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 A A A A Acords de plecords de plecords de plecords de plecords de ple

Ple Data Punt Votació

12/05 08-11-2005 Aprovació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2006 10 f. 3 c

13/05 29-11-2005 Aprovació Modificació del contracte signat amb Ceo del Maresme

pel manteniment de les zones verdes municipals 10 f. 3 c.

13/05 29-11-2005 Aprovació de la modificació de crèdits núm. 7/05. unanimitat

13/05 29-11-2005 Aprovació del text refós del Pla Especial de Vialitat. 10 f. 1 abst. 2 c.

13/05 29-11-2005 Aprovació proposta de resolució d’al·legacions i aprovació

provisional del Pla Parcial Sector B1 10 f. 3 c.

13/05 29-11-2005 Aprovació de la proposta de noms de carrers del sector

Torrent d’En Puig unanimitat

13/05 29-11-2005 Aprovació moció que presenta el grup municipal d’ERC a favor del Drets

Humans i contra l’aplicació de la Llei antiterrorista al Sr. Jordi Vilaseca 12 f. 1 c.

13/05 29-11-2005 Aprovació proposta de modificació de dates del Ple Ordinari de

desembre unanimitat

14/05 20-12-2005 Aprovació proposta d’encomana de gestió a l’empresa municipal

GUSAM SA per a redactar l’estudi de viabilitat del pàrquing

de la UA10 8 f 3 abstencions

14/05 20-12-2005 Aprovació de la ratificació del conveni de cessió

dels terrenys de la zona esportiva de can Zariquei 8 f. 3 c.

14/05 20-12-2005 Aprovació proposta de delegació, en la Junta de Govern Local,

de la concessió de bonificacions de l’ICIO unanimitat

14/05 20-12-2005 Aprovació del pressupost 2006 i l’annex de personal 9 f. 3 abst.

14/05 20-12-2005 Aprovació de les bases de les subvencions pel 2006 10 f. 2 c.

01/06 07-02-2006 Aprovació inicial del projecte de La Nau de can Victoriano 12 f 1 abst.

01/06 07-02-2006 Aprovació de la proposta de resolució d’al·legacions i aprovació

provisional del Pla Especial d’Equipaments UA-10 unanimitat

01/06 07-02-06 Aprovació provisional de la modificació núm. 4 del Pla General

d’Ordenació d’Arenys de Munt (POUM) de creació d’equipaments

dotacionals. 10 f.  1 abst. 2 c.

01/06 07-02-2006 Aprovació de l’expedient d’incorporació de romanents Núm. 1 10 f  3 abst

01/06 07-02-2006 Aprovació inicial de l’Ordenança del Síndic de Greuges Municipal unanimitat

01/06 07-02-2006 Aprovació proposta de petició d’Ajuts per treure els símbols feixistes unanimitat

01/06 07-02-2006 Aprovació de la moció de suport al procés de pau al Sàhara

Occidental unanimitat

01/06 07-02-2006 Aprovació moció d’ERC sobre la recuperació de la memòria històrica  unanimitat

01/06 07-02-2006 Aprovació moció consensuada per donar suport a la Plataforma pel dret

a decidir 10 f. 3 abst.
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Darrer any
Entrem al darrer any d’aquesta setena legislatura
municipal en democràcia.
És l’hora de materialitzar molts dels projectes gestats
durant molt de temps.
Vam començar aquest mandat el 2003 aprovant (a
l’octubre) el nou pla general. El desenvolupament
d’aquest pla ha requerit de moltíssima tramitació
administrativa per tal de poder materialitzar-se al
carrer. Mirem l’estat d’alguns projectes:
La Riera: El projecte de canalització de la Riera s’ha demorat molt més del que
era previsible. Hem procurat fer un seguiment d’aprop d’aquest projecte per tal
que es pogués executar el més aviat possible. Som conscients dels greus
perjudicis que ens causa el retard injustificat que porta. En allò que és
competència municipal (la urbanització superficial) sí que hem fet la feina i
estem en condicions de presentar a la població un avantprojecte.
La nova biblioteca: A l’inici del 2003 ja teníem un avantprojecte. La Diputació de
Barcelona l’ha convertit en projecte i és previst que el nou edifici presideixi una
plaça a la part alta de l’Eixample. Per sota de plaça i biblioteca dues plantes
d’aparcament ens permetran treure cotxes del carrer. La tramitació d’aquest
projecte ha estat un calvari de contenciosos. Ara que sembla que hi ha nous
propietaris a la finca confiem que la negociació sigui més fluida.
El nou mercat municipal: La tramitació avança i l’avantprojecte ja va ser presentat
a la població amb motiu de la jornada en la que es va donar a conèixer els
estudis del comerç local. La combinació d’aparcament, superfície de productes
envasats i mercat per al producte fresc és la que arreu s’imposa i la que ens
recomana aquest estudi.
La nova zona esportiva: Al dret d’ocupació obtingut pel conveni ratificat pel Ple
s’hi afegeix la propietat de l’actual casal de Can Zariquey. D’aquesta manera el
patrimoni municipal creix en un equipament ja edificat i que és seu de la
Comunitat Terapèutica. El Pla especial d’equipaments (en fase de redacció)
col·locarà el pavelló, el camp de futbol, la pista descoberta i la piscina coberta
i delimitarà els espais destinats a aparcaments. El finançament que obtinguem
a curt termini de la Secretaria General de l’Esport determinarà el grau de
desenvolupament que puguem donar a aquesta zona en aquest mandat.
Habitatges socials: El sector B1 : Sobirans és el Pla Parcial més avançat i és
el lloc destinat a la primera implantació d’habitatge social.
Al costat d’aquest projectes, molta obra, alguna a punt de començar, d’altra en
execució i alguna a punt d’acabar: Ampliació del cementiri, Millores a la residència
Verge del Remei, Ampliació a l’IES Perramon, Masoveria i aparcament a la zona
del Parc Jalpí, Ascensor a l’ajuntament, Vorera i enllumenat de la carretera des
del pavelló a l’Eixample, Nova sala d’exposicions, Vestidors a la pista
poliesportiva, Nova escola bressol, Reformes a l’escorxador, Reurbanització
del carrer de les flors...
Podreu comprovar que hi ha molts fronts oberts (tot i que només parlem d’obres)
perquè són moltes les necessitats. Treballem amb la mateixa intensitat de
cada dia i acabarem i començarem el que podrem. El que importa és que no
ens aturem en aquest esforç d’aconseguir bons equipaments que millorin la
qualitat de vida del nostre poble.
I vindran eleccions i ens anirem passant el relleu perquè ja se sap que el que
uns dibuixen els altres ho construeixen i uns darrers ho inauguren. Però,
tornem-ho a dir, el que importa és caminar amb el màxim consens perquè no
ens passi allò que en algun lloc passa: que el que uns fan els altres ho desfan.

Andreu Majó i Roca, alcalde d’Arenys de Munt
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Arenys de Munt, Arenys de Mar, Canet de Mar, Sant Pol de Mar, Caldes
d’Estrac, Sant Cebrià i Sant Iscle de Vallalta, Sant Vicenç de Montalt
i Sant Andreu de Llavaneres omplen la seva cartellera d’espectacles
i actes de qualitat per celebrar la setena Primavera de les Arts

arenysAMUNT  gener-març 2006

La presentació del Cicle
El Cicle de Teatre, Música i Dansa que impulsen, de
manera anual, els pobles d’Arenys de Munt, Arenys
de Mar, Canet de Mar, Sant Pol de Mar, Caldes
d’Estrac, Sant Cebrià i Sant Iscle de Vallalta, Sant
Vicenç de Montalt i Sant Andreu de Llavaneres, ha
arribat ja a la seva setena edició. És per això que els
organitzadors han volgut mantenir el nivell d’altres
anys amb nous espectacles de qualitat. La
presentació del cicle es farà, un any més, al Centre
Moral d’Arenys de Munt, el diumenge 26 de març a
les 19.00 h. L’acte serà presentat per l’humorista
Pep Plaza. Tot i que les arrels de Pep Plaza es troben

Setena temporada de la

L’humorista Pep Plaza serà l’encarregat de presentar el VII Cicle de la Primavera
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t 16 d’abril

Música
Concert-espectacle
«Quan el temps era música»

30 d’abril
Teatre
«Mentiders»

28 de maig
Música
Espectacle líric sobre les
dones de Mozart

Divinas meet Dow
disciplines artístiq
de claqué. Han ac
Down Home és un
anys 50, el boogie
Les tres veus de D
música capaç de s
treball de les Andre
encara més força 
i l’alegria del swin

19:00 h

Mentiders, adaptació de l’obra d’Anthony Neilson, representa el debut com 
l’obra planteja dos policies matussers (Francesc Albiol i Santi Ibáñez) que n
Nadal. A partir d’aquest moment, trobem combinats tots els elements clà
arrencada fluixa, abusant de la vessant còmica dels policie
el cas d’una comèdia, està clar: fer riure. Un tre

ritme i sàpiga sintonitzar amb la platea. E
l’obra. A més dels citats Albiol i Ibáñez,
Azcona en el paper de militant antiped
paper de Carol.
L’obra, però és d’una gran ambigüita
advertir que l’obra no és per a tota la

19:00 h

19:00 h
L’òpera tradicional ens presenta la 
masculí.
En les seves òperes, MOZART de
domini, hi és subtilment manipulat.

Aquestes tres obres escrites per Lo
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de les Arts
a la ràdio i el teatre, es va donar a
conèixer a la Televisió de Catalunya,
al programa d’humor Set de Nit, que
presentava Toni Soler, on feia les
paròdies dels personatges Jordi
González, Lluís Canut i Joan
Gaspart. A més a més, recordem que
va ser l’encarregat de fer el pregó
de la Festa Major d’Arenys de Munt
l’any 2004.
La presentació també comptarà, una
vegada més, amb la participació del

conegudíssim grup de teatre local
Eskakejats i i la intervenció de la
coral de joves polonesos Voce
Segreto. Voce Segreto és una coral
de joves establerta a la Casa
Municipal de Cultura de Zöry, a
Polònia. Es tracta d’una de les corals
amateurs més actives de la regió.
La majoria dels seus components
són estudiants de l’institut Karola
Miarki, de Zöry, així com d’altres
centres educatius de la zona.

