que s’ha de lliurar selectivament, 

i vetllant per la reducció dels 
abocaments incontrolats. La Bri-
gada Cívica també fa un control 
de l’estat dels contenidors i de la 
neteja periòdica d’aquestes àrees 
d’emergència, i inspecciona bos-
ses d’escombraries que s’hagin 
lliurat incorrectament, no separa-
des selectivament. Com ja s’ha in-
format repetidament, l’ordenança 
sobre la recollida de les escombra-
ries i l’ordenança de civisme pre-
veuen sancions als infractors. La 
Brigada Cívica constitueix una ac-
tuació més encaminada a millorar 
els resultats de la recollida selecti-
va i reduir al màxim les conductes 
incíviques.

Ampliació de més de 100 places 
d'aparcament al pàrquing Bellsolell

La Brigada Cívica també informa i inspecciona

Es fa un control de 
l’estat dels contenidors i de 
la neteja periòdica 
d’aquestes àrees 
d’emergència, i inspecciona 
bosses d’escombraries

La Deixalleria, Arenys de 
Munt disposa del servei 
gratuït de recollida de 
voluminosos a domicili 
(recordem que només cal 
trucar prèviament al
telèfon 93.790.55.60).
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Què vols pel teu 
poble? 

Esquerra Republicana de
Catalunya d’Arenys de Munt

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

Convergència i Unió 
d’Arenys de Munt

Partit dels Socialistes 
de Catalunya d’Arenys de Munt

Arenys de Munt 
cap al futur

Rectes finals, cicles 
dels projectes

Estem ja a menys de 3 mesos de 
les eleccions municipals. Ara 
cal acabar alguns dels projec-

tes iniciats i deixar a punt d'altres 
per si els nous components de l'ajun-
tament volen seguir impulsant-los.

Després d'un llarg camí, on Con-
vergència sempre ha mantingut la 
coherència d'impulsar-lo, comen-
cem els processos finals pel que fa a 
la Riera. Iniciades ja les obres d'ur-
banització superficial, del tram en-
tre el rial Bellsolell i la Carretera de 
Torrentbó, un bon tros del nostre eix 
neuràlgic quedarà ja acabat. A prin-
cipis de maig fins a la travessia Llo-
renç i a principis de setembre en la 
seva totalitat. Pel que fa a futur dei-
xarem dotat pressupostàriament, el 
projecte executiu a punt i molts dels 
tràmits administratius fets del tram 
del pont fins al rial Bellsolell i així el 
nou equip de govern podrà desen-
volupar aquest tram. Deixar temes 
a punt és també important pel futur 
del poble, tant com executar-los.

Quant un equip de govern entra 
li venen uns mesos d'adequació i de 
situar-se en el projecte de governar 
Arenys de Munt. De seguida cal fer 
el pressupost per l'any següent, fer 
el pla d'acció pels 4 anys, etc. Al co-
mençar ja l'exercici nou solen sortir 
les subvencions importants supra-
municipals de la Generalitat i la Di-
putació. Diem importants perquè 
solen ser les que et donen un import 
econòmic substancial per desenvo-
lupar els projectes d'inversió més 
gran. Si el projecte no està fet cal re-
dactar-lo, acabar de finançar, expo-
sar-lo públicament, licitar-lo... amb 
això ja ens plantem al 3r o 4t any que 
és quant s'executen les obres més 
importants. I això ha anat passant 
mandat rere mandat i ara més que 
les administracions quant tanquen 
exercicis tenen recursos, si han fet 
una bona gestió, provenen dels ro-
manents positius que sí es poden 
dedicar a inversions i no a despesa 
corrent...

Per tant mentre l'entorn sigui 
aquest i els mandats de 4 anys pas-
sarà que més o menys a prop de les 
eleccions els 3r i 4t anys es faran 
obres i inversions. L'important és 
que es facin, que siguin necessàries 
i útils pels arenyencs i arenyenques.

Seguim treballant per un Arenys 
de Munt millor! 

Gràcies pel vostre suport.

Els socialistes no 
ens cansem mai

Respondre aquesta pregun-
ta no hauria de ser difícil. 
Tot/es tenim una idea del 

que més ens agrada d’Arenys 
de Munt, tenim ben identificats 
quins són els problemes i què és 
el que més ens molesta a tots/es. 
Tots/es som -ho diem seriosa-
ment- experts/es en el nostre car-
rer, en la plaça del costat de casa 
nostra, en la vorera que trepitgem 
cada dia…

El que és realment difícil és res-
pondre a la pregunta “què volem 
totes i tots per Arenys de Munt?”, 
en col·lectiu, per a tothom, sen-
se deixar de tenir en compte cap 
interès legítim i fent-ho possible 
amb els recursos que hi ha. D’ai-
xò se’n diu confeccionar una pro-
posta de poble, pel poble. D’això 
se’n diu un crear Programa Elec-
toral real per dur a terme.

