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Un final d’any amb govern 
fort i amb parets de vidre

Arribem a finals de l’any 2015 amb feina feta, la 
motxilla carregada d’energia positiva, un go-
vern municipal fort, el projecte d’urbanització 
de la riera entre el rial Bellsolell i el carrer de 

la Rasa aprovat inicialment, i el Pla d’Actuació Municipal 
2015-2019 a punt.

El Sant Martí 2015 ja és història, i qui va seguir de prop 
la Festa Major ja va poder copsar els canvis introduïts i 
l'impuls a les polítiques de joventut a què ens vam com-
prometre. I l’arbrat de la via pública enguany ja el teníem 
podat abans de sant Martí. I hem tingut a la nostra vila la 
primera Fira de la Llum, i celebrat el 15è Simposi Desco-
berta Catalana d'Amèrica, i  les XIV Jornades Intercultu-
rals, i la cloenda del primer cicle de Passejades per a la 
Gent Gran, etc. etc. El dia a dia a Arenys de Munt sempre 
és ple de vitalitat com podem comprovar setmana rere 
setmana, i seguir en els mitjans de comunicació i en les 
notícies d’aquest nou butlletí informatiu “Amunt Arenys”.

En les darreres setmanes la vitalitat arenyenca ha fet que 
fins i tot el diari “The Washington Post” citi el Centre Moral 
i Arenys de Munt arran de la conferència de Krzysztof 
Charamsa a “the Morality Theater in Arenys de Munt, Spain, 
a small town 28 miles northeast of Barcelona...”, que l’agència 
britànica Reuters, que proporciona notícies de tot el món 
a diaris i cadenes televisives, hagi estat a Arenys de Munt 
per copsar l’opinió dels arenyencs sobre el procés català i 
les Eleccions Generals del 20D. I també hem estat notícia 
periòdicament a nombrosos mitjans nacionals i comar-
cals. Però no sempre per coses positives, també ho he de 
dir. L’incendi al Torrent d’en Puig, les sancions per haver 
demanat el vot el 27S, o aquells que apareixen als mitjans 
de comunicació per fer difusió dels seus continus conflic-
tes polítics i denúncies als jutjats preferiria que no fossin 
notícia a la nostra vila. La llista de coses bones, tanmateix, 
és molt més llarga i com a col·lectivitat penso que podem 
estar satisfets de com anem avançant en aquest context 
complex de finals del 2015.

Tenir aprovat el pressupost municipal per a l’any 2016 
és una bona notícia. En aquestes dates, només una quarta 
part dels consistoris catalans el tenim aprovat. El pressu-
post aprovat determinarà en bona mesura l’acció de go-
vern municipal per a l’any que estem a punt de començar, 
com podreu llegir en aquest “Amunt Arenys” que teniu 
a les mans. És un pressupost orientat a continuar en la 
transformació i millora d’Arenys de Munt, tocant de peus 
a terra, i pensant en les persones, en l’espai públic,  en la 
promoció econòmica i amb la millora de l’organització mu-
nicipal. També és un pressupost amb dificultats per qua-
drar els números, també ho hem de dir. Un exemple: tenim 
confirmats i pendents de rebre 650.000€ de subvenció per a 
la urbanització de la riera ja acabada, i per altra banda des 

Joan Rabasseda i Ferrer
Alcalde d'Arenys de Munt

de l’ajuntament hem de pagar a l’empresa constructora en 
un termini inferior als 30 dies. I per executar properament 
l’obra del tram entre el rial Bellsolell i la Rasa ens caldrà fer 
una modificació de crèdit. Però avancem!

Per a l’any vinent, l’enllestir la urbanització superficial 
de la riera serà una clara prioritat. Al govern municipal 
hem prioritzat fer l’obra de la riera entre el rial Bellsolell i 
el carrer de la Rasa el més ràpid possible, donant continuï-
tat al tram ja urbanitzat i sense iniciar expedients d’expro-
piació de cases no alineades que consten en el planejament 
urbanístic des de fa molts i molts anys. Volem que la riera 
en aquest tram central estigui endreçada ben aviat. El pro-
jecte de la riera incorpora propostes sorgides del Consell 
d’Urbanisme i de la Riera, com el tema de l’amplada de 
les voreres, la mida i forma dels escocells, l’accés a la plaça 
de l’Església des de la riera, etc. Ben segur que el projec-
te definitiu s’acabarà enriquint amb altres aportacions i 
agraïm a Convergència el seu compromís amb el projecte 
de la riera d’Arenys de Munt, que ve de lluny, però que 
va explicitar el passat 10 de desembre en votar-hi a favor 
i que va manifestar amb la voluntat de participar en la 
incorporació de millores.

Vam començar aquest mandat municipal explicant que 
teníem un govern “ferm i amb parets de vidre”, perquè 
estem compromesos amb la transparència i per la ferma 
voluntat d’impulsar els projectes amb què ens comprome-
tem públicament. Transcorregut mig any de les eleccions 
municipals del 2015 hem tingut la bona notícia de passar 
a ser també un govern fort, perquè amb la incorporació 
de la regidora de la CUP, Maria Ballester, constituïm un 
govern en majoria. Amb la regidora de la CUP havíem 
tingut nombroses ocasions de treballar conjuntament més 
enllà del marc estricte de debat en Plens i Comissions, i els 
grups municipals d'ERC, PSC i CUP vam signar a finals de 
novembre el “Pacte per un govern progressista i d’esquer-
res per a Arenys de Munt”, sobre el qual també en troba-
reu informació detallada en aquest butlletí. Voler assumir 
responsabilitats i treballar remant en una mateixa direcció 
és tot un repte. Benvinguda al govern municipal Maria!

I a les acaballes del 2015 també hem enllestit el Pla 
d’Actuació Municipal 2015-2019, el document que defineix 
detalladament els objectius que volem assolir i que repre-
senta  el nostre compromís davant els arenyencs. Des de la 
constitució del nou ajuntament hem continuat impulsant 
l’obra de govern iniciada el 2013 i alineant les actuacions 
amb els objectius estratègics i operatius que figuren en 
el PAM 2015-2019. Aquest pla d’actuació el presentarem 
properament i esperem que s’enriqueixi amb la participa-
ció del Consell del Poble, amb les aportacions dels grups 
municipals de l’oposició al servei d’Arenys de Munt i amb 
coherència política, i amb la participació de tots els are-
nyencs i les arenyenques. De la nostra feina en volem retre 
comptes periòdicament i, precisament per això, cal que 
prèviament expliquem públicament quins són els objectius 
que ens hem fixat. En el PAM 2013-2015 vam concretar 
185 objectius i en el balanç de final de mandat n’havíem 
assolit un 85%. En la primera versió del PAM 2015-2019 hi 
tenim més de 380 objectius operatius pels que treballarem 
vetllant per l’interès de la gran majoria veïns, sumant sem-
pre que sigui possible, per tal de continuar transformat i 
millorant la nostra vila.

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

Proposta de delegació de competéncies al CCM per a la compra del servei de telecomunicacions 12/11   ERC, CIU, PSC, CUP, PP, GRUP MIXT  

Proposta d'aprovació inicial de l'ordenança municipal reguladora de la seu electrònica  12/11   ERC, CIU, PSC, CUP, PP, GRUP MIXT  

Moció del Grup Mixt de suport al manifest per un mou model de gestió del litoral   12/11   ERC, CIU, PSC, CUP, GRUP MIXT    PP  

Moció del grup CiU sobre la compra de vehicles elèctrics pel parc mòbil municipal   12/11   ERC, CIU, PSC, CUP, GRUP MIXT     PP  

Proposta de delegació de competències al CCM per a la gestió de la contractació del gas natural 10/12    ERC, CIU, PSC, CUP, PP, GRUP MIXT

Proposta d'aprovacio de la pròrroga de la delegació al CCM de la gestió de la contractació del gasoil 10/12    ERC, CIU, PSC, CUP, PP, GRUP MIXT

            DATA  A FAVOR            EN CONTRA   ABSTENCIÓ

Proposta de delegació de competències al CCM per a la compra de serveis d'assessorament en mobilitat 12/11    ERC, CIU, PSC, CUP, PP, GRUP MIXT  

Proposta d'aprovació de l'ordenança municipal reguladora de piscines d'ús particular a Arenys de Munt 12/11   ERC, PSC, PP, GRUP MIXT   CIU     CUP  

Proposta de modificació de la relació de treball assignat als agents i caporals de la Policia Local 12/11    ERC, CIU, PSC, CUP, PP, GRUP MIXT  

Moció de la CUP per adoptar mesures i obrir un procés constituent no subordinat a l'estat espanyol 12/11    ERC, CIU, CUP, GRUP MIXT   PSC, PP 

Moció del grup PSC amb motiu del dia internacional contra la violència de gènere   12/11   ERC, CIU, PSC, CUP, GRUP MIXT     PP 

Proposta de delegació de competències al CCM per a la gestió de la contractació d'energia elèctrica 10/12    ERC, CIU, PSC, CUP, PP, GRUP MIXT

Proposta d'aprovació del projecte de la riera a la Rambla Riera i Penya i Rambla Sant Martí  10/12    ERC, CIU, PSC    PP, GRUP MIXT   CUP
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CARTIPÀS MUNICIPAL

CRÒNICA INSTITUCIONAL I

Drets denuncia la parcialitat de la Junta Electoral en el cas 
d'Arenys de Munt i anuncia un recurs al Tribunal Suprem 

Drets.cat, la plataforma del món del dret que de-
mana que es posi fi als atemptats contra el respec-
te als drets fonamentals i les llibertats públiques 
de la ciutadania, els governants i les institucions 
catalanes, i l'Associació de Municipis per la Inde-

pendència fan costat a l'alcalde d'Arenys de Munt 
Joan Rabasseda i denuncien la parcialitat de la Jun-
ta Electoral en els casos de l'Ajuntament d'Arenys 
de Munt i de Societat Civil Catalana (SCC) en la 
campanya electoral del 27S. Tot i tractar-se de fets 
similars la Junta Electoral va decidir no sancionar 
SCC i en canvi sí Arenys de Munt, i és per això que 
Drets interposarà un recurs al Tribunal Suprem.

La campanya “Pongamos fin al separatismo" de 
SCC incomplia la llei electoral LOREG segons la 
Junta Electoral, però tanmateix la junta va concloure 
que "no pertoca incoar expedient sancionador". La 
crida a la participació pel 27S de l'alcalde d'Arenys 
de Munt, amb frases com "el vot és l'eina més pode-
rosa que tenim els ciutadans per canviar les coses", 

també incomplia la LOREG i en aquest cas sí que ha 
expedientat a l'alcalde i a l'ajuntament d'Arenys de 
Munt amb dues sancions de 600€ cadascun.

Davant d’aquest fet, Drets i l’Associació de Mu-
nicipis per la independència denuncien la discrimi-
nació de què és objecte l’Ajuntament d’Arenys de 
Munt i des de Drets anuncien la interposició d’un 
recurs al Tribunal Suprem contra la decisió de la 
Junta Electoral Central que va ratificar, en via de re-
curs, la resolució de la Junta Electoral Provincial de 
no obrir  cap expedient sancionador a Societat Civil 
Catalana. L’objectiu de Drets és posar en evidència 
la doble vara de mesurar de la Junta Electoral Cen-
tral i aconseguir que la campanya “Pongamos fin al 
separatismo” no quedi impune.
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100 dies de govern

TELÈFONS D'INTERÈS

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 Casal de Joves
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’esplai - Casal d’avis
93.795.05.41
Bus línia
93.795.12.54

El Ple extraordinari de constitució de 
l'ajuntament d'Arenys de Munt per 
al període 2015-2019 es va celebrar el 
passat 3 de juliol, amb una demora de 
20 dies arran dels recursos en relació 
al vot que finalment va permetre que 
el PP obtingués representació. El 14 
de juliol es va aprovar el cartipàs mu-
nicipal en sessió plenària, el govern 
municipal format per ERC i PSC va 
exposar els principals objectius per a 
aquest mandat, es va comprometre a 
tenir elaborat el Pla d’Actuació Mu-
nicipal 2015-2019 en un termini de 
4 mesos i va manifestar la voluntat 
d’incorporar a aquest PAM 2015-2019 
propostes d’altres grups municipals.

Ja s'han complert més de 100 dies de 
govern municipal i el PAM2015-2019 
s’està treballant a nivell tècnic per tal 
que la proposta inicial ja contempli 
elements concrets per a una bona pla-
nificació. En la valoració que fa el go-

vern municipal d’aquests primers 100 
dies s’apunta, d’una banda, la línia de 
treball continuista en la transformació 

i millora d’Arenys de Munt iniciada 
el 2013 i, de l’altra, els nous projectes 
i actuacions. En el primer bloc es pot 
destacar la finalització de l’obra d’ur-
banització superficial de la riera en el 

tram Bellsolell i Eixample, la Brigada 
Jove 2015, l’inici de curs a l’escola bres-
sol La Petjada i la benvinguda a tota la 
comunitat educativa, els Concerts de 
Música Mediterrània a Can Jalpí, les 
presentacions dels clubs esportius, la 
col·laboració en la Marxa dels Termes, 
el guardó amb dues flors en el certa-
men Viles Florides i el procés partici-
patiu del pressupost municipal 2016 
i de les ordenances fiscals. En la com-
plexa obra d’urbanització de la riera 
el govern municipal també subratlla 
que s’han complert els terminis, que 
no hi ha hagut desviacions a l’alça en 
l’import de l’obra contractada, i que 
els veïns afectats per les contribucions 
especials hauran de pagar una mica 
menys del que se’ls havia comunicat.

En el bloc de les noves actuacions 
realitzades en aquests primers 100 
dies el govern municipal destaca el 
projecte executiu per a la urbanització 
de la riera entre el rial Bellsolell i el 
carrer de la Rasa, la posada en marxa 
del magatzem de distribució solidària 
d’aliments, la constitució del nou Con-
sell d’Administració de l’empresa pú-
blica municipal GUSAM SA, per pri-
mer cop amb representació dels grups 
municipals a l’oposició, la inauguració 
de la primera fase de la reforma de 
l’Esplai, la neteja preventiva de tota 
la xarxa de clavegueram de la riera, 
la contractació pública per a la poda i 
el manteniment de zones verdes més 
econòmica i ètica socialment, i la nova 
il·luminació de la Sala Municipal i de 
la façana de la casa consistorial.

La necessitat de contenció de la des-
pesa continuarà essent un condicio-
nant del pressupost 2016, que també 
es veurà afectat pels endarreriments 
en el pagament de les subvencions 
compromeses per part de la Genera-
litat de Catalunya. Per tot plegat en el 
PAM2015-2019 el conjunt d’objectius 
operatius que es presentaran seran els 
objectius que es considera possible 
assolir en l’actual context econòmic, i 
amb el benentès que el pla d’actuació 
es revisarà anualment.

Es compleixen els
100 dies de 
govern municipal

...........................................................

En el bloc de les noves 
actuacions destaca el projecte 
executiu per a la urbanització 
de la riera entre el rial 
Bellsolell i el carrer de la 
Rasa o la posada en marxa 
del magatzem de distribució 
solidària d’aliments
...........................................................

Dijous 15 d'octubre va tenir
lloc l'homenatge al Molt Hono-
rable President Lluís Companys 
i Jover, qui va ser condemnat a 
mort per les autoritats franquis-
tes en l’única sentència d’aquest 
tipus a un president d'una nació 
democràticament escollit a la 
història d’Europa, sentència que 
continua encara sense decla-

rar-se nul·la per part de l’Estat 
Espanyol.

ERC, CDC, CUP, PSC, Grup 
Mixt i la territorial de l'ANC 
d'Arenys de Munt, van fer uns 
parlaments per homenatjar la 
figura del president Companys. 
Es va fer l'ofrena floral i després 
de cantar els Segadors, es van 
tirar unes salves d'honor.

Es dóna el cas que el mateix 
15 d'octubre, el President Artur 
Mas va ser citat a declarar en el 
TSJC per la consulta del 9N.

Homenatge a 
Lluís Companys 
en el 75è 
aniversari de 
la seva mort

Homenatge a Lluís Companys

I CRÒNICA INSTITUCIONAL

...................................................
Es dona el cas que el 
mateix dia, el President 
Mas va ser citat a declarar
...................................................
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Concentració de suport als imputats 
per posar les urnes el 9N

Bicicleta elèctrica

Un centenar d’arenyencs van respon-
dre el dia 13 d'octubre a la crida de 
l’ANC, Òmnium Cultural, l’Associa-
ció de Municipis per la Independència 
i l’Associació Catalana de Municipis 
de concentrar-se arreu del país davant 
dels ajuntaments per mostrar el rebuig 
a les querelles imposades a la conse-

llera Irene Rigau, a l’ex vicepresidenta 
Joana Ortega i al president Artur Mas, 
i per donar suport als imputats per 
haver posat les urnes el 9N.

L'acte va comptar amb l'assistència 
de representants d'entitats i associaci-
ons d'Arenys de Munt, de veïns a títol 
individual i de representants de totes 

Suport imputats 9N

Alcaldes assistents a la convocatòria AMI i ACM

Suport al president de la Generalitat pel 9N

La declaració del president Artur 
Mas el 15 d'octubre, davant el Tribu-
nal Superior de Justícia de Catalu-
nya com a imputat per organitzar el 
9-N malgrat la suspensió del Tribu-
nal Constitucional es va convertir en 
una exhibició de força de la vitalitat 
del moviment independentista en 
una jornada plena de simbolismes.

Diversos veïns i veïnes d’Arenys 
de Munt van participar en la concen-
tració al Passeig Lluís Companys, 
davant el TSJC, i l’alcalde de la vila i 
secretari de l’AMI, Joan Rabasseda, 
va formar part de la nodrida repre-
sentació d’alcaldes que va posar 
de manifest el compromís del món 
local amb el procés.

El president de la Generalitat 
va haver d’anar a declarar davant 
el tribunal per haver permès la 
consulta sobre la independència de 
Catalunya del 9N, en què van votar 
3.866 veïns d’Arenys de Munt. A 
l’acte de commemoració del 75è 
aniversari de l'afusellament del 
president Lluís Companys, l’alcal-
de d’Arenys de Munt va fer una 
referència als arenyencs que van 
participar en l’organització i en la 
votació del 9N com a co-responsa-
bles dels fets pels quals es judicia-
litza ara el president de la Generali-
tat, i va fer un clam per avançar cap 
a la futura república catalana més 
democràtica i socialment més justa.

les forces polítiques independentistes. 
El president de l’assemblea arenyenca 
de l’ANC, Josep Lluís Rodríguez, va 
introduir l’acte i va presentar el vídeo 
de l’Assemblea Nacional Catalana so-
bre aquesta judicialització de la po-
lítica i  en el que apareixen diverses 
imatges de la consulta d’Arenys de 
Munt de l’any 2009.

 L’alcalde d’Arenys de Munt, Joan 
Rabasseda, va ser l’encarregat de llegir 
el manifest del Pacte Nacional pel Dret 
a Decidir, que denuncia aquestes que-
relles antidemocràtiques i expressa la 
corresponsabilització de la ciutadania 
amb els delictes que s’imputen als di-
rigents del Govern. En el decurs de 
l’acte, que va finalitzar amb el cant de 
Els Segadors, també es va dedicar un 
fort aplaudiment a l’Agnès i la Sílvia, 
les dues professores de l’Institut Do-
mènec Perramon que van assumir la 
responsabilitat de les instal·lacions en 
l'organització de la consulta del 9N a 
la nostra vila.

