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E
ncetem un nou any, un 
2022 en el qual es ma-
terialitzaran molts dels 
compromisos que hem 
assumit el Govern Muni-
cipal d’Arenys de Munt i 
que estan recollits al Pla 
d’Actuació Municipal. Les 

grans obres estratègiques d’Arenys 
de Munt –la urbanització superi-
cial de la Riera i la nova rotonda 
d’entrada– seran determinants en 
la millora de la mobilitat, la dina-
mització econòmica i la qualitat de 
vida dels veïns i veïnes d’Arenys de 
Munt. L’any 2022 també ha de ser 
l’any per a l’obertura del Centre Cívic de Can Mallol de 
la Torre, un equipament que ens permetrà potenciar 
les activitats socioculturals i també aprofundir en no-
ves polítiques formatives en àmbits tan diversos com 
l’emprenedoria, les arts plàstiques i la música.
Enguany acabarem projectes i n’encetarem de nous. 
Finalitzarem les obres de la darrera fase de l’Esplai de 
Jubilats i iniciarem la redacció dels avantprojectes de 
reforma integral de l’avinguda Panagall i el carrer de les 
Flors. L’any 2022 ja podrem veure els primers esbossos 
del que haurà de ser la nova residència municipal que 
volem construir a la parcel·la de Can Globus/Ca l’Es-
pàrrec.
Tenim projectes immensos per davant i portar-los a 
terme no és una tasca fàcil de fer. Calen molts recursos 
econòmics i humans, i malgrat que el context pressu-
postari no és favorable -reducció d’ingressos per plus-
vàlues-, ho podem fer. Anys de bona gestió econòmica 

ens permeten donar cobertura a inver-
sions sense incrementar la pressió fiscal. 
El nostre compromís és posar els diners 
que siguin necessaris per donar cobertura 
a àmbits tan sensibles com el suport a les 
famílies vulnerables i la gent gran. Tenim 
estalvis i tenim el deure d’utilitzar-los.
La millora de la netedat i l’endreça dels 
nostres carrers i places és un repte que 
veurem reflectit en una ampliació de la 
recollida selectiva a partir del febrer de 
2022 i, entre altres coses, destaca la re-
collida de l’orgànica tots els dijous i les 
papereres diumenges i festius. No podem 
creuar-nos de braços perquè tenim una 
limitació de personal de brigada. En vo-

lem més i es farà notar amb les noves contractacions 
de serveis per a la neteja i el projecte Brigada Jove, que 
hem recuperat, per reforçar la neteja i el manteniment 
de les vies públiques.
Som un poble exigent amb nosaltres mateixos: hem 
de posar tota la nostra capacitat econòmica i tècnica 
per ajudar a enfortir el teixit social i econòmic d’Arenys 
de Munt. Tenim el deure de complir amb allò que ens 
hem compromès a fer; som conscients de les dificul-
tats per poder portar-ho a terme, però hem de 
treballar per fer-ho possible. L’any 
2022 serà un any determinant per 
al futur d’Arenys de Munt.

Josep 
Sànchez i Camps
Alcalde d’Arenys de Munt
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Quines són les funcions principals d’una informàtica a 
l’Ajuntament?

Mantenir tot el sistema informàtic, la seguretat informàtica, 
que no tinguem atacs, donar suport als usuaris. I des-
prés implementar mesures noves que van sortint, tant 

de hardware com de software; integracions noves de les coses 
i projectes que fa el consorci AOC, i adaptar-les al nostre gestor 
d’expedients.

Quant fa que treballa d’informàtica i com va aconseguir 
el lloc de treball?

Fa uns dos anys i mig; al maig farà tres anys. Treballava en un 
altre ajuntament; vaig veure aquesta plaça, 
m’hi vaig presentar i la vaig guanyar. No té 

gaire romanticisme (riu).

Què li va fer voler ser informàtica?

Sempre m’ha agradat. La meva vida és a 
l’inrevés: vaig començar fa molts anys en 
una empresa administrativa i em van co-

mençar a donar tasques d’informàtica petites, 
però cada vegada m’agradava més i vaig ser 
autodidacta. Vaig estar deu o quinze anys tre-
ballant i aprenent pel meu compte. Tenia molts 

L' Ana García Mingorance és la informàtica 
de l’Ajuntament. És de Cabrera de Mar, 
té cinquanta-dos anys i té dos fills.

coneixements, però no els donava valor perquè pensava “si jo 
he fet això, ho fa tothom, no?”. I al final vaig decidir fer la carre-
ra. Em vaig apuntar per estudiar amb quaranta anys i em vaig 
treure la carrera amb quaranta-quatre. Quan vaig fer la carrera, 
ja era mare. Va ser molt xulo perquè els meus companys tenien 
vint anys i jo en tenia quaranta; ells eren nois i jo era dona, però 
superbé. Ha sigut de les millors experiències de la meva vida. 

Va trobar entrebancs a l’hora de formar-se i treballar 
d’informàtica per la seva condició de gènere?

Tot al contrari: sempre m’han tractat superbé. Quan vaig fer 
la carrera, de quaranta persones potser érem tres dones. 
Suposo que ells són conscients que no hi ha dones, i també 

és un col·lectiu que és molt diferent dels altres homes; no és 
l’estereotip d’home sinó més l’estereotip de friqui. Però sempre 
m’han tractat bé i m’han ajudat en tot el que han pogut.

La pandèmia ha fet que tots haguem de 
dependre molt més dels dispositius. Com 
ha afectat això en la seva feina?

Quan va començar la pandèmia, vam te-
nir sort de ser una mica previsors; veient 
com anava la cosa, ja vam començar a 

enfocar-nos cap al teletreball. Quan ens van dir 
que havíem de marxar a casa, no va ser gaire 
caòtic, perquè dues o tres setmanes abans ho 
havíem començat a preparar. Crec que feia anys 
que no havia treballat tant com els dos primers 
mesos de la pandèmia, perquè eren les vint-i-

"QUAN VAIG FER LA 
CARRERA, JA ERA 
MARE. VA SER MOLT 
XULO PERQUÈ ELS MEUS 
COMPANYS TENIEN VINT 
ANYS I JO EN TENIA 
QUARANTA"

"QUAN VA COMENÇAR 
LA PANDÈMIA, 

VAM TENIR SORT 
DE SER UNA MICA 

PREVISORS; VEIENT 
COM ANAVA LA COSA, 
JA VAM COMENÇAR A 

ENFOCAR-NOS CAP AL 
TELETREBALL"

ENTREVISTA

ANA GARCÍA MINGORANCE 
Informàtica de l’Ajuntament
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quatre hores del dia connectada: tothom feia horaris diferents, 
la gent tenia problemes... Era tot el dia treballant; el meu horari 
començava a les 8 del matí i podia acabar a les 8 o les 9 del 
vespre. No era continu però parava, algú et trucava, això o allò 
altre, com es feia això, com es feia allò. Però Déu ni do com de bé 
ens n’hem sortit; hi ha hagut problemes però hem pogut treballar 
tots els dies. L’Administració ha de fer un pensament.

Quin?

Moltes feines, sobretot administratives, que es podrien con-
tinuar fent amb teletreball. El problema és que a l’Admi-
nistració el sentit de lloc és molt potent: “aquest és el 

meu lloc, aquesta és la meva taula i aquest és el meu ordinador”, i 
això hauria de canviar una mica a “jo arribo i miro quin ordinador 
està lliure”, perquè això ens permetria tenir menys despatxos i no 
tenir tantes instal·lacions.

Va ser fàcil adaptar-se a totes les reunions telemàtiques?

A l començament penso que hi havia un excés de reunions, 
i potser continuem així. La gent està molt acostumada a 
reunions presencials i volia aplicar el mateix model. Les re-

unions són importants, però no tant com la gent es pensa. Es 
feien reunions per a tot; jo crec que al començament potser era 
més la necessitat de veure’s que la de feina: tothom estava aïllat 
a casa seva i era com “anem a veure’ns”.

La resta de treballadors es van saber adaptar bé als can-
vis del teletreball?

S í, més o menys es van espavilar. Aquí tenim el grup de gent 
que no vol fer els canvis i que els expliquis el que els expli-
quis tot és un problema, i el gran grup que ho veu com una 

oportunitat, que diu: “és dur i em costa aprendre-ho, però em 
reporta coses positives”. En general, la gent s’hi ha adaptat bé i 
ho ha pogut fer bé, i amb una mica d’ajuda que han necessitat 
al començament han tirat. No ha sigut gaire traumàtic.

Ha hagut de donar classes de Zoom a algun treballador 
de l’Ajuntament?

S í! A part, això és una cosa que no és la meva feina; puc saber 
com va el Zoom com ho saps tu, de Zoom, Meet, Teams o el 
que sigui. Hi havia problemes com 

“els auriculars no em van, no sé on con-
nectar-los, la gent em sent però jo no 
puc parlar”, càmeres tancades i explicar 
que hi ha una tapeta que s’ha d’obrir... 
Coses així.

En què ha consistit el teletreball de 
l’Ajuntament?

Tot l’hem fet des de l’Ajuntament. 
S’han establert dues formes de tre-
ball. Una és per VPN, que és una 

xarxa privada, per a la gent que tele-
treballava molt; això els donava l’avan-
tatge de seguir treballant amb dos mo-
nitors, com es fa aquí. I després, per a 
connexions esporàdiques o puntuals 
d’un dia, un programa de control remot 
de l’ordinador; en aquest cas es va triar 

l’AnyDesk, com es podria haver triat el TeamViewer o algun altre 
programa. La gent demana autorització per fer teletreball i des 
de Recursos Humans se’ls dona. Se’ls donen les credencials i en 
principi ja està. S’han muntat aquest dues vies de treball.