Fundada l’any 1991, la coral ha
obtingut diversos premis i ha ofert
concerts en diferents països
d’Europa, com Hongria, la
República Txeca, Bèlgica, França,
Alemanya, Àustria i Itàlia.
A l’acte de presentació hi assistiran
com sempre, els alcaldes i regidors
de Cultura que participen a la
Primavera de les Arts, així com
representants d’entitats dels
diferents pobles.

wn Home és una jove companyia de teatre musical que neix el gener de 2004. Les seves tres components provenen de diferents
ues i han format part d’altres projectes, com ara música a cappella, teatre musical, dansa contemporània i espectacles i jam sessions
ctuat a diversos llocs de Catalunya, Espanya i altres països, i han aparegut a diferents canals de televisió.
n grup sorgit a Barcelona i de difícil etiquetatge. Les seves composicions provenen d’una gamma de sons que ens acosten al swing dels
e i altres tipus de música, però amb un tractament musical del segle XXI.
Divinas porten el fil melòdic de l’espectacle, que camina amb el ritme inconfusible de Down Home. Junts proposen delectar-nos amb una
seduir el públic més exigent, amb una caracterització dels components que ajuda a traslladar-nos als anys 40. Divinas, mogudes pel
ew Sisters, donen vida a un únic so amb les seves tres veus. Ho complementen donant una imatge de diversió i seducció, i hi afegeixen
ballant claqué. L’espectacle és un esclat de sensacions on ressonen cançons que han fet història; fan arribar al públic tota la força
g, reservant un espai per a la malenconia i la dolçor.

a director d’Abel Folk. Amb una escenografia espectacular però gens ostentosa,
no gosen anunciar a uns pares que la seva filla ha mort en un accident la Nit de
ssics de la comèdia (malentesos, ensopegades, equívocs...). Tot i que té una
es, un cop superat el primer quart d’hora l’obra comença a fer el seu fet que, en
eball actoral de bona qualitat i un guió enginyós faciliten que l’obra agafi un bon
El repartiment és part del secret de l’èxit i el bon resultat global que aconsegueix
 els coneguts Mercè Comes i Enric Majó en el paper de pares de la noia, Anna

deràstia, Marc Montserrat en el paper de Mossèn Shandy i Mireia Portas en el

at. Si bé els dos policies tenen una comicitat infantil, de pallassos de circ, cal
a família. No digueu que no ho sabíeu.

dona com una figura passiva, sacrificada i, sovint, amb un final tràgic, víctima d’un entorn

escriu una dona totalment diferent: oberta, dinàmica i astuta, que domina el seu entorn en el que l’home, sovint convençut del seu

orenzo da Ponte, el seu millor amic, expressen d’una manera alegre i fresca aquesta subtil lluita de sexes.
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L’Ajuntament d’Arenys de Munt
renova la web municipal

Pol. Ind. Torrent d’en Puig, p. 2 · 08358 ARENYS DE MUNT
Tel. 93 795 11 50 Fax 93 795 10 68

 e-mail: arcs@serhs.es web: arcscatering.com

La regidoria de Comunicacions de l’Ajuntament d’Arenys de Munt ha reno-
vat la web municipal amb la intenció de convertir-la en un portal de trobada
de tots els veïns d’Arenys de Munt. S’hi pot accedir amb l’adreça
www.arenysdemunt.cat i també amb www.arenysdemunt.org. A la web s’hi
pot trobar tota la informació relativa a l’Ajuntament, contactes, tràmits, el
plens, les ordenances, el pressupost, les subvencions a entitats, cartogra-
fia, informació sobre serveis tècnics i el pla general, escoltar els últims

plens o els pro-
grames «Par-
lem del poble! i,
òbviament, tota
la informació so-
bre la nostra his-
tòria, cultura i
tradicions.
Des de la regi-
doria de Comu-
nicacions es
pretén que la
nova pàgina si-
gui la web de re-
f e r è n c i a
d’Arenys de Munt
i un punt de tro-
bada dels inter-
nautes. Per això
és imprescindi-
ble que totes les
activitats del po-
ble, no només
les que organit-
za l’Ajuntament,
estiguin pre-
sents a la web.
Per facilitar la in-

formació hi ha dos serveis principals, l’Agenda i la Web d’entitats. L’Agenda
la podeu trobar a la part esquerra de la pàgina des d’on qualsevol persona,
sense necessitat de validació, pot informar d’un acte i, poc després, el
Servei de Premsa el farà aparèixer immediatament a la web. L’altre servei
que es vol potenciar és la web de les entitats que s’hi pot accedir directa-
ment a www.arenysdemunt.org/entitats. Cada associació disposa d’un espai
pròpi que podrà mantenir molt fàcilment. Qualsevol persona, amb uns mí-
nims coneixements d’informàtica, podrà mantenir-la, i si no, es podrà en-
viar informació al departament de premsa perquè l’actualitzi, però el més
viable és que cada entitat busqui una persona que ho faci, així sempre
estarà actualitzada.

arenysAMUNT  gener-març 2006

La Festa del Carnaval
aplega molta gent

El 26 de febrer es va organitzar, un
any més, el Carnaval Infantil a
Arenys de Munt, amb l’assistència
d’un bon nombre de nens. Si bé en
un principi es preveia fer una rua pel
poble, el perill de pluja va fer que els
nens anessin directament des de la
Plaça de l’Església fins a la Sala
Municipal. Amenitzat per un grup de
música, es va celebrar la festa del
Carnestoltes amb una desfilada de
disfresses, confetti, globus gegants
i es va donar xocolata amb coca.
Segons Maribel Mozas, regidora de
Festes, «aquest any hem volgut que
tots els nens tinguessin un obsequi
i, de cara a l’any vinent, ho seguirem
fent però també volem convocar un
concurs amb tres premis». A banda
del carnaval infantil, es va organitzar
la festa del Carnaval a la Sala
Alquímia, amb la col·laboració de
l’associació Donaviva. La temàtica
de les disfresses era de mags,
bruixes i bruixots. Tant el carnaval
infantil com el d’adults va comptar
amb molta gent.

Festes del Remei

La regidoria de Festes està ultimant
els preparatius de les Festes del
Remei que se celebraran del 21 al
24 d’abril, coincidint, aquest any,
amb les Festes de Sant Jordi. El dia
21 comptarem amb la Nit Jove, amb
els grups Moby Dick i Skafam. El 22
hi hauran activitats per als menuts
amb inflables a la pista poliesportiva
i, a la nit, es farà un concert a càrrec
d’«Els Clons d’U2». El diumenge 23
els gegants d’Arenys de Munt faran
una cercavila i, a la nit, un concert
amb La Privada. El 24, comptarem
amb un especta-cle infantil a la Sala
Municipal i, a la tarda, gaudirem amb
l’actuació de Lucky Guri, Laura Simó
i Núria Feliu.
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Collsacreu
R E S T A U R A N T

El mirador dels Arenys
Especialitat Cuina Catalana. Tanquem els dijous

Arenys de Munt (Barcelona)
Ctra. d’Arenys de Munt a Sant Celoni km. 7800

Tel. 93 793 84 99 / 93 795 01 21

C/ de la Generalitat, 5-7, 1r 3a.
Tel. 93 793 81 56 · 93 795 01 88

08358 Arenys de Munt (Barcelona)

Els col·laboradors de Ràdio Arenys
de Munt han creat una associació
sense ànim de lucre que es diu
«Ràdio Associació d’Arenys de
Munt». Aquesta entitat ha de servir
de paraigües per gestionar millor la
feina actual de la Ràdio, sobretot pel
que fa referència a la publicitat. Tots
els membres i col·laboradors en
podran ser socis així com totes aque-
lles persones que també ho vulguin.
També servirà per poder formalitzar
millor les relacions amb l’Ajuntament
i poder demanar subvencions a al-
tres administracions.

Nova web de Ràdio
Arenys de Munt

Ràdio  Arenys de Munt té un nou por-
tal web. El nou espai inclou tot el que
envolta la ràdio, com la programa-
ció, la possibilitat d’escoltar la ràdio
en directe, el servei de ràdio a la carta
i una altra novetat que és l’àlbum de
fotos. El nou web també incorporarà
properament una secció de notícies
perquè els oients també les puguin
consultar per internet. A la pàgina
també es poden consultar les tari-
fes de publicitat. A banda de les no-
ves seccions que innoven l’antic dis-
seny del web, Ràdio Arenys de Munt
també dedica una part de l’espai al
poble. En la secció s’explica on està
ubicat Arenys de Munt i també les
tradicions que s’hi celebren.

Els col·laboradors de
Ràdio Arenys de Munt
creen una associació

arenysAMUNT  gener-març 2006

Una vegada va
quedar clar, en la
primera fase de
l’estudi, que el
Mercat Municipal
d’Arenys de Munt
no reuneix les
característiques
a r q u i t e c t ò n i -
ques adients per
poder desenvo-
lupar l’activitat
comercial amb
tota cura, el 14
de febrer es van
presentar els re-
sultats de la se-
gona fase de l’estudi
del mercat que es va
engegar fa mesos.
Del resultat de
l’estudi es de-
mostra que la
c o n s t r u c c i ó
d’un nou mer-
cat és viable
per a Arenys de
Munt. Durant la pre-
sentació, que va
comptar amb la presència
del Diputat de Comerç, Jaume
Vives i del gerent de la Xarxa de Mer-
cats Municipals, Albert Forcades, es va
fer públic l’avantprojecte i es va apuntar com havia de ser el nou mercat, el
número de parades, superfíe i els diferents productes que s’hi podien
vendre. El nou mercat d’Arenys de Munt comptarà fins i tot amb zona de
càrrega i descàrrega i amb una sala polivalent per a fer-hi cursos i con-
ferència per als paradistes i per als mateixos usuaris. L’estudi, fet per
Auren Consults, ha estat subvencionat per la Diputació de Barcelona.

El 14 de febrer es van donar a conèixer els  resultats de la
segona fase de l’estudi del Mercat Municipal elaborat per
Auren Consultors, amb la presència del diputat de comerç
Jaume Vives i del director de la Xarxa de Mercats Municipals,
Albert Forcades.