...........................................................

A l’acte es va dedicar un 
aplaudiment a les professores 
de l’Institut Domènec 
Perramon responsables de les 
instal·lacions durant el 9N
...........................................................

Una bicicleta elèctrica és a disposició 
dels treballadors municipals en els 
seus desplaçaments professionals per 
Arenys de Munt des de la setmana pas-
sada. La regidoria de Medi Ambient va 
participar en el Programa de Suport 
Ambiental Local de la Diputació de 
Barcelona, es va fer l’acte de lliurament 
de la bicicleta i la sessió tècnica explica-
tiva del seu manteniment bàsic. 

Aquesta bicicleta té autonomia per 
recórrer fins a 50 km de distància, té un 
canvi Shimano de 7 velocitats i reque-
reix un temps de càrrega d’unes quatre 

Bicicleta elèctrica per a l'ajuntament 
d'Arenys de Munt 

hores. El programa de la Diputació de 
Barcelona de cessió de bicicletes elèctri-
ques s'emmarca en una línia estratègica 
de promoció de la mobilitat tova i en 
una política més general d'eficiència 
energètica, que té la seva manifesta-
ció més clara en l'adhesió al Pacte dels 
alcaldes i en la lluita contra el canvi 
climàtic. Amb aquest lliurament, des 
de l'any 2008 la Diputació de Barcelona 
haurà cedit un total de 250 bicicletes 
a 96 municipis o entitats municipals.
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DISSABTE 2
A les 10 de la nit
Fum, Fum, Fum
Lloc: Sala Municipal

DIUMENGE 3
A les 12 del matí
Arribada del patge reial de Ses Majestats els 
Reis Mags d’Orient
Lloc: Plaça de l’Església

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

DIMARTS 5
A les 6 de la tarda
Cavalcada de Reis, des de la zona industrial Torrent 
d’en Puig fins a l’Eixample i la plaça de l’Església. 
Ses Majestats els Reis Mags d’Orient faran un pregó 
per a tots els nens i nenes a la plaça de l’Església
Lloc: Arenys de Munt

DISSABTE 9
A 2/4 de 6 de la tarda
Voluntariat Reiki
Lloc: Espai Enric Catà

DIUMENGE 10
A les 6 de la tarda
Ball de l’Esplai de Jubilats Verge del Remei
Lloc: Sala Municipal

DIUMENGE 24
A les 6 de la tarda
Ball de l’Esplai de Jubilats Verge del Remei
Lloc: Sala Municipal

DIUMENGE 31
A les 6 de la tarda
Ball de l’Esplai de Jubilats Verge del Remei
Lloc: Sala Municipal

Exposicions Sala d’Exposicions M. Paluzie
Del 21 de desembre de 2015 al 10 de gener de 2016
Exposició de Puntes de l’Associació de Puntaires 
d’Arenys de Munt

Del 15 al 24 de gener de 2016 
Exposició 30è Aniversari del Col.lectiu pel Museu 
Arxiu d’Arenys de Munt

GENER 2016

DIJOUS 24
A les 8 del vespre
Inauguració del Nou Pessebre Monumental amb 
la Coral Veus de Munt
Lloc: Entre la Rectoria i l’Església Parroquial

DIVENDRES 25
A les 6 de la tarda
Els Pastorets Musicals. Entrada soci 10€, no soci 
8€ i menors de 25 anys i carnet jove 6€
Lloc: Centre Moral

DIUMENGE 27
A les 6 de la tarda
Quina de Donaviva
Lloc: Sala Municipal

A les 6 de la tarda
Els Pastorets Musicals. Entrada soci 10€, no soci 
8€ i menors de 25 anys i carnet jove 6€
Lloc: Centre Moral

DIJOUS 31
A 2/4 de 10 de la nit
Festa de Cap d’Any de la Breda de l’Eixample
Lloc: Sala Municipal

A 2/4 de 12 de la nit
Brindis de les campanades de Cap d’Any
Lloc: Plaça de l’Església

Exposicions Sala d’Exposicions M. Paluzie

Del 21 de desembre de 2015 al 10 de gener de 2016
Exposició de Puntes de l’Associació de Puntaires 
d’Arenys de Munt
Inauguració, dia 25 a les 12 del migdia

DESEMBRE 2015

AGENDA

Vermut popular realitzat durant la festa d'inauguració de la urbanització superficial de la riera

Inauguració de la urbanització 
de la riera amb vermut popular 
i música de Big Band Menuts 

Diumenge 18 d'otubre, més de dues-
centes persones van participar a l’acte 
d'inauguració de la urbanització de la 
Riera, que va comptar amb un concert 
de la Big Band Menuts de l’Aula de 
Música i un vermut popular davant les 
masies de Can Globus. 

La Big Band Menuts va oferir un 
repertori amb gran qualitat musical, 
i l’associació de veïns de la part alta 
d’Arenys de Munt va col·laborar en la 
preparació del vermut popular.

L’alcalde d’Arenys de Munt, Joan 
Rabasseda, en el parlament inaugural 
va recordar que la urbanització superfi-
cial de la riera és un projecte que ve de 
lluny, en el que han participat diversos 
governs municipals i sobre el que ha 
calgut prendre decisions valentes per 
a què avui sigui una realitat. 

Va agrair la feina i la participació 
a tots els qui han fet possible aquesta 
urbanització superficial de la riera, i va 
celebrar que en aquest acte festiu a més 
dels veïns hi participessin els ex-regi-
dors i els tècnics municipals que han 
treballat més directament en aquesta 
actuació d’un gran impacte en el dia a 

Un ambient marcadament festiu per celebrar la finalització de les obres d'urbanització 
superficial de la riera del tram Bellsolell-Eixample

Carta crida a la participació

Sanció de 600 € a l'alcalde i de 600 € més a l'ajuntament 
d'Arenys de Munt per la crida a la participació el 27-S

La Junta Electoral de Zona ha impo-
sat aquestes dues sancions perquè 
considera que la carta de l’alcalde 
Joan Rabasseda fent una crida a la 
participació a les passades eleccions 
del 27-S i publicada al web munici-
pal infringeix la normativa electoral.

L’Expedient 17/15 de la JEZ 
d’Arenys de Mar que acorda aquesta 
sanció va ser tramès a l’ajuntament 
d’Arenys de Munt el dia 25 de no-
vembre i donava un termini de 24 
hores per poder presentar recurs. 

Que la carta de l’alcalde contin-
gui expressions com “el vot és l’eina 
més poderosa que tenim els ciuta-
dans per canviar les coses”, “tots i 
cadascun de nosaltres podrem triar 
el model de país que més ens agra-
di”, i “les eleccions del proper dia 
27 són l’oportunitat que tenim per 
decidir lliurement el futur de Catalu-

nya” constitueix, segons la JEZ, una 
infracció de l’article 50 de la LOREG. 
La crida a la participació de la pobla-
ció a les eleccions del 27-S es va fer 
en el marc de la notícia que informa-
va als arenyencs del canvi del local 
de votació. Va ser el Partit Popular 
qui va presentar la denúncia.

El govern municipal va presentar 
el recurs dins del termini de 24 hores 
perquè considera que la crida a la 
participació és un dret reconegut en 
democràcia i també perquè la carta 
de l’alcalde no demanava el vot per 
cap formació política.

L’alcalde d’Arenys de Munt, va 
manifestar sentir “tristor” en com-
provar la pèrdua de qualitat demo-
cràtica que estem patint i la preo-
cupació per la cada vegada més 
minvada independència de poder 
judicial..

I CRÒNICA INSTITUCIONAL
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dia arenyenc. La riera és per gaudir-la 
i el govern municipal considera que 
aquesta obra dinamitzarà el potencial 
comercial i d’esbarjo de la principal via 
pública d’Arenys de Munt.

El projecte d’urbanització superfici-
al es va aprovar inicialment l’any 2007, 
i posteriorment va incorporar algunes 
modificacions com a resultat dels pro-
cessos participatius. 

El contracte amb l’empresa adju-
dicatària d’aquesta obra de més d’un 
milió i mig d’euros es va signar el 27 de 

gener de 2015, i els treballs s’han exe-
cutat en els terminis previstos i sense 
cap desviació a l’alça de l’import del 
contracte. Els veïns de la riera afectats 
per les contribucions especials rebran 
properament l’import exacte que els 
correspondrà pagar, que serà lleuge-
rament inferior al que ja se’ls va comu-

nicar. El finançament de l’obra ha estat 
a tres parts: subvencions procedents 
de la Generalitat de Catalunya i de la 
Diputació de Barcelona, pressupost de 
l’ajuntament, i els propietaris d’immo-
bles als trams urbanitzats que aporten 
aproximadament el 23% del cost total.

En el decurs d’aquest acte festiu per 
celebrar que finalment Arenys de Munt 
ja disposa d’un bon tram de riera ur-
banitzada, també es va convidar els 
arenyencs a participar en el  consell 
d’urbanisme i de seguiment de les 
obres d’urbanització de la riera que es 
va celebrar el 29 d’octubre i en el que 
s’hi van exposar les línies mestres del 
projecte d’urbanització del tram entre 
el rial Bellsolell i el carrer de la Rasa.

...........................................................

La urbanització superficial 
de la riera és un projecte que 
ve de lluny, en el que han 
participat diversos governs 
municipals i sobre el que 
ha calgut prendre decisions 
valentes per a què avui sigui 
una realitat
...........................................................

Arenys de Munt aprova la moció de 
suport a la resolució 1/XI del Parlament

La moció va ser presentada pels grups 
municipals d´ERC, CDC i CUP per do-
nar suport i adherir-se a la resolució 1/
XI del Parlament de Catalunya apro-
vada dilluns dia 9 de novembre. En 
aquesta resolució el Parlament constata 
que el mandat democràtic obtingut a 
les passades eleccions del 27 de setem-
bre, es basa en una majoria en escons 
de les forces parlamentàries que tenen 
l’objectiu que Catalunya esdevingui un 
estat independent.

La moció presentada al ple de l'ajun-
tament d'Arenys de Munt, es suma a 
l'objectiu que Catalunya esdevingui un 
estat independent, obrint aquest pro-
cés de desconnexió de l'Estat espanyol, 
d'una manera democràtica, massiva, 

sostinguda i pacífica, així com garan-
tir un seguit de mesures que haurà 
d'aplicar el futur govern destinades a 
blindar drets fonamentals afectats per 
decisions de les institucions de l'Estat 
espanyol: pobresa energètica, el dret a 
l'habitatge, l'accés universal a l'atenció 
sanitària pública i de qualitat, educació 
de qualitat, llibertats i altres mesures 
de caràcter social. 

Aquest acord expressa la voluntat 
de l'ajuntament d'Arenys de Munt de 
mantenir-se, una vegada més, al costat 
del Parlament de Catalunya en l'exer-
cici de la voluntat del poble i reitera la 
coincidència de plantejaments amb la 
cambra catalana.

El matí de dissabte 14 de novembre, les banderes a la façana de l’ajun-
tament d’Arenys de Munt ja onejaven a mig pal com a mostra de 
solidaritat amb les víctimes, familiars i el poble francès que va patir 
els brutals atemptats terroristes a París.

Des de l’ajuntament d’Arenys de Munt expressem el nostre total 
rebuig a qualsevol tipus de violència, en especial a aquella que va 
dirigida a la població civil amb l’objectiu d’atemorir i atacar els valors 
de la nostra societat.

Desenes d’arenyencs van respondre a la crida de dissabte 14 de no-
vembre al vespre i van assistir a l’acte per rebutjar els atacs terroris-
tes ocorreguts divendres 13 a la nit. La concentració la va convocar 
l’ajuntament a través de les xarxes socials.

Tots els partits polítics amb representació al consistori van donar 
suport a la mobilització, que també va comptar amb la participació 
de representants de moltes entitats i associacions d’Arenys de Munt, 
com l’Associació Annour, l’associació islàmica arenyenca que hi va 
ser representada pel seu president Adil El Haji.

L’alcalde, Joan Rabasseda, en un breu parlament subratllà la im-
portància de la pau en totes les religions, reflexionà sobre la neces-
sitat de no polititzar fets tan dramàtics com aquest, i expressà la so-
lidaritat d’Arenys de Munt amb el poble francès en un dia en què 
TotsSomParís. Després d’un minut de silenci, la cantant Carme Vera 
va interpretar a cappella un emotiu Cant dels Ocells.

Des de l’ajuntament d’Arenys de Munt també es va fer arribar el 
missatge de solidaritat a la vila agermanada de Feytiat-Festiac. El 
seu alcalde, Gaston Chassain, agraeix a tots els arenyencs la celebra-
ció de la concentració davant l’ajuntament que, en les seves paraules, 
els ajuda a reprendre l’esperança.

Banderes a mig pal en senyal de dol 
pels atemptats a París 

Concentració davant l'ajuntament
per condemnar els atemptats a París 

Dol pels atemptats a
PARÍS

Tots Som París

CRÒNICA INSTITUCIONAL I

El mandat democràtic obtingut a les passades eleccions del 27 S, es basa 
en una majoria en escons de les forces parlamentàries amb l'objectiu que 
Ca16talunya esdevingui un estat independent.
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Pacte de Govern Progressita i d'Esquerres

Entrevista Reuters TV

Transcorreguts sis mesos de les elecci-
ons municipals 2015, més de 100 dies 
d’aquest mandat municipal, havent 
aprovat el Pressupost 2016 amb els vots 
favorables d'ERC, PSC i CUP, i havent 
tingut nombroses ocasions de treballar 

conjuntament més enllà del marc es-
tricte de debat en Plens i Comissions, 
els grups municipals d'ERC, PSC i CUP 
van signar a finals de novembre el Pacte 
per un Govern Progressista i d’Esquerres 
per a Arenys De Munt, i van començar 

a treballar conjuntament el PAM 2015-
2019.

Les regidories que assumeix la por-
taveu de la CUP, Maria Ballester, són 
Transparència, Municipalitzacions i 
Noves tecnologies.

Pacte per un govern progressista 
i d'esquerres per a Arenys de Munt 

Aquesta denúncia penal 
va ser interposada pels 
regidors del grup mixt 

El Jutjat d'Instrucció núm. 7 d'Arenys 
de Mar ha ordenat l'arxiu de la causa, 
per sobreseïment provisional, relatiu 
a la denúncia penal contra la secre-
tària accidental que el passat mes de 
juliol li van interposar els regidors 
del Grup Mixt Josep Manel Jiménez 
"Ximenis" i Esther Sànchez perquè 
consideraven que la secretària acci-
dental havia comès irregularitats en 
l'informe sobre el grup mixt i el grup 
municipal de la CUP.

En el Ple del 30 de juliol, els grups 
municipals d'ERC, PSC, CDC, CUP i 
PP van acordar  una declaració mani-
festant el rebuig a aquesta denúncia 
penal i van subratllar que les picaba-
ralles polítiques mai haurien d'afec-
tar d'aquesta manera els treballadors 
municipals. També van encoratjar el 
conjunt de treballadors i treballado-
res municipals a continuar exercint 
les seves funcions amb absoluta nor-
malitat i amb total respecte a la nor-
mativa vigent.

El jutge no admet 
a tràmit la 
denúncia contra 
la secretària
accidental 

Reportatge de l'agència Reuters sobre el 20D amb opinions d'Arenys de Munt
L'agència britànica informativa Reu-
ters, que proporciona notícies de tot 
el món a diaris i cadenes televisives, ha 
estat a Arenys de Munt per copsar opi-
nions sobre les Eleccions Generals del 
20D. El procés català està molt present 
a la campanya electoral i Reuters TV ha 
volgut visitar la vila que va realitzar la 
primera consulta per la independència 
de Catalunya per iniciar un reportat-
ge que distribuirà l'agència de notícies 
més gran del món.

Una de les qüestions que els perio-
distes de Reuters van preguntar a l'al-
calde, Joan Rabasseda, va ser la seva 
opinió sobre la participació que hi hau-
ria en aquestes eleccions generals i si 
faria una crida als veïns per a què anes-

sin a votar el 20D. L'alcalde d'Arenys 
de Munt els va explicar que la majoria 
d'arenyencs estan molt compromesos 
amb el procés, que 11 dels 13 regidors 
del consistori són independentistes, i 
que en democràcia és molt important 
escoltar el que reclama la majoria de 
ciutadans. Quant a la crida a la parti-

cipació els va explicar la recent sanció 
d'un total de 1.200 euros, arran de la 
denúncia del PP, per haver fet una cri-
da a la participació a les eleccions del 
27S utilitzant frases com "el vot és l'eina 
més poderosa que tenim els ciutadans per 
canviar les coses", "tots i cadascun de nos-
altres podrem triar el model de país que més 

ens agradi", i "les eleccions del proper dia 
27 són l'oportunitat que tenim per decidir 
lliurement el futur de Catalunya", i va re-
cordar que alcaldes d'altres municipis 
catalans, membres de l'Associació de 
Municipis per la Independència, també 
van fer la mateixa crida a la participa-
ció a les passades eleccions del 27S.

...........................................................

L'alcalde va explicar que la 
majoria d'arenyencs estan 
compromesos amb el procés
...........................................................
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Ajuntament d'Arenys de Munt

25 dies de termini mig per al pagament a proveïdors
PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS (2013 - 2015)

Licitació per al servei de gestoria i nòmines municipals 

En data 26 de novembre de 
2015 es va publicat l’edicte de 
la licitació del servei per a la 
gestió de les nòmines dels tre-

balladors municipals i per a l’assesso-
rament jurídic especialitzat en matèria 
laboral. El preu màxim de sortida és 
de 15.500 euros (IVA inclòs) per cada 
any, i s'espera que les ofertes presen-
tades acabin generant un estalvi per 
a les arques municipals. La durada 
inicial del contracte serà de 2 anys, 
prorrogables per 2 anys més. 

S'han presentat 18 empreses can-
didates a participar en aquest procés 
de contractació pública. El termini de 
presentació de les candidatures es va 
tancar el dia 11 de desembre a les 14 
hores. S'espera poder tancar el procés 
de licitació a finals del mes de gener.

Aquest servei es licita públicament 
per tal de millorar-lo i de complir la 
normativa sobre contractació pública. 
Després de valorar la possibilitat de 

la gestió interna de les nòmines i de 
l’adquisició per part de l’Ajuntament 
d’un programari de comptabilitat es-
pecífic, s’ha optat per continuar amb 
la gestió externa d’aquest servei, però 
demanant a la gestoria adjudicatària 
que utilitzi un programari compati-
ble amb el programa informàtic de la 
comptabilitat municipal. 

Amb aquesta licitació es comple-

mentarà el servei de gestoria amb un 
servei d’assessorament jurídic especi-
alitzat i s’automatitzarà el procés de 
comptabilització de les nòmines, apor-
tant majors garanties al procés manual 
que s’està realitzant fins l’actualitat.

...........................................................

La licitació del servei suposa 
una estalvi en la despesa en la 
gestió de les nòmines
...........................................................

