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Ara sí que encarem la recta final del mandat municipal que finalitzarà el maig de l’any vinent, i els me-
sos que vindran continuaran amb molta activitat. Anem complint els compromisos adquirits. El grau 
del compliment del Pla d’Actuació Municipal 2015-2019 ha superat ja el 65% i en els últims mesos, a 
més de fer rutllar el dia a dia de l’Ajuntament, hem fet realitat nombrosos projectes: hem canviat el mur 
per una barrera de seguretat en el camí del poliesportiu de Can Zariquei, hem aprovat el Pla Local de 
Joventut, hem millorat l’edifici de l’Escorxador, adquirit nous vehicles per a la policia local, aconseguit 
la titularitat municipal de la finca de Can Comulada, consolidat la llera i l’escullera de la riera entre els 
dos Arenys, implementat el sistema de videoactes per optimitzar recursos i transparència en els Plens 
municipals, etcètera. El pressupost municipal 2018 també és una realitat. I en l’obra d’urbanització 
superficial de la Riera es compleix la planificació i per Setmana Santa ja hem pogut passejar pel tram 
entre la plaça i el rial Bellsolell.

Arenys de Munt avança. El govern municipal en minoria ha pogut continuar l’activitat perquè els 
regidors i regidores independentistes de l’oposició no han bloquejat l’acció de govern. Agraeixo la seva 
responsabilitat. I en el complex context polític que vivim -com recordem a l’inici de cada Ple, no podem 
normalitzar la situació excepcional de tenir bona gent a la presó i a l’exili pel fet d’haver complert el 
programa electoral amb què van guanyar les eleccions o pel fet de liderar moviments cívics pacifistes- 
potser hi ha algun grup municipal que està pensant més en les eleccions municipals 2019 que no pas en 
la feina que ens toca fer ara a Arenys de Munt.

Pel mes de juny tindrem la Riera enllestida fins abans del pont, i haurem avançat en el projecte d’aca-
bar la urbanització de tot el tram de Riera i Penya. Amb la urbanització del principal eix viari de la 
nostra vila, veient com ha quedat l’obra, qui ho vulgui podrà reflexionar sobre si el pont hi queda bé. 
Abans de l’estiu també estaran a punt les vuit pistes de pàdel al poliesportiu de Can Zariquei i, també, 
la reforma de la placeta del Pi Gros i, també, la reforma dels escocells de la Riera i, també, una llarga 
llista d’actuacions ja planificades i pressupostades.

Més enllà de l’espai públic, en aquest Amunt Arenys també hi trobaran un resum sintètic de la feina 
feta en els últims mesos. I tota aquesta tasca municipal, permetin-me subratllar-ho, la fem mentre anem 
tornant el deute que vam heretar de governs anteriors. L’Ajuntament d’Arenys de Munt va acabar 
l’any 2013 amb un deute viu de 4.496.372 €, i l’any 2017 l’hem tancat amb un deute viu de 2.539.376 €. 
La bona gestió municipal es reflecteix també en nombrosos indicadors. Tots els proveïdors de l’Ajun-
tament, per exemple, cobren des del 2013 en un termini de 23 dies de mitjana. En aquest butlletí infor-
matiu també hi trobaran dades del quadre de comandament de l’Ajuntament, amb indicadors diversos 
que permeten fer anàlisis i ser més objectius a l’hora de prendre decisions.

Sempre hi haurà coses que podríem fer millor. A l’emissora local i en altres fòrums m’han sentit a dir 
més d’una vegada que “una queixa és una oportunitat de millora”. Al govern municipal som pocs, 
però les fites que anem assolint crec que són moltes.
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Cartitpàs Municipal
Joan Rabasseda i Ferrer
Alcalde
Governança, Benestar Social, Territori
i Medi Ambient. 
jrabasseda@ademunt.cat 

Tònia Vila i Paituví 
3a Tinent d’Alcalde
Ensenyament, Cultura i festes. 
tvila@ademunt.cat 

Josep Sànchez i Camps 
1r tinent d’Alcalde
Coordinació, Economia, Comunicacions 
jsanchez@ademunt.cat

Marta de la iglesia i Formatger
4a tinent d’Alcalde
Esports, Sanitat i Gent Gran.
miglesia@ademunt.cat 

Àngel C.Vallcorba
Seguretat, Espai públic i Joventut. 
acvallcorba@ademunt.cat

Lluis Campasol i Terrats
Regidor
llcampasol@ademunt.cat

Marc Tarrés i Cruanyes
Regidor
mtarres@ademunt.cat

Maria Ballester i Jimènez 
mballester@ademunt.cat

Àngels Castillo i Camps 
Regidora
acastillo@ademunt.cat

Lourdes Paituví i Colomer
Regidora
lpaituvi@ademunt.cat 

Josep Manel Ximenis i Gil
Regidor
jmximenis@ademunt.cat 

Esther Sànchez i Sànchez 
Regidora
esanchez@ademunt.cat

Ramon Planas i Freixas
Regidor
rplanas@ademunt.cat

Els Plens

Proposta de modifi cació singular de la relació de llocs de treball de l’ajuntament 11 1 S S S A S

Moció del grup ERC per a la commemoració del dia internacional de les dones. 11 1 S S S S A
Moció del grup PDeCAT per demanar la territorialització de la gestió dels pisos de la SAREB. 11 1 S S S S A
Moció del grup CUP per instar al parlament de Catalunya a aprovar, de nou, totes les lleis 
suspeses o anul·lades pel tribunal constitucional, amb el beneplàcit del PP, PSOE-PSC i Cciuda-
danos, per tal de fer front a la situació d’emergència social al nostre país.

10 2 S S S N N

Moció del grup PSC per establir un sistema públic de pensions amb major capacitat de redistri-
bució i reducció de les desigualtats.

1 11 N N N S N

Manifest a favor d’una escola catalana i en contra d’incloure en la casella d’inscripció al curs 
escolar 2018/19 i successius,  l’opció d’escollir una llengua d’escolarització.

Proposta d’aprovació del Pressupost per a l’any 2018 i la plantilla 7 4 S N S N

Proposta de ratifi cació de l’acord d’adhesió al consorci de promoció enoturística del territori 
DO Alella.

11 S S S S S

Proposta de creació de la comissió especial per a la recuperació de la memòria històrica. 11 S S S S S
Proposta de resolució per la creació d’una comissió especial per a determinar responsabilitats 
pel possible ús il·legal de dades municipals protegides

3 8 N N N N S

Proposta d’aprovació del pla intern d’igualtat de gènere. 11 S S S S S

Proposta d’aprovació inicial del reglament del registre d’habitatges desocupats. 7 3 1 S N S S A
Proposta d’aprovació inicial de la modifi cació de l’ordenança reguladora de la tinença d’ani-
mals de companyia.

10 1 S S S S N

Moció del grup CUP de rebuig a la producció i venda d’armes que alimenten els confl ictes 
armats dels quals fugen les persones refugiades.

10 1 S S S S N

Moció del grup PP per donar suport i defensar la presó permanent revisable. 1 10 N N N N S
Moció del grup ERC per a revertir les reclamacions de l’IVA a entitats culturals i mitjans de 
comunicació públics.

10 1 S S S S N

Moció del grup PSC per exigir a la Generalitat l’abonament del deute pendent de les escoles 
bressol.

2 9 N N N S S

Manifest institucional de rebuig al reial decret que facilita la deslocalització de les seus socials 
d’empreses establertes a Catalunya.

Proposta d’aprovació de l’expedient de despesa plurianual pel FEDER promoció turística. 11 S S S S

Proposta d’aprovació del Pla Local de Joventut 2018-2021 10 1 S S S N
Proposta de rectifi cació error de coefi cient en l’acord d’aprovació i imposició de contribucions 
especials segona fase riera.

9 2 S S N S

Proposta d’aprovació de la delegació de competències entre el Consell Comarcal del Maresme i 
l’ajuntament d’Arenys de Munt per a la gestió de la contractació de gasoil.

11 S S S S

8 de febrer, 2018 

22 de febrer, 2018 

25 de gener, 2018 

14 de desembre, 2017 

ORDRE DEL DIA SI NO ABS ERC PDe-
CAT

CUP PSC PP

NSProposta d’aprovació del Pla Local de Joventut 2018-2021 10 1 S S

Proposta d’aprovació de la delegació de competències entre el Consell Comarcal del Maresme i 
l’ajuntament d’Arenys de Munt per a la gestió de la contractació de gasoil.

11 S S SS

SSSS11Proposta d’aprovació de l’expedient de despesa plurianual pel FEDER promoció turística.
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Proposta de creació de la comissió especial per a la recuperació de la memòria històrica.

Proposta d’aprovació del pla intern d’igualtat de gènere.

Proposta d’aprovació inicial del reglament del registre d’habitatges desocupats.
Proposta d’aprovació inicial de la modifi cació de l’ordenança reguladora de la tinença d’ani-
mals de companyia.

Moció del grup PP per donar suport i defensar la presó permanent revisable.

Moció del grup PSC per exigir a la Generalitat l’abonament del deute pendent de les escoles 
bressol.
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Moció del grup ERC per a la commemoració del dia internacional de les dones.