La pandèmia ha fet que la resta de treballadors valoressin 
molt més la seva feina?

No crec que ara estigui més valorada que abans. Quan la gent 
té un problema i no pot treballar i tu vas i els ho solucio-
nes, normalment et valoren. Jo ja m’havia sentit valorada 

abans; ara no sé si més o no, perquè realment la gent no sé si és 
conscient de tot el que hi ha darrere del teletreball. 

Ha afegit molt d’estrès a la seva feina la pandèmia?

S í, totalment. Ara ja està tot més regulat, més controlat, però 
en els moments àlgids sí. Tothom t’enviava correus o et tru-
cava; llavors el que era la teva feina administrativa diguem 

que quedava a part, perquè havies de donar suport. Normalment 
el suport que pots donar aquí a l’usuari és el 20% de la meva jor-
nada laboral, i en aquells moments potser era un 80 o 90%, amb 
el qual les meves feines van quedar aparcades per poder donar 
suport. Al començament també hi va haver molta por perquè, 
tot i no venir a l’Ajuntament, Serveis Socials estava treballant i 
la policia estava treballant, i jo era a casa però havia de venir si 
ells tenien alguna incidència, amb la por que no sabíem el que 
era. Al CAP també hi vaig haver d’anar..

A part de l’aspecte laboral, com ha canviat la seva vida 
des de la pandèmia?

Ha estat molt dur; tinc moltes ganes de tornar a la normalitat, 
poder anar un concert tranquil·la, prendre copes... Aquesta 
sisena onada la tinc aquí [al coll] perquè semblava que amb 

la vacuna i tot ja anàvem remuntant, i ara una altra vegada... Per 
sort, al meu nucli no ha afectat ningú, però he vist situacions 
d’amics molt dures. La veritat és que està sent molt pesat. I al 
capdavall a casa meva estava bé; visc en una casa a la muntanya 
i podia sortir fora, però vam estar molt de temps sense veure la 
família i sense ajuntar-nos amb els amics.

Què és el que més troba a faltar de la vida preCOVID-19?

Jo en aquell moment el que més troba-
va a faltar era anar a un bar, el fet de 
poder-hi estar i prendre’t una copa, un 

cafè, una cervesa o el que fos amb amics; 
era una necessitat. El contacte amb la gent 
és el que més trobo a faltar.

Els seus hobbies personals  involucren 
els dispositius?

No soc de tenir-ne un de puntual; soc 
més de tenir-ne molts. Potser el pri-
mer seria la lectura, després l’esport de 

mountain bike, i m’agrada qualsevol cosa de 
treballar amb les mans.. Durant la pandèmia 
vaig fer puzles de 10.000 peces i ara estic 
amb el ganxet o agulles, però qualsevol cosa 
que sigui treball amb les mans m'ajuda molt 
mentalment. 
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D es de la primavera del 2021 s’ha 
reprès l’activitat a la Sala d’Ex-
posicions Mercè Paluzie, atura-
da temporalment des del març 

del 2020 a causa de la pandèmia de 
COVID-19. De moment, la sala encara 
no disposa de tota la seva capacitat per 
exposar-hi, ja que des de l’inici de la 
pandèmia gairebé la meitat de l’espai 
s’està utilitzant com a oficines munici-
pals, atesa la necessitat d’espai.  
La represa es va encetar amb l’expo-
sició “Passió, llum i color”, d’Amics per 
l’Art del Maresme. També al maig, el 
CFA Enric Camón i el Centre Moral van 
oferir l’exposició “Identitats polièdri-
ques: orígens diferents, present comú”.
Les dues primeres setmanes de juny 
la sala va acollir l’exposició de pintura 

E l divendres 15 
d’octubre es va 
retre homenat-
ge al president 

Lluís Companys, en 
el 81è aniversari del 
seu afusellament 
per les tropes fran-
quistes. A l’acte es 
van poder escoltar 
intervencions per 

part dels representants dels partits polí-
tics ERC, Junts per Arenys de Munt i CUP, 
a més de l’entitat sobiranista ANC i l’his-
toriador Agustí Barrera. També es va poder 
gaudir d’interpretacions musicals d’alum-
nes de l’Aula de Música.
En acabar, es va fer l’ofrena floral al mo-
nument, es van encendre les salves d’ho-
nor i es va cloure l’acte amb el Cant dels 
Segadors. ◆

Represa de l’activitat a 
la Sala d’Exposicions

Homenatge al 
president Companys

4t cicle d’arts 
poètiques 
Re-Vers

A
renys de Munt va celebrar aquest mes de 
setembre, amb un gran nombre d’assis-
tents a tots els actes, la 4a edició de Re-
Vers: Cicle d’Arts Poètiques, amb moltes 
novetats i amb les propostes més innova-
dores de la música i la poesia a Catalunya.

Enguany hem gaudit de nous espais, com la masia 
de Can Colomer, i la recent plaça de la República 
Catalana, que també ha estat escenari de diferents 
espectacles artístics.
Enguany hem reunit la veu de rapsodes, poetes i mú-
sics d’un gran nivell com Maria Sevilla Paris, Ferran Pa-
lau, Marc Egea, Pep Moliner, Joan Puigdefàbrega, Oriol 
Sauleda, L’Últim Indi i El Petit de Cal Eril. Per als més 
menuts ens va acompanyar la companyia Binixiflat i el 
maridatge literari va ser a càrrec del Celler Talcomraja.
El Col·lectiu Re-Vers va voler retre homenatge i donar 
importància al nostre poeta Domènec Perramon i va 
organitzar la ruta literària que ens va portar a través 
dels seus poemes per racons d’Arenys de Munt.
A la inauguració de la senyalització de la ruta hi va 
ser present Pilar Fernández Perramon, neboda neta 
del poeta. ◆

“A través del pinzell”, de Gemmas.Art. 
Durant el mes d’agost, com cada any, 
l’associació Amics per l’Art del Maresme 
hi va exposar els quadres participants 
al concurs Nit Bruixa de Pintura.
La tardor també ens ha ofert diferents 
activitats culturals a la sala d’exposici-
ons: l’exposició de la Setmana de la Gent 
Gran i l’exposició de la fotògrafa Anna 
Sosa, amb la seva col·lecció “En trànsit 
per la fotografia”. Aquesta exposició va 
anar acompanyada d’un taller de foto-
grafia gratuït durant quatre sessions.
Pels volts de la Festa Major, com cada 
any, el Col·lectiu pel Museu Arxiu va 
oferir l’exposició “Arenys de Munt a la 
premsa: diaris i revistes d’ara i d’abans”, 
i seguidament la sala ha comptat amb 
l’exposició col·lectiva de tardor d’Amics 
per l’Art del Maresme. L’exposició que 
clourà l’any i encetarà el 2022 serà la 
de l’Associació de Puntaires d’Arenys de 
Munt, habitual de cada Nadal. ◆
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Com cada any, Arenys de Munt va 
celebrar la Diada Nacional de Ca-
talunya. Al cementiri va tenir lloc 
l’ofrena floral en homenatge als 

arenyencs caiguts a causa de la guerra.
A la plaça de l’Església, es va fer la lec-
tura del Manifest Institucional i, segui-
dament, l’Esbart Dansaire del Centre 

Moral va ballar La Santa Espina. La 
cobla La Flama de Farners va interpre-
tar l’Himne Nacional de Catalunya i va 
tocar sardanes per ser ballades.
Finalment va tenir lloc el lliurament 
d’obsequi a la puntaire de més edat, 
que aquest any va ser per a la Sra. Ma-
ria Teresa Rovira Graupera. ◆

A quest Sant Martí, el Col·lectiu 
pel Museu Arxiu d’Arenys de 
Munt ha muntat l’exposició 
“Arenys de Munt a la premsa: 

diaris i revistes d’ara i d’abans”, que es 
va poder veure a la Sala d’Exposicions 
Mercè Paluzie.

A la inauguració va tenir lloc la pre-
sentació del número 14 de la revista 
Arennios i la directora de la Biblioteca 
Antònia Torrent i Martori, Isabel Tudu-
rí, va presentar la conferència “La his-
tòria tal com va passar: premsa antiga 
digitalitzada”. ◆

Celebració de l’11 de setembre

Actes culturals de Sant Martí

E l divendres 5 de novembre va te-
nir lloc a la masia de Can Borrell 
la presentació del llibre 40 anys 
d’ajuntaments democràtics, que 

va comptar amb intervencions de Mar-
ta Cid i Pañella, consellera d’Educació 
de la Generalitat del febrer de 2004 al 
maig de 2006; Elies Surroca i Campàs, 
exregidor de l’Ajuntament d’Arenys de 
Munt (d’Ensenyament i Serveis Socials 
de 1979 a 1987 i de Serveis Socials de 
1979 a 1983), i Tònia Vila i Paituví, actual 
regidora de Cultura i Educació. Aquest 
llibre és l’actualització del llibre 25 anys 
d’ajuntaments democràtics a Arenys de 
Munt, publicat l’any 2004. L’ampliació i 
revisió del text ha anat a cura de la pe-
riodista M. Teresa Màrquez. ◆

Presentació del llibre 
'40 anys d’ajuntaments 
democràtics'

E
l diumenge 28 de novembre va 
tenir lloc a Teià l’acte de lliura-
ment de premis de la Mostra 
Literària del Maresme. L’Ajunta-
ment d’Arenys de Munt va pre-
sentar al certamen, organitzat 

pel Consell Comarcal amb la col·labora-
ció i participació de vint-i-dos ajunta-
ments del Maresme, els treballs literaris 
dels arenyencs i arenyenques que van 
obtenir un premi a la Mostra Literària 
local, i aquest any hi ha hagut tres per-

sones guanyadores del nostre municipi. 
Aquest fet demostra la bona salut lite-
rària d’Arenys de Munt, que any rere any 
demostra que té molt bon nivell.
Els guanyadors han estat Blai Gispert 
Sangerman, amb La lluna blava (se-
gon premi de prosa del grup B); Lucía 
Miñambres Martínez, amb El temps ho 
esborra… tot (o no) (segon premi de 
prosa del grup C), i Lucía Sordo Tobar, 
amb La defunció (segon premi de poesia 
del grup D).