Presenten la segona fase de
l’estudi del Mercat Municipal

ASSESSORIA

FLORES
LABORAL FISCAL

ASSEGURANCES SCP
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L’Ajuntament d’Arenys de Munt aprova,
per unanimitat, el Pla Local de Joventut
Al ple extraordinari del 9 de març l’Ajuntament d’Arenys
de Munt va aprovar, per unanimitat, el Pla Local de
Joventut, a proposta de la regidoria de joventut.
L'objectiu d'aquest pla és oferir una àmplia oferta
lúdicoeducativa als joves, "fomentar l´esperit associatiu
i donar informació sobre tots els temes potencials del
seu interès (estudis, feina, oci, habitatge, viatges...)". A
més, amb aquest pla també es vol aconseguir la
"transversalitat entre les regidories que actuen amb
els joves" per fer més efectiva aquesta tasca.
El Pla Local de Joventut, a banda d'analitzar
àmpliament l'activitat juvenil del municipi, explica quins
són els projectes d'aquest àmbit que es realitzaran
entre els anys 2006 i 2008. Aquests projectes són el
Punt d'Informació Juvenil, El CAP es mou, PIJ Mòbil,
Informa't del teu futur,  Xarxa d'ordinadors, Punt
d´habitatge jove, Consell Municipal, Suport al teixit
associatiu, Viver de Projectes, Formació en el lleure,
Punt Jove de Treball, Projecte de Serveis Voluntaris, Projecte Trenca't, Festival Robanaps i Sortides a la neu. En tots
aquests projectes s'invertiran 29.800 euros.

A inicis d’any va començar
l’ampliació de l’Institut
Domènec Perramon
d’Arenys de Munt, unes
obres que tenen una
durada aproximada de 18
mesos i que consisteixen
en la construcció d’un
gimnàs soterrat on fins fa
unes setmanes hi havia la
pista de l’Institut. Sobre
d’aquest hi haurà una altra
pista poliesportiva.
També està previst cons-
truir un nou pati amb un
espai perquè els alumnes
s’hi puguin estar quan
plogui. A banda d’això, es
farà una cuina-menjador i
més aules pels estudiants.
Amb tot això, s’aconseguirà
crear una línia més per a
secundària, que en tindrà
tres, i una altra línia per a
batxillerat, que n’acabarà
tenint dues.
Un dels aspectes més
importants de l’ampliació
és la supressió de les
barreres arquitectòniques
per tal que la gent amb problemes de mobilitat pugui accedir a l’Institut.
Durant el temps que duraran les obres  s’ha instal·lat una tanca de seguretat
al voltant del recinte per tal d’evitar qualsevol tipus d’accident.

Comencen les obres d’ampliació
de l’IES Domènec Perramon

L’Ajuntament d’Arenys de
Munt, sensible amb
l’atenció a la dependència

La regidora de Benestar Social,
Montserrat Carreras, va participar, a
inicis de març, al Fòrum de Regidors
i Regidores de Benestar Social de
la Diputació de Barcelona, amb
l’objectiu d’analitzar els canvis i les
oportunitats sobre l’atenció a la
dependència i el foment a l’auto-
nomia personal en l’àmbit local.
Com a resultat, el Fòrum ha
estructurat sis grans temes a
treballar pels diferents regidors: la
coordinació sociosanitària, el foment
de l’autonomia personal, el suport
a les famílies cuidadores, la qualitat
en els serveis a la dependència,
l’impacte de les legislacions en el
món local i l ’atenció a l’alta
dependència. En aquest acte, també
va participar-hi el director de
l’IMSERSO, Àngel Rodríguez, qui va
oferir als assistents una conferència
que es va centrar en detallar l’articu-
lació d’aquestes noves lleis i la seva
posterior adaptació en l’àmbit muni-
cipal. Els regidors també van aprofi-
tar per presentar les conclusions de
les actuacions de 2005-2006 i tam-
bé per presentar els treballs per al
2006-2007. Arran d’aquest Fòrum,
els participants gaudiran de ses-
sions de treball, amb què visitaran
un equipament i coneixeran dife-
rents experiències municipals.
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El nou taller Ocupacional
rehabilita la masoveria Jalpí

El 12 de desembre es va
posar en marxa un nou
Taller d’Ocupació, en
aquesta ocasió de l’espe-
cialitat de Construcció.
Aquest projecte està cofi-
nançat pel Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya, el Fons
Social Europeu i l’Ajunta-
ment d’Arenys de Munt.
Al llarg de 12 mesos, 8 per-
sones desocupades, ma-
jors de 25 anys; alternaran
classes teòriques i pràcti-
ques específiques de l’ofici
de paleta amb la realització
de feina efectiva mitjançant
el treball d’obra. Els serveis
tècnics municipals ofe-
reixen les classes teòriques
i el docent del taller ofereix
les classes pràctiques.
L’objectiu és que en finalit-
zar el taller els participants
assoleixin la capacitació per
a desenvolupar adequada-
ment l’ofici de paleta i, per
tant, tinguin millors oportu-
nitats a l’hora de buscar una
feina.

Les obres a través de les que els participants aconsegueixen l’experiència
professional han de ser necessàriament obres d’interès social i d’utilitat
pública. Entre d’altres s’està portant a terme la rehabilitació d’un edifici
municipal, l’antiga masoveria del Castell Jalpí, situada dins del Parc de
Can Jalpí. També col·laboren en diverses obres que realitza la brigada i
també s’integren directament en l’equip d’organització de la Diada de la
Puntaire de Catalunya, el dia de Sant Joan. La realització de l’obra de reha-
bilitació d’aquest edifici permetrà la recuperació per al municipi d’aquest
espai que fins ara tenia un ús privat. És un edifici situat al costat del passeig
de Can Jalpí i al lateral del Parc. També s’hi construiran uns lavabos d’accés
públic. El proper 23 d’abril, diada de Sant Jordi, aprofitant la inauguració del
Parc, tots els veïns tindran ocasió de participar en una jornada de portes
obertes per tal d’apreciar l’evolució de les obres.
Des de la regidoria de Promoció Econòmica es dóna tot el suport perquè el
taller tiri endavant i perquè aquestes persones, un cop hagin acabat el taller,
puguin optar a una feina gràcies als hàbits de treball que hauran assolit i al
millor nivell de formació al que tenien.

Els alumnes de l’institut
gaudeixen del programa
«Salut i Escola»

Des de fa setmanes els estudiants
de l’Institut d’Ensenyament Secun-
dari Domènec Perramon  gaudeixen
del programa Salut i Escola, una
iniciativa que va dirigida
principalment als estudiants de 3r i
4t d’ESO dels centres públics i
privats de tot Catalunya. Aquest
programa, promogut pel Depar-
tament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, conjunta-
ment amb els centres, té l’objectiu
de millorar la coordinació entre
escola i serveis de salut per donar
resposta a les necessitats dels
adolescents. Amb les sessions
també es vol transmetre als joves la
promoció d’una vida saludable i
detectar problemes de salut per
intervenir-hi.
Les consultes que fan els alumnes
es realitzen els dijous de 12 a 1 i
tracta de resoldre problemes
relacionats amb la salut afectiva i
sexual, la salut mental i per últim la
salut alimentària. En aquest sentit,
una infermera del Centre
d’Assistència Primària d’Arenys de
Mar és la persona que s’encarrega
d’assessorar els interessats de
manera totalment confidencial
sobre aspectes com la sexualitat,
problemes de conducta, transtorns
en l’alimentació i problemes amb
les drogodependències. Els
estudiants, fins ara, s’han mostrat
molt receptius amb aquesta
iniciativa.

benestar · cultura · ensenyament · esports · joventut · sanitat· solidaritat · participació



El 15 de gener Arenys de
Munt va celebrar la 26a
Fira de Sant Antoni Abat,
amb la qual es va tornar a
recuperar la tradició dels
populars tres tombs. La
celebració va començar a
partir de les 9 amb la
inauguració de la fira. A
partir de dos quarts d’11,
es va concentrar la
seixantena de cavalls a
l’Eixample i van iniciar els
tres tombs. Els animals
van baixar per la riera i van anar per la Plaça de l’Església, pel carrer Borrell,
Josep Maria Soler i el recorregut va concloure al carrer de les Flors. Després
dels tres tombs, hi va haver una beneïda de cavalls i animals i un refrigeri
popular per a tothom. A banda dels tres tombs també hi va haver parades
d’artesans amb productes d’alimentació i artesania, i també una
demostració d’oficis com el ferrer, el bufador de vidre, el cisteller i molts
d’altres. L’Agrupació de Bonsais de Caldes també va organitzar la IX Mostra
de Bonsais. Segons la regidora de Festes, Maribel Mozas, «és important
que el nostre poble mantingui les tradicions i en recuperi, com la dels tres
tombs, que feia molts anys que no es feia».
.
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Arenys de Munt recupera la
festa dels Tres Tombs

Mor Joan Miquel,
el primer alcalde
en democràcia

Joan Miquel, el primer alcalde en
democràcia a Arenys de Munt va
morir divendres 13 de gener a la
tarda. L’enterrament es va celebrar
l’endemà amb una nombrosa
presència d’autoritats.
Joan Miquel va tenir, al llarg de la
seva vida, un paper destacat en la
política local. En guanyar les
eleccions l’any 1979 va optar per fer
un govern de concentració que va
incloure els diferents grups polítics
amb representació municipal.
Durant el temps que va estar al
capdavant del govern, Joan Miquel
va lluitar per acabar les obres del
pavelló esportiu, la instal·lació d’un
nou enllumenat a la Riera, l’obertura
del vial del cementiri, l ’eixam-
plament de la carretera des del pont
cap avall i la construcció del pas
subterrani per entrar i sortir del barri
de Sant Carles.

El «Caga Tió» torna un
any més per Nadal

Un any més, des de la regidoria de
Joventut s’ha portat a terme el «Caga
Tió». L’activitat va tenir molt d’èxit de
públic i va comptar amb una gran
animació musical nadalenca. Com
sempre, com que el tió no pot men-
jar tot el que se li porta, tots els  pro-
ductes que es van recaptar, es van
repartir entre la gent del poble que
no té recursos, amb l’ajuda de Càri-
tas. D’altra banda, Creu Roja Joven-
tut també va fer la seva tradicional
marató radiofònica per recollir jogui-
nes, amb la col·laboració de la regi-
doria de Joventut.

benestar · cultura · ensenyament · esports · joventut · sanitat· solidaritat · participació
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Després de diverses nego-
ciacions amb el propietari
de Can Zariquei, l’Ajunta-
ment d’Arenys de Munt ha
aconseguit que tant el te-
rreny com el geriàtric que hi
ha actualment a la zona si-
guin de propietat municipal.
Aquest fet es va realitzar mi-
tjançant una gestió urbanís-
tica. Aconseguir que Can Za-
riquei sigués propietat del consistori és el primer pas que s’havia de reali-
tzar per fer possible, en un futur, la zona esportiva mancomunada que volen
realitzar Arenys de Munt, Arenys de Mar i Sant Iscle de Vallalta.