Moció del grup CUP per instar al parlament de Catalunya a aprovar, de nou, totes les lleis 
suspeses o anul·lades pel tribunal constitucional, amb el beneplàcit del PP, PSOE-PSC i Cciuda-
danos, per tal de fer front a la situació d’emergència social al nostre país.

Manifest a favor d’una escola catalana i en contra d’incloure en la casella d’inscripció al curs 
escolar 2018/19 i successius,  l’opció d’escollir una llengua d’escolarització.

SS111

SS210

ASS

NNS

ASSNS137Proposta d’aprovació inicial del reglament del registre d’habitatges desocupats.

SASSS111Proposta de modifi cació singular de la relació de llocs de treball de l’ajuntament

NSNS47Proposta d’aprovació del Pressupost per a l’any 2018 i la plantilla

ASSSS111Moció del grup PDeCAT per demanar la territorialització de la gestió dels pisos de la SAREB.

SNProposta de rectifi cació error de coefi cient en l’acord d’aprovació i imposició de contribucions 
especials segona fase riera.

9 2 S S

SSSSS11Proposta de ratifi cació de l’acord d’adhesió al consorci de promoció enoturística del territori 
DO Alella.

SNNNN83Proposta de resolució per la creació d’una comissió especial per a determinar responsabilitats 
pel possible ús il·legal de dades municipals protegides

Moció del grup CUP de rebuig a la producció i venda d’armes que alimenten els confl ictes 
armats dels quals fugen les persones refugiades.

SS110 NSS

Manifest institucional de rebuig al reial decret que facilita la deslocalització de les seus socials 
d’empreses establertes a Catalunya.

Moció del grup PSC per establir un sistema públic de pensions amb major capacitat de redistri-
bució i reducció de les desigualtats.

NN111 NSN

Moció del grup ERC per a revertir les reclamacions de l’IVA a entitats culturals i mitjans de 
comunicació públics.

SS110 NSS
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Agenda   
El 22 de novembre, en el marc de 
la Festa de Torrentbò en honor de 
Santa Cecília, va tenir lloc la jor-
nada de portes obertes a la fi nca 
de Can Comulada i es va presen-
tar l’acord entre l’Ajuntament 
d’Arenys de Munt i la Diputació 
de Barcelona. L’alcalde d’Arenys 
de Munt, Joan Rabasseda, va ex-
plicar que feia més d’un any que 
havien començat a treballar el 
conveni amb la Diputació de Bar-
celona per tal que cedís la fi nca al 
poble d’Arenys de Munt, i va po-
sar en valor la voluntat de servei 
a la ciutadania de les dues insti-
tucions també en aquest projecte. 
El govern d’Arenys de Munt, un 
cop enllestida aquesta cessió de 
la fi nca de Can Comulada per als 
propers 25 anys, planteja un sis-
tema de gestió público-privada 
que  permeti fi nançar les refor-
mes necessàries i donar-li un ús 
polivalent per potenciar activitats 
culturals, lúdico-esportives, for-
matives, de promoció econòmica 
i de celebració d’esdeveniments, 
sempre en el marc de la responsa-
bilitat social.

Per part de la Diputació de Bar-
celona, el diputat delegat d’Hi-

L’impacte de la política nacional 
en l’àmbit local va portar al tren-
cament del pacte d’ERC amb el 
PSC a fi nals d’octubre. El PSC 
havia estat soci de govern en les 
alcaldies republicanes d’Arenys 
de Munt encapçalades per Joan 
Rabasseda des del 2013, i tot i que 
el pacte subscrit el juliol del 2015 
contemplava “el respecte als di-
versos posicionaments ideològics 
en els assumptes d’àmbit nacio-
nal” d’ERC i el PSC, la intervenció 
de la Generalitat de Catalunya per 
part del govern de l’Estat espan-
yol amb el vistiplau del PSC va 
impossibilitar mantenir l’acord de 
govern municipal.

En la cruïlla històrica en què es 
troba Catalunya, ERC d’Arenys 
de Munt va considerar que els 
partits polítics no poden mante-

senda, Recursos Humans, Pro-
cessos i Societat de la Informació, 
Joan Carles Garcia Cañizares, va 
subratllar la importància de retor-
nar  l’ús  del  conjunt  de  la  fi n-
ca  i instal·lacions a la ciutadania 
després de 30 anys d’inactivitat, i 
també la importància de preservar 
el patrimoni arquitectònic, artístic, 
ambiental i paisatgístic que repre-
senta la fi nca de Can Comulada; 
va posar en valor la bona entesa 
entre la Diputació i l’Ajuntament 
i va refl exionar breument sobre el 
fet que aquest projecte també re-
presenta una bona iniciativa per 
dinamitzar el veïnat de Torrentbò. 
Després dels parlaments ofi cials, 
tots els assistents que ho van voler 
van poder passejar pels jardins de 
la fi nca.

La fi nca de Can Comulada, a Torrentbò, passa a ser de 
titularitat municipal

ERC va trencar el pacte amb el PSC al govern d’Arenys de Munt pel 155

Maig 2018

EXPOSICIONS

ALTRES

Institucional
DIUMENGE 15
A les 8 del matí
7a Marxa Cicloturista Ports del Maresme 
Lloc: Pol. Ind. Torrent d’en Puig
Organitza: Club ciclista Munt Bikes. 

De les 10 del matí a les 2 del migdia
Ballada de sardanes
Lloc: Plaça de l’Església
Organitza: Secció sardanista del Centre Moral.

A 2/4 de 6 de la tarda
Ciema: Gru, el meu dolent preferit. 
Lloc: Centre Moral

DILLUNS 16
De 2/4 d’11 del matí a la 1 del migdia
Bústia del consumidor Lloc: Plaça de l’Església

DIJOUS 19
A les 8 del vespre
Ple ordinari Lloc: Can Borrell

DIVENDRES 20
De les 6 de la tarda a les 9 del vespre
Jornada de portes obertes a l’escola bressol La 
Petjada
A les 6 de la tarda  A les 7 de la tarda
Xerrada informativa  Visita a l’escola

A les 8 del vespre
Acte lliurament de premis del 3r Concurs d’Em-
prenedoria Lloc: Castell Jalpí
inscripcions a www.arenysdemunt.cat

DISSABTE 21
De les 10 del matí a les 2 del migdia
Jornada de portes obertes a l’escola bressol La 
Caseta Amagada

A 2/4 de 7 de la tarda 
Presentació del llibre en fascicles L’abans 
d’Arenys de Munt  Lloc: Sala Municipal 

DIUMENGE 22
A les 12 del migdia
Lliurament de premis de la XXX Mostra Literària 
d’Arenys de Munt. Lloc: Can Borrell

A 2/4 de 12 del migdia
Rau Rau: Un món (i un munt) de dracs, amb 
Tanaka Teatre.  Lloc: Sala Corrioles 

DIJOUS 26
A 2/4 de 7 de la tarda
Xerrada “Neuro-taller”, a càrrec de professio-
nals del Centre Sant Antoni, dins el projecte 
Escola de Família. Lloc: Can Borrell

DIVENDRES 27
A les 8 del vespre
Xerrada solidària “Projecte invulnerables”, a 
càrrec de Sor Lucía Caram.
Organitza: Penya Barcelonista d’Arenys de 
Munt   Lloc: Can Borrell

DIUMENGE 29
A les 12 del migdia
Celebració del Dia Internacional de la Dansa
Lloc: Plaça de l’Església

A 2/4 de 7 de la tarda
16a edició de recitacions poètiques: Abril gotes 
mil... de poesía. Lloc: Sala Corrioles

DISSABTE 5
A les 10 del matí
Taller de resolució dialogada i pacífi ca de con-
fl ictes “Com dialogar dins els confl ictes?”
Lloc: Can Borrell 
Inscripcions fi ns al 25 d’abril a 
participacio@ademunt.cat o al 937937980

DIJOUS 10
A les 8 del vespre 
Ple Ordinari  Lloc: Can Borrell 

DIUMENGE 13
De les 9 del matí a les 2 del migdia
Fira de la Maduixa  Lloc: Plaça de l’Església

Lloc: Sala d’Exposicions Mercè Paluzie

Del 9 al 22 d’abril  
Exposició de l’Escola d’Art Pigment 
 
Del 23 d’abril al 6 de maig
Exposició de primavera d’Amics per l’Art del 
Maresme 

Del 13 al 24 d’Abril
Període de preinscripcions a les escoles i l’institut
 
Del 16 al 20 d’abril, de 10 del matí a 2 del migdia, i de 
3 a 5 de la tarda
Campanya gratuïta de prevenció del glaucoma
Lloc: Plaça de l’Església  Organitza: Ins. Tres Torres