L’Ajuntament els felicita i encoratja tots 
els escriptors i escriptores a continuar 
escrivint. Alhora, també felicita la fei-
na feta pels mestres de les escoles de 
primària, el professorat de l’Institut Do-
mènec Perramon i la Biblioteca Antònia 
Torrent i Martori, per la forta implicació 
que tenen en l’estímul de la literatura a 
tot l’alumnat d’Arenys de Munt.
El llibre amb els treballs premiats es pot 
trobar en format pdf al web del Consell 
Comarcal. ◆

Un any més, Arenys de Munt té premiats a 
la Mostra Literària del Maresme



MEDI AMBIENT

La Central, recurs d’educació ambiental

A
mb la millora de mica en mica de la pandèmia, des de 
la Central de Can Jalpí aquest any hem volgut pro-
gramar activitats per ajudar a interpretar el paisatge, 
descobrir i respectar la natura, i gaudir de l’entorn del 
parc des d’una vessant lúdica, educativa i activa, i 
amb tallers per despertar els sentits i la creativitat, 

pels quals han passat una munió d’infants, famílies i adults de 
diverses edats, i podem dir que l’assistència ha estat un èxit i l’ex-
periència satisfactòria.

Passejades guiades des de la Central per conèixer 
l’entorn del parc de Can Jalpí 
A partir de la primavera, des del centre d’informació del Parc del 
Montnegre i el Corredor “La Central” s’han realitzat sis passejades 
guiades per conèixer l’entorn del parc de Can Jalpí i la vila, cada 
segon diumenge de mes, amb Durbec, amb èxit de participació. 
Aquestes passejades han estat pensades per a tota la família i per 
descobrir el patrimoni natural que ens envolta de manera lúdica i 
participativa. S’ha tractat:

● La vegetació mediterrània, adaptacions al clima.
● Les aus del parc.
● Qui viu al parc? Rastres i altres indicis de fauna salvatge.
● Les espècies invasores.
● El granit i el relleu.
● L’itinerari d’en Genet; preparem les caixes niu.

Tallers. Al maig es va fer el taller “La caricatura dels cants dels 
ocells”, per aprendre com identificar, descriure i dibuixar el cant dels 
ocells i altres curiositats d’aquests animals. Al juliol  es va realitzar 
un taller d’il·lustració, per dissenyar un quadern de camp propi.
Al juliol, com en anys anteriors, des de la Regidoria d’esports es 
va dur a terme el Cicle de Caminades a la Fresca, caminades 
de tres hores de durada a la tarda-vespre dels dimecres, guiades 
per Gaspar Casals, amb l’objectiu de conèixer l’entorn d’Arenys de 
Munt, seguint els camins tradicionals. Les caminades es canvien 
cada any per fer-les més amenes, i al setembre també es va fer una 
sortida al castell de Montpalau i la riera de Pineda.
Des del Parc s’han realitzat dues passejades guiades més, que 
han tingut la sortida i recorregut per Arenys de Munt.
A principis de tardor hem celebrat per primer cop al parc de Can 
Jalpí l’acte central de Viu el Parc: “La capsa dels sentits”. L'acti-
vitat va consistir en una sèrie de recursos, tallers i 
contes per a famílies, per descobrir la natura.
Durant la Festa Major més de vuitanta persones 
van poder gaudir de l’Explorateca, un espai per 
conèixer la fauna i la flora de l’entorn a través del 
joc, l’experimentació i diferents tallers per a grans i 
petits. Conèixer la petjada del cabirol, la guineu, la 
geneta, pescar les herbes remeieres, fer un llop amb 
fulles, fer un clauer de la mallerenga o el gaig o jugar 
a qui és qui amb la marieta, el teixó o la fagina van 
ser algunes de les activitats realitzades.
A finals de tardor es va gaudir del Cap de Setmana 
de Bolets, amb una sortida per conèixer els bolets, 
l’acompanyament del micòleg Evarist March i com-

plementada amb una exposició al centre d’informació “La Central”. 
També es va realitzar un taller d’estampació amb elements naturals 
i un taller de bolets de fang, on s’aprenien per mitjà de l’experimen-
tació diferents espècies o les parts d’un bolet.
Al desembre s’acaba l’any amb una jornada d’anellament cien-
tífic públic, a l’entorn de la Central de Can Jalpí.
Les activitats han estat organitzades per la Regidoria de Medi Am-
bient de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, Durbec (grup d’estudi i 
difusió de les aus), l’Escola de Natura del Corredor, Oreneta, ICO i 
FUSIC, entre altres.

Actuacions de millora de l’entorn natural proper al 
parc de Can Jalpí i el camí de Lourdes
S’han realitzat diferents actuacions de condicionament de l’en-

torn natural més proper. S’han reposat les esta-
ques que protegeixen el roure de Gernika, reparat 
i col·locat diverses estaques, senyals i baranes que 
delimiten els camins del parc i posat passarel·les 
al camí de Lourdes. Al torrent del costat de les 
tirolines de Can Jalpí s’ha fet una intervenció per 
retirar els sediments que havien quedat obturats 
sota el pont, s’ha consolidat i protegit el seu mar-
ge i realitzat una actuació de millora forestal. A 
principis d’any es preveu la millora de la zona dels 
avellaners. Finalment, s’ha fet un estudi per ava-
luar la seguretat i salut de l’arbreda de plàtans de 
can Jalpí i s’ha fet la tala per seguretat de 5 dels 
146 plàtans estudiats. ◆
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CAP

E l CAP (Centre d’Atenció Primària) 
d’Arenys de Munt és un equipament 
municipal utilitzat diàriament pel per-
sonal que hi treballa i també pels pa-

cients que hi acudeixen. És per això que és 
molt necessari que estigui en unes òptimes 
condicions per al seu funcionament. En 
aquest equipament hi havia una sèrie de 
desperfectes i deteriorament produïts pel 
mateix ús i pel pas del temps, així com per 
problemes d’humitats de diferents tipus.
L’actuació, entre d’altres, ha consistit a 
solucionar els problemes d’humitats per 
capil·laritat en una consulta i a la zona 
del personal col·locant nous extradossats 
de cartó guix amb aïllament tèrmic, així 
com solucionar problemes d’humitats per 
condensació a la zona del magatzem de 
material quirúrgic mitjançant la realització 
de ventilació natural.
Per altra banda, s’ha realitzat un treball 
exhaustiu de manteniment de la coberta 
solucionant problemes d’humitats per fil-
tracions, a causa que a la coberta hi havia 
desperfectes com embussament a cano-
nades de recollida d’aigües, teules trenca-

SANITAT

IGUALTAT / DONA / LGBTI

des, fissures a la tela asfàltica i trencament 
de peces de coronació de la coberta, així 
com acumulació de vegetació i massa ar-
bustiva, fet que provocava desperfectes 
als materials de la coberta amb les arrels.
Es va aprofitar l’actuació de les reformes 
d’adequació per fer un tancat a la part 
exterior de l’edifici per poder-hi ubicar els 
contenidors de la brossa que utilitzen al 
mateix CAP.
I, per finalitzar, cal fer menció que s’han 
pintat totes les estances on s’ha intervin-
gut en un dels paraments, el pati interior 
de ventilació i il·luminació de l’edifici i les 
façanes exteriors. ◆

Espai de dol perinatal

Got lila amb el codi QR i una de les frases 
de la campanya de micromasclisme

ESPAI DE DOL PERINATAL

É s un compromís del Ple i una voluntat 
política de tot el consistori d’Arenys 
de Munt donar un espai al dol peri-
natal, gestacional i neonatal, és a dir 

aquell que es dona durant l’embaràs, el nai-
xement o després del part, fins als 28 dies 
de vida. L’objectiu del consistori és reconèi-
xer públicament aquest tipus de dol, que 
sovint es troba invisibilitzat socialment, fet 
que provoca que moltes famílies estiguin 
soles a l’hora d’afrontar aquest dolor.
S’ha escollit un lloc en el qual es mantingui 
una certa intimitat però que alhora tingui 
una presència destacada dins del recinte. 
Presideix l’espai una magnòlia preciosa i 
delicada. Al parterre hi ha bol de blanc pur, 
que simbolitza la puresa; als extrems, roc 
de vidre blau, que recorda el cel; i a tot 
l’interior del cercle, sorra blanca i rotllanes 
de gespa, que donen pau, serenitat i repòs.
En aquest bonic espai les famílies que ha-
gin patit la pèrdua d’un fill o filla durant 
la gestació o poc després de néixer hi po-
dran trobar consol, dipositant-hi els seus 
pensaments i que això els acompanyi en 
el seu dol. ◆

D es de la Regidoria d’Igualtat es va 
iniciar la creació de la Taula per 
a la Diversitat, destinada a la vi-
sibilització i sensibilització de la 

violència masclista, desmuntar el patri-
arcat, lluitar per la igualtat de gènere... 
Aquesta taula està conformada per per-
sones diverses del poble en representa-
ció pròpia, d’alguna entitat o col·lectiu, i 
també comptem amb les escoles i l’insti-
tut. D’aquesta manera, aglutinem pràcti-
cament tota la població; totes aquestes 
persones tenen veu i vot i estan en igual-
tat de condicions.
Va ser des de la Taula per a la Diversitat 
que es va gestar la campanya de micro-
masclismes, que és una de les primeres 
actuacions que s’han dut a terme sota el 
paraigua del lema “Arenys de Munt lliure, 
inclusiu i de pau”, del qual s’ha penjat un 
senyal a l’entrada del poble.
La campanya consisteix a proporcionar 
a tots els bars de la població uns tova-