Can Zariquei ja és del poble
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Subvenció per al Sant Martí
La Generalitat de Catalunya
ha concedit una subvenció
de 50.000 euros a
l’Ajuntament d’Arenys de
Munt per portar a terme la
segona fase de renovació de
la instal·lació elèctrica del
CEIP Sant Martí. Segons Nú-
ria Fontbona, regidora
d’Ensenyament, «l’edifici del
CEIP Sant Martí, donada la

seva antiguitat, necessita moltes inversions, que es van fent mica en mica».
D’altra banda, l’Ajuntament també ha destinat una partida de  22.500 euros
per renovar la xarxa de clavegueram del centre.
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Servei de mediació
sòciocomunitària

Des del mes de febrer els veïns
d’Arenys de Munt tenim a la nostra
disposició una nova eina de
participació ciutadana. Es tracta del
servei de mediació sociocomu-
nitària, amb el qual es podran
comunicar els conflictes que puguin
sorgir a nivell veïnal, comercial,
familiar, etc. Aquest servei el presta
una empresa externa a l’ajunta-
ment. Els mediadors procuraran
que ambdues parts arribin a un
acord. El servei, que es presta a
través d’una empresa externa a
l’Ajuntament, és gratuït, confidencial
i amb la intenció de donar resposta
ràpida als conflictes. L’oficina del
servei de mediació socioco-
munitària estarà situada a la
primera planta de l’edifici de
l’ajuntament i l’horari d’atenció al
ciutadà és els dimecres i divendres
de 4 a 7 de la tarda.

arenysAMUNT  gener-març 2006

El ple ordinari del 9 de març
va aprovar, per unanimitat,
la proposta de  creació de
la figura del síndic de la vila
amb l’objectiu de vetllar i
garantir els drets dels
ciutadans d’Arenys de
Munt. Aquesta figura
realitzarà les funcions del
Síndic de Greuges però en
termes municipals, per la
qual cosa s’anomenarà el

Síndic de la Vila. En un termini de 30 dies es podran realitzar al·legacions i/
o suggeriments a aquesta proposta. En cas que no se n’hi presenti cap,
aquesta figura quedarà aprovada i es podrà procedir a la seva elecció.
El Síndic de la Vila, en el desenvolupament de la seva tasca, podrà
supervisar les activitats de l’Ajuntament d’Arenys de Munt però sense entorpir
el seu funcionament normal. A més, la seva funció serà examinar i resoldre
les queixes formulades pels ciutadans. També podrà actuar com a mediador
de les parts enfrontades, sempre que les parts ho consenteixin. Anualment,
i dins del primer quatrimestre de l’any, el Síndic haurà de presentar al Ple
de la Corporació un informe de les seves actuacions durant l’any anterior.
El Síndic de la Vila haurà de complir les seves funcions amb independència
i objectivitat. Per aquesta raó, la seva figura és incompatible amb qualsevol
càrrec polític o funció en una administració pública local.
La persona que ocupi aquest càrrec serà escollida per Ple i nomenada per
l’alcalde. Aquesta persona ha de ser major d’edat, gaudir de la plenitud de
drets civils i polítics, tenir la condició civil de català i ser veí o veïna d’Arenys
de Munt. El càrrec de Síndic de la Vila tindrà una durada de 5 anys i una
mateixa persona no podrà exercir aquest càrrec més de dos mandats
consecutius.

Arenys de Munt crearà la
figura del síndic de la Vila

L’Ajuntament d’Arenys de Munt presenta
la XIX Diada de la Puntaire de Catalunya
El 28 de gener, l’alcalde d’Arenys de Munt,
Andreu Majó, la regidora de Cultura, Núria
Fontbona i el regidor de Promoció Econòmica,
Xavier Roca, van assistir a l’Assemblea de
Puntaires de Catalunya amb l’objectiu de
presentar la XIX Diada de la Puntaire de
Catalunya, que se celebrarà a Arenys de Munt
aquest proper 24 de juny. La trobada va servir
per donar a conèixer el programa d’aquesta
diada tan especial per al poble.
En el programa provisional és prevista una
demostració del treball de la punta que es farà
a la riera. El més significatiu d’aquesta diada,
però, és la commemoració que es farà a
l’exposició que es va celebrar al poble l’any 1906
i que va tenir un ampli ressò en la societat de
llavors.
L’Ajuntament d’Arenys de Munt calcula que
aquest dia puguin arribar a acollir unes 3.200
puntaires, i és per això que s’indicarà de manera
molt clara com estaran situats els diferents punts d’atenció. Cal tenir present que la Diada de la puntaire de
Catalunya coincidirà amb la VII Fira de la Cirera d’en Roca, una festa que porta molta gent a Arenys de Munt.

benestar · cultura · ensenyament · esports · joventut · sanitat· solidaritat · participació



se
rv

ei
s 

ge
ne

ra
ls

612

se
rv

ei
s 

ge
ne

ra
ls

arenysAMUNT  gener-març 2006

comunicacions · hisenda · junta de contractació  · règim interior · promoció econòmica

El turisme és un important motor de
l’economia. Representa l’11% del
PIB. L’estat espanyol és el segon
mercat mundial per turistes rebuts i
Catalunya el setè. Dins l’Estat es-
panyol, Catalunya  ocupa el primer
lloc en moviment turístic.
Segons els experts, l’any 2020 es
produiran 1500 milions de viatges
arreu del món, per tant, el Turisme
és un sector amb moltes oportuni-
tats.
El turista és cada vegada més ex-
pert, exigent, actiu i independent;
més preocupat pel medi ambient i
exigirà a  les seves destinacions,
experiències gratificats i valors afe-
gits.
El nivell de maduresa del turista o
visitant fa que qualsevol producte
turístic reuneixi las característiques
d’identitat i diferenciació.
Convençuts que l’activitat turística és

Es presenta el Pla de Dese
Turístic d’Arenys de

de gran
interès per
a fomentar
l ’ ac t i v i t a t
econòmica
dels muni-
cipis; -que
pot poten-
ciar el de-
s e n v o l u -
pament de
noves ini-
c i a t i v e s
empresa -
rials i per
tan la crea-
ció de llocs
de treball-,
ja fa uns
m e s o s
vam començar a treballar en el  Pla
de Desenvolupament Turístic. Les
preguntes fonamentals sobre les

quals havíem de treballar eren les
següents:

1)  Quins són els actius del poble
que podríem promocionar millor?
2) Quines són les potencialitats fu-
tures?
3) Treballar en xarxa. Com agrupar
els productes d’una zona  que inclo-
gui els pobles més  propers i  confi-
gurar  una  oferta potent?
4) Com potenciar els nostres pro-
ductes en la Marca «Costa del Ma-
resme»?
Haurem de ser realistes i objectius
en la creació de productes turístics.
S’han de tenir punts de vista sincers
i valents, prediccions i reflexions se-
rioses a la hora de prioritzar ofertes
i crear nous pols d’interès, que si-
guin coherents amb el nostre terri-
tori i el nostre municipi.

El dia 2 de març va tenir lloc, a la Sala Municipal, la presentació del Pla de Desenvolupament
Turístic d’Arenys de Munt. Aquest estudi, que ha comptat amb el suport de la Generalitat de
Catalunya i la Diputació de Barcelona, l’ha desenvolupat l’empresa experta en turisme, Atí-
Markefin Assessors Turístic i de Marketing.
Per a l’elaboració de l’estudi s’han realitzat diverses sessions de treball amb representants
del teixit empresarial, polítics i tècnics i visites in situ del principals recursos del territori. Un
cop presentades les principals conclusions del sistema turístic d’Arenys de Munt, -on el
comerç, la Riera, la Cirera d’en Roca i la tradició de Puntaires són els principals elements
diferencial i definit en Model Turístic-, es va exposar el programa d’actuació i les accions a
desenvoupar per arribar a assolir aquest model.

La Cirera d’en Roca té un paper destacat en el Pla de Desenvolupament Turístic

El patrimoni local és clau per intensificar el «turisme de proximitat»
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Especialitat en entrepants calents
Conserves de les ries gallegues

Local climatitzat

Sant Martí, 42 · 08358 Arenys de Munt · Tel. 93 793 93 25

RoviraCafè

La cultura és un element fonamen-
tal en tota proposta turística. El tu-
rista de cultura és una persona for-
mada i respectuosa amb l’entorn.
El Pla es centra bàsicament, si més
no en una primera fase, a captar o a
incrementar l’anomenat «Turisme
de proximitat», és a dir aquelles per-
sones que passen mig dia o un dia
fora de la seva llar o hotel, on gau-
deixen d’uns dies de descans i oci,
i volen visitar llocs d’interès, bé si-
gui pel seu patrimoni arquitectònic,
bé per les seves activitats culturals i

lúdiques. Són persones que volen
passejar pel territori, dinar als res-
taurants per tastar les especialitats
gastronòmiques i/o efectuar com-
pres en els comerços dels llocs que
visiten.
En una segona fase, es contempla
la possibilitat de creació de places
d’allotjament ( amb un sostre aproxi-
mat de 150 places en total) en for-
mat de cases rurals, masies o ca-
ses rehabilitades pensant amb els
turistes o visitants, i/o fins i tot ho-
tels petits. També s’apunten nous

pols d’atracció relacionats amb la
natura i altres productes que ja te-
nim, però que no estan suficient-
ment potenciats. El millor atractiu
d’un poble és el seu propi ambient.
La presentació pública, que va tenir
un bon èxit de convocatòria, era un
objectiu important, ja que és el pro-
pi ciutadà qui ha de ser coneixedor
del potencial   del Turisme, dels re-
cursos del municipi i de les accions
a portar a terme, sempre amb la pre-
misa d’una bona planificació i co-
herència amb el territori i municipi.