Abril 2018

La casa de Can Comulada va 
ser construïda sobre les restes 
d’una antiga masia coneguda 
com Ca l’Alsina, i en el disseny 
de la seva  edifi cació hi va inter-
venir amb tota probabilitat l’ar-
quitecte Puig i Cadafalch. S’uti-
litzava com a casa d’estiueig de 
la família Comulada a principis 
del segle XX, i posteriorment va 
ser una casa de colònies per als 
nens de les Llars Mundet. Amb 
aquest acord entre l’Ajuntament 
d’Arenys de Munt i la Diputació 
de Barcelona, el govern munici-
pal assoleix l’objectiu 29.10 del 
Pla d’Actuació Municipal 2015-
2019: “Aconseguir la titularitat 
municipal de la fi nca de Can Co-
mulada, a Torrentbò, per a desti-
nar-la a espai polivalent”.

nir l’equidistància en la defensa 
de les institucions de govern de 
Catalunya, i que el PSC-PSOE 
no s’hauria d’haver alineat amb 
PP i Cs en l’aplicació de l’article 
155. L’alcalde sempre havia posat 
en valor que la regidora del PSC, 
Àngels Castillo, a més de com-
plir amb les responsabilitats que 
tenia assignades a la Regidoria 
de Benestar Social, Convivència 
i Ocupació, s’havia posicionat 
clarament a favor de la democrà-
cia, condemnant enèrgicament la 
violència de la policia espanyola 
en el dia del referèndum del pas-
sat 1 d’octubre, reclamant la lli-
bertat dels presidents de l’ANC i 
d’Òmnium, posicionant-se perso-
nalment en contra de l’aplicació 
de l’article 155 i defensant el dret 
a decidir. No obstant això, el par-
tit republicà a Arenys de Munt va 

considerar que el PSC no podia 
formar part del govern municipal 
després de donar suport a l’apli-
cació de l’article 155 i d’imatges 
com la d’Iceta, Arrimadas i Albiol 
celebrant la intervenció del Go-
vern de Catalunya.

Les regidores i regidors indepen-
dentistes de l’oposició no han 
bloquejat el govern en minoria, 
format per cinc regidors i regido-
res republicans des del passat 1 de 
novembre, i el govern municipal 
ha continuat executant el Pla d’Ac-
tuació Municipal 2015-2019 sota 
els principis de bon govern i trans-
parència en la gestió, incloent-hi els 
objectius de l’eix “Les persones”, 
un eix en què bona part dels com-
promisos del govern corresponen 
a la Regidoria de Benestar Social, 
Convivència i Ocupació.
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seu electrònica ja permet als arenyencs i aren-
yenques, empreses i entitats accedir de forma 
àgil, els 365 dies de l’any i les 24 hores del dia, 
a un ampli ventall de tràmits.

Segons l’estudi del Consorci AOC, l’estalvi 
mitjà per habitant de la comarca del Maresme 
gràcies a l’administració electrònica s’estima 
en 5,68 €, i a Arenys de Munt aquest estalvi es-
timat és de 11,30 € per habitant, i ens situa en 
la posició número sis de trenta en el rànquing 
de municipis amb més estalvi per habitant. La 
inversió en equipament informàtic, formació i 
programari impulsada pel govern municipal 
ha permès la implementació de l’expedient 
electrònic i la generalització d’eines TIC. La 

TELÈFONS D’INTERÈS
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937951251
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937938563
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Ajuntament d’arenys de Munt 

Ajuntament Promocio económica

Ajuntament inserció laboral

Ajuntament Serveis Socials

Informació Casal Joves

Recaptació Municipal 

Jutjat de Pau 

Registre Civil

Ofi cina Hisenda Arenys de Mar

Policía local (ofi cines) 

Mossos d’esquadra

Bombers de  la Generalitat 

Bombers d’Arenys de Mar 

Servei d’Ambulàncies

CAP d’Arenys de Munt

CAP d’Arenys de Mar 

Hospital Calella 

Hospital Mataró 

Farmàcia R. Mias Poblet 

Farmàcia M. Pérez Cardelús 

Practicant C. Núñez 

Creu Roja d’Arenys de Munt 

Residència Sant Martí 

Residència Ntra. Sra. Del Remei

Comunitat terapèutica

Biblioteca

Centre Moral

Col·legi Sant Martí (secretaria)

Col·legi Sant Martí (consergeria)

CEIP Sobirans 

IES Domènech Perramon 

Pavelló Esportiu Torrent d’en Terra

Camp de Futbol 

Pista d’Hoquei

Ràdio Arenys de Munt 

Parc Natural Montnegre-Corredor

Informació RENFE

Correus d’Arenys de Munt 

Aigües d’Arenys 

Deixalleria

Parròquia

L’esplai - Casal d’avis 

Bus línia 

Estalvi de 97 mil euros a Arenys de Munt gràcies a l’Administració electrònica 
La inversió realitzada en equipament informàtic, programari i formació del personal ha permès que l’Ajuntament d’Arenys de Munt fi nalitzi l’any 2017 
havent estalviat 97.000 €.

L’Ajuntament d’Arenys de Munt és capda-
vanter en eAdministració i també ha aprovat 
per decret d’alcaldia la Guia de Digitalització 
de Documents, una guia que té per objecte 
establir les pautes de treball i els criteris per 
assegurar la fi abilitat i la integritat dels do-
cuments digitals, així com defi nir el procés 
de digitalització i de compulsa electrònica 
dels documents des del Registre General de 
l’Ajuntament de la vila d’Arenys de Munt.

Institucional

En el Consell del Poble celebrat el passat 23 de gener, el govern muni-
cipal va exposar aquests 148 objectius assolits i va explicar que el grau 
d’execució del PAM 2015-2019 a setze mesos de les properes eleccions 
municipals era del 65,2%.

Alguns dels 30 objectius del PAM 2015-2019 assolits en els últims 
sis mesos són: 
• Elaborar el Pla Intern d’Igualtat de l’Ajuntament
• Realitzar tallers de cuina intercultural
• Aprovar el nou escut municipal d’acord amb la normativa heràldica
• Consolidar i impulsar l’Aula d’Adults
• Renovar els estatuts del Consell Municipal d’Ensenyament
• Aprovar el Pla Local de Joventut
• Millorar l’edifi ci de l’Escorxador i dotar-lo de material i futbolins
• Programar sessions de salut sobre celiaquia i altres malalties
• Reformar vestuaris i caldera del poliesportiu de Can Zariquei
• Dotar la policia local de nous vehicles i armilles de protecció
• Aconseguir la titularitat municipal de la fi nca de Can Comulada
• Transformar l’antic Mercat Municipal en un espai polivalent
• Consolidar la llera i l’escullera de la Riera entre els dos Arenys
• Canviar el mur per una barrera en el camí fi ns al poliesportiu   

148 objectius del PAM 2015-2019 assolits a l'inici de l'any 2018
Al maig de 2017 havien estat assolits 118 dels 385 objectius operatius defi nits en el Pla d’Actuació Municipal 2015-2019, i a començaments de l’any 2018 ja són 148. 

   de Can Zariquei
• Millorar l’accessibilitat del carrer de la Cotxeria a la C-61
• Impulsar la creació d’una associació d’empresaris i industrials
• Implementar videoactes per optimitzar recursos i transparència 
    en els Plens municipals
• Impulsar l’establiment de fi bra òptica a tot el terme municipal
• Implementar el catàleg de tràmits a través d’eAdministració

Per altra banda, 77 objectius operatius han estat assolits en un 75%, 66 
objectius estan en un 50% i 49 objectius en un 25%. Aquestes dades re-
fl ecteixen que el grau d'execució del PAM 2015-2019 a gener del 2018 
és del 65,2%, la qual cosa representa un increment de 17 punts en mig 
any. El llistat dels 148 objectius operatius assolits a inicis del 2018 i el 
seguiment del conjunt dels objectius del PAM2015-2019  es pot con-
sultar íntegrament al web municipal o a l’Ofi cina d’Atenció de la Vila.

A mitjans del 2018 es tornarà a informar de l’execució del PAM 2015-
2019 d'acord amb el compromís de transparència adquirit amb els 
veïns i veïnes d'Arenys de Munt. Aquesta és una manera en què en 
govern municipal passa comptes periòdicament amb els arenyencs 
des del 2013.

Noves tecnologies
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Transparència
El quadre de comandament per a la gestió dels serveis públics d’Arenys de Munt
Entre els objectius per millorar l’organització, en el Pla d’Actuació Municipal 2015-2019 hi figura l’objectiu operatiu “42.2-Consolidar el quadre de co-
mandament amb indicadors com a eina de gestió i presa de decisions a l’Ajuntament”. 

Aquesta és una eina de millora que ajuda a la presa de decisions en 
l’àmbit de la gestió dels serveis municipals i que permet conèixer 
l’evolució del conjunt d’àmbits de treball de l’Ajuntament. Actual-
ment el govern municipal d’Arenys de Munt té consolidat un qua-
dre de comandament amb més de 250 indicadors que proporcionen 
un munt d’informació i permeten fer anàlisis sobre el funcionament 
dels serveis i les necessitats locals.

A la taula adjunta hi figuren alguns d’aquests indicadors, que per-
meten veure l’evolució entre els anys 2013 i 2017 de diversos indi-

cadors sobre aspectes econòmics, de gestió, relacionats amb serveis 
tècnics i medi ambient, sobre els serveis socials, sobre els serveis 
d’ocupació i de promoció econòmica, sobre seguretat i civisme, etc.
 