La 'Taula per a la Diversitat'
llons amb quatre frases micromasclistes. 
Aquestes frases fan referència a la línia 
de vida d’una dona (petita, adolescent, 
adulta i gran), cada frase en un tovalló 
diferent. També hi ha un codi QR que 
dirigeix directament a una pàgina web 
amb més contingut de frases, un vídeo, 
fotos… La campanya es va llançar l’11 de 
novembre, Sant Martí i Festa Major del 
nostre poble, i aprofitant això el dia de 
la Nit Jove es van fer uns gots liles amb 
la mateixa campanya, és a dir, amb les 
frases i el codi QR. Les frases s’han traduït 
a cinc idiomes diferents (català, castellà, 
àrab, anglès i francès).
Aquesta campanya vol despertar cons-
ciències i esperit crític. No hi ha intenció 
d’ofendre ningú; només es tracta d’iden-
tificar, tant el causant com la receptora, 
què és el micromasclisme i per on comen-
ça la violència masclista, per tal de tallar 
d’arrel aquesta xacra i que no derivi en 
maltractaments, violència i mort. ◆
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A
quest any hem pogut tornar a celebrar la Festa Major 
del nostre poble després que la pandèmia ens cas-
tigués sense poder gaudir-la l’any passat. Durant el 
mes de novembre de 2021 vam poder tastar la reno-
vada normalitat que ens va permetre reunir-nos en 
els esdeveniments organitzats, sempre respectant les 

mesures de la COVID-19.
Vam obrir el mes amb la presentació del llibre 40 anys d’ajunta-
ments democràtics, la XXV Mostra de Relleno i el 41è Cros dels 
Arenys, i vam inaugurar la Festa Major amb el pregó a càrrec d’en 
Peyu. Vam reviure alguns dels clàssics de la Festa Major; l’Esbart 
va actuar per primera vegada en més d’un any, vam rebre les 
Martines i Martins més petits, vam poder celebrar junts com 
abans el ball i el concert de la Festa Major amb l’orquestra La 
Principal de la Bisbal, els gegants van fer la cercavila pel poble 
i els diables, en comptes de correfoc, vam fer el seu particular 
aquelarre pirotècnic. Els més petits i petites van poder explorar 
la fauna i flora natural que ens envolta amb l’Explorateca, diver-
tir-se a la fira com s’ha fet sempre i jugar als inflables medievals, 
entre altres activitats. Els joves del poble van poder gaudir de la 
Nit Jove, de la mà de La Turrada. I la gent gran tampoc va que-
dar fora de la celebració, i es va facilitar una línia de bus perquè 
poguessin arribar fàcilment a l’envelat de 
Can Jalpí, on es van celebrar alguns dels 
actes, com el ball per a la gent gran. Vam 
tancar la Festa Major amb la primera Festa 
de la Tardor, l’entrega de premis del cinquè 
concurs d’emprenedoria Arenys de Munt 
Emprèn i el torneig de botifarra organitzat 
per La Turrada.
Durant la Festa Major d’enguany ens hem 
compromès per expulsar els micromasclis-
mes de les nostres festes i celebracions, 

perquè tothom en pugui gaudir en pau i de forma segura.
Tenint en compte que és la primera Festa Major postCOVID, l’hem 
poguda celebrar col·lectivament amb certa normalitat, aprofitant 
tot allò que les mesures de seguretat ens garantien, per poder fer 
concerts, anar al teatre, omplir la Riera amb el mercat medieval, 
ballar i veure ballar sardanes i l’Esbart a la plaça de l’Església. En 
alguns actes, com el ball de l’11 de novembre, la discoteca “La 
Sala” del 12 de novembre i la Nit Jove del 13 de novembre, es va 
demanar als assistents que presentessin el seu passaport COVID 
amb la pauta de vacunació completa per garantir la seguretat 
i complir amb les mesures de la COVID-19. Com a alternativa 
per a aquells i aquelles que no disposessin del passaport, es va 
proporcionar l’opció de fer-se tests d’antígens abans d’entrar. En 
total es van fer 120 tests entre els tres esdeveniments.
Tot i que, després d’un any i mig de restriccions, qualsevol reunió 
i celebració és agraïda, des de l’Ajuntament hem volgut esfor-
çar-nos per fer una bona Festa Major amb totes les nostres pos-
sibilitats i renovar l’esperit de la festivitat com a una celebració 
per a tota la ciutadania. Per això mateix la majoria dels actes han 
estat gratuïts i hem tingut activitats per a totes les generacions, 
perquè no quedés cap franja d’edat buida d’esdeveniments.
Com a novetat, hem instal·lat l’envelat a Can Jalpí perquè el soroll 

d’alguns dels actes no molestés els veïns. 
El gran espai de Can Jalpí també permetia 
que es reunissin grups nombrosos de gent 
sense perill, a més de disposar de moltes 
places d’aparcament. L’autobús gratuït es 
va habilitar per a aquells que no tenen 
cotxe ni altres vies de transport.
Hem d’agrair a la Comissió de Festes, els 
joves de La Turrada, la brigada i la policia 
que hagin fet possible la Festa Major 2021 
i hagi tingut aquest gran èxit. ◆

DURANT LA FESTA MAJOR 
D’ENGUANY ENS HEM 

COMPROMÈS PER EXPULSAR 
ELS MICROMASCLISMES 

DE LES NOSTRES FESTES I 
CELEBRACIONS, PERQUÈ TOTHOM 

EN PUGUI GAUDIR EN PAU I DE 
FORMA SEGURA

FESTA MAJOR
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EDUCACIÓ

E
nguany la Regidoria d’Educació ha 
tornat a organitzar la benvinguda al 
nou curs escolar a tots els docents 
dels centres educatius d’Arenys de 
Munt, després que el curs passat 
no es pogués celebrar a causa de la 

pandèmia. Aquest any la jornada s’ha fet a 
la plaça de la República Catalana.
Aquest acte de benvinguda és un moment 
de retrobament del professorat i de com-
partir distesament una estona;  als mestres 
i professors nous que s’incorporen als nos-
tres centres, se’ls lliura un petit dossier de 
benvinguda amb informació sobre Arenys 
de Munt, com ara tradicions, festes, carac-
terístiques del poble o centres educatius. ◆

A quest estiu han tingut lloc nombroses obres als centres 
educatius, atès que és un període llarg en el qual s’hi pot 
treballar sense interferir en l’activitat docent. A l’escola 
bressol La Petjada s’hi han col·locat plaques fotovoltai-

ques a la teulada i s’ha enjardinat el pati per tal que la tanca 
que delimita el pati quedi coberta de vegetació. També s’ha 
acabat la darrera fase de la cuina que faltava, de manera que ara 
l’escola ja té cuina pròpia i els infants poden gaudir del menjar 
fet al moment.
L’Escola Sant Martí finalment podrà tenir un ascensor; aquesta 
obra llargament reivindicada l’està portant a terme íntegrament 
el Departament d’Educació. La complexitat de l’obra fa que la 
construcció trigui més del compte i s’espera que l’escola el pugui 
utilitzar després de les vacances de Nadal. ◆

Jornada de benvinguda del nou curs escolar 

Exposició 
“Identitats 
polièdriques”

Inversions a escoles 

A mb motiu del Dia Internacional de la 
Diversitat Cultural, l’alumnat del CFA 
Enric Camón va inaugurar, juntament 
amb el Grup Multicultural del Centre 

Moral, l’exposició “Identitats polièdriques” a 
la Sala d’Exposicions Mercè Paluzie. Aquesta 

proposta va néixer del Grup Multicultural del 
Centre Moral i es va gestar amb la participa-
ció de l’alumnat del CFA Enric Camón, que 
actualment compta amb persones de cinc na-
cionalitats diferents (Veneçuela, Hondures, el 
Marroc, Gàmbia i Ucraïna). ◆
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URBANISME

A
ctualment les obres ja estan 
licitades. La licitació ha estat 
complexa, atesa la gran quan-
titat d’empreses que s’han 
presentat a la licitació i l’in-
gent volum de documentació 

a revisar i emetre per part de les tècniques 
de l’Ajuntament.
La licitació consta de dos lots: el lot 1 és 
de la Riera i el lot 2 és de la rotonda. Al lot 
1 s’hi han presentat deu empreses i al lot 
2 se n’hi han presentat nou. Les empreses 
són les mateixes en els dos lots i només 
una d’elles s’ha presentat a un únic lot, 
que és la Riera (lot 1). En aquesta licita-
ció hi ha criteris objectius (preu, termini 
de garantia, pla de comunicació) i criteris 
subjectius dels dos lots, és a dir que les 
tècniques de l’Ajuntament han hagut de 
fer dinou valoracions de criteris subjec-
tius, un volum de feina important que 
s’afegeix al que ja desenvolupen habitu-
alment al departament de Serveis Tèc-
nics. Des de la part política volem agrair 
i reconèixer l’immens esforç i compromís 
del departament, i més concretament de 
les tècniques arquitectes, la secretària i la 
interventora, que han fet l’impossible per-
què tot es desenvolupi dins de termini. ◆