En el mes de novembre, tècnics de 
Cadastre van iniciar el procedi-
ment de regularització cadastral 
dels immobles del municipi que 
encara no hagin incorporat al ca-
dastre les construccions i alteraci-
ons que no hagin estat declarades, 
i que per tant, no tributen correc-

tament en l’IBI. Aquesta regula-
rització cadastral no afectarà a la 
majoria d’immobles que tributen 
correctament.

Així, un equip de tècnics con-
tractats per Cadastre està prenent 
fotografies de façanes dels edificis 
des de la via pública, realitzant 

treballs de mesurament de cons-
truccions, i obtintenint informació 
necessària per poder tramitar els 
procediments en els immobles que 
es vegin afectats. Aquests tècnics 
s’identificaran davant els ciutadans 
amb una acreditació del Cadastre i 
amb el seu DNI, que poden ser ve-

rificats telefònicament en la Línia 
Directa del cadastre (902 37 36 35).

Per poder obtenir informació en 
relació a la regularització cadastral 
hi ha una Línia Directa del cadas-
tre (902 37 36 35) i la pàgina web 
del cadastre (catastro.minhap.es).

Cadastre inicia el procediment de regularització cadastral a Arenys de Munt

Al tancament del tercer trimestre de 
l’any 2015 (juliol a setembre) l’Ajunta-
ment d’Arenys de Munt ha assolit un 
període mig de pagament a proveïdors 
de 28,1 dies. Aquest termini mig de 
pagament està per sota del màxim legal 
que és de 30 dies. El promig del con-
junt, si comptem els resultats de gener 
a setembre del 2015, és de 25,10 dies. 1t/2013        2t/2013        3t/2013        4t/2013

24,68
21,51

29,77

18,51

1t/2014        2t/2014        3t/2014        4t/2014

12,30

19,45 18,70 17,09

1t/2015        2t/2015        3t/2015

24,45 22,75
28,10
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2.593.335,00 €

DESPESES 
CORRENTS EN 

BÉNS I SERVEIS

PASSIUS FINANCERS
748.412,54 €

INVERSIONS
1.451.527,42 €

FONS DE
CONTINGENCIA
67.800,00 €

TRANSFERÈNCIES 
CORRENTS
756.112,76 €

DESPESES FINANCERES
84.692,13 €

I CRÒNICA ECONÒMICA

L’Ajuntament d’Arenys de Munt aprova un pressupost 
de 8,2 milions d’euros per a l’any 2016 
L’Ajuntament d’Arenys de Munt ha aprovat un pressu-
post de 8,2 milions d’euros per a l’any 2016,  9,3 milions si 
consolidem el pressupost de l’Ajuntament i el de l’empresa 
municipal GUSAM. El pressupost es va aprovar amb els 
vots favorables d’ERC, PSC i CUP. CDC i el Grup Mixt es 
van abstenir i el PP va votar en contra. Atesa  la  necessitat  
de  preveure  un  pressupost  ajustat  al context  econòmic  
-no  es preveu majors ingressos en termes globals i es manté 
la contenció en els tributs- s’ha aprofundit  en  l’eficiència  de  
serveis  que  poden  generar  estalvi.  Entre  les  principals 
inversions  destaca  la  continuació  de  l’obra  d’urbanit-
zació  de  la  Riera  entre  el  carrer Bellsolell  i  el  carrer  
Rasa.  Pel  que  fa  a  subvencions  s’ha  de  destacar  el  fet  
que  l’Ajuntament  no  rebrà  de  la  Generalitat  els  89.000 
euros  pel  servei  de  l’Escola Bressol La Petjada, que seran 
assumits per l’Ajuntament i per una nova subvenció de la 
Diputació de Barcelona.

Més eficiència, estalvi i major dotació per a la neteja
El  pressupost  per  a  l’exercici  2016  aprofundeix  en  l’efi-
ciència  de  serveis  que  poden generar  estalvi.  Aquests  
recursos  es  derivaran per  garantir  la  dotació  pressupos-
tària per a serveis  més  sensibles:  escola  bressol  municipal;  
suport  a  les  famílies  més afectades  per  la  crisi  i  l’atur;  
reforçar  la  plantilla  en  serveis  més  prioritaris  com  és 
ocupació,  OAV  i  brigada;  i  la  neteja  de  les  vies  públi-
ques,  amb  la  compra  de  nous vehicles i la contractació 
de dos operaris per millorar el servei.

Inversions en equipaments municipals
L’any  2016,  a  banda  de  l’obra  d’urbanització  superficial  
de  la  Riera,  també  es continuarà  amb  obres  d’inversió  
per  a  l’esplai  de  jubilats  i  millores  d’equipaments  d’ense-
nyament  i  esportius.  Per  a  l’any  2016  es  continua  dotant  
amb  pressupost municipal la xarxa d’abastament d’aigua, 
que complementarà les inversions que ja té previstes portar 
a terme l’empresa municipal GUSAM d’acord amb el Pla 
Director de l’Aigua.

Compromís amb les polítiques socials
Per  a  garantir  el  suport  a  les  polítiques  d’àmbit  social,  
que  des  de  l’any  2014  s’han anat reforçant amb més re-
cursos, s’ha modificat les  bases d’execució del pressupost 
per  prioritzar,  davant  les  possibles  necessitats  de  crèdit,  
els  serveis  de  Benestar Social.

Nou servei integral per a l’emprenedoria
L’any 2016 es continuarà apostant per l’emprenedoria, es  
tornarà a portar a terme el concurs d’emprenedoria, i a més 
a més es preveu licitar, amb més recursos, un servei integral  
pel  foment  de  l’ocupació  i  promoció  econòmica,  un  
servei  transversal  per reforçar la interacció entre el serveis 
d’ocupació de l’ajuntament i el teixit empresarial local.

Endeutament similar a l'any 2015 i baixant
L’any 2016 Es preveu recórrer a l’endeutament en 667.617 eu-
ros, un import similar al de l’any 2015.  Amb aquest endeu-
tament continuem per sota del llindar legal màxim permès.
El deute viu municipal al finalitzar l’exercici 2016 es pre-
veu en 3.722.204 € si incloem el deute per devolució de les 
PIE dels anys 2008 i 2009. Representa un rati de deute viu 
del 55 %, per sota del 75% i per tant, no estant sotmesos a 
règim d’autorització. L'endeutament continuarà reduïnt-se 
respecte l'any anterior perquè les amortitzacions superaran 
l'import dels nous prèstecs previstos assumir l'any 2016.

A QUÈ DESTINEM CADA 100 € 
DEL PRESSUPOST MUNICIPAL?

QUIN ÉS EL COST MÀXIM DE CADA CÀRREC ELECTE?

DESPESES  - PRESSUPOST 2016 - 8.244.189,85 €

INGRESSOS

Serveis generals
Obres públiques
Amortització de Prèstecs
Seguretat ciutadana
Manteniment carrers
Gestió de residus
Energia elèctrica i gas
Ensenyament i cultura
Benestar social
Medi ambient
Esports
Promo econòmica i ocupació
Comunicació, ràdio i noves tec.
Sanitat i gent gran
Manteniment i millora enllumenat
Urbanisme
Mobilitat
Joventut
Festes
Igualtat i participació

Alcalde

1R Tinent d'Alcalde

2N Tinent d'Alcalde

Regidor/a Govern

Portaveu Oposició

Regidor/a Oposició

16.200 €

  38.270 €*

13.800 €

12.300 €

  6.000 €

  4.200 €

1.350 €

2.040 €

1.150 €

1.025 €

   500 €

   350 €

COST ANYDIETA/SOU MENSUAL 
import brut

 24,07 € 
 11,12 € 
 10,83 € 

 9,61 € 
 8,54 € 
 7,53 € 
 4,85 € 
 4,83 € 
 4,51 € 
 3,14 € 
 1,74 € 
 1,58 € 
 1,48 € 
 1,48 € 
 1,20 € 
 1,09 € 
 0,98 € 
 0,56 € 
 0,56 € 
 0,29 € 

Altres 
Actius financers 
Subvenció prèstec pavelló  
Prèstecs 
Ingressos patrimonials 
Transf. Altres ens 
Transf. Generalitat 
Transf. Diputació 
Altres ingressos 
Contrib. Riera 
Preus públics 
Altres taxes 
Escombraries 
Impost construcció i obres 
Impost i.A.E. 
Transferencies estat 
Plusvàlua 
Impost vehicles 
Ibi nat. Rústica 
Ibi urbà 

 5.000,00 € 
 18.490,00 € 
 18.490,00 € 

 667.616,60 € 
 120.000,00 € 
 171.784,18 € 
 249.855,00 € 
 158.454,22 € 

 56.010,00 € 
 237.710,83 € 

 47.900,00 € 
 309.580,00 € 
 578.000,00 € 

 56.000,00 € 
 63.000,00 € 

 1.500.000,00 € 
 173.000,00 € 
 465.000,00 € 

 10.136,62 € 
 2.803.651,24 € 

DESPESES DE 
PERSONAL

2.542.310,00 €

* Cost total per dedicació parcial del 85% i pagues + Seguretat Social
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A) DEUTE VIU A 31/12/XX"

B) INGRESSOS CORRENTS

RATI (A/B) (%)

5.074.819 €

6.756.934 €

4.284.109 €

6.522.941 €

4.231.719 €

6.421.698 €

4.010.550 €

7.160.954 €

3.841.843 €

7.125.305 €

3.722.204 €

6.815.372 €

2011 2012 2013 2014 2015 2016

2011

2014

2016

5.074.819 €

4.010.550 €

3.722.204 €

2012
4.284.109 € 2013

4.231.719 €
2015
3.841.843 €

CRÒNICA ECONÒMICA I

* Comparativa respecte el primer any del mandat de cada govern municipal

EL GOVERN MUNICIPAL ENS COSTA 111.000 € MENYS QUE EL DEL 2008 
I 23.000 € MENYS RESPECTE EL  GOVERN MUNICIPAL DEL 2012

EVOLUCIÓ ESTAT DEL DEUTE 2011-2016

Alcalde

1r tinent d'alcalde

2n tinent d'alcalde

Regidors govern

Càrrec de confiança

COST/ANY

 76.929 € 

 52.815 € 

 49.284 € 

 49.659 € 

Nº pagues

14

14

12

14

COST/MES  

1.189 € 

   587 € 

 2.934 € 

 6.011 € 

COST/ANY

 16.200 € 

 38.270 € 

13.800 €

 49.200 € 

 -

COST/MES     

5.495 € 

 3.772 € 

 4.107 € 

 3.547 € 

COST/ANY

 14.263 € 

    7.041 € 

 35.203 € 

 84.153 € 

Nº pagues

12

12

12

14

COST/MES  

1.350 € 

 2.734 € 

1.150 €

 4.100 € 

- 

Nº pagues

12

14

12

12

-

2008

 228.687 €  140.660 €  117.470 € COST TOTAL

2012 2016

Escaneja aquest codi QR 
amb el teu telèfon mòbil 

per accedir a l'expedient del 
pressupost municipal 

75% 66% 66% 56% 54% 55%
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El dia 14 d'octubre va tenir lloc a la 
Masia de Can Borrell la reunió per 
tal de preparar la X Trobada d'en-
titats de recerca local i comarcal, 
que tindrà lloc a Arenys de Munt 
l'abril de 2016, i que està orga-
nitzada pel Col·lectiu pel Museu 
Arxiu d'Arenys de Munt. 

A la reunió hi van assistir una 
representació dels arxius de dife-
rents pobles de la Comarca, a més 
d'Alexis Serrano, nou director de 
l'Arxiu Comarcal del Maresme i 

Divendres 30 d’octubre, a la Sala 
Gran del Centre Moral, va tenir 
lloc la conferència Independència 
i religió, a càrrec de Krzysztof 
Charamsa.

Monsenyor Krzysztof Charamsa 
és un alt funcionari del Vaticà, teò-
leg, secretari adjunt de la Comissió 
Teològica Internacional del Vaticà, 
professor de teologia a la Univer-
sitat Pontificia gregoriana i des de 
2003 oficial de la Congregació per 
a la Doctrina de la Fe.

Ha hagut de renunciar a tots 
aquests càrrecs per la seva con-

Preparació de la X Trobada d'Entitats 
de Recerca Local i Comarcal 
del Maresme 

"Un és mossèn tot el dia. 
La nostra feina té molt del que 
a pagès en diuen fer fermança"

Independència i religió, conferència a 
càrrec de Krzysztof Charamsa 

M. Carme Jiménez, directora de 
l'Institut Ramon Muntaner.

La reunió va servir per esco-
llir una temàtica, a l'entorn de la 
qual es basarà la trobada de l'any 
vinent. Aquestes trobades recullen 
aportacions d'entitats i grups de 
recerca que hagin treballat aquesta 
temàtica. La regidoria de cultura 
dóna suport a la iniciativa i enco-
ratja el Col·lectiu pel Museu Arxiu 
a continuar treballant per recupe-
rar la nostra memòria històrica

Preparació de la X Trobada d'entitats de recerca local i comarcal del Maresme

Krzysztof Charamsa

dició d'homosexual, per haver 
defensat la seva pròpia naturalesa, 
en un món i en un entorn, el de 
l'església, que hipòcritament no 
accepta les diferències.

A part del moment personal tan 
complicat i alhora tan alliberador 
pel que està passant, a Arenys de 
Munt ha vingut parlar d'una altra 
cosa. El senyor Charamsa no dub-
ta en cap moment d'explicar amb 
molta claredat la seva visió sobre 
el cas polític que estem vivint en 
aquests moments a Catalunya. 
És un ferm defensor del dret 
d'autodeterminació; segons diu 
"aquest dret forma part dels drets 
de l'home, de les persones i de les 
nacions".

Ha estat entrevistat per molts 
mitjans de comunicació de tot el 
món: BBC, Al Jazeera, Il Corriere 
de la Sera, Telegraph, etc.

Aquesta conferència ha estat 
organitzada per la regidoria de 
Cultura de l’Ajuntament d’Arenys 
de Munt amb la col.laboració del 
Centre Moral.

Com està sent la seva vida 
aquí al nostre poble?
La valoració és molt 
positiva, el que passa és 

que tampoc ens hem d'enganyar. 
La meva situació actual, fruit de la 
penúria que hi ha a l'Església de 
vocacions sacerdotals, fa que jo hagi 
d'ocupar-me de dues parròquies 
que són grosses totes dues, Arenys 
de Munt i Arenys de Mar. I per tant 
no puc dedicar-hi tot el temps que 
voldria a totes les parròquies. Seria 
molt diferent si hi hagués un cape-
llà rector resident que estigués les 
24 hores vivint en un poble. Jo em 
trobo en aquesta situació i el que in-
tento, evidentment, és fer-ho el mi-
llor que pugui, és a dir, que la meva 
presència al poble sigui fructuosa.

Quina relació ha establert amb 
la gent d'Arenys de Munt i com 
ens veu? Bé, molt bé. A Arenys de 
Munt es nota que hi ha hagut rectors 
abans que jo que han fet feina molt 
important. Es nota en les activitats, 
en les maneres de funcionar. Cada 
rector que hi ha hagut  ha deixat la 
seva petjada. No és un poble on ar-
ribes i no hi ha res. Hi ha tot el que 
ja s'ha fet i tot això és el que s'ha de 
mirar d'enllaçar, i és molt positiu.

El rector Joan Mollerussa va 
ser el que va deixar més petjada? 
Va coincidir en un moment també 
molt fructuós del poble i cal tenir 
en compte això, que Mossèn Molle-
russa, gràcies a Déu, podia estar 24 
hores a sobre, cada dia, i per tant 
això també és molt significatiu.

I amb les entitats del poble 
com s'hi porta?  Doncs molt bé. La 
meva relació més directa és amb les 
activitats pròpies de la Parròquia, 
sobretot la Catequesi, el Consell 
Parroquial -que ens hem reunit poc i 
hauríem de reunir-nos més-, Càritas 
de la Parròquia d'Arenys de Munt...
sobretot la meva relació més intensa 
ha estat amb aquesta gent. Llavors, 

evidentment, vaig seguint la vida 
del poble amb l'Ajuntament i sabent 
tot el que es mou, i intentar que, 
amb el que em necessitin, doncs ser-
hi. També sóc el Consiliari del Cen-
tre Moral, però el que passa és que  

vam quedar que la nostra manera de 
funcionar seria que ells tenen una 
certa autonomia de funcionament, 
que jo crec que és bona. Els mossens 
no tenim una funció protagonista 
-igual que tampoc ni amb Càritas ni 
amb altres activitats-. El Mossèn té 
una funció de coordinació, d'estar 
una mica al darrera i si em neces-
siten per alguna cosa, actuar en un 
moment concret. 

La veritat és que ens ha costat 
una mica trobar dia i hora per po-
der fer aquesta entrevista, per tant 
entenem que és un home ocupat. 
Expliqui'm com és el dia a dia de 
Mossèn Elies Ferrer. La feina del 
Mossèn és curiosa en el sentit que 
no és la feina pròpia d'una persona 
que té vuit hores, i comença i aca-
ba a tal hora. Un és mossèn tot el 
dia. La nostra feina té molt del que 
a pagès en diuen fer fermança, és 
a dir, estar a un lloc i potser en un 
moment determinat no hi ha feina 
però potser després en un moment 
determinat n'hi haurà molta. Has 
d'estar amb aquesta actitud d'estar 
una mica a l'aguait pel que faci falta, 
perquè segur que hi haurà coses que 

Mossèn

ELIES FERRER

"A Arenys de Munt es 
nota que hi ha hagut 
rectors abans que jo 
que han fet feina molt 
important. Es nota en 
les activitats, en les 
maneres de funcionar"
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sortiran, a vegades imprevistes. I 
a banda d'això si que hi ha la feina 
més de cada dia, com la celebració 
de l'Eucaristia cada dia i els diu-
menges d'una manera especial, la 
Catequesi parroquial a les dues par-
ròquies, Arenys de Mar i Arenys de 
Munt, i amb Càritas ens reunim una 
vegada al mes...I a part d'això també 
dono classe a l'Institut de Teologia 
de Girona un cop per setmana, i 
bàsicament aquesta és la meva feina. 
És això, estar en un poble, viure-hi, 
en aquesta actitud de ser-hi. 

I llegeix? Què li agrada llegir?
Jo llegeixo molt del meu tema, jo 
m'he dedicat molt a la filosofia i per 
tant aquest i l'antropologia són els 
temes que jo més treballo. I alguna 
cosa de literatura, però no sóc un 
lector literari extraordinari. Més 
aviat sóc d'assaig.

I utilitza les noves tecnologies?
Si, els de la meva generació no hem 
conviscut sempre amb la tecnologia 
però hi anem entrant, i a mi m'agra-
da molt tot el que són les xarxes 
socials, almenys tenir-hi una certa 
presència. Em sembla interessant, 
sobretot per la vida parroquial, és 
a dir, quan fem activitats potser hi 
ha molta gent que no pot venir per 
raons d'horaris o malaltia i no pot 
sortir de casa... i si aconsegueixes 
algú que et faci fotografies les poses 

MIQUEL FIGUEROA 
premsa@arenysdemunt.cat

Escaneja aquest codi QR 
amb el teu telèfon mòbil 
per poder visualitzar el vídeo de 
l'entrevista complerta a AMUNTV

"A mi m'agrada molt tot 
el que són les xarxes 
socials. Em sembla 
interessant, sobretot per 
la vida parroquial"

ELIES FERRER BORRELL
40 anys. En porta 7 com a 
Mossèn. Rector d'Arenys de Munt 
i Arenys de Mar des de fa 3 anys. 
És administrador Parroquial de 
Sant Iscle. Té més de 670 amics a 
Facebook. Ha estat Vicari a Santa 
Maria de Pineda de Mar i ha estat 
rector a Les Planes d'Hostoles i 
Sant Feliu de Pallerols. Doctorat 
en Filosofia.