El govern municipal treballa amb transparència per agilitar, sim-
plificar i racionalitzar l’administració local, i en els últims cinc 
anys ha aconseguit fites rellevants en la millora de la governança 
i la implementació de l’administració electrònica, fites que han de 
repercutir en una millor atenció a la ciutadania des del servei pú-
blic fet per persones i per a les persones.
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El passat dimecres 14 de març, dins del programa de Diputació de 
Barcelona "A cent caps als cent", Arenys de Munt va rebre els pobles 
de Vilanova del camí, Cerdanyola, i Molins de Rei. Aquest any els 
alumnes de segon d’ESO de l'Institut Domènec Perramon van acom-
panyar la gent gran a tot el recorregut, i també van col·laborar en la 
preparació de la jornada.

L’itinerari va anar des de la Sala Municipal a Can Barbeta, zona 
industrial, Hostal del Sol i Castell Jalpí, on es va fer una visita guia-
da. Un total de 225 persones van passar el dia gaudint de l’entorn 
del nostre poble, i de 
la companyia i acolli-
ment dels nostres jo-
ves i gent gran.

Des de l’Ajuntament 
volem agrair als nos-
tres visitants i a tots els 
col·laboradors la seva 
participació i implica-
ció en aquest projecte.

Benestar Social
Nova dinàmica en l’àmbit de 
Benestar Social, Convivència i Ocupació 
Després que la regidora del PSC deixés de formar part del govern 
d’Arenys de Munt, la dinàmica de gestió en aquest àmbit s’ha dis-
tribuït entre les regidores i regidors de l’equip de govern. Així te-
nim, per exemple, que els temes més directament relacionats amb 
les polítiques d’Igualtat, com la commemoració del 8 de març, Dia 
Internacional de la Dona Treballadora (que enguany contempla 
l’edició d’un llibre sobre les dones arenyenques), han estat assu-
mits per la regidora de Cultura, que les activitats com els balls en 
línia i similars han estat assumides per la regidora d’Esports, que 
del Projecte Riera per a joves de l’Institut se n’encarrega el regidor 
de Joventut, que les qüestions relacionades amb ocupació i tallers 
de cuina han estat assumides pel regidor de Promoció Econòmica, 
i que l’àmbit de Benestar Social ha estat assumit directament per 
l’alcalde.

Bona part dels compromisos del govern municipal amb l’eix “Les 
persones” del PAM2015-2019 corresponen a la Regidoria de Be-
nestar Social, Convivència i Ocupació, i amb la redistribució de 
tasques entre l’equip de govern municipal aquests compromisos 
es mantenen pràcticament en la seva totalitat. El Projecte Radars, 
per exemple, segueix creixent i consolidant-se sota la responsabi-
litat de la regidora de Gent Gran, i el nombre de persones grans 
adherides al projecte ha augmentat a 37. Gràcies a l’activitat del 
Cafè Radars, la trobada periòdica entre usuaris i voluntaris, s’està 
creant un vincle social fort, on a través de l’escolta activa s’acon-
segueix congeniar diferents punts de vista i crear vincles entre 
ells. El Pla Intern d’Igualtat de Gènere a l’Ajuntament d’Arenys 
de Munt, per altra banda, també és una realitat i va ser aprovat en 
el Ple ordinari del passat mes de gener. Aquest Pla Intern d’Igual-
tat, estableix mesures per a la conciliació, concreta accions per a la 
comunicació inclusiva i el llenguatge no sexista ni discriminatori, 
i estableix un Pla d’Acció 2018-2021.

Concedits 40.470 € en ajuts 
de Serveis Socials durant l’any 2017 
Els canvis de dinàmiques en l’àmbit de Benestar Social després 
que la responsabilitat en aquest àmbit deixés de correspondre al 
PSC també contemplen una gestió transversal i el compromís del 
govern municipal amb l’objectiu estratègic “46-Mantenir i ampliar 
polítiques de comunicació i transparència” del PAM2015-2019. En 
aquest context, a començament de 2018 s’ha publicat que entre el 
conjunt de línies d’ajut atorgades pels Serveis Socials de l’Ajunta-
ment d’Arenys de Munt, durant l’any passat s’han destinat 40.470 
€ a fi nançar els 701 ajuts diferents, que es resumeixen a la taula que 
fi gura a continuació:

Els benefi ciaris d’aquests 701 ajuts socials han estat 212 famílies di-
ferents d’Arenys de Munt. La família amb més suport dels Serveis 
Socials ha rebut 14 ajuts diferents per un import total de 1.565 €. La 
població d’Arenys de Munt, segons el padró a 31 de desembre de 
2017, era de 8.931 habitants.

Tipus d’ajut Ajuts concedits Import total dels ajuts (€)

Beca menjador escolar

Alimentació bàsica - compra a supermercat

Tractament a metge/psicòleg

Altres

Pagament sortides escolars

Ajut per a escola bessol

Transport - compra targeta T10

Compra de medicaments

Total

106

354

18

10

162

8

29

14

701

15.92

14.510

3.045

2.353

2.320

1.120

685

510

40.470

Gent Gran
Inauguració de l’Esplai
Aprofi tant la Festa Major, l’11 de novembre de l’any passat va 
tenir lloc la inauguració de les obres de reforma de l’edifi ci de 
l’Esplai, corresponents a la tercera fase. Hi van ser presents l’al-
calde, els membres del consistori i  la directora de la sucursal 
d’Arenys de Munt de l’ofi cina de “La Caixa” i el responsable de 
l’Obra Social del Maresme Nord d’aquesta entitat. En aquesta 
ocasió s’ha ampliat i adequat l’espai del bar, donant sortida a una 
major demanda per l’increment de gent gran d’Arenys de Munt.

Recordem que des de l’any 2014, i amb el suport econòmic de l’Obra 
Social “La Caixa”, s’han adequat els espais, s’han millorat els acces-
sos i s’ha garantit la seguretat de les persones en aquest local. També 
s’ha reformat l’escala i s’hi han fet dos lavabos adaptats.
En defi nitiva, s’ha aconseguit una millora de la imatge del local, 
facilitant accessos i aconseguint més comoditat i espais més dignes.
L’Ajuntament d’Arenys de Munt haurà destinat a aquestes obres 
un total de 75.000 €, i la Fundació “La Caixa” al voltant de 50.000 €.
Aquest any 2018 s’adequarà una sala multifuncional i les obres 
quedaran defi nitivament acabades. 

Passejada a Arenys de Munt el passat 14 de març
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Tot i que la reducció respecte al darrer mes és petita, Arenys de Munt 
és el quart municipi de la comarca considerant la diferència de per-
sones aturades respecte al febrer de 2017.

Variació mensual del nombre d’aturats de l’any 2014 endavant.

Aquesta petita dada positiva cal contemplar-la en relació a l’estadís-
tica que ens diu que el nombre d’aturats dels darrers 5 anys quant a 
mesos de febrer acostuma a pujar (vegeu el quadre), per exemple el 
febrer de 2017 va pujar en 21 persones. 

Tot això ens confi rma la millora de la conjuntura del mercat de tre-
ball, ja que el descens del nombre de persones aturades ve acompan-
yat d’un augment dels llocs de treball que s’han creat al municipi i 
una pujada en el nombre dels treballadors d’Arenys de Munt que 
estan en situació d’ocupats, que es feia evident a l’anàlisi de l’atur i 
l’ocupació en el quart trimestre de 2017.

Podem observar al quadre comparatiu dels diferents àmbits territorials 
de referència que el nombre d’aturats i la taxa d’atur han baixat arreu.

Tot i que el descens de persones aturades respecte al mes de ge-
ner és petit en els quatre àmbits territorials observats, si tenim en 
compte la variació anual, veiem que en general és més important. 
A més, el municipi d’Arenys de Munt és l’àmbit territorial on, pro-
porcionalment, el nombre d’aturats ha baixat més respecte a l’any 
2017. Aquesta és una molt bona dada del mercat de treball local.

La taxa d’atur municipal, com passa habitualment, és inferior a la 
comarcal i superior a la provincial i de Catalunya; tot i això, res-
pecte del total del país és només de 31 dècimes.

Al Maresme l’atur ha pujat a 11 municipis, s’ha mantingut igual 
a 1 i ha baixat a 18. De mitjana a la comarca ha baixat respecte del 
mes passat en 95 persones.

Variació mensual del nombre d’aturats de l’any 2014 endavant.

Promoció económica i ocupació
Arenys de Munt emprèn: suport a la competitivitat empresarial i comercial
Durant els primers mesos del 2018, amb el pla d’inversions 2018-2019 dels polígons industrials  s’han intensifi cat les visites del regidor de 
Promoció Econòmica, Josep Sànchez, al sector empresarial local.

Les darreres setmanes s’han visitat diverses empreses, com Torcidos Sin-
téticos SL, Fustcom SL, Marine Fendering Systems SL, Trastamo SL, Dis-
tribucions Aral SL i Niulire, entre altres; a la darrera visita a l’empresa 
Natural Marcs BCN, també acompanyat per l’alcalde, Joan Rabasseda. 
Aquestes visites ajuden a millorar les accions de la política industrial lo-
cal, doncs permeten conèixer de primera mà la realitat i les necessitats del 
teixit empresarial d’Arenys de Munt.