Riera i rotonda

D es de l’Ajuntament es va veu-
re la necessitat de fer reformes 
a l’edifici El Mercat, on encara 
hi havia el paviment d’origen, i 

es va optar per la col·locació d’un nou 
paviment, simulació hidràulic, sanejar 
i pintar les parets de cartró guix per 
donar-hi un aire actual i polir un dels 
espais municipals més polivalents dels 

quals disposa l’Ajuntament per dur a 
terme activitats diverses.
El bon estat de conservació i actualitza-
ció dels edificis municipals és una tasca 
a desenvolupar de manera continuada 
i sostinguda en el temps que requereix 
recursos humans i econòmics que no 
sempre és fàcil d’aconseguir, però és una 
voluntat política fer-ne el seguiment. ◆

Edifici El Mercat

L’inici de les obres de la Riera i 
la rotonda de l’entrada del poble 
està previst per al febrer de 2022

ESPORTS

D
esprés del canvi a llum LED dels 
dos pavellons (Can Zariquei i 
Torrent d’en Terra) aquest dar-
rer any, ara ha tocat el canvi a 
llum LED a la pista annexa i la 
zona de petanca de Can Jalpí, 

amb el qual hem millorat la lluminositat 
de totes les instal·lacions esportives i en 
eficiència energètica.
Ara ja tenim totes les instal·lacions espor-
tives amb llum LED i només ens falten les 
torres de llum del camp de futbol, per a les 
quals hem demanat el projecte per inten-

Seguim millorant 
les instal·lacions 
esportives

A principis de l’any 2022 s’acaben 
les obres de l’etapa C de la fase 2 
del Centre Cívic. Amb la finalitza-
ció d’aquestes obres es donaran 

per acabades la planta baixa i la primera 
planta de l’edifici, però aquests espais en-
cara no podran entrar en funcionament 
fins que l’entorn del Centre Cívic no estigui 
endreçat. L’etapa D de la segona fase es 
preveu que pugui iniciar les seves obres 
el tercer trimestre del 2022. Cal tenir en 

compte, però, que aquesta etapa encara 
s’ha de licitar, amb tots els entrebancs que 
poden tenir lloc. ◆

Centre Cívic

tar licitar el canvi a llum LED i millorar el 
cablejat elèctric de la instal·lació esportiva 
durant el proper any o principis del 2023.
Un dels altres canvis important realitzats 
és la pintura de la grada i entorn del camp 
de futbol aquesta tardor passada, i durant 

l’hivern pintarem i millorarem la seguretat 
de la pista annexa i la pintura de la pista del 
pavelló del Torrent d’en Terra. També instal-
larem megafonia nova al camp de futbol i 
reforçarem amb xarxes de seguretat la part 
de darrere de les porteries de futbol 7.
Per altra banda, en breu ja disposarem 
dels projectes de la pista annexa i coberta 
de la grada del camp de futbol per com-
plementar el projecte d’accessibilitat del 
pavelló del Torrent d’en Terra. La idea és 
licitar el proper any una part o la totalitat 
d’aquests projectes si arriben les subven-
cions demanades.
El gener de 2022 farem una presentació 
dels tres projectes, que suposaran un canvi 
important en aquest complex esportiu del 
Torrent d’en Terra. ◆
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PROMOCIÓ ECONÒMICA

SISTEMES INFORMÀTICS

L
es dades indiquen que el mercat 
de treball d’Arenys de Munt ha su-
perat la incidència negativa de la 
pandèmia. Destaquen el descens 
del nombre de persones aturades, 
que els darrers dotze mesos ha es-

tat de 126 persones, l’augment del 3% de 
la taxa respecte a un any enrere, el major 
nombre de contractacions realitzades per 
les empreses ubicades al municipi i el fet 
que ja no hi ha cap empresa en ERTO.
L’evolució de l’ocupació a Arenys de Munt 
és millor que al Maresme, la demarcació 
de Barcelona i Catalunya

La taxa d’atur a Arenys de Munt ha anat 
baixant de manera ininterrompuda des 
del mes de març de 2021, situant l’atur 
registrat en el 8,15%, per sota de la mitjana 
de Catalunya (9,94%), la demarcació de 
Barcelona (9,92%) i la comarca del Ma-
resme (10,96%).
L’atur baixa a vint dels trenta municipis 
de la comarca del Maresme, mentre que 
es manté en un i ha repuntat en nou. A 
Catalunya la xifra de persones aturades és 
la més baixa des del juliol de 2019. De la 
mitjana catalana destaca l’intens descens 
a les demarcacions de Barcelona i Lleida, 

mentre que a Girona ha baixat lleugera-
ment i a Tarragona ha repuntat un 0,03%.
A tots els àmbits la variació interanual 
de l’atur ens dona valors negatius: arreu 
hi ha menys aturats que al novembre de 
2020. A Arenys de Munt hi ha un descens 
acumulat del 35% del nombre de persones 
aturades, superior a la mitjana catalana, 
que és del 24%.
Cal recordar que a les dades d’atur no hi 
ha incloses les persones afectades per 
expedients de regulació temporal d’ocu-
pació, per no estar considerades dins la 
classificació d’atur registrat. ◆

L a convocatòria d’ajuts per al comerç 
local afectat econòmicament per la 
COVID-19 estava adreçada a establi-
ments comercials i de serveis que ha-

gués vist afectada la seva activitat com a 
conseqüència de les mesures adoptades 
per contenir la propagació de la COVID-19. 

El mercat de treball  
es recupera en temps 
de pandèmia 

Xarxa LoraWan a Arenys de Munt

68.225 euros atorgats 
en forma d’ajuts per al 
comerç d’Arenys de Munt

El mes de novembre ha finalitzat amb 362 persones aturades a 
Arenys de Munt, 18 persones aturades menys respecte al mes 
d’octubre. Es tracta de la xifra més baixa des del juny de 2019

49.500 euros. 
De la línia de subvencions per a la moder-
nització del comerç s’han atorgat un total 
de 18.725 euros a 13 establiments. Aquest 
ajut està adreçat a establiments comerci-
als o de l’àmbit de la restauració per millo-
rar les infraestructures comercials, renovar 
les seves façanes, renovar terrasses i apa-
radors, l’accessibilitat i altres obres d’in-
terior. La subvenció era de fins a un 50% 
del cost del projecte, amb un màxim de 
1.000 euros per comerç, que podia arribar 
a 2.500 euros en cas d’existir sobrant. ◆

L’import de la subvenció per la COVID-19 
ha estat de 1.500 euros per cada comerç 
i s’ha pogut atorgar l’ajut a 33 establi-
ments comercials per un import total de 

L
any 2020 es va instal·lar a l’antena 
de la ràdio municipal (a uns dot-
ze metres aproximadament) una 
passarel·la o gateway LoraWan 
connectada a la xarxa oberta The 

Things Network (TTN), que rep i transmet 
missatges de ràdio en diferents canals al 
voltant dels 868 MHz, una freqüència 
d’ús lliure.
LoraWan és una tecnologia bidireccional 

de baix consum per la transmissió de da-
des a grans distàncies. Les potències de 
transmissió són de l’ordre dels milivats 
(mW), mil vegades inferiors a les que es 
fan servir en telefonia mòbil. Això permet 
desplegar dispositius autònoms i de baix 
consum en el territori amb uns costos de 
manteniment molt baixos
Al novembre de 2021, es comencen a 
instal·lar sensors de la qualitat de l’ai-

re LoraWan a Arenys de Munt; diferents 
mesuradors de CO2 en zones amb molta 
afluència de públic, com podrien ser els 
pavellons esportius, la Sala Municipal o 
l’edifici El Mercat.
Els sensors instal·lats a la façana de l’Ajun-
tament mesuren la quantitat de partícu-
les que es troben en suspensió, juntament 
amb la temperatura, humitat i CO2.
Les dades són visibles per a la ciutadania 
a través de la plataforma Sentilo de la Di-
putació de Barcelona: 
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F
a un temps es van començar 
a fer millores als parcs infan-
tils, que estaven molt dete-
riorats amb el pas dels anys. 
Can Jalpí, Lluís Companys i 
la plaça Pep Ventura, entre 

d’altres, ja s’han anat fent, i ara re-
centment la plaça de la Lluna i Verge 
de Montserrat.

A la plaça de la Lluna s’ha fet un 
parc orientat als més menuts, amb 
elements adaptats a la seva edat. 
Aquest parc també compta amb un 
gronxador adaptat. Pel que fa al parc 
del carrer Verge de Montserrat, s’ha 
millorat el perímetre de tancament 
amb una tanca nova, s’ha pintat i 
s’hi han posat nous gronxadors. ◆

A hores d’ara ja ha fi-
nalitzat el canvi de 
llumeneres a sistema 
LED de tot l’enllu-

menat públic del municipi.
Cal recordar que aquest 
canvi té un cost total de 
315.700 € i representarà un 

estalvi de consum ener-
gètic anual de 75.419 €. 
Aquest estalvi, repercutit 
a la inversió feta, farà que 
aquesta estigui amortitza-
da en un període aproxi-
mat d’uns quaranta mesos 
(3,4 anys). ◆

A quests darrers mesos s’han fet di-
ferents actuacions al paviment de 
diversos espais de la via pública.
L’asfaltatge que es va dur a terme 

entre l’agost i el setembre al pàrquing del 
pavelló del Torrent d’en Terra ha estat una 
millora que ha incrementat el número de 
places d’aparcament així com la consolida-
ció de l’espai, la reducció de la pols a l’estiu 
i la millora de les sortides d’aigua als rials 
que s’ha fet recentment.
També hi ha hagut actuacions d’asfaltatge i 