El Pla de Desenvolupament Turístic d’Arenys de Munt es va presentar a principi de març a la Sala Municipal

envolupament
 Munt
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Clavells per a tothom
L’Associació Donaviva es va afegir
amb un acte simbòlic a la celebra-
ció del Dia Internacional de la Dona.
Diferents integrants de l’entitat van
repartir clavells a totes les dones
que van passar per la Plaça de
l’Església des de les 12 del migdia.
Amb aquest acte es va voler com-
memorar el 8 de març i també es va
voler incidir en el record i tenir pre-
sents idees de futur, en les quals la
dona ha de tenir un paper destacat.
També es van repartir fulletons in-
formatius sobre la tasca que fa
l’Associació i sobre com
subscriure’s.
Alguns centres d’ensenyament tam-
bé es van afegit amb diferents ma-
nifestos al Dia Internacional de la
Dona. Aquest és el cas de l’IES Do-
mènec Perramon que va elaborar un
manifest on es deia que encara cal
avançar molt en la societat perquè
la dona aconsegueixi un estatus
més igualitari.

La Sala Municipal va acollir, el
dissabte 4 de març, el primer
fòrum d’educació d’Arenys de
Munt, una iniciativa
promoguda per la regidoria
d’ensenyament que va
convidar a la participació
d’arenyencs i de persones
vinculades a l’àmbit educatiu.
Durant la celebració d’aquest
acte, es va presentar el procés
d’elaboració del Projecte
Educatiu de Ciutat (PEC) en
el qual s’ha estat treballant
amb diferents comissions

que han realitzat propostes sobre àmbits com la mobilitat, el lleure i la
sostenibilitat. En l’acte també es va presentar la diagnosi que ha fet
l’empresa GOC sobre la realitat educativa d’Arenys de Munt.
El PEC va començar a caminar a Arenys de Munt el passat mes de setembre.
Després de comprovar l’èxit que havia tingut en diferents ciutats pioneres
com Barcelona, l’Ajuntament va decidir apostar per aquest projecte que es
basa en la participació ciutadana, la planificació estratègica i la 
corresponsabilitat social en l’educació formal, no formal i informal. El
projecte també posa l’educació al centre del debat ciutadà a partir de la
construcció d’una xarxa educativa ciutadana. Des de llavors i fins ara, es
va crear un nucli impulsor d’on van sorgir els diferents grups de treball que
s’han centrat en àmbits específics. D’altra banda i a fi de poder atendre les
propostes dels grups de treball i els suggeriments, l’Ajuntament va obrir
l’Oficina Tècnica del PEC.

El projecte de l’Escola
Bressol va endavant

L’Ajuntament d’Arenys de Munt ha
signat amb la Generalitat de Cata-
lunya el compromís de tirar enda-
vant l’Escola Bressol Municipal. En
aquests moments s’està redactant
el projecte bàsic de construcció i el
plec de clàusules que ha de regir el
funcionament del centre, que serà
de gestió indirecta.
L’Escola Bressol Municipal es pre-
veu que es construeixi en un solar
proper a l’Escorxador. De moment,
l’Ajuntament ja té 1500 m2 de te-
rreny qualif icats com a zona
d’equipaments i s’ha fet gestions per
arribar fins als 2000 m2 mitjançant
un conveni urbanístic amb els pro-
pietaris del terreny del costat. Ara per
ara es projecta fer un centre per a
94 places tot i que el mapa escolar
en comptabilitza únicament 60.
L’increment de places respon, se-
gons Núria Fontbona a les previsio-
ns de la diagnòsi educativa que ha
elaborat l’Ajuntament, on es preveu
un important creixement demogràfic
en els propers anys.

Arenys de Munt celebra el
primer fòrum de l’educació

En el ple del 3 de
març d’aquest any,
l ’ A j u n t a m e n t
d’Arenys de Munt va
aprovar el Reglament
de Participació Ciuta-
dana, un document
que emana del Pla
director de Participa-
ció i pretén regular
algunes de les accio-
ns proposades i
també tot d’elements
per facilitar i ordenar
la participació ciuta-
dana. El Reglament
de Participació Ciutadana estableix que totes les persones tenen dret a
estar informades i a demanar aquesta informació. També es poden plante-
jar accions o activitats municipals d’acord al que estableix el ROM i a inter-
venir en les sessions públiques municipals. El document també estructura
els diferents òrgans de participació ciutadana amb què compta Arenys de
Munt així com també com fomentar les metodologies participatives de la
població. Segons Alfons Molons, regidor de Participació Ciutadana, «amb
l’aprovació del Reglament, s’ha fet un pas més per millorar la participació i
també per millorar la democràcia local».

S’aprova el Reglament de
Participació Ciutadana

El Reglament és fruit del Pla Director de Participació Ciutadana
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Durant el març i per cin-
què any consecutiu,
l’Ajuntament d´Arenys
de Munt, a través de la
regidoria de Governació
i pels monitors
d´educació per a la mo-
bilitat segura de la Poli-
cia Local, porta a terme
al CEIP Sant Martí i al
CEIP Sobirans, sessio-
ns d´educació per a la
mobilitat segura.
S’adreça als cursos de
1r, 3r i 5è de primària, i
es treballa amb cada
grup en dues
sessions teòriques que
es porten a terme en
una aula de l’escola, i
una tercera sessió -de
tipus pràctic- que té lloc
en el parc de bicicletes
cedit pel Servei Català
de Trànsit, que s´ha
instal·lat a la plaça de
l´Església durant els

dies 20, 21, 22 i 23 de març.
D’altra banda la Policia Local té previst també portar a terme, com en anys
anteriors,  juntament amb els professors de l´IES  Domènec Perramon, un
crèdit de síntesi adreçat als alumnes de 2n. d´ESO sobre Educació Viària,
en el qual hi col·laboraran els monitors d´educació per a la mobilitat segura
de la Policia Local, el cap local de Sanitat, Dr. Joan Costa, el monitor de
l´Institut Guttmann de Barcelona, Jaume Tort i el Servei Català de Trànsit,
que cedeix el parc de ciclomotors.
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La Policia Local fa classes
d’educació vial a les escoles

La Policia Local
intensifica la
vigilància nocturna

A final d’any la Policia Local va mun-
tar un dispositiu especial de vigilàn-
cia nocturna a causa de l’onada de
robatoris a d’altres pobles del Ma-
resme produïts per lladres silencio-
sos.  Arran d’això,  el 17 de gener la
Policia va trobar un vehicle prop de
Collsacreu que moments abans
havia estat abandonat i tot indica
que havia estat utilitzat per portar a
terme un robatori a Vallgorguina.
Dies després, el 26 de gener diver-
sos agents de la Policia Local va
topar cara a cara amb un cotxe de
pressumptes lladres silenciosos. El
fet és que un dels agents els va iden-
tificar perquè quatre dels ocupants
duien passamuntanyes i, el conduc-
tor, la cara descoberta. El cotxe, que
havia estat robat el dia abans a Ta-
rragona, va començar a circular
marxa enrere uns 60 o 70 metres
fins que va topar contra un mur.
D’altra banda, a inicis de febrer la
Policia Local va detenir dues perso-
nes sospitoses de robar benzina de
prop de 8 cotxes, tots ells estacio-
nats a l’aparcament del Rial Bellso-
lell. Els dos sospitosos van ser tras-
lladats a la comissaria dels Mossos
d’Esquadra i s’està investigant si
aquests dos detinguts són també
els autors d’un robatori a una ofici-
na d’una nau del Polígon Industrial.

L’agent de policia José
Estanislao s’ha jubilat

El 17 de desembre es va celebrar el
sopar de jubilació de l’agent José
Estanislao Ramirez. Més conegut
com a «Pepe», l’agent ha estat gai-
rebé 25 anys en actiu a Arenys de
Munt i de tots aquests anys cal des-
tacar l’esperit de servei que sempre
ha tingut cap al seu poble i a la seva
gent.  A l’acte de comiat hi van as-
sistir tots els companys de la Poli-
cia Local, representants polítics i
companys de l’ajuntament.

La Policia sanciona els vehicles
amb un nou sistema electrònic
L’Ajuntament d’Arenys de Munt ha signat amb la Diputació de Barcelona un
conveni de cessió d’un aparell PDA que gestiona electrònicament les de-
núncies dels agents de policia de la població. La PDA de la Diputació ve
acompanyada d’una impressora de butxaca des d’on surt la denúncia i les
dades són enviades directament a l’Organisme de Gestió Tributària de la

Diputació de Barcelona.
L’Ajuntament d’Arenys de Munt
ha rebut en dipòsit, per un pe-
ríode de tres mesos, la PDA i la
impressora de manera gratuïta
i únicament ha hagut d’assumir
el cost de la instal·lació del pro-
grama de gestió i els impresos
necessaris per portar a terme
les denúncies. Una vegada
passi aquest període l’Ajunta-
ment valorarà l’experiència i
decidirà si s’aposta definitiva-
ment per aquest nou sistema.
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L’Ajuntament d’Arenys de Munt va
aprovar el pressupost per aquest
2006, el 20 de desembre en sessió
plenària. El regidor d’hisenda, Marià
Garriga va voler destacar el caràcter
participatiu que va voler atorgar al
pressupost dient que «ha estat el
resultat de recollir les aportacions i
suggeriments de tothom qui ha
volgut fer-los, des dels treballadors
i funcionaris municipals, regidors i
regidores de l’equip de govern i dels
grups de l’oposició, així com també
dels ciutadans i ciutadanes que
varen assistir a les jornades dels
passats dies 30 de novembre i 7 de
desembre a Can Borrell, amb la
proposta de presentació dels nous
projectes d’inversió pel 2006».

L’anàlisi
Cal distingir, en primer lloc, el pres-
supost propi de l’Ajuntament amb
un estat d’ingressos de
6.823.531,89 euros i amb un estat
de despeses igual, essent els re-
cursos ordinaris previstos de
5.753.449,20 euros.
La societat municipal GUSAM SA va
presentar, amb la seva previsió, un
estat previst d’ingressos de
4.064.687,41 Euros i de despeses
4.058.2245,79 Euros.
El pressupost consolidat, una vega-
da deduïdes les transferències in-
ternes, ha quedat establert en la
quantitat total de 10.881.757,68
euros pel que fa a la previsió de des-
peses i 10.888.219,30 euros pel que
fa la previsió d’ingressos.

Els ingressos
Del pressupost d’ingressos cal des-
tacar, segons Marià Garriga, un in-
crement de l’IBI a conseqüència de
la revisió cadastral i la reducció del
tipus impositiu que ha passat del
0,78 al 0,76%. També s’ha incre-
mentat l’import de la partida de l’IBI
urbana, en base a les previsions de
recaptació per a noves liquidacions.

S’aprova el pressupost mu
amb un increment 

Aquestes previsions de recaptació
responen a l’evolució dels ingres-
sos al llarg del 2004 al 2005. Per
exemple, les taxes s’han incremen-
tat en funció del recaptat al llarg de
l’any 2005 i de les modificacions in-
troduïdes a les ordenances fiscals.