En el decurs de les visites, s’han pogut intercanviar impressions en re-
lació la potencialitat del sector industrial local, destacant l’enfocament 
a la innovació i l’exportació, així com les possibilitats d’hibridar el teixit 
productiu i la diversitat de l’oferta comercial, de serveis i de les mateixes 
entitats locals. Durant les trobades s’ha coincidit en la necessitat de des-
plegar inversions en els polígons industrials d’Arenys de Munt per aug-
mentar-ne la competitivitat,  des de la millora de les infraestructures de 
mobilitat a l’arribada de la fi bra òptica.

A més de les visites i trobades amb 
el sector empresarial, també es 
continua apostant per l’emprene-
doria amb el Concurs d’Emprene-
doria, que enguany arriba a la seva 
quarta edició, organitzant sessions 
de coaching per al comerç local i 
empresa amb l’objectiu de fomen-
tar la competitivitat empresarial i 
comercial d’Arenys de Munt.

Durant l’any 2017 es van dur a ter-
me 14 nous contactes amb empre-
ses establertes a Arenys de Munt i 
es van realitzar 11 primeres visites i 
10 visites més de seguiment.

Dades d'atur de febrer de 2018: rècord quant a la disminució de l'atur en els 
darrers 12 mesos
En el mes de febrer hi va haver 471 persones aturades inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, dues menys que el passat mes de gener i 
51 menys que el febrer de 2017. 
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Economia 
Acord per aprovar el Pressupost Municipal 2018
El Pressupost municipal 2018 es va aprovar al ple de febrer amb 7 vots a favor d’ERC i CUP, i 4 vots en contra de PDeCat i PP. Aquest pres-
supost que ascendeix a 8,9 milions d’euros millora la dotació econòmica per a reforçar les polítiques de neteja i endreça dels espais públics, 
joventut, ensenyament, cultura i emprenedoria. 

El pressupost d’enguany con-
templa les obres del procés 
participatiu amb la participa-
ció més alta dels darrers 4 anys 
i que ascendeix a 216.500€, 
també es preveu posar en mar-
xa el Centre Cívic, continuar 
avançant en la urbanització 
de la Riera, i encetar nous pro-
jectes estratègics per endreçar 
espais públics i modernitzar 
el polígon industrial. El to-
tal de les inversions previstes 
per a l’any 2018 sumen 1,66 
milions d’euros. Aquest pres-
supost recull també propostes 
pactades entre el Govern Mu-
nicipal -ERC- i la CUP -Josep 
M. Ximenis i Esther Sànchez-. 
Aquest pacte que respon a la 
voluntat manifestada per les 
forces sobiranistes a l’Ajunta-
ment d’Arenys de Munt a la 
necessitat de col·laboració, en 
el context actual de repressió 

Pressupost Municipal - DespesesPressupost Municipal - Ingressos

Amb l’objectiu de teixir compli-
citats amb les forces sobiranis-
tes, el govern municipal també 
va  negociar el pressupost amb 
el PDeCAT, malgrat el desacord 
en l’aprovació inicial, es va po-
der assolir el compromís de ga-
rantir la continuïtat de les obres 
d’urbanització de la Riera.

Es pot consultar el detall del pressupost 
a la secció del web municipal Economia i 

Hisenda o a través del següent codi QR

política per part de l’Estat i els 
partits que els donen suport 
amb l’aplicació de l’article 155.

El Pressupost 2018 permetrà 
reforçar el servei de neteja, 
atacar l’incivisme amb noves 
campanyes i major control 
-ADN animals de compan-
yia- i millorar la participació 
en els consells municipals; així 
també es podran desplegar 
noves polítiques compartides 
d’habitatge, comerç i medi 
ambient.  En l’àmbit de les in-
versions destaquen petites ac-
tuacions per al manteniment 
de les vies públiques i el camp 
de futbol, l’obra d’accessibili-
tat al cementiri, senyalització 
de camins i inversions en en-
llumenat fotovoltaic.
Més enllà de la millora en la 
dotació pressupostària, s’ha 
acordat treballar de manera 

transversal per a desenvolu-
par diferents projectes d’in-
terès social, econòmic i estra-
tègic: nova guingueta a Can 
Jalpí, senyalització de camins, 
projectes per a dinamitzar el 
comerç local, el desenvolupa-
ment de la policia de barri i el 
banc de terres, entre els més 
destacats.

Fruit de l’acord es contemplen 
estratègies amb visió de futur: 
estudi per a la viabilitat per a 
la introducció de la biomassa 
per a calefacció en un equipa-
ment municipal, noves inver-
sions per a millorar l’efi cièn-
cia de la xarxa d’abastament 
d’aigua, gestió de la brossa i el 
manteniment de l’enllumenat, 
així com continuar avançant 
en la municipalització de ser-
veis a GUSAM.
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Entrevista
Joan de Ca l’Enric del Pa

“Si ve algú amb interès i ganes, li ensenyaré a fer el 
pa de tota la vida”

PODEU VEURE EL VÍDEO 
DE L’ENTREVISTA 

COMPLETA 
ESCANEJANT AQUEST QR

Joan Puigduví
77 anys

Des dels 15 anys, amb la seva família, ha treballat al forn de l’oncle del 
seu pare, datat del 1860. Ara ha quedat sol i s’ha jubilat, però si algú amb 
interès i ganes vol agafar-li el relleu, està disposat a ensenyar com es fa 
un bon pa.

Bon dia, Joan. Comencem 
per aquí, doncs. Quin és el 
secret per fer un bon pa?
El secret és fer-lo com s’ha fet 
sempre. Jo he fet tota la vida 
el que havia après del meu 
pare, i ell n’havia après del seu 
oncle. El que es feia 100 anys 
enrere ho he continuat fent de 
la mateixa manera. Aquest és 
el secret, i no voler fer el que es 
fa avui dia, pim-pam, quatre 
“polvos” i agafar la farina més 
barata que hi ha al mercat... 
Això no. Aquí hi ha la diferèn-
cia. I també pel tipus de forn. 
El d’aquí és un forn dels que en 
diuen “morunos” perquè és del 
temps dels egipcis. I ara per la 
tele estan parlant sempre de la 
massa mare... Però si jo tota la 
vida ho he fet igual! I els for-
ners que hi havia aquí a Arenys 
de Munt, que érem 11, tots ho 
fèiem més o menys igual, amb 
massa mare. I ara en fan una 
propaganda com si fos una cosa 
nova, i sempre s’ha fet així.

I com s’ha d’elaborar un 
pa com el que es feia aquí a 
Ca l’Enric?
Doncs has d’agafar la massa 
mare, fer llevat, i al cap de mitja 
horeta s’ha de fresar. Llavors 
tirar-hi aigua, sal, el llevat 
perquè el faci fermentar i la 
farina. I l’experiència et dona 
que amb el tacte que té la massa 
ja saps quan, més o menys, està 
bé. Llavors l’has de treure de la 
màquina i quan tens les peces 
fetes els has de funyir, fer-los 
rodons, barres o el que calgui, 
i després posar-los dins els 
calaixos de fusta perquè vagi 

fermentant. Mentre fas això es 
va cremant el forn i escalfant. 
Primer has de posar la coca i 
els llonguets, perquè això ne-
cessita més potència del forn. 
Quan has tret això, llavors has 
de posar el pa perquè es cogui 
durant una hora.

Una feina dura, Joan, amb 
un horari complicat, oi?
Sí. Vaig estar més de 25 anys 
treballant 22 hores cada dia. 
Sembla que sigui impossible, 
però jo ho he fet. Sortia d’aquí 
i anava a Collsacreu, allà on 
visc, em cuidava d’una esta-
ció meteorològica, prenia les 
dades, quan estava entrava a 
casa, posava el despertador 
dues hores i tornava a baixar 
aquí a treballar.

Moltes hores, però molt 
bona clientela. Els ha 
deixat sense pa, ara. Hau-
ria de seguir treballant...
Home... N’hi ha que s’ho me-
reixen per la seva fi delitat. No 
pots demanar que una perso-
na sola o dues agafi n sis o set 
quilos de pa cada dia, això no 
pot ser. Però sí que hi ha gent 
que ve uns dies... Es mereixen 
que jo pogués treballar. Però 
comprendràs que a 77 anys ja 
no es pot. Perquè ara a última 
hora el mínim de temps que 
treballava eren 14 hores cada 
dia.

I no vol passar el relleu a 
algú?
Si veiés una persona que té 
ganes de fer-ho, sí. Però clar, 
que no es pensi que és co-

mençar i pim-pam i ja està! 
N’hi ha que m’han dit: “oh, 
tu aviat ho tens clar; amb una 
hora de tenir la botiga oberta 
ja ho tens solucionat!”. Però 
no volen veure la feinada 
que porta. I la meva manera 
sempre ha estat fer el màxim 
que sé. I el pa és una cosa 
que potser la temperatura, la 
humitat... tot li infl ueix, i fent 
el mateix mai queda igual i 
no saps per què. I la persona 
que vingui ja ha de venir amb 
la idea aquella que “s’ha de 
currar”.