Autor fotografia: Miquel Figueroa

i així la gent pot participar també 
des de casa, o almenys assabentar-se 
de les activitats parroquials, de si 
hi ha hagut un Ofici de Festa Ma-
jor, una trobada de pregària, o una 
conferència, una reunió... És fer-ho 
participar a la gent, també de coses 
que t'agraden, i fer-los-ho arribar.

I les xarxes socials poden servir 
per fer arribar el missatge religiós a 
la gent jove? Són un lloc de testimo-
ni, on poder dir que a l'Església fem 

això o fem allò, que intentem viure 
d'aquesta manera i fent aquestes 
activitats, i tot això té un punt de 
testimoniatge de la fe i de donar a 
conèixer les activitats. Que se sàpiga 
que a l'Església fem coses. 
I la gent, cada vegada més, tothom 
hi participa. Totes les noves tecno-

logies tenen, a vegades, un punt de 
que t'arriben a controlar si no vigi-
les. Pots acabar estant molt pendent 
del Facebook, però en el seu recte 
ús, sabent-les utilitzar en el moment 
precís, jo crec que serveixen molt en 
el dia a dia, també. 

Repassant el seu Facebook hem 
trobat el comentari que vostè va fer 
un dia dient que el Cardenal Cañi-
zares havia convocat una vetlla de 
pregària en defensa de la unitat 
d'Espanya. Si, feia referència a unes 
declaracions d'aquest Cardenal 
relatives al Procés Català. I el que a 
mi em sembla, reivindico i intento 
explicar, és que aquí hi ha d'haver 
una llibertat total per part de les 
opcions. Qualsevol pot prendre l'op-
ció que vulgui. Un Cardenal, amb 
l'autoritat que té, no té dret a fer 
determinades opinions favorables o 
contràries. Sobretot hem de donar 
llibertat, la gent és gran i actua 
amb la capacitat que tots tenim de 
ser lliures, pensar i actuar. Doncs 
ja està. Jo crec que nosaltres hem 
d'intentar no influir en les perso-
nes en la mesura que no ho hem de 
fer. Hem de deixar llibertat. D'una 
banda, l'Església sempre, per la seva 
pròpia naturalesa, s'encarna en els 
pobles, per tant seria molt normal 
que els grans personatges catalans 
eclesiàstics del llarg de la història, 
com Torres i Bages, Abats de Mont-
serrat..., però després hi ha hagut 

una gran tradició que l'Església no 
passa per un poble sinó que s'hi 
encarna, hi entra, i per tant reivin-
dica aquest poble. Ara bé, la política 
és una altra cosa. És un àmbit de 
llibertat en què tothom pot prendre 
les opcions que vulgui. Jo crec que 
l'Església en concret aquí ha de fo-
mentar la llibertat, i aquest és el pa-
per. Fora d'això, seria extralimitar-se 
i considerar que la gent no és capaç 
de pensar. I no. La gent és capaç de 
pensar i no necessita que vingui un 
Cardenal a dir que s'ha de fer això 
ni un Bisbe que vingui a dir que s'ha 
de fer allò altre. Cal donar llibertat a 
les opcions polítiques

Quina és la seva ideologia polí-
tica, Mossèn? Jo tinc una ideologia 
meva, pròpia, però jo també entenc 
que no puc fer-ne bandera per la 
situació en la qual estic. En relació 
a la gent jo tinc l'obligació d'una 
certa neutralitat, que la gent en mi 
pugui trobar una persona que no és 
partidista. Si estigués en una altra 
situació diria clarament les meves 
opcions, amb això no hi tinc cap 
inconvenient. 

I per últim, si ens vol deixar 
algun missatge per als arenyencs 
que llegeixin i escoltin aquesta en-
trevista. Només dir que els mossens 
i la parròquia estem a la disposició 
de la gent pel que faci falta. Estem 
aquí per servir a tothom, no només 
als nostres, diguéssim. La Parròquia 
ha de ser un lloc on tothom hi pugui 
trobar una ajuda en un moment 
necessari, pugui trobar una persona 
que l'acull i una paraula d'esperan-
ça. Això és el que nosaltres intentem 
fer al poble, donant un testimoni 
molt senzill, sense grans pretensi-
ons, i en un poble ser el camí per on 
tothom pot passar i caminar. 
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Lliurament de premis XXXII Mostra 
Literària del Maresme 

Joan Rabasseda i Josep Bosch Tònia Vila i David Puig

Dos Arenyencs entre els guanyadors

Arenys de Munt s'ha convertit aquest 
any 2015 en el municipi amfitrió de 
la Mostra Literària del Maresme, 
una edició en la qual ha augmentat 
el nombre de municipis participants 
i s’ha incorporat una nova modalitat 
de concurs: el premi extraordinari de 
relats breus per a discapacitats intel-
lectuals. 
Com ja és habitual, els treballs gua-
nyadors han estat recollits en un lli-
bre, la portada del qual és obra de 

l'artista arenyenc Jordi Torrent.
La Mostra Literària del Maresme 

ha celebrat la seva 32ena edició amb 
la participació d'obres dels munici-
pis d'Alella, Arenys de Mar, Arenys 
de Munt, Argentona, Cabrils, Cal-
des d'Estrac, Calella, Canet de Mar, 
Montgat, Sant Andreu de Llavaneres, 
Sant Vicenç de Montalt, Teià, Tiana, 
Tordera, Vilassar de Dalt i Vilassar 
de Mar.

Els arenyencs Josep Bosch Torras i 

David Puig Ferrer van aconseguir el 
primer premi de prosa categoria C i 
el primer premi de prosa categoria F, 
respectivament, en un acte presentat 
per la companyia Binixiflat.

A l’acte hi va assistir el President del 
Consell Comarcal, Miquel Angel Mar-
tínez i Camarasa; el Conseller Delegat 
de Benestar Social, Cultura, Consum 
i Salut Pública del Consell Comarcal, 
Sr. Jordi Mir i Boix; i nombrosos alcal-
des i regidors de la comarca.

El club del llibre

Un grup de lectors i lectores de la 
Biblioteca Antònia Torrent i Martori, 
juntament amb la bibliotecària Rosa 
Pastrana i la regidora de cultura Tò-
nia Vila, varen assistir dijous, 19 de 
novembre, a la 6a Trobada de Clubs 
de Lectura que organitza la Xarxa de 
Biblioteques municipals de la Dipu-
tació de Barcelona.

L’acte es va celebrar al Teatre Mo-
numental de Mataró i va ser prota-
gonitzat per l'escriptor Màrius Serra. 
Aquesta iniciativa pretén apropar lec-
tors i autors, i permet als lectors co-
nèixer millor les obres dels escriptors 
i les motivacions que hi ha darrere de 
cada llibre.

La Biblioteca Antònia Torrent
i Martori se suma a la 6a trobada de 
clubs de lectura del Maresme 

Màrius Serra va explicar que 
aquestes trobades ajuden a teixir 
complicitats entre l'escriptor i els 
lectors, element fonamental perquè 
els textos acabin atrapant a qui els 
llegeix. En aquest sentit, Serra entén 
aquesta complicitat i la identificació 
amb el que es llegeix com un vincle 
que traspassa l’espai i el temps i que 
fa que les obres escrites siguin per-
durables.

Aquesta era la sisena trobada del 
Club del Llibre feta al Maresme. En 
les darreres edicions els protagonistes 
van ser Ramon Solsona, Xavier Bosch, 
Sebastià Alzamora, Maite Carranza i 
Albert Sánchez Piñol.

El Museu Nacional d’Art de 
Catalunya va acollir el lliura-
ment dels Premis Ateneus 2015. 
Els guardons reconeixen anu-
alment la tasca duta a terme 
per les entitats i associacions de 
Catalunya al llarg de l’any en 
set categories diferents.

En aquesta edició, amb 58 
candidatures presentades, 
representants del Centre Moral 
d’Arenys de Munt van haver 
de pujar a l’escenari en dues 
ocasions: una per recollir el 
primer premi en la categoria 
“Premi Jove, Proposa!” pel pro-
jecte d’Escola de teatre i l’altra 
pel tercer premi del “Premi a la 
Capacitat d’Innovació” per la 
“Marató de terror”.

Al primer premi l’entitat ha 
guanyat el guardó i 1.500 euros 
de dotació, gràcies a l’Escola de 
teatre, impulsada el curs 2015-
2016.

En la categoria “Premi a 
la Capacitat d’Innovació” el 
Centre s’ha emportat el ter-
cer premi, reconegut amb un 
diploma, per l’originalitat i la 
capacitat d’involucrar diverses 
seccions de l’entitat a la “Mara-
tó de terror”.

El president del Centre, Es-
teve Torrent, s’ha mostrat molt 
orgullós perquè es reconegui la 
feina dels joves del Centre. 

El Centre Moral recull el 
“Premi Jove, Proposa!” i 
el “Premi a la Capacitat 
d’Innovació”
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L'historiador arenyenc Francesc 
Forn i Salvà ha guanyat la 57a 
convocatòria del Premi Iluro 
2015 de Monografia Històrica 
amb el seu treball La Marina 
de Llevant durant la Guerra de 
Successió. El Corpus de 1714.

El seu estudi es basa en la 
descoberta d'uns esquelets a la 
finca de Can Mils d'Arenys de 
Mar i de la necessitat d'esbrinar 
de qui podien ser. Estirant el fil, 
la història el portà fins al 1714 i 
al moviment de tropes hagudes 
a la comarca fins a la caiguda de 
Barcelona.

El premi, instituït el 1959 per 
la Caixa d’Estalvis de Mataró 
i convocat actualment per la 
Fundació Iluro, està dotat amb 
4.500€ i la publicació de l’obra.

Des de la regidoria de cultura 
volem felicitar Francesc Forn 
pel guardó i encoratjar-lo a con-
tinuar en la seva tasca d'investi-
gació de la nostra història.

Francesc Forn 
guanya el Premi 
Iluro 

Entrega del Premi Iluro

El diumenge dia 22 de no-
vembre va tenir lloc a la Sala 
d'Exposicions Mercè Paluzie 
d'Arenys de Munt, l’acte de 
lliurament de premis del 40è 
Concurs Fotogràfic de Sant 
Martí organitzat pel Grup 
Fotogràfic d'Arenys de Munt.

En motiu de la 40 edició del 
concurs i per donar rellevància 
als guardons, la regidoria de 
cultura va voler obsequiar els 
primers premis en les categori-
es blanc i negre i color amb una 
litografia de Perejaume.

La regidora de cultura Tònia 
Vila va destacar la gran tasca 
feta pel Grup Fotogràfic al llarg 
de tots aquests anys, i la capa-
citat de renovar-se amb pro-
postes digitals d'una qualitat 
tècnica i artística notables.

Resultats categoria blanc
i negre
Primer 
Lluís Remolà
Segon
Ferran Badia
Tercer 
Alícia López
Local 
Joel Displàs
Arenys de Munt
Martí Mussoll
Votació Popular
Antoni Marpons

Resultats categoria color
Primer
Miquel Planells
Segon
Pedro Gallardo
Tercer
Miquel Rodríguez
Local
Antoni Marpons
Arenys de Munt
Montse Mora
Votació Popular 
Lluís Remolà

Entrega de 
premis del 40è 
concurs fotogràfic 
d'Arenys de Munt 

Concurs Fotogràfic 2015

Ja està oberta la convocatòria del 4t 
Premi Brenda Hudson-Perramon de 
recerca cultural, que organitzen el 
Col·lectiu pel Museu Arxiu d’Arenys 
de Munt, juntament amb la regidoria 
de Cultura de l’Ajuntament d’Arenys 
de Munt.

El premi Brenda Hudson-Perramon 
pretén fomentar la realització de tre-
balls 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 eu-
ros i la data màxima per presentar els 
treballs és el 2 d’abril de 2016, 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’Ajuntament de 
dilluns a divendres de les 9 del matí 
a les 2 del migdia. Un jurat format 
per membres del Col·lectiu i altres 
persones vinculades al món cultural 
d’Arenys de Munt, decidirà quin tre-
ball es mereixedor del premi o bé, si 
cap treball arriba als mínims exigits, 
declarar-lo desert. El jurat també podrà 
atorgar un accèssit. 

Tot i que la convocatòria del Pre-
mi va adreçada sobretot als treballs 
de recerca dels alumnes de Segon de 
Batxillerat, no s’estableix cap mena de 
restricció quant a edat, estudis o resi-
dència dels participants.

Oberta la convocatòria del 4t Premi 
Brenda Hudson-Perramon

Premi Brenda Hudson-Perramon

Celebració del 15è 
Simposi Descoberta 
Catalana d'Amèrica 

15è Simposi per la Descoberta Catalana d’Amèrica

Els dies 27 i 28 de novembre va 
tenir lloc, a la Sala Municipal, 
el 15è Simposi per la Desco-
berta Catalana d’Amèrica or-

ganitzat per l’Institut Nova Història. 
Unes dues-centes persones s’hi van 
aplegar per escoltar diferents ponènci-
es d’investigadors en història que van 
exposar les seves darreres troballes a 
l’entorn de la temàtica històrica de la 
descoberta catalana d’Amèrica.

La presentació de l’acte, divendres 
27, va anar a càrrec d’Albert Codinas, 
president de l’Institut Nova Història; 
Jordi Bilbeny, escriptor i investigador; 

l’alcalde d’Arenys de Munt, Joan Ra-
basseda; i l’alcalde d’Arenys de Mar, 
Estanis Fors. La conferència inaugural 
va anar a càrrec de Damià del Clot, 
advocat, escriptor i alcalde de Vilas-
sar de Mar. En acabar, es va celebrar 
un sopar i l’Ajuntament d'Arenys de 
Munt va obsequiar els assistents amb 
un pastís d’aniversari i cava.

El dissabte 28, després de la benvin-
guda de la regidora de cultura Tònia 
Vila, van tenir lloc, durant tot el dia, 
les exposicions dels diferents investi-
gadors. Va cloure el simposi la con-
ferència de Muriel Casals, diputada 
i expresidenta d’Òmnium Cultural.

La regidoria de Cultura vol agra-

ir a Jordi Bilbeny i a l’Institut Nova 
Història la tasca que porten a terme i 
els encoratja a seguir investigant pels 
racons de la nostra història.

...........................................................

Unes dues-centes persones 
s’hi van aplegar per 
escoltar diferents ponències 
d’investigadors en història 
que van exposar les seves 
darreres troballes
...........................................................
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El passat 30 de novembre, de les 
9 del matí a les 2 del migdia, a 
la Masia de Can Borrell, va tenir 
lloc un curs de manipulador 
d’aliments i formació bàsica en 
seguretat alimentària. 

El curs ha estat organitzat per 
la regidoria de Sanitat de l'Ajun-
tament d'Arenys de Munt i el 
Consell Comarcal del Maresme.

El 26 d’octubre, va tenir lloc 
una trobada entre la regidora 
de Sanitat, Marta de la Iglesia, 
el director de l’Àrea Bàsica de 
Salut d’Arenys de Mar, dr. Ri-
card Peiró  i una responsable de 
l’Institut Català de la Salut.

A la reunió es van tractar les 
possibles solucions i millores  en 
la gestió del CAP d’Arenys de 
Munt, i es va acordar crear un 
grup de treball on es convidarà 
a formar-ne part altres persones 
i/o usuaris  que puguin aportar 
la seva visió i opinió.

Reunió de la regidora de 
Sanitat amb el director 
de l'ABS Arenys de Mar i 
un responsable de l'ICS

Curs de manipulador 
d'aliments

Divendres 13 de novembre, dins els 
actes de la Festa Major 2015, es va ce-
lebrar la 8a Nit de l’Esport, on es va 
reconèixer l’esforç dels millor espor-
tistes de la temporada i es va comptar 
amb la presència del sr. Joan Morell, 
assessor tècnic de Cultura, Educació 
i Esports de la Diputació de Barcelo-
na, i d’un convidat per l’àrea d’esports 
de l’Ajuntament, el sr. Daniel Aguirre, 
corredor i campió d’Ultra Trails.

Durant l’acte es varen donar els 
premis a Millor esportista femenina i 
Millor esportista masculí de l’any que 
varen recaure en l’Aina Tarrides del 

Gimnàs Kim Moo, per la seva excepci-
onal temporada que ha culminat amb 
la medalla d’argent a la copa Genera-
litat de Taekwondo, i en l’Eloi Canals, 
campió d’Europa juvenil de Patinatge 
Artístic. Però el moment més emotiu 
de la gala es va produir quan es va 
lliurar el Premi Antoni Rovira a una 
vida dedicada a l’esport de la vila, que 
enguany es va concedir al sr. Manel 
Costas, que va arribar al sopar sense 
saber res del premi amb la seva famí-
lia, i a qui van acompanyar en aquest 
homenatge gran quantitat de jugadors 
a qui havia entrenat.

L'última prova de la Copa Catalana 
d'Escalada de Dificultat, a Arenys de 
Munt

deració d’Entitats Excursionistes 
de Catalunya.

La tercera i última prova de la 
Copa Catalana d’Escalada de 
Dificultat es va celebrar a la Sala 
Golem d’Arenys de Munt el  31 
d’octubre a càrrec de l’Associació 
Esportiva Muntanyencs de la Vila. 

Es tracta d’una competició 
d’escalada amb corda, per vies que 
poden arribar als 12 metres de llar-
gada, amb una alçada máxima de 
9 metres segons ha explicat Moisés 
Jímenez, de la Sala Golem. 

Fins a Arenys de Munt s’hi van 
desplaçar els millors esportistes de 
l’especialitat, campions de Cata-
lunya i d’altíssim nivel mundial. 
Amb aquesta prova ha esdevingut 
la cloenda de la 25a Copa Catalana 
d’Escalada de Dificultat de la Fe-

Diumenge 11 d’octubre es va realitzar 
la presentació dels equips del Club Fut-
bol Sala Arenys de Munt (CFSADM) 
per a la temporada 2015-2016, abans 
del partit que va disputar l’equip sènior 
davant el Racing Pineda.

Enguany hi ha un total de dotze 
equips repartits entre Escoleta, Preben-
jamí, Benjamí Masculí, Base A Femení, 
Base B Femení, Aleví Masculí, Infantil 
Masculí, Cadet-Juvenil Femení, Cadet 

Presentació dels equips Club Futbol 
Sala Arenys de Munt 
per a la temporada 2015-2016

Masculí, Juvenil Masculí, Sènior A Fe-
mení i Sènior A Masculí.

Després de la presentació va tenir 
lloc un emotiu homenatge a en Lluís 
Clopés, jugador del club, per tots els 
esforços realitzats.