Les despeses
Amb caràcter general, les nòmines
del personal s’han incrementat en
els termes que estableix
l’avantprojecte de la Llei de Pressu-
postos de l’Estat per al 2006. Tam-
bé s’han creat noves places per co-
brir necessitats.
Per regidories, s’ha habilitat una
partida especial a Cultura amb
30.000 euros per a la Diada de Pun-
taires de Catalunya. També es con-
templa un important increment de
les subvencions a entitats benèfi-
ques, esportives, lúdiques i  veïnals
del nostre municipi i es faran apor-
tacions importants a projectes de
solidaritat i cooperació.
També es vol crear un Pla d’estalvi
energètic i fer una auditoria respec-
tiva amb 17.000,00 euros amb la co-
rresponent reducció de la factura
d’energies que l’actuació compor-
tarà.
Pel que fa a la regidoria de Comuni-
cació, es destinen dues partides
especials: una per la contractació
del Servei de Premsa Municipal i una
partida per a la creació del futur con-
veni especial de la Radio amb
21.000 euros inicials. També es re-
serven 2.000 euros per a la regido-
ria d’Igualtat de gènere.

Les inversions
Les inversions que preveu fer
l’Ajuntament d’Arenys de Munt du-
rant aquest any pujaran un total de
1.134.082,69 euros, un 26,07% més
respecte a l’any 2005.  A més a més,
segons Marià Garriga «la seva com-
posició inicial ve donada pels im-
ports que s’arrossegaran de saldos
de projectes de l’any 2005». Les in-

versions es divideixen en Via Públi-
ca, Equipaments, Materials i Comu-
nicacions. De via pública destaca
l’acondicionament del tram urbà de
la BV-5031 i la urbanització del ca-
rrer de les Flors. Pel que fa a equi-
paments, la principal inversió és, a
banda de l’immoble de la Rambla
Riera i Penya, la construcció de l’Es-
cola Bressol. També hi trobem in-
versions en edificis municipals i
millores al CEIP Sant Martí, a la re-
sidència Verge del Remei i a d’altres.
Pel que fa a materials, es dota de
mobiliari la sala d’exposicions i
l’arxiu, es modernitza material infor-
màtic de l’Ajuntament i es compren
diferents màquines i mobiliari per a
actes públics.
A nivell de comunicacions, es reser-
ven 12.000 euros per a millores dels
mitjans municipals.

Les princip

100.000 euros

comunicacions · hisenda · junta de contractació  · règim interior · promoció econòmica

Arranjament tram urbà carretera BV-5031

140.000 euros
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Reurbanització carrer de les Flors

165.596 euros
Construcció futura escola bressol

300.000 euros

Millores residència Verge del Remei

122.600 euros
Mitjans de comunicació

12.000 euros

 VIA PÚBLICA
Acondicionament tram urbà de la BV-5031, des de l’IES fins C/ Amadeu Vives .................................................................... 140.000 euros
Urbanització carrer de les Flors ................................................................................................................................................. 165.595,69 euros
Total ............................................................................................................................................................................................  305.595,69 euros

 EQUIPAMENTS
Adquisició immoble de Rbla.Riera i Penya-Cotxeria .................................................................................................................. 40.000 euros
Construcció Escola Bressol ........................................................................................................................................................ 300.000 euros
Instal·lació plaques solars al Pavelló .......................................................................................................................................... 36.800 euros
Instal·lació ascensor de l’Ajuntament .......................................................................................................................................... 81.200 euros
Ampliació del Cementiri 1era. Fase ........................................................................................................................................... 100.000 euros
Construcció vestuari pista poliesportiva .................................................................................................................................... 28.072 euros
Inversions a la Residència Verge del Remei (ampliació i cobriment bugaderia) ..................................................................... 122.600 euros
Inversions a edificis municipals .................................................................................................................................................. 33.315 euros
Nova instal·lació de la claveguera del CEIP Sant Martí ............................................................................................................ 22.500 euros
Total ............................................................................................................................................................................................. 764.487 euros

 MATERIALS  I ALTRES EQUIPAMENTS
Mobiliari per la nova sala d’exposicions i arxiu municipal .......................................................................................................... 10.000 euros
Material informàtic per dependències municipals ......................................................................................................................... 9.000 euros
Mobiliari per dependències municipals ........................................................................................................................................ 10.000 euros
Maquinàries i instal·lacions diverses ........................................................................................................................................... 15.000 euros
Mobiliari per actes públics .............................................................................................................................................................. 8.000 euros
Total ............................................................................................................................................................................................. 52.000 euros

 COMUNICACIONS
Adquisició d’equips pels mitjans de comunicació ....................................................................................................................... 12.000 euros
Total ............................................................................................................................................................................................. 12.000 euros

comunicacions · hisenda · junta de contractació  · règim interior · promoció econòmica

unicipal de 2006
 d’inversions

pals inversions del presupost 2006



«Somio amb anar creant
espais de responsabilitat
que assumís la gent»
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n primer lloc, com ha
anat l’adaptació a
Arenys de Munt i com
s’ha sentit acollit?
- Prou bé. Jo venia
mentalitzat perquè hi ha

llocs que demanen que prestis els
serveis i això és per un temps limitat.
Cert que tendeixes a crear lligams
més estrets i que quan s’han de
trencar costen, però jo estic molt
mentalitzat en aquest sentit. No he
tingut grans dificultats de deixar el
lloc on era per venir a Arenys de Munt.
Cal dir que a Arenys m’he sentit molt
ben acollit i hi ha una realitat que jo
sempre he reconegut que és molt
positiva i que deu haver facilitat
aquesta integració. I tot això sobretot
en les circumstàncies en les quals
jo vaig arribar, després de la mort
del mossèn Joan Mollerussa. És
clar, Arenys de Munt va estar com 6
mesos sense rector i la parròquia
va continuar funcionant. Això em va
frapar molt, perquè em vaig adonar
que hi havia un consell que havia fet
funcionar la parròquia amb l’esforç
de la seva gent. Això em donava a
entendre que no començaria de zero
i que no calia promoure, sinó
fomentar.

- Precisament amb això darrer que
diu, com és ara la relació amb el
Consell Pastoral i amb d’altres
entitats?
- La relació amb el Consell i les
entitats s’ha d’anar establint poc a

Nascut a Anglès, la Selva, l’any 1949 en una família amb 5 germans. Lligat a
l’escoltisme als 18 anys, Joan Pujol ja tenia clar que podria aportar alguna cosa
al Ministeri Sacerdotal, influenciat, en certa manera, per la relació amb els
capellans que van ser en el seu moment els seus mestres. Cursà el seminari, el
bisbat l’ordenà i ara és mossèn d’Arenys de Munt.

poc. Quan vaig arribar vaig veure que
tothom venia a presentar-se, com
els jubilats i les puntaires i això
significava per mi un signe
d’acolliment i, alhora també em
permetia prendre la línia de la vida
del poble. He de reconèixer que em
vaig sorprendre enormement,
perquè hi ha molts àmbits en els
quals hi ha participació molt
considerable, i més tenint en
compte que avui dia la gent tendeix
a tancar-se.

- Quina percepció creu que té la

gent de la figura del mossèn i
sobretot els més joves?
- Ara el mitjà de coneixença del
mossèn són principalment les
celebracions i n’hi ha una que és la
professa més, perquè és la que et
permet arribar a més gent, que són
els enterraments, per desgràcia. És
el mitjà a través del qual la gent et
percep, et veu i per tant tu també vas
veient a la gent. Però per tenir una
coneixença més objectiva, cal una
mica de temps i durant aquest
temps cal fer activitats com visitar
malalts, pel fet de ser present en

E
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activitats que es puguin fer, més
persones que et permetin ampliar
la relació i que la gent també tingui
més capacitat d’accedir-hi. Amb els
joves hi ha una relació molt
distanciada, però amb l’església en
general, sobretot pels prejudicis que
s’han creat i per tant el mossèn ja
no entra en els seus esquemes.
Amb tot, hi ha l’escletxa de les
Catecolònies, que és una entitat
parroquial i això et permet tenir
aproximació amb el jovent.
- Endinsem-nos en la seva vida
personal, quines són les tasques
que realitza a diari, com és un dia a
la seva vida?
- Em llevo al matí, acostumo a fer
despatx, tot i que els dies varien
sobretot si has d’anar a Girona a fer
alguns encàrrecs. Vaig a comprar el
diari. M’agrada molt l’esport i tinc
una afició que és el tenis, dino i a la
tarda faig coses de catequesi.
Després faig missa i per últim mirar
la televisió o llegir.
- De vegades la gent no coneix
massa això de «fer despatx».
Expliqui’ns-ho.
- Això de fer despatx s’ha convertit
en un tràmit merament burocràtic.
Abans es mirava com un factor amb
el qual la gent et venia a demanar
un assessorament més moral. Ara
això s’ha traslladat a accelerar
tràmits per quan alguna parella es
vol casar, per quan s’ha de fer alguna
missa o per altres coses.

RESIDÈNCIA
SANT MARTÍ

Centre Residencial Assistit
i Centre de Dia

Rbla. Francesc Macià, 1 · Tel. 93 795 11 68
08358 Arenys de Munt Servei 24 h.

PERE I ÀNGEL

SERVEI DE NETEJA
INDUSTRIAL I PARTICULAR
SANEJAMENTS
DESEMBUSSOS
CLAVEGUERAM
FOSSES SÈPTIQUES
NETEGES TÈCNIQUES

TEL. 93 750 20 71
        93 750 63 77

- Per trencar amb aquesta
burocràcia, que de vegades pot
tenir connotacions més fredes,
vostè té pensat fer algun projecte
en relació amb la parròquia?
- Em mantinc en la idea que quan
vaig arribar aquí vaig pensar que hi
havia una realitat que s’ha de
fomentar, en el sentit de convocar.
Per les circumstàncies que siguin
cada vegada som menys gent i els
mossens en un futur fins i tot hauran
de compartir les responsabilitats de
més d’una parròquia.
És important que les mateixes
comunitats en preguin consciència.
Aquí a Arenys de Munt això es va fer
evident quan va faltar mossèn Joan
Mollerussa. La gent es va sentir seva

la parròquia, que no depèn del
mossèn i que ens puguem implicar
tots.
Tots ens hem de preocupar d’oferir
un servei d’acompanyament a qui
ho necessita.  Somio amb anar
creant espais de responsabilitats
que assumís la gent.