I com creu que ha de ser la 
persona que li pugui aga-
far el relleu?
Ha de ser una persona que 
si vol tenir un prestigi ha de 
voler poder dir: “aquest tipus 
de pa no es troba, i jo el faig”. 
Així ja em val. Ara, si és algú 
que pensa que és igual com 
sigui el pa, i que la gent igual-
ment se’l menjarà, ja no em 
val.

És que el seu pa s’ha fet 
famós. El coneixen arreu, 
ha sortit a la tele i se’n 
podia menjar a llocs amb 
estrella Michelin.
Sí, mira... Justament ahir em 
vaig trobar en Josep Lluís, el 
mosso d’esquadra de Can Ros-
sell, que està destinat a la zona 
de Lleida, i em va dir que fi ns 
i tot per allà em coneixen. I li 
dic: “no fumis!”. I ell em va dir 
que sí, que del pa de Ca l’Enric 
n’hi han parlat. I de la tele, sí. 
Han vingut els de Teatre de 
Guerrilla, i també havien vin-

gut de Telecinco... i uns de la 
BBC de Londres, que venien a 
través del restaurant Hispània, 
perquè els interessava que es 
veiés el lloc d’on treien el pro-
ducte, el pa, el peix... i em van 
demanar si podien venir. I sí 
sí, i tant. Clar... Els reportatges 
de T5 i TV3 s’han vist, però el 
de la BBC no.

El seu pa el coneixen, però 
a vostè quantes vegades li 
han dit Enric en comptes 
de Joan?

Moltíssimes! Vaig pel carrer i 
em criden Enric, i em giro. No 
té cap importància, això. És 
que el meu pare era en Fran-
cisco de Ca l’Enric. I el seu 
oncle es deia Enric. I en aquell 
temps, més de 100 anys enrere, 
a Arenys de Munt només hi 
havia dos Enrics, ell i l’Enric 
de Can Lladó dels licors. I un 
era l’Enric dels licors i l’altre 
era l’Enric del pa. I a Ca l’En-
ric, a Ca l’Enric... Ha quedat 
Ca l’Enric.

Redacció: Oriol Leo. 
Imatge: Miquel Figueroa per AmunTV
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Joventut
L’Ajuntament d’Arenys de Munt inicia el Pressupost Participatiu Jove 
2018 a l’Institut Domènec Perramon
El desembre del 2017 l’Ajun-
tament d’Arenys de Munt va 
iniciar el Pressupost Participa-
tiu Jove 2018 amb l’alumnat de 
3r d’ESO de l’Institut Domènec 
Perramon, que va poder decidir 
com destinar 3.000 euros per a 
material o activitats a realitzar 
durant el 2018. Va constar de tres 

El Pla Local de Joventut 2018-2021 en marxa

Pressupost 
Participatiu 
Jove 2018: Què 
faries amb 
7.000 €?
L’Ajuntament d’Arenys 
de Munt va iniciar durant 
el mes de gener el projec-
te Pressupost Participatiu 
Jove 2018, amb el qual el 
jovent del poble pot decidir 
de quina manera destina 
7.000 euros del pressupost 
municipal. Aquest projecte 
va enfocat a les persones 
joves d’entre 18 i 29 anys 
empadronades al municipi. 
El termini per presentar-hi 
propostes va fi nalitzar el 28 
de febrer.

Ara s’està fent valoració de 
les propostes i properament 
es podran votar a través del 
web de l’Ajuntament. El 
projecte més votat serà el 
que es durà a terme durant 
el 2018.

El “Pressupost Participa-
tiu Jove 2018”, dotat amb 
un total de 10.000 euros, 
té com a principal objectiu 
crear espais de diàleg i par-
ticipació que permetin al 
jovent d’Arenys de Munt 
donar resposta a les seves 
demandes, així com posar 
en valor les propostes i ini-
ciatives dels propis joves. 
Alhora, s’enforteix el caràc-
ter participatiu i la implica-
ció, mitjançant un exercici 
de democràcia directa.

sessions de treball en què, per 
grups, es van dissenyar els pro-
jectes a presentar, i fi nalment, el 
20 de desembre, van presentar 
els seus projectes i seguidament 
es van fer les votacions.

S’hi van presentar un total de sis 
projectes: Room Escape, jornada 

esportiva, tamborets nous per a 
l’aula de plàstica, creació d’equip 
femení de futbol camp, Holli Fes-
tival i taula de ping-pong per al 
pati de l’Institut. El projecte més 
votat va ser el Holli Festival. Es 
durà a terme l’últim dia de curs 
com a festa de fi nal de curs per a 
tot l’alumnat.

El Pla Local de Joventut 2018-
2021 ja és vigent després de 
fi nalitzar el termini de la seva 
publicació ofi cial. Aquest do-
cument s’ha elaborat a partir 
d’una diagnosi que permetrà 
traçar una planifi cació estratè-
gica en matèria de joventut al 
municipi. 

El Pla Local de Joventut per-
metrà desplegar noves políti-
ques en aquesta matèria, i es 
podrà comptar amb més su-
port tècnic i econòmic de les 
administracions supramunici-
pals. Per al seu desplegament 
ja es compta amb més recursos 
econòmics; en el Pressupost 
Municipal 2018, es preveu una 
dotació de 62.100 €, un aug-
ment del 75% respecte a l’any 
2017 i un 350% si es compara 
amb el que es tenia en l’am-
pliació de joventut a comença-
ment de mandat, any 2015. 

Els detalls del Pla Local de Jo-
ventut 2018-2021 es poden tro-

bar al web de l’Ajuntament.

El Pla Local de Joventut 2018-
2019 programa les accions a 
desenvolupar durant aquests 
quatre anys amb una valora-
ció dels recursos econòmics, 
humans i infraestructurals del 
municipi, i descriu de manera 
detallada com serà l’avaluació 

d’aquestes accions. La redacció 
d’aquest pla local s’ha dut a ter-
me a partir dels serveis tècnics 
de la Regidoria de Joventut i 
l’empresa Mirada Local S.L. 

També hi han col·laborat el Con-
sell Comarcal del Maresme i la 
Direcció General de Joventut de 
la Generalitat de Catalunya.
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Salut
Compra de nous desfibril·ladors
Arenys de Munt és un municipi cardioprotegit des de principis del 2014, 
any en què es van començar a dotar d’aparells desfi bril·ladors diferents 
instal·lacions municipals amb afl uència de públic.

Els primers desfibril·ladors es van 
col·locar als dos pavellons munici-
pals d’esports i a l’edifici de la poli-
cia local. Amb els anys i amb el su-
port de la Diputació de Barcelona, 
s’ha ampliat la dotació de desfibri-
l·ladors al municipi, de manera que 
actualment n’hi ha vuit, dels quals 
dos estan destinats als vehicles po-
licials.

Al web municipal hi podeu tro-
bar un plànol amb la ubicació de 
cada aparell. Cal dir que aquests 
desfibril·ladors són geolocalitzats 
i disposen de teleassistència i te-
lecontrol les 24 hores del dia. El 
seu funcionament és molt senzill i 
en tot moment hi ha l’acompanya-
ment de la locució, que va donant 
instruccions per fer-ne ús.

A Arenys de Munt ja s’han salvat 
dues vides amb la utilització dels 
desfibril·ladors instal·lats a dife-
rents edificis. La més recent, el pas-
sat mes de gener, amb la col·labo-
ració ciutadana de dues infermeres 
que es trobaven casualment al lloc 
dels fets.
L’aposta per la cardioprotecció que 
fa la nostra població abasta també la 
formació, fonamental per intervenir 

amb èxit davant aquestes emer-
gències.

És per això que des del govern 
d’Arenys de Munt s’insisteix en 
la importància de la formació en 
RCP (reanimació cardiopulmo-
nar) i l’ús del desfi bril·lador, que 
l’Ajuntament imparteix de forma 
gratuïta durant tot l’any. Més de 
120 persones han fet els cursos 
que s’han anat organitzant, en la 
modalitat de dues o de sis hores. 
La regidoria de Sanitat ha fet cam-
panyes destinades a la ciutadania 
en general, però també a col·lec-
tius com entitats esportives, mo-
nitors de colònies, de menjadors, 
de casals, comerciants, professo-
rat, policia local, funcionaris de 
l’Ajuntament i altres entitats.

Campanya de Seguretat Alimentària
Durant el mes de gener es va ini-
ciar la Campanya de Seguretat Ali-
mentària, i fi ns a fi nals de març, a 
la sala de reunions del pavelló del 
Torrent d’en Terra, es va impartir 
un cicle de ponències-tallers sobre 
alimentació saludable i nutrició 
esportiva. Aquestes xerrades van 
destinades tant a entrenadors com 
a coordinadors, esportistes, pares 
i mares dels clubs i entitats espor-
tives del municipi interessats a 
millorar l’alimentació enfocada al 
món de l’esport. Aniran a càrrec 
de Gemma Miñarro Serradell, tèc-
nica superior en dietètica, amb un 
postgrau de la UB en nutrició es-

portiva i llicenciada en ciències de 
l'activitat física i l'esport.