En això estem aquestes set-
manes, reunint i preguntant, en 
assemblees obertes, com la de 
l’octubre passat; mitjançant en-
questes o convidant tothom que 
ho vulgui a compartir l’espai de 
debat de cada dijous al vespre. 
Tenim un esquema de treball per 
l’Arenys de Munt que volem, que 
no es deixa res per preguntar i 
proposar: quantes barreres arqui-
tectòniques encara hem d’elimi-
nar? Com d’eficaç és el sistema de 
recollida d'escombraries? Com 
aprofundim en la municipalitza-
ció de serveis? L’atenció als nos-
tres veïns i veïnes més necessitats, 
és la suficient? Quantes actuaci-
ons ens queden pendents per a 
ser més eficients energèticament? 
Quines són les necessitats reals 
del nostre teixit comercial? Es-
coltem prou les ciutadanes i ciu-
tadans (totes i tots, joves i grans, 
dones i homes, que han nascut 
aquí o allà…) i els/les tenim prou 
en compte en les decisions? 

Des del municipalisme, la 
transparència, l’ecologia, el fe-
minisme i la construcció nacio-
nal dels Països Catalans, la CUP 
d’Arenys de Munt busca respos-
tes per l’Arenys de Munt que vo-
lem totes i tots.

Pel febrer han començat a 
la nostra vila obres impor-
tants per a endreçar i re-

novar diferents espais molt im-
portants per a Arenys de Munt. 
Aquestes obres síon fruit d'un 
treball inciat fa no més d'un any 
i mig; no són obres improvisades, 
durant tot aquest temps hem ha-
gut  de fer tots els tràmits, posar 
aquestes obres en el pressupost, 
planificar, calendaritzar la seva 
l'execució i adjudicar. 

Tot just fa pocs dies hem estre-
nat una Sala municipal renova-
da, amb nou paviment i pintura,  
l'arranjament del passeig de Can 
Jalpí es troba en la seva fase final 
d'execució, les obres de la urba-
nització superficial de la riera en 
marxa, les obres del mercat mu-
nicipal també han començat, a 
més s'ha  arranjat i ampliat l'apar-
cament del rial Bellsolell per su-
plir les places perdudes tempo-
ralment a la Riera, i tot això sense 
estirar més el braç que la màniga, 
reduint el deute viu i pagant als 
proveïdors més aviat que mai. 

Una riera on  les obres del so-
terrament estaran en  bona part 
acabades, amb una urbanització 
superficial, que sense perdre el 
seu encant, suposarà que quan 
plogui no haurem de patir un 
munt de dies de fang, bots i pols. 

Un mercat Municipal, que 
sense canviar d’ubicació, donarà 
una imatge més moderna, neta, 
pràctica i endreçada i que supo-
sarà un gran canvi que ajudarà a 
dinamitzar el mateix mercat i el 
comerç del poble. 

Amb l'ampliació de les places 
d'aparcament de Can Globus i 
del Rial Bellsolell, tindrem apar-
cament a prop del centre. 

Queden poc més de dos mesos 
per les eleccions municipals, serà 
una primera volta de les transcen-
dents eleccions del 27-S; si majo-
ritàriament surten guanyadores 
les llistes de partits compromesos 
amb el procés, serà un pas ferm 
cap a la victòria el 27-S, un pas 
ferm cap a la independència i cap 
a la República Catalana. 

Els socialistes d’Arenys de 
Munt venim de lluny.  Som 
del partit de Joan Reventós, 

de Josep Pallach, de Paco Ramos, de 
Maria Aurèlia Capmany, d’Ernest 
Lluch, de Marta Mata, de Jordi Solé 
Tura, d’Antonio Santiburcio i de 
tants i tants altres. Gent de pedra pi-
cada, disposada a picar pedra.

Venim d’una llarga història de 
lluites obreres, democràtiques, ca-
talanistes, federalistes, feministes, 
culturals, pacifistes, socialistes, sin-
dicals, ecològiques i socials.

Som una força impulsora de 
transformacions socials, i això pre-
cisament estem fent a Arenys de 
Munt dins d’un Pacte de govern on 
tots/es tenim clar aquest objectiu, 
i és per això que estem contents de 
ser-hi. En termes de Benestar Social, 
i com diem, amb la complicitat de 
tot l’equip de govern hem impulsat 
millores en l’adequació i atorgament 
de serveis per a col·lectius necessi-
tats. Per primera vegada s’ha creat 
un Fons Social de 30.000€ per aquest 
àmbit, els socialistes el reclamaven 
quan estaven a l’oposició i ningú ens 
negarà la nostra insistència, la nostra 
tossuderia en benefici de les perso-
nes. 