- Ja per últim, mossèn. Com veu el
futur de l’església des d’una
perspectiva general?
- De cara al futur no sóc ni
pessimista ni optimista. Procuro ser
realista. Cada vegada ens apropem
més a una situació minoritària, però
això es pot solucionar si comencem
a aprendre que tothom ha de formar
part de la comunitat.

No
va
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L’Agència de Residus de
Catalunya visita la
planta d’Arenys de Munt

El cap del departament de Disposi-
ció i Control de l'Agència de  Resi-
dus de Catalunya, Martí Madurell, va
visitar, el passat 9 de març, junta-
ment amb la regidora de Medi Am-
bient, Carme Cantallops, la Planta
de Tractament de runes d'Arenys de
Munt. El motiu de la visita era poder
conèixer com funciona aquesta plan-
ta, que ara per ara és un model a
seguir, tenint en compte que es tracta
d'una instal·lació pionera. Es van
donar els detalls sobre com funcio-
na el mecanisme i el tractament de
residus, com es recicla i com des-
prés es reutilitzen novament per a la
construcció.

Millores a la
carretera C-61

A finals de gener es van començar
les obres per arranjar el tram de la
carretera C-61 que comprèn el Rial
Bellsolell i el Carrer Sant Pau.
L’actuació va consistir en col·locar
voreres i posar-hi panots. L’execució
de les obres va costar 30.000  euros.

La urbanització del
carrer Suredes ha acabat

La urbanització del carrer Suredes
ja ha acabat.  Les obres, que han
durat uns 8 mesos han consistit en
la renovació dels serveis, amb sis-
tema separatiu d’aigües pluvials i
fecals, s’ha pavimentat el carrer i
s’han fet voreres de 1,5 metres per
als vianants. També s’ha col·locat
mobiliari urbà i una barana a la ban-
da dreta del carrer. El cost total va
ser de 220.000 euros i ha estat
finançat a 50% entre els veïns i
l’Ajuntament.
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El 14 de març el Boletín Oficial del
Estado (BOE) va publicar la resolu-
ció de la Direcció General de
l'Aigua, on es va anunciar el con-
curs per l'execució de les obres del
projecte de canalització de la Riera
d'Arenys de Munt.
Segons l'anunci publicat al BOE, el
termini d'execució de les obres de
canalització de la Riera d'Arenys de
Munt és de 30 mesos. Abans, però, cal saber qui realitzarà aquestes
obres. L'empresa serà escollida per concurs. La data límit per presentar
ofertes o sol·licituds de participació és l'11 de maig de 2006. L'obertura
d'aquestes ofertes es farà, en un acte públic, el 12 de juliol. El pressu-
post base de licitació és de 14.399.680,72 euros.
Aquest és un anunci que l'Ajuntament esperava des de fa molt temps. De
fet, l'alcalde d'Arenys de Munt, Andreu Majó, ja va enviar dues cartes a la
ministra de Medi Ambient, Cristina Narbona, demanant la publicació de
la licitació de les obres de canalització al BOE. I és que l'anunci d'aquest
concurs suposa ja el començament d'aquest projecte.

El BOE publica la licitació de
la canalització de la Riera

Després de totes les obres d’arran-
jament que s’estan portant a terme,
l’Ajuntament d’Arenys de Munt ha
decidit inaugurar el parc el dia 23
d’abril. A banda d’una adequació ge-
neral, en els jardins de can Jalpí
s’han plantat diferents espècies
d’arbres i flors,  s’ha instal·lat jocs
infantils, un circuit d’esport i l’espai
s’ha complementat amb mobiliari
urbà. A més a més,  per convertir la
zona en un passeig més agradable,
s’ha il·luminat tot el parc i també es
posa en funcionament la guingueta
com a bar.

Inaugurarem el Parc de
can Jalpí per Sant Jordi

L’Ajuntament compra una
nova màquina d’escobrar

L’Ajuntament d’Arenys de Munt ha
comprat una nova màquina d’es-
combrar carrers. L’adquisició, que
ha costat 102.200 euros ha comptat
amb una subvenció de 54.000 euros
de la Diputació de Barcelona.

Carrer de les Flors

L’Ajuntament d’Arenys de Munt té
projectat reurbanitzar el carrer de les
Flors, amb l’adequació de tots els
serveis a les noves normatives i do-
nar prioritat al vianant. És per això
que es preveu construir voreres més
amples, de fins a dos metres
d’amplada amb llosa romana -simi-
lar a la que ja es va posar a la zona
de Riera i Penya- i suprimir totes les
places d’aparcament existents.
També es reemplaçarà l’actual ar-
brat i es farà una zona verda amb
arbres separats per ecollambordes.
El pas dels vehicles serà de 3,5 me-
tres.

Es construeix un altell al
magatzem municipal
Degut a l’increment de festes i acti-
vitats de carrer, la brigada munici-
pal va construir, durant el mes de
desembre, un altell de ferro al ma-
gatzem municipal per enmagatze-
mar-hi tot el material que s’utilitza.



Franges de protecció
d’urbanitzacions

Durant els mesos de gener i febrer,
i en aplicació de la Llei de Preven-
ció d´Incendis 5/2003 i el Decret 64/
95 de la Generalitat, s’han realitzat
els treballs d’obertura de la franja
de protecció de la urbanització Tres
Turons- Santa Rosa dels Pins,
d’una extensió de 4,5 hectàrees.
Aquesta llei, i en l’àmbit de la pre-
venció d’incendis forestals, obliga
als propietaris forestals i urbanitza-
cions a prendre una sèrie de mesu-
res de prevenció. Amb aquesta fina-
litat, l’Ajuntament continuarà amb els
treballs de neteja de les zones ver-
des municipals de naturalesa fores-
tal d’aquestes urbanitzacions, ini-
ciats l’any passat.
De cara a aquest any es preveu tra-
mitar de nou la sol·l icitud de
subvenció per a iniciar l’obertura de
la franja de protecció que envolta el
perímetre de la urbanització de Coll-
sacreu, així com el manteniment de
les franges ja realitzades. Les zones
per on s´executen les franges de
protecció són generalment àrees
privades de sòl rústec, de
naturalesa forestal i per tant per a
poder realitzar els treballs,
l’Ajuntament necessita localitzar els
propietaris d’aquests terrenys i tenir
la autorització dels propietaris per
tal de realitzar les franges. Per a
finançar l´execució de les franges de
protecció, l´Ajuntament ha comptat
amb una subvenció del
Departament de Medi Ambient i
Habitatge que ha cobert el 30 % del
cost de l’actuació.
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Aquest mes de març ha tornat a obrir-se el centre d’informació
del Parc del Montnegre i el Corredor, situat a l’edifici de la
biblioteca municipal, al Rial Bellsolell. En el centre, el visitant
pot trobar informació sobre el parc, itineraris senyalitzats i
adquirir publicacions sobre el parc natural. A més a més, el
Centre d’Informació és el punt de sortida dels itineraris
senyalitzats pels rodals d’Arenys de Munt.
El centre disposa també de l’exposició permanent de fauna
vertebrada, col·lecció de Jordi Puigduví. L’exposició està dividida
en dos àmbits, per una banda la col·lecció d’ous i nius d’ocells
i, per l’altra, la col·lecció d’aus i mamífers més propis dels
nostres paisatges mediterranis.
El Centre d’informació del Parc del Montnegre i el Corredor
d’Arenys de Munt està obert diumenges i festius en l’horari de
10 a 14h del matí i es troba al Rial Bellsolell, 5, a l’edifici de la
biblioteca.

El Centre d’Informació del parc del Montnegre
i el Corredor torna a obrir els festius

Els passats dies
24 i 25 de febrer,
dins la campanya
Fem Compost, or-
ganitzada des de
la regidoria de
Medi Ambient,  es
van realitzar els
tallers de com-
postatge casolà.
El nombre final de
participants a la
campanya i que
han iniciat al jardí
de casa el com-
postatge de la
matèria orgànica
(restes de menjar
i de la cuina i res-
tes de jardineria),
són 35 famílies.
En el taller es va fer una breu exposició teòrica sobre el cicle de la matèria
orgànica i la seva correcta transformació. Es va ensenyar com muntar el
compostador en tres minuts i tots els aspectes pràctics relacionats amb el
seu ús. Tothom va marxar amb el seu compostador, un manual d’ús i una
eina per remoure el compostatge.
Durant les properes setmanes, els responsables del Taller de Compostat-
ge Casolà faran unes visites personalitzades d’assessorament a cada
domicili per resoldre els dubtes particulars de cada cas (jardí, espècies a
compostar, etc.) D’altra banda, la primera collita de compost serà d’aquí a
mig any aproximadament. Aquest compost serà un adob natural per a les
plantes.
La campanya està oberta a tothom que hi vulgui participar. Vista la bona
participació i acollida del projecte, l’Ajuntament té previst obrir de nou les
inscripcions per a aquells que estiguin interessats a assistir a aquests
tallers i adquirir un compostador per començar a practicar el compostatge
al jardí o pati de terra de casa.
Tots els ciutadans que desitgin fer el seu jardí més sostenible i autosufi-
cient poden apuntar-se gratuïtament a l’ajuntament (horari de 15 a 19 h i
complimentar el full d’inscripcions).