Els objectius principals d'aquesta 
campanya de la Regidoria d’Es-
ports, Sanitat i Gent Gran són 
promoure els hàbits alimentaris 
saludables i conscienciar de la 
importància de portar una bona 
alimentació en la pràctica esporti-
va, posant de manifest els benefi -
cis i els riscos associats si ho fem 
inadequadament, a més d’oferir 
coneixements i facilitar eines per 
potenciar l’adquisició dels bons 
hàbits alimentaris abans, durant i 
després de la pràctica esportiva.
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Policia

Festes Ensenyament

Parada 
cardiorespiratòria
d'un vilatà 
d'Arenys de Munt

El passat divendres 26 de ge-
ner, un vilatà d'Arenys de 
Munt va patir una PCR (pa-
rada cardiorespiratòria). La 
ràpida intervenció de dues 
infermeres que estaven en el 
lloc del succés i la rapidesa de 
la policia, que va fer arribar el 
DEA (Desfi bril·lador Automà-
tic Extern), van salvar la vida 
d’aquesta persona. La Regi-
doria de Sanitat vol recordar a 
tots els vilatans que el nostre 
poble està cardioprotegit des 
de fa 4 anys, amb DEA ubicats 
a tot el poble i als vehicles de 
la policia.

La Policia Local 
iniciarà les classes 
d'educació vial 
a les escoles de 
primària d'Arenys 
de Munt

Aquest mes d’Abril, agents de 
la Policia Local d’Arenys de 
Munt començaran a impartir 
sessions teòriques i pràctiques 
d’educació viària als alumnes 
de 1r, 3r i 5è de les escoles Sant 
Martí i Sobirans.

Les sessions pràctiques, que es 
faran als alumnes de 3r i 5è, es 
portaran a terme fent un cir-
cuit per diferents carrers del 
nucli urbà, els de 3r curs com 
a vianants i els de 5è com a ci-
clistes en un circuit tancat.

Decomís de material divers per fer actes 
vandàlics
La Policia Local d’Arenys de Munt va muntar un dispositiu espe-
cial amb motiu del Halloween amb la intenció d’evitar danys i actes 
vandàlics contra béns públics i privats.

La intervenció dels agents es va centrar a anticipar-se als actes van-
dàlics que poguessin derivar-se de l’ús d’ous, farina, pots d’esprai 
de pintura o d’altres. El resultat del dispositiu va ser la intervenció 
de 5 pots d’esprai de pintura, 24 ous i 1 “tira-xines”.

Parc de Nadal La Neula
El mes de desembre passat va tenir lloc, un any més, el parc de Na-
dal “La Neula”, dedicat als infants d’Arenys de Munt. Enguany 
més d’un centenar d’infants van poder gaudir del parc, que va 
durar dos dies i va tenir lloc a la plaça de l’Església i a l'edifi ci del 
Mercat. Els més petits van poder jugar a l’espai lúdic especialment 
pensat per a nadons i en un parc de construccions gegants. Els 
més grans van poder experimentar amb activitats de circ, com fer 
malabars, equilibris, trapezi i acrobàcies.

Al mateix temps, durant tot el dia va haver-hi diversos tallers, com 
el de cuina, on els infants van poder 
elaborar galetes; el de fanalets, que 
va tenir molt d’èxit; el de malabars i 
diversos tallers de manualitats.

A la tarda, els infants van poder bere-
nar xocolata desfeta amb melindros.

Des de l’Ajuntament fem una valo-
ració molt positiva de la recupera-
ció del parc de Nadal, per la gran 
afl uència de famílies que hi van 
passar. Per a l’any vinent s’oferiran 
més activitats i tallers nous, perquè 
les famílies trobin un espai lúdic 
per als dies de vacances nadalen-
ques.

Col·laboració entre l’Institut Domènec 
Perramon i el Col·lectiu pel Museu Arxiu

Un grup d’alumnes de 1r d’ESO de l’Institut Domènec Perramon han 
visitat la Masia de Can Borrell, guiats per Gustau Adzerias i Elies Su-
rroca, historiadors i membres del Col·lectiu pel Museu Arxiu.

Primer els van explicar que a Can Borrell tenim ubicats dos arxius, 
l’històric municipal i el propi de l’associació Col·lectiu pel Museu Ar-
xiu d’Arenys de Munt, i també van explicar la tasca de recerca històrica 
que fa dita associació.

Seguidament els van explicar quin tipus de documentació poden tro-
bar a l’arxiu històric i de quina manera poden fer la cerca d’informació: 
a través dels quadres de classifi cació, indexació i numeració. Al mateix 
temps els van explicar la importància dels documents que té actual-
ment l’arxiu, on poden trobar informació per als seus estudis.
Els nois i noies van poder observar amb deteniment un manuscrit ori-
ginal d’un bateig, provinent de l’arxiu parroquial, en format digital.

En acabar la visita, els van lliurar el llibre Carta Arqueològica (Arenys 
de Mar, Arenys de Munt, Caldes d’Estrac i Sant Iscle de Vallalta), fruit 
dels treballs de recerca d’un grup d’alumnes que van guanyar el cinquè 
premi Raimon Torroja, l’any 1997 (Marta Artigas i Torrent, M. Dolors 
Bartolo i Amó, Laura Roca i Clopés i Gemma Vilaró i Majó).

Aquesta col·laboració entre l’Institut i el Col·lectiu és fruit de l’interès 
d’apropar la comunitat educativa a les diferents associacions del poble. 
En aquest cas, la tasca de recerca històrica del Col·lectiu contribueix a 
millorar els coneixements d’història dels nois i noies d’Arenys de Munt.
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Ensenyament i Cultura
Aula de Música
Les Big Bands d’Arenys de Munt 
Jazz Band Canalla i A Munt Jazz 
Band han iniciat l’any 2018 amb 
un concert a la Sala Corrioles. La 
sala va quedar petita per sentir 
els nois i noies que toquen a les 
Big Bands de l’Aula de Música 
d’Arenys de Munt.

L’Aula de Música ja fa deu anys 
que va obrir les portes i durant 
tots aquests anys ha crescut en 
qualitat, nombre de professors i 
alumnes. Enguany ja són més de 
170 alumnes i 14 professors que 
ofereixen un ampli ventall d’ac-
tivitats, des de classes pensades 
per als més petits fi ns a les clas-
ses individuals d’instrument o en 
agrupacions, destinades a nens, 
joves i adults que volen gaudir de 
la música. 

A l’Aula de Música 
s’hi poden aprendre 
a tocar aquests instru-
ments: de vent (trom-
bó, saxo, clarinet, fl au-
ta travessera, acordió), 
de corda fregada (violí 
i violoncel), de corda 
polsada (guitarra clàs-
sica, guitarra elèctrica, 
baix elèctric i ukulele), 
a més de piano, bate-
ria i veu.

L’escola ofereix combos de mú-
sica moderna per tal que l’alum-
ne integri l’aprenentatge de 
l’instrument en una agrupació. 
Aquest curs tenim set combos de 
diferents edats i nivells. A més, 
hi podem trobar la Big Band Ini-
ciació, la Nins Jazz Band, la Jazz 
Band Canalla, l’A Munt Jazz 
Band i la Banda de Festa Major; 
aquesta última assaja durant tot 
el curs amb la fi nalitat de tocar 
de teloners a la Nit Jove del Re-
mei de cada any.

Durant aquest curs l’Aula de Mú-
sica ha iniciat una nova activitat: 
música en família a l’escola bres-
sol La Petjada. Aquesta activitat 
pretén ser un espai d’estimulació 
musical primerenca per gaudir 
de la pràctica musical i afavorir 
la relació afectiva entre l’adult i 
l’infant a través de la música.

Portes obertes i preinscripcions a les 
escoles d’Arenys de Munt
Després de Setmana Santa tindrà lloc el període de preinscripcions; per 
aquest motiu durant els mesos de març i abril les escoles d’Arenys de 
Munt estan fent jornades de portes obertes, visites guiades i xerrades 
informatives sobre el seu funcionament i equipaments. 

El 22 de març, a la masia de Can Borrell, va tenir lloc la presentació de 
la Guia de Centres Educatius, que ha editat l’Ajuntament, on s’informa 
de tota l’oferta educativa d’Arenys de Munt, escoles bressol, escoles de 
primària, institut, escola de música i escola d’adults, per tal d’ajudar a 
conèixer millor les àmplies possibilitats d’estudiar al nostre poble.

Aquesta trobada va servir també per presentar les escoles als pares i 
mares dels nens que el curs vinent començaran P3. Després d’una in-
troducció de la regidora d’Ensenyament, els dos directors de les escoles 
Sant Martí i Sobirans van poder fer una presentació de les escoles i els 
seus projectes pedagògics.

Concentració en 
suport al model 
educatiu català

La plataforma Som Escola, que 
agrupa diferents entitats edu-
catives, culturals i cíviques, 
va convocar el dimecres 28 de 
febrer concentracions davant 
dels ajuntaments catalans per 
defensar el model d’escola ca-
talana i la immersió lingüística.
Aquesta convocatòria venia 
donada després que els grups 
polítics del PP i Ciudadanos 
apostessin per canviar el mo-
del educatiu actual, aprofi tant 
el fet de tenir la Generalitat en 
mans del govern espanyol i 
l’aplicació de l’article 155.