Arranjament i millora 
dels parcs infantils 

Finalitzat el  
canvi massiu de  
l’enllumenat públic  
a llumeneres LED

Asfaltatges, millores 
del paviment i 
recollides d’aigua

D el 2016 fins a enguany, 
s’ha estat modernitzant 
tot el parc de vehicles 
de l’Ajuntament. Cal te-

nir en compte que alguns dels 
vehicles ja superaven els vint 
anys d’antiguitat.
A més de ser vehicles molt 
deteriorats, cal sumar la poca 
eficiència i sostenibilitat que 
representava mantenir aques-
ta flota amb motoritzacions 
tan antigues. Així doncs, i se-
guint en la línia que vam inici-

ar el 2017, quan ja es va adqui-
rir un primer vehicle totalment 
elèctric, aquests darrers mesos 
s’han adquirit dues furgonetes 
híbrides, així com una moto 
policial totalment elèctrica i 
un nou camió ploma que ar-
ribarà en els propers mesos. ◆

Vehicles nous i 
més sostenibles

Can Jalpí, Lluís Companys i la plaça Pep Ventura, entre 
d’altres, ja s’han anat fent, i ara recentment la plaça de  
la Lluna i Verge de Montserrat

d’aigües pluvials a la cruïlla entre els car-
rers Lluís Companys i Pau Casals; feia anys 
que hi havia problemes amb la baixada 
d’aigua pels dos carrers quan tenim fortes 
tempestes i aquesta aigua sovint acaba 
entrant a baixos i comerços. Amb aques-
ta actuació, esperem que quedi resolta 
aquesta problemàtica. ◆

pintura viària a la cruïlla de la plaça de l’Es-
glésia amb la plaça de Catalunya; l’asfalt de 
la cruïlla es trobava molt deteriorat i aques-
ta actuació ha estat una millora important, 
tant en aquest aspecte com en l’endreça 
d’aparcaments i passos de vianants.
Una millora també feta aquests darrers 
dies de l’any és la millora de la recollida 
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A questa és la pregunta 
que ens realitzem no 
només nosaltres com a 
grup municipal sinó to-

tes les famílies dels més de 1.500 
nens i nenes que no disposen de 
servei ni assistència pediàtrica al 
nostre municipi!!!
I sembla que aquest proble-
ma ha quedat en l’oblit d’uns 
quants, entre ells el mateix go-
vern municipal i la Generalitat...!
Malauradament, de res han ser-
vit les reunions mantingudes, 
les queixes i les propostes. Tot 
segueix igual.
Els nostres infants menors de 
nou mesos no tenen assistència 
d’infermeria pediàtrica al nostre 
CAP; el servei de pediatria se-
gueix concentrat al CAP d’Aren-
ys de Mar, un centre sobrepassat 
en què pots estar tot un matí 
sense èxit trucant, demanant 
que el teu fill o filla rebi l’assis-
tència sanitària que necessita, o 

haver de presentar-t’hi si tens la 
sort de tenir cotxe, que aquesta 
n’és una altra, perquè l’atenguin 
juntament amb el malalt adult 
ordinari i l’actual situació de 
pandèmia.
Moltes promeses, cap acció. Al 
Parlament i al nostre poble.
El passat octubre, els diputats 
socialistes van presentar al Par-
lament, a petició de les regido-
res del PSC a Arenys de Munt, 
una petició al Govern de la Ge-
neralitat sobre la previsió i com-
promís de recuperar el servei de 
pediatria al nostre municipi.
Cap resposta. Com sempre. Si-
lenci.
Conclusió: com sempre, els nos-
tres nens i nenes son vilatans 
i vilatanes DE SEGONA en ter-
mes sanitaris. Nosaltres n’estem 
cansades. 

Passem a l’acció!. ◆

U n any complicat ha aca-
bat, però malgrat tot 
hem pogut gaudir d’una 
Festa Major amb molta 

participació. Un any en el qual els 
nostres regidors i regidores han 
treballat de valent: la remodela-
ció dels parcs infantils de la plaça 
de la Lluna i Verge de Montserrat, 
la recollida d’aigües entre Lluís 
Companys i Pau Casals, l’asfal-
tatge del pàrquing Torrent d’en 
Terra, la renovació de tot l’enllu-
menat del poble, la Setmana de 
la Gent Gran, la campanya contra 
el micromasclisme amb l’eslògan 
“Arenys de Munt, lliure, inclusiu 
i de pau”, nous ordinadors per a 
l’Esplai i la Biblioteca, canvi de 
mobiliari a la zona infantil de la 
Biblioteca, el cicle poètic Re-Vers, 
i a tot això cal sumar-hi les dife-
rents obres que estan en marxa, 
com el Centre Cívic, l’ascensor de 
l’Escola Sant Martí i les reformes 
de l’Esplai.

 Encetem el 2022 amb optimisme. 
Tenim el pressupost municipal 
aprovat tot i la baixada d’ingres-
sos per les plusvàlues, imprescin-
dible si volem tirar endavant els 
projectes que fan avançar Arenys 
de Munt. Ben aviat començarem 
les obres d’urbanització del darrer 
tram de la Riera i la rotonda d’en-
trada al poble. Tot això només és 
una mostra, perquè encara hi ha 
un munt de feina que no es veu 
però que cal per millorar la qua-
litat de vida de les veïnes i veïns 
d’Arenys de Munt.
Us desitgem de tot cor que tin-
gueu un 2022 amb molta salut, 
feina i felicitat.

Salut i República! ◆

Benvolgudes i benvolguts, 
desitgem que vosaltres 
i la vostra família esti-
gueu bé.

Volem tenir un especial record per 
a la gent del nostre poble que ha 
patit i/o continua patint la difícil 
situació en què ens trobem i ex-
pressar-los la nostra solidaritat i 
desig que millorin a nivell sanitari, 
social i econòmic.
Des de Junts x Arenys de Munt 
seguim treballant per millorar la 
qualitat de vida dels qui compar-
tim poble i país.
Ens preocupa la pèrdua de lli-
bertats i la repressió ideologico-
política que pateix Catalunya, la 
persecució incessant de la nostra 
llengua i cultura.
Enguany fa cinquanta anys del 
discurs de Pau Casals i Defilló a 
l’ONU. Molt emocionat, hi va de-
fensar la pau entre els pobles i va 
reivindicar la història d’una Ca-
talunya avançada tothora al seu 

temps. Siguem dignes de la seva 
actitud i de les seves paraules.
Catalunya aporta molt i rep molt 
menys del que li pertoca. D’això 
se’n ressenten la sanitat, l’edu-
cació, les prestacions socials, els 
llocs de treball...
Nosaltres tenim clar el camí i la 
solució, però, mentre arriba, Junts 
x Arenys de Munt no deixarà 
d’oferir lluita, treball i il·lusió per 
superar tots els obstacles i posar 
remei eficaç a les necessitats del 
nostre estimat poble.
Les PERSONES són a tothora la 
nostra prioritat.
Finalment, des de Junts x Arenys 
de Munt volem agrair les mostres 
de suport que rebem i la vostra 
confiança.
Aprofitem l’avinentesa per desit-
jar-vos un 2022 farcit de felicitat i 
benestar per a vosaltres i la vos-
tra família. ◆

Han passat més de dos 
anys de les eleccions i 
la CUP hem pogut tor-
nar a demostrar que 

som eina de transformació de 
la política municipal. Dediquem 
tota la força que tenim a pro-
moure alternatives a les propos-
tes del govern a partir del diàleg 
i el treball, conciliant posicions 
quan això ens permet treballar 
amb i per a la gent, més enllà 
de partidismes. Reivindiquem 
aquesta manera de fer perquè 
creiem que des de l'oposició, 
també amb la crítica necessària, 
és possible impulsar les políti-
ques municipals que proposà-
vem al nostre programa. 
Amb un sol regidor aquesta 
tasca a l’Ajuntament no és sen-
zilla, això ja ho hem viscut, i 
tanmateix seguim fent feina de 
formigueta. Malgrat que hi ha 
temes importants que es resis-
teixen als despatxos del govern, 

com la Taula per l’Habitatge, ac-
tualment, per exemple, estem 
satisfets de treballar en noves 
fórmules per millorar els pres-
supostos participatius, o en la 
redistribució i aprofitament de 
més places d’aparcament (que 
de pas ens permetin buidar la 
Riera de cotxes), o les recents 
posades en marxa, per fi, del 
banc de terres i de l’espai per 
acollir el dol perinatal.
Com que sabem que Arenys de 
Munt té cor independentista, 
d’esquerres, feminista i ecolo-
gista, un dia tindrem més força 
a l’ajuntament; però sigui així o 
no serem sempre treballadors, 
valents i exigents amb les ins-
titucions. ◆

MIRANT EL FUTUR 
AMB OPTIMISME

RECUPERAREM EL  
SERVEI DE PEDIATRIA AL CAP?

LES PERSONES SÓN A TOTHORA 
LA NOSTRA PRIORITAT

SOM EINA DE TRANSFORMACIÓ 
DE LA POLÍTICA MUNICIPAL



DILLUNS A DIVENDRES FEINERS 

Codi 
parada

Línies 653 653 653 653

ARENYS DE MUNT 4732 Rambla de l'Eixample - Amadeu Vives - - - - - - - - - 8.31 - - - - - - - - - - 13.31 - - - - 15.31 - - - - - - - - - 19.31 . - .

TORRENTBÓ
4736 Coll del Pollastre - - - - - - - - - 8.41 - - - - - - - - - - 13.41 - - - - 15.41 - - - - - - - - - 19.41 . - .
4737 Els Roures - Til·lers - - - - - - - - - 8.43 - - - - - - - - - - 13.43 - - - - 15.43 - - - - - - - - - 19.43 . - .