Taller de compostatge casolà



La feina feta, l ’estatut i
finalment LA RIERA

Hi ha tot de projectes, plans i
accions que des del govern
municipal del qual CIU en
forma part es van concretant i
enllestint. La feina feta durant

aquest temps de mandat municipal dona els seus
fruits i el que creiem més important: S’està fent una
acció i planificació que va més enllà del maig del 2007.
Un poble no es construeix a batzegades i amb grans
però efímers «castells de focs».
Tenim l’estatut, un bon estatut, acabant-se de negociar
a Madrid.
De tot això us en parlarem abastament, l’actualitat ha
fet que un fet molt important prengui el protagonisme:
El dimarts dia 14 de març va sortir publicat al BOE la
licitació del projecte de canalització de la RIERA
D’ARENYS DE MUNT.
Després de superar tots els tràmits ara ja s’ha entrat
en la fase definitiva. Ara ja només cal que corrin els
terminis que la norma dicta per a la concurrència i que
un cop passat el termini per que les empreses
presentin les ofertes s’adjudiqui amb rapidesa i a
l’empresa que presenti la millor oferta i que alhora
ofereixi les garanties necessàries.
Des de CIU hem cregut sempre fermament que el
projecte calia impulsar-lo. Hem fet servir el grup
parlamentari de CIU al congrés de diputats de Madrid
per fer preguntes i demanar que el tema avancés. Les
més recents l’estiu del 2003 a través del diputat Sr.
Jordi Martí i el desembre del 2004 a través del Portaveu
de CIU al congrés Sr. Josep Antoni Duran i Lleida.
Totes les respostes ens anaven informant
puntualment del desenvolupament del projecte,
teníem les respostes per escrit per tan el govern de
Madrid es comprometia amb el projecte.
El llarg procés del projecte ha donat per moltes coses
però volem destacar que  ha estat participat per tots
aquells vilatans que han volgut. Es van fer sessions
informatives de les diverses alternatives presentades
pels entesos al projecte del 1995, es va fer la consulta
popular, etc. També el projecte ha passat per un procés
electoral en que els partits que han tingut
representació al ajuntament defensaven el projecte.
Un cop es va posar en exposició publica un cop més
es va fer un acte informatiu on els responsables del
projecte van  explicar-lo.
Ara estem contents per que entrem ja a la fase d’acció.
No obstant des de CIU no perdem de vista que també
és la fase més critica ver la nostra població. Caldrà
estar atents al desenvolupament de les obres, que es
facin bé i que ocasionin el nombre mínim de molèsties
als veïns i als comerciants. El consell de seguiment
del projecte serà mol important. Us animem a
participar-hi, entre tots podrem dur a bon terme el
projecte. No dubteu que des de CIU treballarem per
que així sigui.

La publicació, en el  Butlletí

Oficial de l´Estat (BOE), de la

licitació del Projecte de

Canalització de la Riera

d’Arenys de Munt, serà la

notícia del dia 14 de març al

nostre poble. Esperada per la

majoria de arenyencs,  donarà  un impuls important al

que ha de ser el Projecte d’Urbanització Superficial de

la Riera, tant demanat des del PSC. Ara, ja no hi haurà

excuses per a la seva redacció i per trobar un ampli

consens a la nostra població amb informació clara i

transparent,  amb debats i participació de tots els

ciutadans i ciutadanes que vulguin aportar les seves

idees i suggeriments, perquè el que volem és anar a

les institucions catalanes, espanyoles i europees amb

un bon Projecte que digui com volem la urbanització

superficial de la via principal del nostre poble. Per ser

d´interès general de tota la població, des del PSC

pensem que amb una bona negociació amb les

Institucions, al poble no l’hi ha de costar ni un Euro, en

concepte de contribucions especials.

Bona notícia d´aquesta setmana serà la finalització

del tràmit de l´Estatut a la Comissió Constitucional

amb consens d’una ampla majoria, el que vol dir que

el tràmit al Congrés de Diputats i al Senat a Madrid

serà  favorable i que facilitarà que abans de les

vacances  d´estiu se celebri el referèndum a Catalunya

i així, pel setembre, parlarem d’acció de govern i

millores que aquest Estatut representarà també per

als Ajuntaments.

Des del PSC ens hauria agradat fer la valoració  dels

tres anys de govern AM2000-CIU, sabent que algunes

de les necessitats dels diferents col·lectius d´infants,

joves i  gent gran s´han resolt, però és evident que la

mala gestió i l´equivocació en la planificació, han fet

que les necessitats no s´hagin atès, sinó que s´han

agreujat. La vocació de servei i el consens que tant

prediquen no es correspon amb el que practiquen,

que és,  amb la mà dreta el nepotisme i, amb l´esquerra

la garreperia, aquesta, sobretot amb algunes

associacions, entitats i col·lectius poc afins, com per

exemple les entitats urbanístiques.

De l’Arenys de Munt de les meravelles, ja en teniu

constància a la majoria de pàgines d’aquest butlletí.
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A la darrera Fulla que
publicàvem ja us oferíem el
nostre FULL DE RUTA: un

calendari d’activitats que
cobreix el temps que ens

separa de les properes
eleccions del 2007. Aquest full

de ruta ha de servir de guia per a tots de cara a poder
preparar el programa electoral per a la propera
legislatura d’una forma ordenada, estructurada,

escoltant a tothom i per investigar les mancances en
tots els sectors de la població. També ha de servir per

trobar aquelles persones que es vulguin unir al projecte
i fer-lo mes gran i plural.

També Estem preparant el viatge a Gernika que haurà
de ser quan faci més bo i el dia
sigui més llarg. Oportunament informarem del

programa, del preu i dels dies per a fer les inscripcions.
Tothom hi serà convidat.

A l’abril és prevista l’edició del tercer volum de «Gent
d’Arenys de Munt». Si teniu alguna història o anècdota

personal que creieu mereix ser reproduïda i escrita
ens ho feu saber. Us ajudarem perquè la vostra història
enriqueixi aquest volum que estem preparant. L’Èxit

de les dues edicions anteriors ens ha fet decidir a
emprendre el gran esforç d’editar un tercer volum, ja

que pensem que la gent és el principal patrimoni
d’Arenys de Munt

L’equip de LA FULLA també està preparant pel més
d’abril LA FULLA núm 33. Els contactes amb el nostre

grup municipal i el seguiment de l’acció de govern és,
cada vegada, més intensa.
Escoltem els nostres regidors, els transmetem els

nostres punts de vista i els que ens fa arribar la gent i
mirem d’ajudar-los en tot el que podem. Volem fer una

política activa i efectiva, no aquella política demagògica,
de crítica fàcil i buida de continguts.

Valorem positivament el moment que es viu a Arenys
de Munt però pensem que es pot millorar molt i aquesta
és la nostra tasca: ser crítics i veure sempre per on

podem avançar i per on hem de rectificar. Som un poble
en creixement. Hem de fer créixer els espais de debat

públic. Tots els qui us sentiu motivats a treballar en la
política local sou convidats a participar d’aquest

projecte de ciutadans mobilitzats pel seu poble que és
Arenys de Munt 2000.
Us volem oferir novament el nostre local a la Riera tots

els dissabtes de 5 a 7 de la tarda. Allà ens trobareu per
atendre-us, escoltar-vos o informar-vos.
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Què l i  està passant a l  govern
d’Arenys de Munt?
Des d’ERC assistim, perplexos, al
desmembrament de l ’Equip de
Govern actual.
1. Sinó, com s’ha de valorar que un
regidor de l’equip de Govern es
dediqui a fer oposició al mateix
equip de Govern? Aquest regidor de

l’equip de Govern promociona la recollida de signatures contra
una decisió que aquest mateix equip de Govern ha pres i de
la que ell també és corresponsable: la decisió de no substituir
l’actual edifici de la Residència Verge del Remei per un de
nou. Decisió que nosaltres no compartim.
Essent aquesta una decisió legítima per part dels que
governen, com s’ha d’interpretar que un dels seus membres,
no estant d’acord amb aquesta decisió, en comptes de
dedicar-se a treballar des de dins per capgirar aquesta decisió,
es dediqui a fer oposició pública recoll int signatures,
apareixent a les portades dels diaris i sortint a la televisió? I
quina lectura han de fer els vilatans del fet que es dediqui a
criticar al govern del qual forma part?
2. Com s’ha d’interpretar que, en el darrer Batec del mes de
març, aparegui una carta de CiU que, parlant d’esports, descriu
algunes de les deficiències que pateix actualment el nostre
poble en infraestructures esportives i cita tota una sèrie de
mancances esportives  que també té el nostre poble (la majoria
de les quals ja han aparegut en el Consell Municipal d’Esports
i han estat denunciades per les entitats esportives)? Una carta
en la qual també hi ha una certa crítica al govern actual i
que, a més a més, té un cert to electoralista ja que s’ofereixen
a la població per solucionar totes aquestes mancances durant
la propera legislatura (mancances sobre les quals ja s’està
treballant des del Consell Municipal d’Esports i, algunes, es
podran encarrilar en poc temps, esperem). Una carta que
acaba demanant que el poble els doni confiança. Es pot
estar al govern i criticar que no es fa prou des del govern?
Aquí caldria preguntar-se, també, quina responsabilitat té
CiU en la no solució de les mancances detectades ara que,
el ls,  també estan governant i  ara que disposen d’un
comissionat al Consell Municipal d’Esports? I, també, caldria
preguntar-se quina responsabilitat, com a partit polític, té
CiU en els dèficits històrics acumulats, i denunciats en aquesta
carta, en el món de l’esport al nostre municipi?. Aquí hem de
recordar que CiU (ja sigui amb aquestes sigles, ja sigui amb
Convergència, ja sigui amb Unió) són l’únic partit que ha
governat ininterrompudament des del 1983 fins als nostres
dies. Si avui en dia tenim mancances, ells també són dels
principals responsables d’aquestes mancances. I ara, com si
no hagués passat res, es vol posar el comptador a zero i ens
demanen la nostra confiança i a més intentant aprofitar-se
de la feina dels altres, del Consell Municipal d’Esports, de
forma totalment partidista i sectària. Se’ls pot donar aquesta
confiança que ens demanen?
3. Per què s’està donant aquesta descomposició del govern?
Perquè AM2000, malgrat la majoria absoluta, no té capacitat
de lideratge. No té capacitat per aglutinar a tothom que
forma part del govern i aconseguir portar-los cap a un objectiu
comú.
AM2000, un partit que no ha tingut mai un projecte polític
clar, que sembla estar en mans dels constructors i sense
capacitat per reconduir una situació de creixement urbanístic
descontrolat, es troba actualment en una situació d’apatia
produïda pel pas del temps, la falta de relleu, el desgast en
la feina diària i amb un líder que, més enllà de fer grans
discursos, però buits de continguts, no aconsegueix una línia
de treball coherent dins del propi equip de Govern municipal.
Tot plegat porta a la ciutadania a pensar que estem igual
que fa quatre anys o, en el cas del creixement urbanístic,
pitjor.
Des d’ERC no entenem aquesta submissió d’AM2000 als seus
actuals socis de govern ja que, amb majoria absoluta, amb
el suport majoritari de la població que varen rebre en les
darreres eleccions, no tenen cap necessitat d’arrossegar
rèmores que es dediquen a criticar-los des de dins del govern
i que influeixen en gran mesura a aquest desgovern real del
poble. Si volen criticar-los que ho facin des de fora. Però,
com tothom veu, tampoc hi ha prou capacitat per reconduir
aquesta situació.