Aquest acte va comptar amb la pre-
sència de la regidora d’Esports, Marta 
de la Iglesia i Formatger, i del 1r tinent 
d’alcalde, Josep Sànchez i Camps.

8a Nit de l'Esport

Celebració de la 8a Nit de l'Esport

Obertes 4 places de Centre 
de Dia a la Residència Verge 
del Remei

La Residència Verge del Remei 
compta, des d’aquest mes d’octu-
bre, amb 4 places de Centre de Dia 
Públiques per atendre persones en 
situació de dependència.

El Departament de Benestar So-
cial i Família de la Generalitat de 
Catalunya ha acreditat el centre, 
després de passar una inspec-
ció de les instal·lacions i serveis 
i comprovar que es compleixen 
els requisits exigits per atorgar el 
servei públic.Residència Verge del Remei
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Diumenge 1 de novembre, l’hoquei 
patins del Club Esportiu Arenys de 
Munt va revalidar el títol en l’Euroc-
key Cup sub 15 disputada a Vilanova 
i la Geltrú.

A la final l’equip arenyenc es va 
enfrontar al Follonica, un equip italià 
difícil de superar. Tot i que l’Arenys de 
Munt va anar sempre per davant en el 
marcador, el final del temps reglamen-
tari va finalitzar en empat, i el cam-
pionat es va haver de decidir des del 
punt de les faltes directes. L’Arenys de 
Munt ha revalidat el títol mantenint-se 
imbatut tant en aquesta edició com en 
l’anterior, sumant així un total de dot-
ze victòries consecutives.

Al final de torneig, en l’equip ideal 
valorat pels experts de l’organització, 
l’Arenys de Munt va ser l’únic club 
representat amb dos participants: l’Al-
bert Ripoll com a jugador i en Gerard 
Pérez “Ninu” com a porter. En “Ninu” 
també va ser guardonat com a millor 
jugador de la final del campionat.

Des del govern municipal es vol 
felicitar tots els jugadors, tècnics i re-
presentants del CE Arenys de Munt, 
Hoquei Patins per aquest èxit tan tre-
ballat i merescut. Club Esportiu Arenys de Munt -. Eurockey Cup sub 15

L'Arenys de Munt revalida el títol en 
l'Eurockey Cup sub15

El cap de setmana del 7 al 8 de 
novembre es va disputar la final 
de la Copa Barcelona de patinatge 
artístic a Lliçà de Vall. 
La patinadora del C.P.A. Arenys 
de Munt, Iria Martínez, va 
aconseguir la medalla de plata en 
categoria infantil, obtenint així 
l’ascens a categoria nacional.

Iria Martínez ja es va proclamar 
campiona de Barcelona, raó per 
la qual va guanyar la plaça per a 
aquesta competició.

Des del govern municipal es vol 
felicitar a la patinadora, tècnics i 
representants del CPA Arenys de 
Munt per aquest èxit tan treballat i 
merescut.

Medalla de plata 
per a Iria 
Martínez a la 
Copa Barcelona 
de patinatge

Iria Martínez
L'equip d'hoquei del Club Esportiu Arenys de Munt guanyador del títol Cup sub15
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"Per mi Arenys de Munt és l'enveja per qualsevol 
ciclista que visqui a qualsevol lloc d'Europa, 
on només poden sortir tres mesos a l'estiu"

President del Club Ciclista Arenys de Munt
MARTÍ ANGLAS

Vas anar a fer l'IronBike 
als Alps italians, a tocar 
de França. És la prova 
ciclista més dura del 

món. I la vas poder acabar. Què vas 
haver de fer? Primer de tot respirar 
fons perquè són vuit etapes, dia a 
dia. Acabar aquesta prova repre-
senta molt perquè són moltes hores 
d'entrenament i molt sacrifici. Jo 
treballo i tinc molt poc temps per 
entrenar i és un gran esforç. No 
només jo, sinó tots els participants, 
vam coincidir a dir que és una prova 
duríssima. Hi ha molta altimetria 
i desnivell. És super exigent. Has 
d'anar amb la bicicleta a coll molts 
trams, i estàs hores amb la bici a 
l'esquena. Realitzar i acabar aquesta 
prova és el repte de la meva vida. 

La ment és un factor que deu ser 
molt important... I tant! És vital. Hi 
ha moments que tiraries la bicicle-
ta per un barranc. Vas pujant una 
muntanya i quan arribes a la fita 
que veus t'adones que t'està tapant 
la que en realitat has de pujar. Són 
hores i hores, però com que estàs en-
voltat d'un entorn tan espectacular 
i especial, els desnivells i les mun-
tanyes et donen un plus d'energia 
per poder acabar l'etapa i la prova. 
La ment t'ha d'ajudar repte a repte 
i cim a cim. No et pots obsessionar 
en acabar. Has d'anar de mica en 

mica. Hi ha moments que el cos ja 
no pot més i dius que plegues, però 
reflexiones en les hores d'entrena-
ment, els companys, la família que 
m'ha donat tan suport, i això et dóna 
la vitalitat que les cames en aquell 
moment no tenen. Ara no em queda 

res més dur per fer, però cada cosa 
que faig l'agafo amb tota l'energia i 
mai hi ha res fàcil. 

Justament una d'aquestes ex-
cursions va ser a la primavera, 
que un grup de ciclistes vau anar 
fins a Feytiat. Com va anar? Va 
anar genial. És una de les sortides 
en grup que més he disfrutat jo i 
els meus companys. Va ser dura 
perquè ens vam passar 300 km sota 
la pluja. Ho vam fer en 3 etapes, 
aproximadament uns 200 km diaris. 
En vam fer 660 fins a Feytiat. Surts a 
gaudir, a fer quilòmetres, portàvem 
una furgoneta de suport, anàvem 
parant per menjar i dinar. És una 
sortida molt maca per la convivèn-
cia i compartir molts moments. No 
tens pressa per arribar a cap hora 

ni haver d'anar a un ritme concret. 
El repte era arribar tots a Feytiat i 
gaudir el màxim possible. Tot i que 
plovia molt, allà ens van acollir com 
mai. Semblava que acabéssim una 
etapa del Tour. Ens van aplaudir, i 
ens indicaven les cruïlles per arribar 
a l'Ajuntament. Van quedar molt 
sorpresos de la nostra proesa d'ha-
ver arribar a Feytiat en bicicleta

I n'heu fet d'altres, de sortides 
lluny? Si. Com a club fèiem cada 
any una sortida per pujar a Andor-
ra. Després una vegada vam anar 

a Prats de Molló. I sempre hem 
anat fent una sortida una mica més 
especial a principis d'estiu i hem 
anat canviant el lloc. Ara el repte és, 
d'aquí a dos anys, intentant arribar a 
París. A veure si les forces i les ganes 
d'anar-hi ens acompanyen. 

Parlem del Club Ciclista, Martí. 
Quants socis sou i quina és la vos-
tra activitat habitual? Estem entre 
els 80 i 100 socis. Més que un club, 
som una colla d'amics que sortim 
en bici. Com tothom sap no som 
un club que es dediqui a organitzar 
activitats. Dissabte hi ha una sortida 
per carretera que sempre es fixa i 

diumenge intentem fer sortida amb 
BTT però és més complicat perquè 
hi ha més nivells i és difícil fer una 
sortida conjunta. Després de Feytiat 
vam fer una sortida de club i vam 
anar a fer el pantà de Sau-Susqueda. 
Pels volts de Nadal fem sortides 
de germanor, que acaben amb un 
esmorzar, ja que no ho fem durant 
l'any. També tenim el sopar del 
Club, per tots els socis, on acabem 
tots parlant de bicicletes.

I organitzeu algun esdeveni-
ment, com les 3 hores de resistència 
en BTT? Si. Justament el club va 
néixer organitzant aquesta prova. 
Aquest any és el desè aniversari i 
de moment aguantem i és gairebé la 
nostra única activitat perquè som un 
club petit, que tots tenim altres coses 

"No et pots obsessionar 
en acabar. Has d'anar 
de mica en mica. Hi 
ha moments que el 
cos ja no pots més i 
dius que plegues, però 
reflexiones"

MARTÍ ANGLAS
43 anys. Casat i amb dos fills.
Mecànic de professió. President 
del Club Ciclista Arenys de Munt.

Autor fotografia: Miquel Figueroa
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MIQUEL FIGUEROA 
premsa@arenysdemunt.cat

com la família, la feina... i organitzar 
un acte com aquest comporta molt 
desgast. El problema que tenim és 
que volem anar en bici i els caps de 
setmana volem sortir. I si no, és que 
tens altres coses. Per tant podem fer 
una activitat un cop a l'any, però no 
moltes més. Les volem seguir fent 
fins que el cos aguanti perquè és la 

nostra referència, i com que té 10 
anys, ja és de referència també als 
voltants i molta gent ja les espera. 
Tenim el Parc de Can Jalpí que és 
fabulós i córrer aquí no és mateix 
que fer-ho per un polígon o una 
zona més urbana. Ja ens hem fet 
un foradet al calendari de la BTT i 
tenim bastant d'èxit, però al ser una 
prova de 3h de resistència és una 
mica més sibarita i no és per a tots 
els públics. És un circuit una mica 
exigent, més competitiva. La gent 
que surt a pedalar i s'apuntaria a 
una marxa ciclista i aniria al seu 
ritme aquí no s'atreveix a venir-hi. 
Sí que hi ha gent que gaudeix fent el 
circuit i tan li fa la classificació però 
l'esperit és més competitiu i limita 
la participació, però a la gent que li 
agrada aquest tipus de curses ens 
tenen marcats al seu calendari. 

Martí, què té de bo Arenys de 
Munt per anar en bicicleta? Molt! 
La situació geogràfica on estem. El 
Maresme és el rovell de Catalunya, 
i Catalunya és el rovell d'Europa. 
Tenim un clima que és ideal. Pots 
sortir tot l'any en bicicleta. Hi ha 
unes muntanyes fabuloses i no hi 
ha molts polígons industrials com 

a les afores de Barcelona on poden 
estar una hora des que agafen la 
bici fins que toquen la muntanya. 
Estem en un context ideal. Podem 
anar cap al Corredor, el Montnegre, 
o cap al Montseny si vols anar més 
lluny. Tant pots fer bici de carretera 
-per carreteres secundàries com la 
de Mata o fins a Santa Fe- com de 
muntanya -per caminets, corriols i 
senders fabulosos-. Per mi Arenys 
de Munt és l'enveja per qualsevol 

"Més que un club, som 
una colla d'amics que 
sortim en bici"

ciclista que visqui a qualsevol lloc 
d'Europa, on només poden sortir 
tres mesos a l'estiu. 

I té algun inconvenient Arenys 
de Munt per anar en bicicleta?

Per mi no té res de dolent. Només 
que, per la gent que s'inicia, és que 
aquí no hi ha res pla. Pots començar 
a agafar la bicicleta i anar per Can 
Jalpí o pujar fins a Lourdes, però 
costa fer el pas a una mica més. Jo 
animo a tothom que comencin per 
aquí que és més pla i agafin una 
mica de fons. O que vagin al poble 
veí que hi ha un passeig marítim i 
a la que tinguin una dinàmica que 
s'atreveixin a pujar a la Creu de 
Canet, on hi ha un parell de pujade-
tes però de seguida hi ets i tens unes 
vistes fenomenals. O que pugin fins 
la Pedra de la Ferradura, que pots 
pujar al Montalt. Tenim un context 
envejable. No sé trobar coses nega-
tives. L'únic és que s'ha de patir per 
anar en bicicleta.

Creus que es pot promocionar 
el ciclisme com a atractiu turístic 
a Arenys de Munt? El turisme com 
a valor turístic no està gaire explo-
tat, tot i que es fan força activitats 
ciclistes no s'ha explotat perquè no 
hi ha rutes marcades. A molts llocs 
munten unes rutes amb uns circuits 
marcats amb uns pals indicadors, 
amb un centre de BTT o carretera, 
que et donen un circuit per seguir, 
més exigent o menys. El que passa 
és que aquí el més suau ja seria exi-
gent. Però jo crec que podria aportar 
la coneixença de la zona a gent que 
ve de fora, Perquè si ve algú de fora 
i vol conèixer Arenys de Munt en 
bicicleta no sap on s'ha d'adreçar. 
Aquí hi ha camins que no estan mar-
cats i corriols que només coneixem 
la gent que hi anem normalment, i 
per la gent de fora costa trobar un 
atractiu si no hi ha una ruta que està 
recomanada i marcada.

"Ja ens hem fet un 
foradet al calendari de 
la BTT i tenim bastant 
d'èxit, però al ser 
una prova de 3h de 
resistència és una mica 
més sibarita i no és per a 
tots els públics"

Durant el mes de novembre s'ha 
celebrat el Campionat de Catalu-
nya de Taekwondo edició 2016. 
Lua Salazar Llorens, en el pes de 
44 kg. i categoria junior, i Alícia 
Serrano Rodríguez, en categoria 
infantil, esportistes del gimnàs 
Kim Moo d’Arenys de Munt, 
es van proclamar campiones de 
Catalunya de les seves categories. 
El gimnàs Kim Moo va participar 

Lua Salazar i Alícia Serrano, 
campiones de Catalunya de 
taekwondo 

Diumenge 22 de novembre, el 
Grup de Muntanya d'Arenys de 
Munt conjuntament amb quatre 
centres excursionistes mares-
mencs: la UEC Mataró, Montalt 
Kids, Centre Excursionista Vilas-
sar de Mar i Centre Excursionista 
de Vilassar de Dalt, van realitzar 
una pujada fins al cim del Turó de 

Montalt per a la Marató de TV3. 
Entre els 63 assistents grans i me-
nuts de l'excursió es van recollir 
210 euros que es donaran íntegra-
ment a la Marató que enguany ha 
estat dedicada a la diabetis i l'obe-
sitat, les malalties metabòliques 
més freqüents a Catalunya.

Excursió Grup de Muntanya

en aquest Campionat amb tretze 
nens i nenes que van competir en 
categoria infantil el dia 8 de no-
vembre i en categoria junior el dia 
22 de novembre. Des del govern 
municipal es vol felicitar les espor-
tistes, entrenadors i representants 
del gimnàs Kim Moo d’Arenys 
de Munt per l'assoliment d'aquest 
èxit tan treballat i merescut.

Excursió del Grup de 
Muntanya d'Arenys de Munt 
per a la Marató de TV3

Escaneja aquest codi QR 
amb el teu telèfon mòbil 
per poder visualitzar el vídeo de 
l'entrevista complerta a AMUNTV

Arenys de Munt,
un munt de vida! 

visitarenysdemunt.cat
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Aprovat el projecte executiu de la urbanització 
de la riera entre rial Bellsolell i el carrer de la Rasa

El passat dimecres 9 de desembre es 
va celebrar el Consell d'Urbanisme 
i Consell de la Riera en el qual es va 
exposar el projecte d'urbanització de 
la Riera Sant Martí i Riera i Penya fins 
el carrer de la Rasa que es va portar 
al  Ple de dijous 10 de desembre per a 
la seva aprovació. Van assistir-hi una 
cinquantena de persones que van par-
ticipar activament fent suggeriments 
i  comentaris i aportacions al projecte.

El projecte dóna continuïtat al que 
ja s’ha executat  quant a les passeres, 
escocells i paviment de color marronós 

i s’ajusta a les característiques del tram. 
Les actuacions més rellevants i que fa-
ran un canvi notable en l’aspecte del 
municipi són l’accés a la riera des de la 
carretera C-61; la zona de la Plaça de 
l’Església on es canviarà el paviment 
per donar amplitud a la plaça i es farà 
una plataforma de forma quadrada per 
fer servir d’escenari; i la zona d’entrada 
del Rial Bellsolell i carrer Sant Josep. 
També es va parlar de l’amplada de les 
voreres, la peça per als escocells als plà-
tans, el no manteniment del pont, les 
32 places d’aparcament que hi haurà, el 
manteniment preventiu del clavegue-
ram que es farà, la pre-instal·lació de 
semàfors que es deixarà, els passamans 
metàl·lics, la il·luminació de les rampes, 
els enjardinaments amb reg, el punt de 

El projecte executiu es va aprovar inicialment en el ple del dia 10 de desembre amb els 9 vots a
favor d'ERC, PSC i CIU, l'abstenció de CUP, i 3 vots en contra de Grup Mixt i PP

...........................................................

La proposta presentada 
preveu treure una part de 
l’actual lliça de la plaça i 
facilitar l’accés amb cotxets o 
cadires de rodes
...........................................................

recàrrega per a vehicles elèctrics, la re-
collida d’aigües pluvials connectats al 
caixó i l'enjardinament amb reg.

Hi va haver punts on hi va haver 
més debat. Es va parlar de la vorera 
de l'entrada del poble que serà de 2,40 
m i que té un punt conflictiu davant 
la floristeria ja que hi ha l'arbre que 
condiciona l'amplada de la vorera. El 

plantejament del projecte contempla el 
desplaçament de l'arbre amb un cost 
de 8.000 € i va sorgir la proposta que 
aquest arbre s'elimini. També es va par-
lar de les cases afectades i de si calia 
valorar l’expropiació. 

Una imatge del projecte executiu presentat en Consell d'Urbanisme i Riera

Hi va haver opinions diferents res-
pecte si cal conservar o no l’arbre de la 
carretera que dóna entrada al poble. 
També respecte les escales que es pre-
veuen a la rampa de Riera i Penya i res-
pecte el fanal de davant Ca la Mundeta.

Un cop aprovat el projecte s'inicia  
un termini per tal que tothom hi pugui 
fer al·legacions; aquest termini finalitza 
el 31 de gener de 2016. Un cop resoltes 
les al·legacions s’aprovarà definitiva-
ment el projecte.

Per a més informació podeu consul-
tar la Presentació del Consell d'Urba-
nisme i Consell de la Riera a la pàgina 
web municipal.

...........................................................

El pont de l'entrada de la riera  
veuria reduït el seu gàlib en 
pràcticament un metre
...........................................................

Espai web per a poder 
fer propostes sobre el 
projecte d'obres aprovat 
inicalment al ple

Exposició sobre el projecte de la riera a la casa consistorial

A la planta baixa de l’ajuntament estan 
exposats els plànols més significatius del 
projecte entre el rial Bellsolell i el carrer de 
la Rasa, i es pot consultar amb tot detall als 
Serveis Tècnics de l’ajuntament d’Arenys 
de Munt. 

En el Ple del 10 de desembre es va apro-
var inicialment aquest projecte executiu 
amb 9 vots a favor, dels grups municipals 
d’ERC, PSC i CiU, l’abstenció de la CUP, i 3 
vots en contra, del Grup Mixt i del PP. 

Al web de l’ajuntament d’Arenys 
de Munt, està actiu l’apartat amb 
informació sobre el projecte d’ur-
banització superficial de la riera, 
en el tram entre el rial Bellsolell i el 
carrer de la Rasa, amb un formulari 
per a què tots els arenyencs que ho 
desitgin facin arribar propostes i 
suggeriments sobre aquesta obra a 
la regidoria de Territori.