ARENYS DE 
MUNT

4738 Entrada Urb. Sta. Rosa dels Pins - - - - - - - - - 8.45 - - - - - - - - - - 13.45 - - - - 15.45 - - - - - - - - - 19.45 . - .
4733 Ctra. de Torrentbó - Rambla de l'Eixample - - - - - - - - - 8.51 - - - - - - - - - - 13.51 - - - - 15.51 - - - - - - - - - 19.51 . - .
4732 Rambla de l'Eixample - Amadeu Vives - - - - - - - - - 8.52 - - - - - - - - - - 13.52 - - - - 15.52 - - - - - - - - - 19.52 - - -

652 652 652 651 652 652 651 652 652 651 652 651 652 652 652 651 652 651 652 652 651 652 652 652 652 651 652 652 652 652 651 652 652 652 652 651 652 651 652

SANT ISCLE DE 
VALLALTA

4742 Escoles, 11 - - - 7.09 - - 8.09 - - 9.09 - 10.09 - - - 12.09 - 13.09 - - 14.09 - - - - 16.09 - - - - 18.09 - - - - 20.09 . 21.09 .
4741 Escoles - Sant Jaume - - - 7.11 - - 8.11 - - 9.11 - 10.11 - - - 12.11 - 13.11 - - 14.11 - - - - 16.11 - - - - 18.11 - - - - 20.11 . 21.11 .
4739 Av. Barcelona, 24 - - - 7.12 - - 8.12 - - 9.12 - 10.12 - - - 12.12 - 13.12 - - 14.12 - - - - 16.12 - - - - 18.12 - - - - 20.12 . 21.12 .

ARENYS DE 
MUNT

4751 La Creueta - - - 7.15 - - 8.15 - - 9.15 - 10.15 - - - 12.15 - 13.15 - - 14.15 - - - - 16.15 - - - - 18.15 - - - - 20.15 - 21.15 -
4745 Ctra. de Torrentbó - Rambla de l'Eixample - - - 7.17 - - 8.17 - - 9.17 - 10.17 - - - 12.17 - 13.17 - - 14.17 - - - - 16.17 - - - - 18.17 - - - - 20.17 - 21.17 -
4732 Rambla de l'Eixample - Amadeu Vives 6.15 6.41 7.01 7.19 7.41 8.01 8.19 8.41 9.01 9.19 9.41 10.19 10.41 11.19 11.41 12.19 12.41 13.19 13.41 14.01 14.19 14.41 15.19 15.41 16.01 16.19 16.41 17.19 17.41 18.01 18.19 18.41 19.01 19.19 19.41 20.19 20.41 21.19 21.41
4731 Pavelló de Dalt - Institut 6.17 6.43 7.03 7.21 7.43 8.03 8.21 8.43 9.03 9.21 9.43 10.21 10.43 11.21 11.43 12.21 12.43 13.21 13.43 14.03 14.21 14.43 15.21 15.43 16.03 16.21 16.43 17.21 17.43 18.03 18.21 18.43 19.03 19.21 19.43 20.21 20.43 21.21 21.43
851 Ctra. de Sant Celoni - Pl. Lluís Companys 6.20 6.45 7.05 7.23 7.45 8.05 8.23 8.45 9.05 9.23 9.45 10.23 10.45 11.23 11.45 12.23 12.45 13.23 13.45 14.05 14.23 14.45 15.23 15.45 16.05 16.23 16.45 17.23 17.45 18.05 18.23 18.45 19.05 19.23 19.45 20.23 20.45 21.23 21.45
853 Rbla. Riera i Penya - Rbla. St. Martí (Pont) 6.23 6.47 7.07 7.25 7.47 8.07 8.25 8.47 9.07 9.25 9.47 10.25 10.47 11.25 11.47 12.25 12.47 13.25 13.47 14.07 14.25 14.47 15.25 15.47 16.07 16.25 16.47 17.25 17.47 18.07 18.25 18.47 19.07 19.25 19.47 20.25 20.47 21.25 21.47
854 Rbla. Riera i Penya - Pompeu Fabra 6.24 6.48 7.08 7.26 7.48 8.08 8.26 8.48 9.08 9.26 9.48 10.26 10.48 11.26 11.48 12.26 12.48 13.26 13.48 14.08 14.26 14.48 15.26 15.48 16.08 16.26 16.48 17.26 17.48 18.08 18.26 18.48 19.08 19.26 19.48 20.26 20.48 21.26 21.48

ARENYS DE 
MAR

857 Riera Pare Fita, 106 6.30 6.51 7.11 7.29 7.51 8.11 8.29 8.51 9.11 9.29 9.51 10.29 10.51 11.29 11.51 12.29 12.51 13.29 13.51 14.11 14.29 14.51 15.29 15.51 16.11 16.29 16.51 17.29 17.51 18.11 18.29 18.51 19.11 19.29 19.51 20.29 20.51 21.29 21.51
4726 Ajuntament 6.32 6.53 7.13 7.31 7.53 8.13 8.31 8.53 9.13 9.31 9.53 10.31 10.53 11.31 11.53 12.31 12.53 13.31 13.53 14.13 14.31 14.53 15.31 15.53 16.13 16.31 16.53 17.31 17.53 18.13 18.31 18.53 19.13 19.31 19.53 20.31 20.53 21.31 21.53
859 Estació Rodalies  (Costat Muntanya) 6.33 6.54 7.14 7.33 7.55 8.14 8.33 8.55 9.14 9.33 9.55 10.33 10.55 11.33 11.55 12.33 12.55 13.33 13.55 14.14 14.33 14.55 15.33 15.55 16.14 16.33 16.55 17.33 17.55 18.14 18.33 18.55 19.14 19.33 19.55 20.33 20.55 21.33 21.55

4749 Zona Comercial 6.35 6.56 7.16 7.35 - 8.16 8.35 - 9.16 9.35 - 10.35 - 11.35 - 12.35 - 13.35 - 14.16 14.35 - 15.35 - 16.16 16.35 - 17.35 - 18.16 18.35 - 19.16 19.35 - 20.35 - 21.35 -

651 652 652 651 652 652 651 652 652 651 652 652 652 651 652 651 652 651 652 652 652 652 651 652 652 652 652 651 652 652 652 652 652 651 652 651 652 652 652

ARENYS DE 
MAR

859 Estació Rodalies  (Costat Muntanya) . . . . 8.00 . . 9.00 . . 10.00 . 11.00 . 12.00 . 13.00 . 14.00 . . 15.00 . 16.00 . . 17.00 . 18.00 . . 19.00 . . 20.00 . 21.00 . 22.10
4707 Can Quintana - Tanatori . . . . 8.03 . . 9.03 . . 10.03 . 11.03 . 12.03 . 13.03 . 14.03 . . 15.03 . 16.03 . . 17.03 . 18.03 . . 19.03 . . 20.03 . 21.03 . 22.13
4749 Zona Comercial 6.40 7.10 7.20 7.38 8.10 8.18 8.38 9.10 9.21 9.38 10.10 10.38 11.10 11.38 12.10 12.38 13.10 13.38 14.10 14.21 14.38 15.10 15.38 16.10 16.21 16.38 17.10 17.38 18.10 18.21 18.38 19.10 19.18 19.38 20.10 20.38 21.10 21.38 22.20
6420 Estació Rodalies  (Costat Mar) 6.42 7.12 7.22 7.40 8.12 8.20 8.40 9.12 9.23 9.40 10.12 10.40 11.12 11.40 12.12 12.40 13.12 13.40 14.12 14.23 14.40 15.12 15.40 16.12 16.23 16.40 17.12 17.40 18.12 18.23 18.40 19.12 19.20 19.40 20.12 20.40 21.12 21.40 22.22
4701 Ajuntament 6.43 7.13 7.23 7.41 8.13 8.21 8.41 9.13 9.24 9.41 10.13 10.41 11.13 11.41 12.13 12.41 13.13 13.41 14.13 14.24 14.41 15.13 15.41 16.13 16.24 16.41 17.13 17.41 18.13 18.24 18.41 19.13 19.21 19.41 20.13 20.41 21.13 21.41 22.23
6400 Riera Pare Fita - Horta Matanzas 6.45 7.15 7.25 7.43 8.15 8.23 8.43 9.15 9.26 9.43 10.15 10.43 11.15 11.43 12.15 12.43 13.15 13.43 14.15 14.26 14.43 15.15 15.43 16.15 16.26 16.43 17.15 17.43 18.15 18.26 18.43 19.15 19.23 19.43 20.15 20.43 21.15 21.43 22.25

ARENYS DE 
MUNT

6375 Rbla. Riera i Penya - Rial Pascual 6.49 7.19 7.29 7.47 8.19 8.27 8.47 9.19 9.30 9.47 10.19 10.47 11.19 11.47 12.19 12.47 13.19 13.47 14.19 14.30 14.47 15.19 15.47 16.19 16.30 16.47 17.19 17.47 18.19 18.30 18.47 19.19 19.27 19.47 20.19 20.47 21.19 21.47 22.29
6370 Rbla. Riera i Penya - Rambla Sant Martí (Pont) 6.50 7.20 7.30 7.48 8.20 8.28 8.48 9.20 9.31 9.48 10.20 10.48 11.20 11.48 12.20 12.48 13.20 13.48 14.20 14.31 14.48 15.20 15.48 16.20 16.31 16.48 17.20 17.48 18.20 18.31 18.48 19.20 19.28 19.48 20.20 20.48 21.20 21.48 22.30
6360 Ctra. de Sant Celoni - Josep Pla 6.52 7.22 7.32 7.50 8.22 8.30 8.50 9.22 9.33 9.50 10.22 10.50 11.22 11.50 12.22 12.50 13.22 13.50 14.22 14.33 14.50 15.22 15.50 16.22 16.33 16.50 17.22 17.50 18.22 18.33 18.50 19.22 19.30 19.50 20.22 20.50 21.22 21.50 22.32
4745 Ctra. de Torrentbó - Rambla de l'Eixample 6.55 7.25 7.35 7.53 8.25 8.33 8.53 9.25 9.36 9.53 10.25 10.53 11.25 11.53 12.25 12.53 13.25 13.53 14.25 14.36 14.53 15.25 15.53 16.25 16.36 16.53 17.25 17.53 18.25 18.36 18.53 19.25 19.33 19.53 20.25 20.53 21.25 21.53 22.35
4732 Rambla de l'Eixample - Amadeu Vives 7.00 7.26 7.36 8.00 8.26 8.34 9.00 9.26 9.37 10.00 10.26 10.54 11.26 12.00 12.26 13.00 13.26 14.00 14.26 14.37 14.54 15.26 16.00 16.26 16.37 16.54 17.26 18.00 18.26 18.37 18.54 19.26 19.34 20.00 20.26 21.00 21.26 21.54 22.36
4751 La Creueta 7.03 - - 8.03 - - 9.03 - - 10.03 - - - 12.03 - 13.03 - 14.03 - - - - 16.03 - - - - 18.03 - - - - - 20.03 - 21.03 - - -