D’altra banda, és plausible la nos-
tra manera de treballar, ens agrada 
el  diàleg i la no confrontació, i això 
ho te claríssim la nostra regidora, 
l’Àngels Castillo, qui sempre te la 
mà estesa per arribar a acords, prova 
d’aquest tarannà va ser l’aprovació 
del reglament d’habitatges desocu-
pats amb l’objectiu de crear habitat-
ge social, va ser treballat i consen-
suat amb totes les forces polítiques 
i entitats socials. Hores d’ara ja s’ha 
començat a posar els mitjans per de-
senvolupar-ho. Igualment s’està fent 
amb el Reglament de la tarifació so-
cial o el Protocol de clàusules socials 
per a la contractació responsable del 
nostre ajuntament. Per això, l’em-
premta social volem que arribi tam-
bé a aquells serveis municipals més 
tangibles com ara la contractació de 
persones i empreses.

Treballem per les persones, sovint 
des de la invisibilitat sent conscients 
de que el més important és el resul-
tat final, l’objectiu aconseguit, i fins i 
tot la intenció o proposta de fer-ho. 
No considerem ni més ni menys im-
portant el construir o restaurar un 
edifici que la tasca d’inculcar valors 
als joves.
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Al mon local és conegut el famós dilema entre “pedres o perso-
nes” en el que es troben els governs municipals alhora d’esta-
blir prioritats en la seva gestió dels assumptes del poble. 

Fer realitat la urbanització superficial de La Riera és i ha 
estat un compromís ferm i compartit per tot l´equip de govern, atès els 
beneficis i millores que reportarà per al poble una vegada hagin finalit-
zat les obres, no obstant, aquesta actuació s’emmarca dins d’un projecte 
molt més ambiciós que centra la seva gestió en la promoció del benestar 
i la qualitat de vida dels vilatans i vilatanes. 

En l´àmbit de Benestar Social, els pressupostos d’aquest 2015 han 
experimentat un increment del 21% en les seves partides, s´ha creat un 
Fons Social destinat a la satisfacció de les necessitats bàsiques de les fa-
mílies i persones que més estan patint els efectes de la crisi; s’ha reforçat 
l’equip de professionals per aconseguir l’eliminació de llistes d’espera 
en l’atenció dels serveis socials, s´ha traslladat el Menjador Social a un 
espai més adequat i s´ha ampliat el servei fent que per primera vegada a 
l’estiu es mantingués en funcionament; s´ esta treballant en el trasllat del 
Magatzem d´ Aliments a una ubicació més adequada; d’altra banda, s’ha 
aprovat un Reglament per gestionar els habitatges desocupats i aconse-
guir un lloguer social per a les famílies amb risc de ser desnonades; al 
Ple de març s’ aprovarà un Reglament per a la concessió d’ajuts socials 
que garanteixi que aquests ajuts s´ atorguen amb criteris d’objectivitat i 
transparència, evitant la percepció de discrecionalitat i greuge compara-
tiu que poden percebre alguns dels nostres vilatans respecte a la conces-
sió dels ajuts socials, d´ altra banda, s’ha creat el Protocol de Clàusules 
Socials per a la Contractació Responsable respecte als serveis i persones 
que contracta el propi ajuntament.

Un altra fet ha destacar és que Arenys de Munt és un dels pocs muni-
cipis de la comarca que s’ha dotat d´ un Protocol per a l’ abordatge de 
casos violència de gènere i un Pla Municipal  d´ Igualtat Dones-Homes, 
materialitzant el seu compromís vers l’ eradicació d´ aquesta xacra social 
i treballant per una societat més igualitària entre dones i homes.

D´ altra banda, la creació del Consell del Poble, els processos de 
participació ciutadana per a la preparació del pressupost municipal, 
l’ampliació del servei de Mediació Ciutadana, la recuperació de les 
Mostra d´Entitats i el nou sistema de subvencions per a les entitats, que 
ha comportat més recursos i menys paperassa per a les entitats;  s’han 
d’emmarcar dins de l’estratègia d’aquest govern per fomentar la cohesió 
social i enfortir el sentiment de pertinença a Arenys de Munt.

Tanmateix, les campanyes de civisme que s’han dut a terme sobre la 
conservació del mobiliari urbà, la tinença responsable d’animals domès-
tics i la de la recollida selectiva de la brossa 
volen incidir sobre la qualitat de vida de les 
persones i la responsabilitat ciutadana vers el 
manteniment d´un espai públic per tothom.

Per tant, la posada en pràctica del Pacte de 
Govern està evidenciant la superació d’aquest 
dilema entre “pedres o persones”  amb la 
posada en marxa d’un projecte per Arenys 
de Munt que té com a prioritat la promoció 
de la cohesió social i la qualitat de vida de les 
persones.
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