El projecte d’urbanització su-
perficial de la riera ja incorpora 
propostes debatudes en el Consell 
d’Urbanisme i del Consell de la 
Riera. i espera enriquir-se amb les 
aportacions que arribin a través de 
l’apartat “Riera tram Bellsolell – 
Rasa” del web municipal i, també, 
durant les al·legacions del període 
d’exposició pública, si escau. 

...........................................................

El web municipal conté un 
formulari per fer arribar 
suggeriments sobre l'obra
...........................................................

Escaneja aquest codi QR amb el teu telèfon 
mòbil per poder accedir al formulari i fer 
propostes. També ho pots fer entrant directa-
ment al web municipa arenysdemunt.cat

Escaneja aquest codi QR amb el teu telèfon 
mòbil per poder accedir a la documentació 
presentada en el consell d'Urbanisme i RieraL'exposició està a la planta baixa de l'ajuntament
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La primera setmana d'octubre 
es va reparar la sortida d'aigües 
pluvials de la urbanització  
L’Ajup. Aquesta canalització 
passa per sota la carretera C-61 
i descarrega l'aigua de pluja a la 
riera, a la zona de davant de la 
gasolinera. L'escullera de la riera 
s'anava malmetent a causa d'un 
trencament i des de l'ajuntament 
s'havia reclamat repetidament 
aquesta obra.

L'actuació, realitzada per la 
Direcció General de Carreteres 
de la Generalitat, ha consistit 
en la col·locació d'un nou tub 
i en el formigonat de la base 
que descarrega a la llera de la 
riera. Des del 2013, la regidoria 
d’Urbanisme d'Arenys de Munt, 
havia reclamat a la Direcció 
General de Carreteres i a l’ACA 
la reparació d’aquesta conduc-
ció, reiterant la situació de perill 
que podria provocar al posar en 
risc l’estabilitat de la carretera al 
tram paral·lel a la Riera, al llarg 
del Parc de Can Jalpí. Ara l'obra 
està enllestida i el risc d'esllavis-
sada a la C-61 està corregit.

Reparada la
sortida d'aigües 
pluvials al lateral 
de la carretera 
C-61

El 23 de novembre va començar 
a treballar la màquina d’escom-
brar de la brigada municipal, 
amb el nou accessori instal·lat, 
la llança de pressió d’aigua.

Aquesta llança permet a 
l’equip de neteja fer un baldeig
més a fons de les voreres i 
carrers i provar de netejar les ta-
ques i brutícia més persistents. 
També facilita les tasques a llocs 
on és més complicat arribar 
amb la màquina, així com el 
manteniment i la neteja del mo-
biliari urbà. En la línia de treball 
acordada per a aquest mandat, 
de donar un impuls significatiu 
a la neteja del poble, des de la 
regidoria d’Espai Públic es con-
tinuarà actualitzant, millorant  i 
incrementant els nostres mitjans 
tècnics i humans.

Ja treballa la llança de 
pressió instal·lada a la 
màquina d'escombrar 
de la brigada municipal

El nombre d’incidents als jar-
dins de Can Borrell registrats en 
els fulls de serveis de la Policia 
Local des de l’any 2013, posen 
de manifest que el conjunt de 
serveis que hi ha prestat en 
temes de seguretat ciutadana, 
vandalisme i convivència veïnal 
s’han reduït en un 80%.

S’interpreta que les càmeres 
de videovigilància instal·lades 
a Can Borrell  han col·laborat 
en l’evolució positiva d’aquest 
indicador. La presència policial 
als jardins de Can Borrell es 
combina amb la videovigilància 
que controla a distància la Poli-
cia Local, i les imatges enregis-
trades s’han utilitzat, sempre 
complint amb els requisits nor-
matius i de protecció de dades, 
per identificacions en temes 
de seguretat i pel control del 
compliment de l’ordenança de 
civisme, especialment en qües-
tions relacionades amb gossos i 
tinença d’animals perillosos.

Reducció en un 80% de 
les incidències als 
jardins de Can Borrell

El tall del subministrament d'aigua es 
va produir dijous, 15 d'octubre a 2/4 
d'11 del matí, pel trencament de la ca-
nonada general situada a la carretera 
Torrentbò. Les tasques de reparació 
van ser extraordinàriament complexes, 
atès que el tram afectat, de fibrociment 
amb 50 anys d’antiguitat, es trobava en 
una fondària de 4 metres i a tocar de la 
xarxa de gas i clavegueram. 

A les 3.00 de la matinada de dissabte 
17 d'octubre es va poder consolidar la 
reparació de la fuita d’aigua en un tram 
de l’escomesa general ubicada a la car-

retera Torrentbó, i a partir de les 3.15 
ja es va començar a restablir el servei a 
les zones afectades pel tall del submi-
nistrament.

Per a les tasques de reparació s’hi 
van dedicar tots els recursos dispo-
nibles, tècnics i humans a l’abast de 
l’empresa gestora Aigües d’Arenys, 
de l’ajuntament, així com també dels 
serveis d’una empresa externa especi-
alitzada en aquest tipus d’incidències, 
que van estar donant suport des del 
primer dia que es va detectar la fuita 
d’aigua.

Consolidada la reparació, s'ha pro-
gramat la substitució del tram sencer. 
La inversió que es durà  a terme es fi-
nançarà directament amb pressupost 
municipal. El pressupost municipal 
d'aquest any compta amb una partida 
de 100.000 euros per a la renovació de 
la xarxa d’abastament d’aigua. Aques-

Avaria greu en el servei d'aigua 
potable d'Arenys de Munt

Reparació de la fuita

tes inversions continuaran els propers 
anys, d’acord amb el pla director de 
la xarxa d’aigua que estableix un cro-
nograma d’actuacions prioritàries a 
portar a terme.

L’ajuntament d’Arenys de Munt 
agraeix a tot l’equip d’Aigües d’Arenys 
el grau d’implicació i esforç realitzat 
per resoldre la incidència que no té 
referent històric a la nostra població.

...........................................................

Les tasques de reparació han 
estat extraordinàriament 
complexes
...........................................................

La Policia Local d'Arenys de Munt deté tres persones per 
un presumpte delicte contra la salut pública 

Dijous 1 d’octubre, agents de 
la Policia Local d’Arenys de 
Munt, mentre realitzaven 
un control de Trànsit i Segu-

retat Ciutadana, van aturar un vehicle 
que circulava amb la ITV caducada des 
del 2014 i que en el moment d’aturar-lo 
va aixecar la sospita dels agents per la 
forta olor de marihuana que provenia 
del seu interior. Davant d’aquests fets 
els agents van escorcollar el vehicle i 
van localitzar en el maleter una bossa 
d’escombraries que contenia 3 bosses 
precintades amb un total de 1.100 gr. 
de cabdells de marihuana.  

Degut a la quantitat de marihuana 
que portaven, els ocupants del vehicle 
van ser detinguts per un presumpte 
delicte contra la salut pública i es van 
posar a disposició de Mossos d’Esqua-
dra. Els agents de la Policia Local van 
continuar fent gestions per esbrinar 
la procedència dels cabdells de mari-

huana i es va  localitzar un habitatge 
a Arenys de Munt,  que presentava 
indicis que a l’interior s’hi cultivessin 
aquestes plantes. Just davant de l’habi-
tatge hi havia estacionat el vehicle d’un 
dels tres detinguts.

Aquesta informació es va passar a la 
unitat d’Investigació de Mossos d’Es-
quadra que el dia següent va fer una 
entrada i escorcoll en el domicili on van 
trobar unes 750 plantes repartides en 
tres estances de la vivenda.  

Cal destacar la sofisticada instal·lació 
d’aparells controlats electrònicament, 
tant d’il·luminació i ventilació com 
de filtres i humidificadors, així com 
la instal·lació que connectava directa-
ment a la xarxa de la companyia elèc-
trica i que no passava per cap comp-
tador, per tal de fer funcionar tots els 
aparells elèctrics de la vivenda. També 
es va detectar una connexió alternativa 
a la xarxa de gas. Ambdues connexions 

Actuació policial

alternatives, que estaven físicament 
molt properes, suposaven un gran pe-
rill d’explosió, segons va manifestar el 
tècnic de la companyia elèctrica.
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Taller bicicletes

Arenys de Munt participa
a Setmana Europea de 
Prevenció de Residus

La Setmana Europea de Pre-
venció de Residus ha tingut 
lloc arreu d’Europa a mitjans 
de novembre amb l’objectiu 

de sensibilitzar la població sobre la ge-
neració excessiva de residus de la nos-
tra societat, alhora que es fomenten 
uns hàbits de consum i de producció 
més respectuosos amb el nostre entorn 
i medi ambient.

La regidoria de Medi Ambient i 
Sostenibilitat ha fet difusió de les ac-
tivitats de Prevenció programades a 
Arenys de Munt:

Mercat de segona mà Tria i Remena
Organitzat per la Breda de l’Eixample. 
Es va celebrar diumenge 29 de novem-
bre de les 9 del matí a les 2 del migdia. 

Taller de reparació de bicicletes
El mateix diumenge 29 de novembre, 
coincidint amb el mercat de segona 
mà, de 2/4 d’11 del matí a la 1 del mig-
dia, va tenir lloc un taller de reparació 
de bicicletes a l’Eixample.

Aquest taller està dirigit a públic 
adult que vol aprendre a reparar la 
seva bicicleta. Així també el joves o 
nens acompanyats d'adults. És un ta-
ller de prevenció de residus amb el 
propòsit que els usuaris aprenguin a 
reparar les seves bicicletes i evitar que 
es converteixin en residus. No ha estat 
necessària la inscripció prèvia.

Durant el taller es va explicar com 
fer petites reparacions i les tècniques 
bàsiques de manteniment com repa-
rar una punxada, canviar una coberta, 
canviar i ajustar les pastilles i cables 
de fre, utilitzar elements antirobatori 
i regular mides.

Carpa informativa del Parc del Mont-
negre i el Corredor
La fira també va comptar amb la 
participació de la Central, el centre 
d’informació del Parc Montnegre i el 
Corredor d’Arenys de Munt.

Dia temàtic sobre Desmaterialització
Aquest any, concretament el 21 de no-
vembre, es va celebrar el dia temàtic de 
la prevenció centrat en la Desmateria-
lització, que consisteix en Fer més amb 
menys! L’ús de menys materials es tra-
dueix directament en una menor pro-
ducció de residus i en una major efi-
ciència en l’ús de recursos. Per aquest 
motiu el 3 de desembre els alumnes 
de 1r. d’ESO de l’Institut  Domènec 
Perramon van poder assistir a dues 
xerrades sobre la desmaterialització.

Aquestes activitats s’engloben dins 
de la Setmana Europea de la Preven-
ció de Residus organitzades en més 
de trenta regions d'Europa al llarg de 
la setmana del 21 al 29 de novembre 
del 2015.

El diumenge 25 d'octubre es va  
celebrar la 17a sessió d'anellament 
científic d'ocells al Parc de Can 
Jalpí. Des de 2008 ja són més de 
1.000 els ocells que s'han anellat 
al parc. En aquesta edició es van 
anellar 89 ocells i es van recuperar 
9 individus que ja portaven anella 
(control). Les mallerengues bla-
ves van ser les més anellades (12 
individus), seguides dels verdums 
(10) i pinsans (9). També es van 
anellar un grapat de mallerengues 
cuallarga (9), mallerengues car-
boneres (8) i mosquiter comú (8). 
En total es van recollir ocells de 
19 espècies diferents que segui-
dament es van alliberar, després 
de posar-los l'anella numerada i 
anotar les dades biomètriques com 
la mida de l'ala, el pes, l'edat i el 
sexe. Cal dir que només els ane-
lladors poden retirar els ocells de 
les xarxes, doncs requereix d'uns 
coneixements previs per no fer cap 
mal a l'animal.

89 ocells de 19 espècies 
diferents anellats a Can Jalpí

Paral·lelament es van desenvo-
lupar els tallers de construcció de 
caixes niu i decoració d'ocells. Es 
van construir 40 caixes i 70 ocells 
de cartolina. Al Centre d'infor-
mació La Central es van projectar 
vídeos relacionats amb el medi 
natural i el videoclip de Bikimel. 

A les activitats d'aquest diu-
menge hi han participat més de 
250 persones de totes les edats.

Sessió d'anellament científic d'ocells

NOU HORARI DE LA DEIXALLERIA

DE DILLUNS A DISSABTE

MATINS de 9 a 13 hores  ·  TARDES de 15 a 18 hores

DIUMENGES

Obert matins de 10 a 14 hores

GENER
divendres, 1
dimecres, 6

MARÇ
divendres, 25

dilluns, 28

MAIG 
diumenge, 1
dilluns, 16

JUNY
divendres, 24

AGOST
dilluns, 15

SETEMBRE
diumenge, 11

OCTUBRE
dimecres, 12

NOVEMBRE
dimarts, 1 
dijous, 10

divendres, 11

DESEMBRE
dimarts, 6
dijous, 8

diumenge, 25
dilluns, 26

DIES FESTIUS QUE LA DEIXALLERIA RESTA TANCADA L'ANY 2016

xerrada sobre residus
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 www.gaudeixarenysdemunt.cat

COMPRA A ARENYS DE MUNT,   
GAUDEIX DEL POBLE

Deixalleria

...........................................................

Durant l’any 2014 es van 
gestionar 1.330 tones de 
materials 
...........................................................

Els plàtans d'Arenys de Munt 
com a exemple d'excel·lència 
en gestió de poda 

L'associació Naturalista de Defensa 
de l’Arbre de Terrassa va organit-
zar la setmana passada un curs 
per a professionals del sector de 
l’arbicultura, empreses i jardiners, 
sobre la ciència de l’arbicultura i la 
cultura de l’arbre urbà.

El curs va acabar a Arenys de 
Munt on es va observar in situ la 
gestió complexa, tècnica i molt ra-
onada dels plàtans de la Riera, una 
plataneda heretada, de gran valor, 
cultural, ecològic i paisatgístic pel 
municipi.

Es varen destacar els trets del sis-
tema de poda que prioritzen actua-

cions regulars però no molt agressi-
ves i modifiquen el creixement dels 
arbres per tal que deixin servitud 
a façanes, vianants i elements del 
mobiliari urbà. Aquesta tècnica de 
poda ha dut a una disminució de 
les malalties dels plàtans, millo-
rant-ne la salut.

El curs va tenir una durada de 40 
hores, on es va impartir teoria que 
després es va reforçar amb exem-
ples pràctics. 

En aquest marc la gestió 
d’Arenys de Munt representava un 
dels millors llocs per veure la teoria 
explicada els dies previs.La Deixalleria d'Arenys de Munt, 

gestionada per l'empresa municipal 
GUSAM, té una mitjana mensual de 
862 d'usuaris veïns d'Arenys de Munt 
i 908 usuaris dels municipis d’Arenys 
de Mar i de Sant Iscle de Vallalta. La 
delegació de competències a l'ajunta-
ment d'Arenys de Munt i l'encomana a 
GUSAM per a la gestió de la deixalleria 
s'ha renovat recentment per un altre 
període de 3 anys.

La gestió i el compte d'explotació de 
la Deixalleria continua mantenint-se 
dins dels paràmetres de qualitat. Du-
rant l’any 2014 es van gestionar 1.330 
tones de materials de les quals només 
un 9,2% van fer-se arribar a l’abocador 
controlat o a la incineradora, la resta 
(1.208 tones) van traslladar-se a dife-
rents gestors per al seu tractament. Pel 
que fa a la gestió econòmica, l'exercici 

2014 es va tancar amb un estalvi de 
26.691€€ respecte a la previsió de des-
pesa inicial. El pressupost de la Deixa-
lleria per a l'any 2016 és de 84.392€ i es 

1.770 usuaris mensuals 
de la Deixalleria

va presentar a la reunió de la Comissió 
de seguiment celebrada a Arenys de 
Mar el passat 13 d'octubre. 

A la reunió també s'acordà, per una-
nimitat dels tres ajuntaments represen-
tats, no modificar la tarifa que paguen 
els usuaris professionals per dipositar 
materials com runes o pintures, i con-
tinuar donant el servei durant 40 hores 
setmanals de dilluns a divendres.

QUE ET VE DE GUST
FER AVUI?
Cercador de Fires, festes, 
exposicions, mercats, rutes, 
llocs d’interès, oci... 
On menjar, on dormir, 
comerç artesà, etc.

CERCA LES MILLORS PROMOCIONS

Poda de l'arbrat a la riera
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Local social de Torrentbò    Ermita de santa Cecília

Camí que porta a l’ermita de santa Cecília

El 10 de novembre els alumnes de 
3r d’ESO de l’Institut Domènec 
Perramon van poder gaudir de l’es-
pectacle No em ratllis, a càrrec de 
la companyia Teatracció, a la Sala 
Corrioles del Centre Moral. L'obra 
s’inclou dins el Programa de pre-
venció de riscos en adolescents que 
ofereix cada any l’Àrea de Joventut 
de l’ajuntament als alumnes d’ESO. 

L’objectiu és informar, prevenir i 
convidar a la reflexió sobre temes 
com les drogues, la sexualitat, l’oci 
nocturn, la gestió de les emocions i 
la presa de decisions. No em ratllis 
se centra en el tema de les drogo-
dependències, aportant un format 
molt proper als joves i amb posteri-
or debat entre ells.

El dia 10 de desembre es va impartir 
un taller sobre educació emocional als 
alumnes de 1r d’ESO de l’Institut Do-
mènec Perramon d'Arenys de Munt, a 
càrrec de la psicòloga Ester Martínez, 
especialitzada en adolescència i  gestió 
de les emocions. 
Els alumnes es van mostrar molt par-
ticipatius i oberts a expressar les seves 
inquietuds envers les emocions que 
senten i com les gestionen.

El missatge que es va voler transme-
tre a través d'aquests tallers d'educació 

emocional va ser que no es pot escollir 
sentir una emoció, però sí que es pot 
escollir com gestionar-la. El proper di-
jous 17 de desembre s’aprofundirà en 
la gestió de les emocions amb un altre 
taller, on es tractarà especialment  la 
ràbia i la frustració.

Aquestes activitats entren dins la 
programació dels tallers de prevenció 
de riscos que l’Àrea de Joventut durà a 
terme durant el curs escolar a l’Institut 
Domènec Perramon.

Els alumnes de 3r d’ESO de l’Institut 
assisteixen a l’obra No em ratllis

Tallers d'educació emocional als 
alumnes de 1r d'ESO de l'Institut

No em ratllis

Festa de la patrona 
de Torrentbò
El diumenge 22 de novembre, diada 
de santa Cecília, es va celebrar l’Ofici 
solemne en honor de la patrona de 
Torrentbò. Enguany, que s’ha arreglat 
el camí que porta a l’ermita de santa 
Cecília i s’ha finalitzat l’actuació per 
arranjar l’esllavissada, la missa s’ha 
hagut de celebrar al local social de Tor-
rentbò per causa dels desperfectes a 
la teulada de l’ermita. 

La comissió organitzadora va pre-
parar el local social per a l’acollida de 

la celebració de la festa. L’Ofici va ser 
predicat per mossèn Elies Ferrer, amb 
cantada dels goigs, i va comptar amb 
la presència de nombrosos veïns de 
Torrentbò i de les urbanitzacions pro-
peres, de l’alcalde d’Arenys de Munt, 
Joan Rabasseda, i l’alcalde de Caldes 
d’Estrac, Joaquim Arnó, acompanyats 
per altres regidors del consistori are-
nyenc. La tradicional celebració va 
acabar amb la ballada dels Gegants 
d'Arenys de Munt i l’aperitiu popular.