SANT ISCLE 
DE VALLALTA

4721 Av. Barcelona - Camí de Can Preses 7.06 - - 8.06 - - 9.06 - - 10.06 - - - 12.06 - 13.06 - 14.06 - - - - 16.06 - - - - 18.06 - - - - - 20.06 - 21.06 - - .
4722 Escoles - Ajuntament 7.07 - - 8.07 - - 9.07 - - 10.07 - - - 12.07 - 13.07 - 14.07 - - - - 16.07 - - - - 18.07 - - - - - 20.07 - 21.07 - - .
4742 Escoles, 11 7.09 - - 8.09 - - 9.09 - - 10.09 - - - 12.09 - 13.09 - 14.09 - - - - 16.09 - - - - 18.09 - - - - - 20.09 - 21.09 . - .

651
652
653

Arenys de Munt
Torrentbó
Arenys de Mar
Sant Iscle de Vallalta

DISSABTES FEINERS
Codi 

parada Línies 651 652 652 652 652 651 652 652 652 652 652 652 652

SANT ISCLE  
DE VALLALTA

4742 Escoles, 11 8.30 - - - - 13.30 - - - - - - -
4741 Escoles - Sant Jaume 8.32 - - - - 13.32 - - - - - - -
4739 Av. Barcelona, 24 8.34 - - - - 13.34 - - - - - - -

ARENYS  
DE MUNT

4751 La Creueta 8.37 - - - - 13.37 - - - - - - -
4745 Ctra. de Torrentbó - Rambla de l'Eixample 8.40 - - - - 13.40 - - - - - - -
4732 Rambla de l'Eixample - Amadeu Vives 8.41 9.41 10.41 11.41 12.41 13.41 14.41 15.41 16.41 17.41 18.41 19.41 20.41
4731 Pavelló de Dalt - Institut 8.43 9.43 10.43 11.43 12.43 13.43 14.43 15.43 16.43 17.43 18.43 19.43 20.43
851 Ctra. de Sant Celoni - Pl. Lluís Companys 8.45 9.45 10.45 11.45 12.45 13.45 14.45 15.45 16.45 17.45 18.45 19.45 20.45
853 Rbla. Riera i Penya - Rbla. St. Martí (Pont) 8.47 9.47 10.47 11.47 12.47 13.47 14.47 15.47 16.47 17.47 18.47 19.47 20.47
854 Rbla. Riera i Penya - Pompeu Fabra 8.48 9.48 10.48 11.48 12.48 13.48 14.48 15.48 16.48 17.48 18.48 19.48 20.48

ARENYS  
DE MAR

857 Riera Pare Fita,106 8.55 9.55 10.55 11.55 12.55 13.55 14.55 15.55 16.55 17.55 18.55 19.55 20.55
4726 Ajuntament 8.59 9.59 10.59 11.59 12.59 13.59 14.59 15.59 16.59 17.59 18.59 19.59 20.59
859 Estació Rodalies  (Costat Muntanya) 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00
4749 Zona Comercial 9.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02

Codi 
parada Línies 652 652 652 652 651 652 652 652 652 652 652 652 652

ARENYS DE MAR

4749 Zona Comercial 9.09 10.09 11.09 12.13 13.13 14.13 15.09 16.09 17.13 18.13 19.09 20.09 21.09

6420 Estació Rodalies  (Costat Mar) 9.11 10.11 11.11 12.15 13.15 14.15 15.11 16.11 17.15 18.15 19.11 20.11 21.11

4701 Ajuntament 9.12 10.12 11.12 12.16 13.16 14.16 15.12 16.12 17.16 18.16 19.12 20.12 21.12

6400 Riera Pare Fita - Horta Matanzas 9.14 10.14 11.14 12.18 13.18 14.18 15.14 16.14 17.18 18.18 19.14 20.14 21.14

ARENYS DE MUNT

6375 Rbla. Riera i Penya - Rial Pascual 9.18 10.18 11.18 12.22 13.22 14.22 15.18 16.18 17.22 18.22 19.18 20.18 21.18

6370 Rbla. Riera i Penya - Rambla Sant Martí (Pont) 9.19 10.19 11.19 12.23 13.23 14.23 15.19 16.19 17.23 18.23 19.19 20.19 21.19

6360 Ctra. de Sant Celoni - Josep Pla 9.21 10.21 11.21 12.25 13.25 14.25 15.21 16.21 17.25 18.25 19.21 20.21 21.21

4745 Ctra. de Torrentbó - Rambla de l'Eixample 9.24 10.24 11.24 12.28 13.28 14.28 15.24 16.24 17.28 18.28 19.24 20.24 21.24

4732 Rambla de l'Eixample - Amadeu Vives 9.25 10.25 11.25 12.30 13.30 14.30 15.25 16.25 17.30 18.30 19.25 20.25 21.25

4751 La Creueta - - - - 13.38 - - - - - - - -

SANT ISCLE  
DE VALLALTA

4721 Av. Barcelona - Camí de Can Preses - - - - 13.41 - - - - - - - -

4722 Escoles - Ajuntament - - - - 13.42 - - - - - - - -

4742 Escoles, 11 - - - - 13.44 - - - - - - - -

DIUMENGES I FESTIUS
Codi 

parada Línies 652 652 652 652 652 652 652 652 652 652 652 652 652

ARENYS DE MUNT

4732 Rambla de l'Eixample - Amadeu Vives 8.41 9.41 10.41 11.41 12.41 13.41 14.41 15.41 16.41 17.41 18.41 19.41 20.41

4731 Pavelló de Dalt - Institut 8.43 9.43 10.43 11.43 12.43 13.43 14.43 15.43 16.43 17.43 18.43 19.43 20.43

851 Ctra. de Sant Celoni - Pl. Lluís Companys 8.45 9.45 10.45 11.45 12.45 13.45 14.45 15.45 16.45 17.45 18.45 19.45 20.45

853 Rbla. Riera i Penya - Rbla. St. Martí (Pont) 8.47 9.47 10.47 11.47 12.47 13.47 14.47 15.47 16.47 17.47 18.47 19.47 20.47

854 Rbla. Riera i Penya - Pompeu Fabra 8.48 9.48 10.48 11.48 12.48 13.48 14.48 15.48 16.48 17.48 18.48 19.48 20.48

ARENYS DE MAR

857 Riera Pare Fita 106 8.51 9.51 10.51 11.51 12.51 13.51 14.51 15.51 16.51 17.51 18.51 19.51 20.51

4726 Ajuntament 8.53 9.53 10.53 11.53 12.53 13.53 14.53 15.53 16.53 17.53 18.53 19.53 20.53

859 Estació Rodalies  (Costat Muntanya) 8.54 9.54 10.54 11.54 12.54 13.54 14.54 15.54 16.54 17.54 18.54 19.54 20.54

4749 Zona Comercial 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00

Codi 
parada Línies 652 652 652 652 652 652 652 652 652 652 652 652 652

ARENYS DE MAR

4749 Zona Comercial 9.08 10.08 11.08 12.13 13.13 14.13 15.08 16.08 17.13 18.13 19.08 20.08 21.08

6420 Estació Rodalies  (Costat Mar) 9.10 10.10 11.10 12.15 13.15 14.15 15.10 16.10 17.15 18.15 19.10 20.10 21.10

4701 Ajuntament 9.11 10.11 11.11 12.16 13.16 14.16 15.11 16.11 17.16 18.16 19.11 20.11 21.11

6400 Riera Pare Fita - Horta Matanzas 9.13 10.13 11.13 12.18 13.18 14.18 15.13 16.13 17.18 18.18 19.13 20.13 21.13

ARENYS DE MUNT

6375 Rbla. Riera i Penya - Rial Pascual 9.17 10.17 11.17 12.22 13.22 14.22 15.17 16.17 17.22 18.22 19.17 20.17 21.17

6370 Rbla. Riera i Penya - Rbla. St. Martí (Pont) 9.18 10.18 11.18 12.23 13.23 14.23 15.18 16.18 17.23 18.23 19.18 20.18 21.18

6360 Ctra. de Sant Celoni - Josep Pla 9.20 10.20 11.20 12.25 13.25 14.25 15.20 16.20 17.25 18.25 19.20 20.20 21.20

4745 Ctra. de Torrentbó - Rambla de l'Eixample 9.23 10.23 11.23 12.28 13.28 14.28 15.23 16.23 17.28 18.28 19.23 20.23 21.23

4732 Rambla de l'Eixample - Amadeu Vives 9.25 10.25 11.25 12.30 13.30 14.30 15.25 16.25 17.30 18.30 19.25 20.25 21.25

www.sagales.com 902 13 00 14 

La majoria de la flota adaptada. 
Truqui prèviament al 93 795 12 54 
per a confirmar disponibilitat.

El compliment d’aquest horari està 
condicionat a la fluïdesa del trànsit. 
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