Institut Domènec Perramon

I CRÒNICA DE  FESTES · JOVENTUT
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Al mes d‘agost el volum d’aturats a 
Arenys de Munt ha pujat en 15 per-
sones respecte al juliol, arribant a 577 
persones aturades inscrites a l’Ofi-
cina del SOC. Aquesta xifra també 
puja en tots els altres àmbits terri-
torials. Als mesos de juliol i agost la 
pujada de l’atur és deguda en part a 
què a Arenys de Munt hi ha un teixit 
industrial força més significatiu que 
a la resta de municipis de la comar-
ca, i moltes empreses industrials fan 

aturades tècniques a l’agost i finalit-
zen les relacions laborals temporals 
mitjançant ETT’s.

La taxa d’atur és del 15,230%, més 
baixa que la mitjana comarcal, però 
per sobre de la mitjana provincial i 
de la total de Catalunya.

 Tot i que respecte del mes de juli-
ol d’enguany l’atur ha pujat, l’evolu-
ció interanual és positiva, és a dir a 
l’agost del 2015 hi ha menys atur al 
municipi que a l’agost de 2014.

Al mes de setembre de l'any 2015 el 
volum d’aturats a Arenys de Munt 
ha pujat en 24 persones respecte al 
mes d’agost, arribant a 601 perso-
nes aturades inscrites a l’Oficina 
del SOC. La taxa d’atur municipal 
és del 15,73%. Aquesta xifra també 
puja en altres àmbits territorials.

L’augment de l’atur registrat 
al mes de setembre és una dada  
que es repeteix cada any per dos 
fets concrets: la finalització de 

les darreres contractacions esta-
cionals com es pot confirmar per 
l’augment de l’atur en el sector 
serveis, i l’arribada a la situació 
de recerca de feina del estudiants 
que han abandonat o finalitzat els 
seus estudis, fet que es fa palès 
per l’augment de l’atur entre el 
col·lectiu de persones sense ocu-
pació anterior. Malgrat l'augment, 
l’evolució interanual és positiva, 
respecte l’any 2014.

Dades d'atur Agost 2015 Dades d'atur Setembre 2015

Dades d'atur dels mesos d'agost i Setembre 2015

L’Ajuntament d’Arenys de Munt, amb la col·laboració del SOC, ha con-
tractat dues persones mitjançant plans d’ocupació que van  començar a 
treballar a mitjans de novembre.

Es tracta de dues persones del municipi, majors de 45 anys, aturades 
i que no cobren cap prestació, renda ni subsidi per desocupació. La du-
rada del contracte és de sis mesos i desenvoluparan la feina de peó de 
neteja de brigada, realitzant tasques de manteniment i neteja de la via 
pública.

La selecció d’aquests treballadors s’ha fet convocant els candidats del 
llistat de persones preseleccionades per l’Oficina del SOC de Premià de 
Mar. El govern ha volgut donar prioritat a persones del municipi que 
compleixen el perfil adequat.

La subvenció que permet aquesta contractació és de la modalitat de 
Plans d’Ocupació del Servei d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya 
(SOC).

A partir de desembre i per un període de sis mesos començaran a treba-
llar dues persones que prestaran el seu servei a càrrec de l’Ajuntament 
d’Arenys de Munt. La subvenció que permet aquesta contractació és de 
la modalitat de Plans d’Ocupació del Servei d’Ocupació de la Generali-
tat de Catalunya (SOC).

Es tracta de dues persones del municipi que estaven aturades i perce-
bien una renda mínima. Desenvoluparan l’ocupació de peó de neteja de 
brigada realitzant tasques de manteniment i neteja de la via pública. La 
selecció d’aquests treballadors s’ha fet convocant els candidats del llistat 
de persones preseleccionades per l’Oficina del SOC de Premià de Mar i 
pels Serveis Socials de l’Ajuntament d’Arenys de Munt.

Novembre: contractació de dues persones

Desembre: reforç de la neteja de via pública

PLANS D'OCUPACIÓ
Novembre - Desembre 2015

El mes de novembre es va inciar el 
Projecte InserText amb l’objectiu de 
promocionar l’ocupació a la indústria 
tèxtil al Maresme. Està gestionat pel 
Servei d’Ocupació de Mataró (SOM) 
amb la participació de l’ajuntament 
d’Arenys de Munt.

Es tracta d’un projecte adreçat a 
persones desocupades preferiblement 
amb experiència en el sector del tèxtil.

InserText ofereix formació tècnica 
especialitzada en les especialitats de  
patronatge, disseny, teixidoria i aca-
bats. També formació en competències 
transversals requerides al sector tèxtil.

El projecte també inclou pràctiques 
en empreses del sector, acompanya-
ment en la recerca de feina per dife-
rents perfils professionals del sector 
(confeccionista, comercial tèxtil, ges-
tors/res de producció...) i bonificacions 
destinades a les empreses que oferei-
xin contractacions.

Les persones que estiguin interessa-
des en participar en aquest projecte cal 
que es posin en contacte amb el Ser-
vei Local d’Ocupació de l'Ajuntament 
d’Arenys de Munt, a través del telèfon 
93.793.77.10; o dirigir-se a l’edifici Cot-
xeria del carrer Sant Pau.

Inici del projecte formatiu 
InserText

Insertext

Ara pot comunicar-ho còmodament a través de:
ELECTRICITAT BOQUET, S.L. www.boquet.cat

902.110.148
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Commemoració del Dia Internacional per 
l'Eliminació de la Violència envers les dones

Seguint amb el compromís 
d’abordar i prevenir la violèn-
cia masclista, definit en el Pla 
Local d’Igualtat de Gènere, a 

Arenys de Munt han tingut lloc tot un 
seguit d’activitats per sensibilitzar la 
ciutadania que podeu consultar en el 
cartell adjunt.

La violència és una de les xacres 
socials més greus que persisteix a la 
nostra cultura, que vulnera els drets 
humans i que atempta contra la plena 
ciutadania, l’autonomia, la dignitat i la 
llibertat de les dones. 

La presidenta de l’Institut Cata-
là de les Dones, Montse Gatell, ha 
explicat que els homicidis “són la 
punta d’un iceberg sota el qual hi ha 
una realitat invisible i ingent de de-
sigualtats de gènere naturalitzades i 
normalitzades per la societat”. “Cal 
assumir que el respecte entre dones 
i homes i la valoració de la diferència 
son valors essencials, i així ho trans-
metem al nostre entorn, especialment 
a joves i infants. I també ha exposat 
que “aquesta és una xacra que no-
més eradicarem si hi ha una suma 

Activitats del Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència vers les dones

Arenys de Munt 
participa en la creació 
d'una xarxa comarcal 
de professionals que 
treballen la prevenció 
de la violència 
masclista  

El dia 1 d’octubre la regidoria 
d'Igualtat de Gènere va participar 
en una sessió informativa orga-
nitzada pel Consell Comarcal del 
Maresme, l’Institut Català de les 
Dones  i el Servei Comarcal de 
Joventut.

L’objectiu és crear una xarxa de 
professionals que treballaran a la 
comarca del Maresme en la pre-
venció de la violència masclista. 
Es farà una formació per agents 
que treballen en aquest àmbit i 
que posteriorment participaran 
d’espais de trobada i d’intercanvi 
amb d’altres professionals dels 
municipis de la comarca. Aquesta 
xarxa permetrà compartir expe-
riències i propostes per millorar 
la tasca preventiva en el nostre 
territori.

Des de fa dos anys, a Arenys de 
Munt s’està realitzant un treball 
preventiu continuat a l’Institut 
Domènec Perramon.

Amb la intenció de consolidar 
i millorar aquesta tasca, es con-
templa el treball preventiu dins 
el Pla Local d’Igualtat de Gènere 
d’Arenys de Munt, que es va pre-
sentar públicament amb el suport 
de diversos agents i la Diputació 
de Barcelona el mes de març.

Xarxa prevenció violència masclista

real i responsable de complicitats”. 
Les dones que es trobin en situació de 
violència masclista i les persones del 
seu entorn tenen a la seva disposició 
les 24 hores del dia el telèfon 900 900 
120, que és el primer recurs d’assesso-
rament i d’urgència.

Les dones que es trobin en aques-
ta situació també es poden adreçar 
a algun dels serveis municipals o al 
Servei d’informació i atenció a les do-
nes (SIAD) que ofereixen atenció de 
proximitat  en tot el territori.

La xarxa permetrà compartir 
experiències i propostes per 
millorar la tasca preventiva

El passat 25 de novembre es va 
celebrar la commemoració del dia 
per l’eliminació de la violència en-
vers les dones. Des de la regidoria 

d’Igualtat de Gènere de l'Ajuntament 
d'Arenys de Munt es vol agrair la 
participació de totes les persones que 
van col·laborar als actes realitzats, 
en especial, a l’associació de dones 
del poble Donaviva i a les dones de 
l’Esplai de Jubilats Verge del Remei, 
per a la realització d’una pancarta de 
roba feta a mà, que es penjarà cada 
any per commemorar aquesta diada.

D’altra banda, en el marc de les 
accions de prevenció de les relaci-
ons abusives que es fan a Arenys 
de Munt, es van realitzar tallers de 

sensibilització amb alumnat de 
l’Institut Domènec Perramon. Hi 
van participar uns 150 alumnes 
de 2n i 4t d’ESO i s’ha treballat a 
partir de l’exposició: Violència mas-
clista en la parella: desmuntem mites?, 
cedida per l’Institut Català de les 
Dones. Durant el curs es seguiran 
realitzant tallers de prevenció 
amb adolescents amb l’objectiu de 
dotar d’eines als joves per detectar 
abusos i treballar els estereotips de 
gènere. 

Agraïment als participants en la commemoració del dia per 
l'eliminació de la violència envers les dones

Exposició Sala Municipal
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Cooperació al Desenvolupament, 
on es van donar dades generals 
per contextualitzar les accions que 
s’estan duent a terme, es va parlar 
de la situació actual i es va infor-
mar dels canals d’ajuda existents. 

El Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament és una orga-
nització formada per ajuntaments 
catalans, entre ells el d’Arenys 
de Munt, i altres organitzacions 
municipalistes (diputacions, con-
sells comarcals i mancomunitats), 
que destinen una part del seu 
pressupost a finançar accions de 
Cooperació al Desenvolupament i 
de Solidaritat amb els pobles dels 
països més desfavorits.

Per a poder trobar més informa-
ció en relació a la crisi dels refugi-
ats, podeu accedir al web del Fons 
Català de Cooperació al Desenvo-
lupament (www.fonscatala.org).Xerrada a càrrec de Victòria Planas

El dimarts 20 d’octubre va tenir 
lloc una xerrada sobre la crisi 
dels refugiats, a càrrec de Victòria 
Planas, tècnica del Fons Català de 

Xerrada sobre la crisi dels refugiats, 
com es pot ajudar?

28 i 29 de novembre, XIV Jornades Interculturals 
d'Arenys de Munt 

de l’Església: danses indianes com 
Bollywood, ball de gitanes, danses 
africanes i cançons amb valors 
universals a càrrec de Carme Vera 
i Manu Corbalán. 

Arenys pel Poble Sahrauí va 
exposar els seus projectes; Vo-
luntaris per Arenys de Munt va 
amenitzar la festa amb inflables 
per als més petis i petites; i Càrites 
Parroquial va col·laborar oferint 
una xocolatada.

Els dies 28 i 29 de novembre es 
van celebrar les XIV Jornades In-
terculturals a Arenys de Munt.

Dissabte 28 l’escriptora Asha 
Miró on va parlar de la seva vida 
des d’abans d’arribar adoptada 
a Barcelona fins a l’actualitat, i 
després, va tenir lloc la lectura 
de diversos poemes en idiomes 
de veïns i veïnes vinguts d’altres 
orígens. Diumenge 29 es van 
celebrar diferents actes a la Plaça 

XIV Jornades Interculturals d'Arenys de Munt

AJUTS MUNICIPALS DE MENJADOR ESCOLAR

    

  SOL·LICITUDS ATORGADES DENEGADES EN ESPERA COMPENSADES

143                73          16  54                -

128               104           8    -              24

(de possible 
atorgament)

(per l'Ajuntament)

CURS
2014-15

CURS 
2015-16

La voluntat del govern municipal és no deixar cap demanda desatesa perquè els infants són una prioritat i 
l’alimentació és un dret. No obstant, qui té les competències per atorgar aquests ajuts és la Generalitat de 
Catalunya a través del Consell Comarcal. El govern confia que properament arribin la resta d’ajuts que falten.
Davant qualsevol mancança que es detecti a infants i joves en termes de menjador, la regidoria de Benestar 
Social està sempre a disposició de tothom per valorar i atendre les necessitats existents.

Inauguració de la façana de l'Escola Sobirans
El dia 16 d’octubre va tenir lloc la in-
auguració del nou mural que es pot 
veure a la façana de l’Escola Sobirans 
d'Arenys de Munt.

Aquesta actuació era llargament re-
ivindicada per tota la comunitat edu-
cativa del centre; és per això que final-
ment aquest estiu s’ha pogut portar a 
terme, gràcies a l’aportació econòmica 
de l’AMPA de l’escola. 

El nou disseny de la façana, ple de 
color, vitalitat i energia  fa que tot l’en-
torn hagi canviat substancialment la 
seva fesomia. A la inauguració hi van 
assistir la regidora d’Ensenyament Tò-
nia Vila i l’alcalde Joan Rabasseda. 

L'acte va comptar amb molt bona 
participació. Un nombrós grup de 
famílies i nens es van aplegar a l’en-
trada del centre educatiu per gaudir 
de la ballada del gegant de l’escola, en 
Subimunt i d’en Tonet, el gegantó de 
la Colla gegantera d’Arenys de Munt. Inauguració façana Escola SobiransNova façana Escola Sobirans
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Els alumnes de 2n de batxillerat 
de l’Institut Domènec Perra-
mon han visitat la Masia de 
Can Borrell, guiats per Francesc 
Forn, historiador i membre del 
Col·lectiu pel Museu Arxiu 
d’Arenys de Munt. Primer els 
va presentar l'exposició sobre 
les pedres del retaule major de 
l’Església d’Arenys de Munt 
que es va inaugurar durant la 
Festa Major de Sant Martí. Des-
prés, dins la sala de plens, els va 
parlar de la història comentant 
les dues disciplines que fona-
menten el seu caràcter científic: 
la paleografia i l'arqueologia.

Els alumnes van poder 
observar materials que formen 
part del fons del Col·lectiu i que 
actualment estan a la Masia de 
Can Borrell. Finalment els va 
presentar un cas de recerca ci-
entífica en història: els morts de 
Can Mils, amb l'elaboració d'hi-
pòtesis que intenten explicar els 
fets, i quan els fets contradiuen 
la hipòtesi, cal canviar aquesta, 
tal i com també es treballa en la 
disciplina de la física.

Alumnes de batxillerat 
de l'Institut Domènec 
Perramon visiten el 
Col·lectiu pel Museu 
Arxiu d'Arenys de Munt

Aquesta tardor s’han desenvolupat 
els tallers per a l’estalvi energètic a les 
diferents escoles d’Arenys de Munt. 
Des del curs passat, les dues escoles 

del municipi formen part del projecte 
Euronet 50/50 per tal de reduir el con-
sum elèctric i de gas. Els alumnes de 
cinquè de l’Escola Sant Martí i els de 
sisè de l’Escola Sobirans han partici-
pat en 4 tallers amb el nom de Llum, 
càmera i acció per a l’estalvi energètic! 

El taller consisteix en visitar dife-
rents punts de l'escola per explicar quin 
és el recorregut de l'energia, amb l'ob-
jectiu d'entendre com es pot estalviar 
energia en els edificis. 

Llum, càmera i acció per a l’estalvi energètic!

Mentre es fa la visita es va realitzant 
un vídeo en el qual els mateixos alum-
nes expliquen tot el que van aprenent 
durant el taller. El resultat del taller és 
un reportatge que pot veure la resta 
de l'escola i els familiars dels alumnes. 
Aquests tallers ambientals tenen com 

Tallers d'estalvi energètic a les escoles

a objectiu conscienciar els alumnes i 
personal de l'escola sobre la importàn-
cia de reduir el consum d'energia dels 
edificis, i han estat subvencionats per 
la Diputació de Barcelona i promoguts 
per la regidoria de Medi Ambient de 
l’ajuntament d’Arenys de Munt.

...........................................................

El resultat és un reportatge 
que pot veure la resta de 
l'escola i els familiars
...........................................................

El passat 31 d’octubre, en el marc de 
la celebració de la nit de Halloween, 
es van produir actes de vandalisme 
que van ocasionar desperfectes en el 
mobiliari urbà i en l’espai públic del 
municipi. Alguns dels desperfectes 
es van realitzar a la pista coberta del 
poliesportiu municipal, a la plaça Pep 
Ventura i a les escales del carrer de 
la Rasa.

Reparar els espais ha comportat:
· El poliment de la pista coberta del 

poliesportiu municipal.
· Repintat de línies.
· Repintat de paraments perimetral.
· Tractament amb productes dissolvents

i aigua a pressió per a paraments de
façanes, mobiliari urbà i verticals.

· Repintat de paraments de façanes
i mobiliari urbà.

· Repintat de paraments verticals
de formigó amb sulfat de ferro.

El cost total d’aquestes reparacions 
ha estat de: 2.548,07€. Aquesta despe-

El govern lamenta l'incivisme d'unes 
poques persones que malmeten la 
imatge del poble

Nit de Halloween Nit de Halloween

sa pública és l’equivalent a algunes ac-
cions que comparativament tenen el 
mateix cost, com per exemple: el de  13 
papereres noves; el de 637 menús del 
Menjador Social (gairebé un any i mig 
d’àpat) o el de 35 rebuts bimensuals 
d’aigua, més de tres anys per família.

El govern municipal lamenta l'in-
civisme d'unes poques persones que 
ocasionen greuges al conjunt del veï-
nat i malmeten la imatge d’un poble 
acollidor, amable i amb un espai pú-
blic digne i de qualitat.

El dia 1 de desembre a les 11 del 
matí, al Casal de Joves d’Arenys 
de Munt, va tenir lloc una xerra-
da informativa sobre el Progra-
ma de Garantia Juvenil.

El Programa de Garantia 
Juvenil és una iniciativa euro-
pea que pretén facilitar l’accés 
dels joves al mercat de treball. 
Aquesta xerrada va dirigida a 
aquells i aquelles joves d’entre 
16 i 29 anys que actualment ni 
treballen ni estudien. La Impul-
sora Comarcal de la Garantia 
Juvenil del Maresme explicarà 
en què consisteix aquest pro-
grama i com inscriure’s; i les 
tècniques d’Ocupació i Joventut 
exposaran els recursos a l’abast 
dels joves per trobar feina.

Aquesta xerrada ha estat 
programada pel Servei Local 
d’Ocupació i l’Àrea de Joventut 
de l’ajuntament.

Xerrada Informativa 
sobre el Programa de 
Garantia Juvenil
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L'Ajuntament d’Arenys de Munt 
ha renovat el portal municipal 
www.arenysdemunt.cat per donar 
un millor servei a la ciutadania. El 
nou web permet consultar la infor-
mació municipal d'una forma més 
pràctica, senzilla i intuïtiva.

Nou disseny i millor accessibilitat
La distribució dels continguts 

s’ha ajustat a les necessitats i 
interessos dels vilatans i vilatanes, 
apostant per un disseny més net 

i senzill, afavorint la legibilitat. El 
nou disseny segueix la nova línia 
cromàtica de la identitat corporati-
va de l’ajuntament on predominen 
els colors blau, beig, verd i blanc. 

El nou disseny és adaptatiu i, per 
tant, permet la navegació des de 
tot tipus de dispositius (tauletes, 
mòbils, ordinadors...), indepen-
dentment del sistema operatiu que 
s'utilitzi. Es garanteix, a més, la 
connexió a través dels navegadors 
més habituals.

Arenys de Munt renova el 
seu web municipal

El dia 12 de novembre va tornar a fa-
llar la cobertura mòbil de Movistar a 
Arenys de Munt. Aquest fet està ocasi-
onat pel mal funcionament de l’antena 
que l’empresa de telecomunicacions 
manté instal·lada de forma provisional. 
Aquesta situació genera problemes rei-
terats, situació per la qual s’ha requerit 
des de fa anys per part de l’ajuntament 
a Movistar una solució definitiva.

Nova incidència en la telefonia mòbil 
per part de Movistar a Arenys de Munt

L’antena de Movistar és una instal-
lació privada en una situació de pro-
visionalitat i que dóna un servei defi-
cient. La inversió per a una instal·lació 
definitiva només la pot portar a terme 
l’empresa que gestiona el servei. Mal-
grat els anys de reiterades reclamaci-
ons per part de l’ajuntament, l’empresa 
Movistar no ha portat a terme cap acció 
encaminada a resoldre definitivament 
aquestes deficiències.

El mal servei de cobertura mòbil que 
pateixen els veïns i veïnes d’Arenys de 
Munt genera queixes per part dels usu-
aris i usuàries a l’Oficina d’Atenció al 
Vilatà. Aquestes queixes se'ls donarà 
tràmit per fer-les arribar a l’oficina de 
consum de la Diputació de Barcelona.

L’Ajuntament continuarà fent pres-
sió a l’empresa Movistar per tal de re-
soldre el deficient servei de cobertura 
mòbil al nostre municipi.

Sortida, exposició i tallers sobre els bolets 

Dissabte 14 de novembre al matí 
una trentena de persones, guiades 
pel micòleg Evarist March, van 
sortir a buscar bolets pels entorns 
d'Arenys de Munt. Es tractava de 
trobar-ne la major varietat possi-
ble doncs el material recol·lectat 
serviria per muntar l'exposició de 
bolets, com es fa cada tardor. Des-
prés de l'excursió els participants 
van ajuntar els bolets trobats i el 
micòleg els va anar classificant. 

La mostra es va poder visitar 
durant tot el cap de setmana a La 

Central, el centre d’informació situ-
at al Parc de Can Jalpí. 

S'exposaren més de seixanta es-
pècies diferents. Una cinquantena 
de persones van entrar a veure els 
bolets i el diumenge al matí Carme 
Buixalleu, de l'Escola de Natura 
del Corredor, va oferir uns tallers 
per conèixer aspectes de la biologia 
dels fongs com ara les espores, els 
micelis, les làmines i el peu de dife-
rents espècies. Els bolets també es 
van poder dibuixar, tastar, olorar i 
observar al microscopi.

Autor fotografia: Tomàs de la Cortina

El web municipal renovat

Eguany, en el marc de les feste de 
Sant martí, diumenge 8 de novem-
bre, va tenir lloc la XX Mostra de 
relleno d'Arenys de Munt a la plaça 
de l'Església. Aquest cop, el taller de 
relleno va comptar amb la participa-
ció del municipi de Teià, que junta-
ment amb Arenyus de Munt, és un 
dels pocs municipis del maresme 
que manté aquesta tradició. El taller 

de relleno va anar a càrrec de Vicenta 
Verge, de Teià. 

El mateix dia, a les dotze del mig-
dia, va tenir lloc al mercat municipal 
la perimera Jornada de vermut po-
pular, una iniciativa que pretén re-
conectar els arenyencs amb un espai 
que es vol obrir a noves activitats a 
l'entorn del producte fresc i de pro-
ximitat.

XX Fira del Relleno amb 
Teià i vermut popular al 
Mercat Municipal

El taller del relleno en el moment de la presentació a càtrrec del regidor de Promoció Econòmica 
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El novembre a Arenys de 
Munt és temps de Festa 
Major. Enguany s'ha 
intentat donar un toc 

diferent i hem apostat per fer 
algunes novetats que en gene-
ral han agradat, ara només cal 
que els arenyencs les integrin a 
la festa major. Feia goig veure 
la plaça plena de gent gaudint  
i ballant la dansa d'Arenys de 
Munt, la trobada dels Martins 
i Martines, el ball d’homenatge 
a Sant Martí per una parella de 
l’esbart, les nits joves, el con-
cert, el ball, la nit de l'esport, 
els diables, el teatre, Marabun-
ta,  etcètera. Visca Sant Martí!

Aquest mes de desembre se 
celebren eleccions a les Corts 
espanyoles, i molta gent es 
pregunta si val la pena anar a 
votar. Els republicans pensem 
que sí que val la pena, perquè  
hem d’anar a Madrid a reivindi-
car la sobirania que ja exercim 
al Parlament de Catalunya. Hi 
hem d’anar a defensar el vot i la 

dignitat de tots els ciutadans de 
Catalunya, a explicar a l'Estat 
Espanyol i al món que ja hem 
començat a constituir-nos com a 
República. 

Més enllà de la política, 
aquest desembre és temps de 
recolliment familiar, de concòr-
dia i de pau. S'acosta el Nadal, 
les neules, els torrons, el cava, 
el Tió, els Reis, els regals, els 
àpats pantagruèlics, els llumets 
a la riera, els aparadors nada-
lencs de les botigues, la nit de 
naps i cols...

Amb els millors desitjos 
de  pau i amor, la secció local 
d'Esquerra Republicana de 
Catalunya d’Arenys de Munt  
us desitgem un Bon Nadal i un 
pròsper i venturós Any Nou!

Hem d’anar a Madrid a 
reivindicar la sobirania que 
ja exercim al Parlament de 
Catalunya

Esquerra Republicana de Catalunya 
d'Arenys De Munt

Defensem 
el teu vot 

La Fira de la Llum arriba a Arenys de Munt

La Fira de la Llum va omplir la riera de parades de botiguers de l’ABIC, d’entitats locals i 
d’artesans al carrer.  També va permetre gaudir de diverses activitats.

El cap de setmana del 12 al 13 de de-
sembre va tenir lloc la Fira de la Llum 
a Arenys de Munt, organitzada per 
l’ABIC i diverses entitats del poble, 
coincidint amb el dia de Santa Llúcia.

Dissabte 12 tot el dia i diumenge 13 
al matí es van muntar diferents para-
des de botiguers associats a l’ABIC, 
d’entitats locals i d’artesans al carrer. 
També es va poder gaudir d’una fira 
d’atraccions amb inflables, passejades 
a cavall i tallers infantils.

Altres activitats van ser els tallers 
del Centre Moral, les portes obertes al 
local dels Voluntaris x Arenys de Munt, 
la parada de frankfurts de l’AMPA de 
l’Escola Sant Martí, la de decoracions 
de Nadal fetes a mà de l’Escola Sobi-

Fira de la Llum d'Arenys de Munt

El taller d’ocupabilitat per compe-
tències ha modificat les seves dates 
de realització. Finalment tindrà lloc 
dels dies 11 al 15 de gener, de 2/4 
de 10 del matí a les 2 del migdia. El 
lloc on s’impartirà serà l'Esplai de 
Jubilats.

Es vol recordar que es tracta 
d’un taller formatiu de 22 hores de 
durada que permetrà als partici-
pants millorar les seves competèn-
cies laborals

L’objectiu és que persones atura-
des inscrites al Servei Local d’Ocu-
pació aprenguin a desenvolupar 
les pròpies competències personals 
i laborals per tal de millorar llurs 
possibilitats de trobar feina.

Les persones que estiguin inte-
ressades en participar en aquest 
projecte cal que es posin en contac-
te amb el Servei Local d’Ocupació 
al telèfon 93.793.77.10, en horari de 
les 9 del matí a les 2 del migdia o 
per correu electrònic.

Canvi de dates del 
taller d'ocupabilitat 
per competències a 
Arenys de Munt

Dimecres 25 de novembre es va celebrar 
el lliurament del premi del I Concurs 
d’Emprenedoria d’Arenys de Munt. El 
guanyador és Guillem Garcia amb el 
projecte ServiTeca. Aquest és un pro-
jecte que vol impulsar la creació d’una 
nova parada d’alimentació en el Mercat 
Municipal d’Arenys de Munt, especia-

litzada en productes d’alimentació de 
qualitat i de proximitat –iogurts, vins, 

melmelades, bolets, cerveses, cafè 
italià, etc. A més a més del punt de 
venda es dona molta rellevància a les 
TIC en l’estratègia de vendes mitjan-
çant la utilització de les xarxes socials 
i la botiga online servigourmet.cat.

Els treballs previs de llançament 
del negoci ja s’han iniciat. Encara que 
el punt de venda al mercat munici-
pal no serà operatiu fins a principis 
de l’any 2016, el sistema de vendes 
online ja es troba en funcionament. 

El premiat gaudirà d’una sub-
venció de 2.500 euros, 20 hores de 
serveis d’assessorament econòmic i 
tributari, i també de la possibilitat de 
fer ús d’instal·lacions municipals per 
al llançament del negoci.

La ServiTeca de Guillem Garcia
s’emporta el I Concurs 
d’Emprenedoria

...........................................................

El projecte vol impulsar la 
creació d’una nova parada 
d’alimentació al Mercat
...........................................................

Guillem Garcia, guanyador del I Concurs d'Emprenedoria

rans, la de crispetes de l’Institut Domè-
nec Perramon, la parada de Donaviva 
i els tallers a infants de la Breda de 
l’Eixample. El Centre d’Atenció Espe-
cialitzada va vendre calendaris de la 
Fundació Nexe i va haver-hi balls de 
hip hop.

Diumenge al matí la fira va coincidir 
amb les activitats de la Marató de TV3 
que van portar a terme diferents enti-
tats del poble. A la plaça de l’Església 
es va poder gaudir de xocolatada i sar-
danes; a l’Escola Sant Martí, marató de 
Zumba; a la plaça Catalunya, petanca 
solidària; davant l’Ajuntament, música 
en viu a càrrec dels alumnes de  l'Aula 
de Música; i a partir de les 5 de la tarda, 
bingo solidari al Mercat Municipal.Fira de la Llum a la Riera
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Convergència d'Arenys de Munt

El passat dijous 26 de no-
vembre es va celebrar el 
Ple Extraordinari relatiu 
a l´aprovació dels pres-

supostos de l´any 2016. Més 
important que l´aprovació en si 
del Ple és la revisió dels comp-
tes generals a finals del 2016,  
on es podrà veure si realment 
s´ha dut a terme allò que es 
va aprovar en els pressupos-
tos anteriors o s´ha desviat de 
l´inicialment establert.

Tots els grups municipals 
varen fer les aportacions que 
creien necessàries, i en el nostre 
cas vam fer especial incís en el 
tema de la neteja, que vàrem 
considerar estava insuficient-
ment dotada,  i que creiem 
que ara mateix és el tema més 
flagrant  al nostre poble i que 
necessita una solució àgil, 
ràpida, eficient i resolutiva. 
També vam demanar que es 
milloressin zones amb man-
cança d´il·luminació,  així com 
que d´altres punts demanats 
per la participació ciutadana 
com l´arranjament de la pista es 
poguessin portar a terme però 
anant un pas més enllà,  fent un 
projecte global de reforma més 
integral,  dotar també una par-
tida pressupostaria per tal de 
donar suport legal i burocràtic a 
les entitats del nostre poble tant 
culturals   com socials i esporti-
ves, així com dotar al poble de 
punts de recàrrega ràpida per 
vehicles elèctrics d´acord a la 
moció presentada per Conver-
gència i aprovada per la majoria 
del Ple, i també una partida per 
tal de tenir un dinamitzador de 
comerç de la nostra vila entre 
altres coses. 

Tot i així no defallirem du-
rant l´any en intentar fer i dur a 
terme totes les accions necessà-
ries possibles per esmerçar els 
problemes que surtin del dia 
a dia i a través del PAM ( Pla 
d´Actuació Municipal ) marcar 
la línia del poble que volem  
per poder-lo començar a execu-
tar durant el proper 2016.

Convergència us desitja molt 
Bones Festes i que tingueu un 
Feliç i Pròsper Any nou 2016 !!!

L’avançament, per segona 
vegada consecutiva de 
les eleccions autonò-
miques, ha fet inviable 

l’aprovació, malgrat el seu 
tràmit per la via d’urgència, de 
la que havia de ser una de les 
lleis més importants d’aquesta 
legislatura al Parlament. l’Inici-
ativa Legislativa Popular per la 
renda garantida de ciutadania 
i el compromís per trencar el 
cercle de la pobresa a Catalu-
nya, en una legislatura on les 
prioritats de la Generalitat res 
tenen a veure amb les necessi-
tats reals del país.

Els socialistes considerem 
que per aquesta raó, hem donat 
suport a la declaració “Una 
Catalunya sense pobresa és 
Urgent, Possible i Necessària”.

A Catalunya hi ha més de 
103.000 llars sense cap tipus 
d’ingrés. Algunes d’elles es 
troben a Arenys de Munt. 
Malgrat els esforços del govern 
municipal hem de reivindicar 
de forma continuada que es 
tingui en compte la situació, 
necessitem que el Parlament ho 
faci possible.

Tenim coneixement de 
la carta que el president en 
funcions ha enviat al Ministeri 
d’Hisenda amb factures per un 
import de 3.150 milions d’eu-
ros pendents de Catalunya ja 
que únicament es pot finançar 
amb el FLA. Serà de rigor tenir 
coneixement de la resposta, tot 
i que esperem hagi un canvi el 
dia 20 de desembre i el seny ca-
talà torni a ser present i també 
a ser escoltat.

Quan molts de nosaltres 
seurem aquest Nadal a taula i 
la trobem plena d’aliments i de 
capricis hi haurà no gaire lluny 
de nosaltres qui no ho pugui 
gaudir de la mateixa manera. 
No ho oblideu, tot tenim una 
part de responsabilitat. 
Bones Festes.

En aquest butlletí, 'Amunt 
Arenys', els grups munici-
pals, només disposem, al 
seu final, d'un petit espai 

d'una columna per grup. Amb, 
com a màxim, 250 paraules.

Aquestes limitacions condi-
cionen molt allò que es vol dir, 
però també com es pot dir.  

Mentre, el govern disposa i 
omple tota la publicació amb 
tot l'espai que consideren d'in-
formació pròpia, sense limita-
ció de cap tipus. 

També s'informa dels plens, 
de les regidories i d'actes cultu-
rals. Amb, això sí, moltes fotos 
dels regidors del govern i cap 
dels que estan a l'oposició.

Allò que alguns dirien 'pro-
paganda municipal'.

Aquest butlletí hauria de ser 
una eina per explicar i informar 
als nostres veïns de la feina 
i projectes que es fan des de 
l’ajuntament o al poble, però 
amb la màxima neutralitat. 

Malgrat això, ens hem trobat 
que, en ocasions, se'ns ha reta-
llat l’article deixant-lo inacabat, 
segons els criteri de govern, per 
ajustar-lo a 250 paraules, fins a 
ridiculitzar el text.

Des de la nostra assemblea, 
trobem que limitar a 250 parau-
les l'espai per poder opinar so-
bre el que creiem convenient de 
la vida municipal és limitar la 
llibertat d'expressió i la llibertat 
d'opinió política. 

També volem ser tractats 
igual que la resta de grups 
quan es marca la data límit de 
presentació de l’escrit. Mentre 
a nosaltres se’ns donen uns ter-
minis, altres grups poden allar-
gar-los sense cap problema. 

I, per esvair dubtes, aquest 
escrit té 250 paraules exactes, 
comptant títol i  signatura.

OPINIÓ GRUPS MUNICIPALS I

Partit dels Socialistes 
de Catalunya d’Arenys de Munt

Grup Mixt

La pobresa és 
real, no marxa 
de vacances

No limitem la
llibertat 
d’expressió

Grup Municipal MixtCandidatura d'Unitat Popular 
d’Arenys de Munt

El pressupost municipal per 
al 2016, acabat d’aprovar 
inicialment, ens ha permès 
adonar-nos, entre altre coses, 

d’una realitat que sol passar força 
desapercebuda malgrat que els ges-
tors dels diners públics fa anys que la 
tenen ben present, segurament entre 
els pitjors dels seus malsons: el de-
goteig constant de mesures econòmi-
ques coercitives que l’estat espanyol 
imposa al sector públic en general i 
amb preocupants conseqüències pels 
municipis, en particular.

Parlem de l’LRSAL, llei de raciona-
lització i sostenibilitat de l'administra-
ció local, que entre altres subterfugis 
i sota un preocupant ús del concepte 
“racionalitat”, limita les prestacions 
que els municipis poden oferir als 
seus ciutadans, retalla competències, 
imposa límits a les despeses condi-
cionant la capacitat dels ingressos,... 
En definitiva, constituint-se en una 
fórmula més per retallar llibertats.

En les arques municipals ja no es 
tracta només de tenir recursos econò-
mics suficients, ni es tracta només de 
tenir bones idees i intencions alhora 
d’emprar-los. Tampoc es tracta només 
de saber-los gestionar; es tracta d’aca-
tar normatives i regles imposades 
contra l’autonomia municipal, que no 
permeten desenvolupar lliurement 
la gestió dels nostres recursos segons 
els propis i legítims criteris, els que 
les ciutadanes hem expressat amb el 
nostre vot.

L’RSAL fiscalitza els ajuntaments 
fins a ratllar l’ofec sota el pretext de 
l'estalvi real, que al final ni és estalvi 
ni és real, carregant sobre els muni-
cipis, l’administració més propera a 
les persones, el pes d’arreglar la crisi 
a base de viure en situacions cada 
vegada més crítiques. 

El municipis hem acabat tenint por 
al deute, entenent per deute allò que 
l’estat espanyol ha definit mitjançant 
armes com “l’estabilitat pressupos-
tària” o la “regla de la despesa”. Ens 
han venut que és una qüestió de pru-
dència en temps de crisi; però al final 
la manera com ens obliguen a gesti-
onar el deute s’ha convertit en una 
sofisticada manera de pagar-los-hi 
una mena de delme. Deslliurem-nos 
d’aquest asfíxia. Alliberem-nos de mè-
todes de govern totalitaris i despòtics. 
Deixem d’obeir els números i passem 
a sotmetre els números a la voluntat 
política i fem que aquesta voluntat 
política aixequi el vol.

Permetem-nos 
un respir
Deslliurem-nos del què ens asfixia
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