A Arenys de Munt, desenes de 
persones es van concentrar da-
vant l’Ajuntament, desafi ant la 
pluja i les baixes temperatures.
A l’acte hi va assistir una repre-
sentació dels diferents centres 
educatius i també una repre-
sentació del consistori. Conjun-
tament van llegir el manifest.

Inversions a Can Borrell
Aquests darrers mesos l’Ajuntament ha estat fent diverses reformes 
a la masia de Can Borrell. Al pressupost participatiu de l’any 2017 
hi havia 45.000 € per invertir a la millora de l’equipament cultural.
El més important que s’ha fet és: s’han arranjat tots els llums ex-
teriors, s’ha pintat l’interior i exterior de la masia i totes les bara-
nes del parc, s’han ordenat els lavabos de la planta baixa i s’hi ha 
col·locat un canviador de nadons, s’ha instal·lat aire condicionat 
a la sala de plens, s’han canviat els aplics de tota la masia i s’ha 
canviat una biga en mal estat a la planta baixa.

En el decurs d’aquest any 2018, s’urbanitzarà el solar que hi ha 
entre la masia i el CAP. També s’enjardinarà la zona.

Cor femení Aloc
Aquest principi d’any 2018 ens 
ha dut un nou projecte musical 
al nostre poble: el Cor femení 
Aloc. Ja fa un cert temps que es 
treballa en la creació d’aquest 
conjunt vocal, que s’espera que 
sigui d’interès per a Arenys 
de Munt, vila que, fi ns ara, ha 
comptat amb diferents tipolo-
gies de coral, però mai amb un 
cor femení.

Aquest nou cor aporta un espai 
musical i de convivència es-
pecial, amb una sonoritat i un 
treball diferent dels que s’ofe-
reixen a altres corals. Està diri-
git per Gina Miserachs, direc-
tora coral, pedagoga musical i 
especialista en rehabilitació de 
la veu.

Les persones que estiguin inte-
ressades en participar en el Cor 
Femení Aloc s’hi poden dirigir a 
través del correu electrònic 
corfemenialoc@gmail.com.
Els assaigs regulars es fan els di-
mecres de 9 del vespre a 11 de la 
nit a l’aula de música de l’Escola 
Sant Martí d’Arenys de Munt.

La plataforma Som Escola, que 
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Valors republicans El dia de la repúblicaUn projecte per al comerç 
d’Arenys de Munt

Prioritat: acabar la riera

Com a resultat del pacte que hem 
assolit amb el Govern per aprovar 
el Pressupost del 2018, hem assu-
mit desenvolupar una proposta 
per afavorir el comerç del poble, 
beneficiant els compradors.

Aquest és un projecte que ens 
engresca i entusiasma, alhora que, 
considerem, és estratègic per al futur 
d’Arenys de Munt i per al model de 
poble inclusiu pel qual apostem.

Es fonamenta en la innovació tec-
nològica i social per dinamitzar 
els negocis augmentant l’impacte 
de la despesa que l’Ajuntament 
té en subvencions, salaris o 
compres a proveïdors, de manera 
que reverteixi en el comerç local i 
incrementi la circulació de diners 
entre els negocis.

Volem aconseguir: millorar la 
viabilitat de les empreses locals; 
fomentar l’ocupació i el treball es-
table i de qualitat; protegir el medi 
ambient; afavorir el consum res-
ponsable i de proximitat; impulsar 
les relacions veïnals, reforçant la 
cohesió social; enfortir el senti-
ment de pertinença i el compromís 
amb el poble; crear dinàmiques de 
transformació econòmica i social; 
crear una xarxa d’economia social 
i solidària; i tot això, beneficiant els 
compradors!!!
L’Ajuntament pagarà part de les se-
ves despeses (subvencions, salaris...) 
per aquest nou sistema perquè es 
puguin fer compres en els negocis 
locals (botigues, bars, perruque-
ries, tallers...) perquè ells, al mateix 
temps, puguin fer compres a altres 
negocis del poble i pagar part dels 
salaris dels treballadors.

D’aquesta forma s’estimula que el 
diner circuli més vegades i durant 
més temps entre les empreses 
locals, i així afavoreixi el desenvo-
lupament econòmic i social.
No descobrim res que no es faci 
en altres municipis, malgrat que 
introduirem algunes variants que 
seran innovacions.

Ja hem fet les primeres reunions 
amb el regidor i l’ABIC i les sen-
sacions són engrescadores. 

Aquest és un projecte complex, 
però s’ho val per aconseguir un 
futur molt millor per a Arenys de 
Munt.

La farsa continua. Una mentida, 
per molt que es repeteixi i es 
documenti, no passa de ser una 
mentida. I aquest país continua 
instaurat en la mentida contínua 
(valgui la redundància).

En el darrer Ple es va presentar 
una moció per declarar festa el 
dia 27 d’octubre, aquell merave-
llós i fantàstic dia en què el presi-
dent Puigdemont va programar 
en prime time la fallida decla-
ració de la no independència de 
Catalunya i davant de l’estupe-
facció general del personal, tant 
polític com popular, en estat de 
xoc, va agafar les maletes i va 
marxar a Bèlgica. Acte heroic 
del nostre President, que encara 
estem pagant la majoria dels ca-
talans en fets bastament recollits 
a hemeroteca.

Arenys de Munt té un mo-
nument a la Independència, 
aquelles quatre barres de ferro 
rovellat que representen allò que 
no s’ha assolit i cada “X” temps 
són víctimes d’actes incívics 
fins al punt que en més d’una 
ocasió s’ha hagut de precintar. 
Ara declararem que el 27-O sigui 
nomenat dia de la República, que 
tampoc s’ha assolit. En el proper 
ple demanarem que el dia u de 
març es declari el Dia de l’Arri-
bada de l’Home a Mart, ja que el 
mes de març, segons el calendari 
romà, estava dedicat al déu de 
la guerra. I també demanarem 
una inclusió extraordinària en 
els pressupostos per tal que el 
terra de la Riera es pinti amb els 
colors de l’arc de Sant Martí per 
tal de donar un toc d’aire festiu 
a la nostra vila i en referència al 
nostre sant patró.

Arenyencs. Arenyenques. Veïns. 
Veïnes. Continuem jugant amb la 
mentida. Continuem perdent el 
temps i els esforços en un viatge 
imaginari que el que ja està gene-
rant és odi, males cares i faltes de 
respecte. Però segur que això no 
acaba aquí.

PSC Arenys de Munt
Abril 2018

Vivim temps difícils i complicats, 
en els que costa veure el futur, 
entendre el present i interpretar 
el passat recent.

Quanta gent d’aquest país ha 
treballat durant tants mesos per 
arribar a assolir l’objectiu: el 
referèndum del dia 1 d’octubre. 
Dies inoblidables perduraran en 
la nostra memòria tota la vida on 
vam poder demostrar que la gent 
d’aquest país és profundament 
demòcrata, tolerant i determina-
da a assolir la República Cata-
lana. A Arenys de Munt també 
vam viure dies que difícilment 
oblidarem, en què tothom va fer 
pinya quan convenia, que vam 
donar-ho tot amb coratge i dig-
nitat, dies que ens van unir com 
a poble.

Passarà temps abans no puguem 
entendre els fets d’octubre i per 
què la República no es va fer 
efectiva malgrat haver-la procla-
mat el dia 27 d’octubre.

Estem patint les conseqüències 
d’aquelles jornades, en forma 
d’article 155, d’empresonaments 
i judicis difícilment justificables. 
La violència que està exercint 
l’Estat espanyol contra Catalun-
ya no té nom i el món ja està des-
cobrint realment com és. Mig go-
vern legítim a l’exili i a la presó; 
Marta Rovira, Carme Forcadell, 
Raül Romeva imputats; alcaldes i 
regidors amenaçats judicialment 
per delictes d’odi; el president 
del Parlament, Roger Torrent, 
està sotmès a la màxima pressió, 
essent menystingut i violentat.

Esquerra Republicana de Cata-
lunya sempre hi és i sempre hi 
serà, perquè ho portem al nostre 
ADN. Treballem per assolir la 
República i recuperar les nostres 
institucions. Hem de sumar com 
més gent millor i ens esforcem 
per explicar a tothom el nou pro-
jecte de país on hi cap tothom.

Mentrestant, des d’Arenys de 
Munt, fem país al capdavant del 
govern municipal;  treballem per 
a la gent i el bé comú, per a una 
educació de qualitat i invertint 
per modernitzar Arenys de Munt 
fent la nostra econòmica més for-
ta amb més capacitat de generar 
ocupació. Els valors republicans.

Valorem negativament la proppas-
sada aprovació dels Pressupostos 
Municipals perquè NO prioritzen 
la finalització global de la urba-
nització de la Riera. Pensem que 
això perjudicarà els vilatans/es 
d’Arenys de Munt.

L’ordenació urbanística -quan es 
fa atenent les necessitats reals d’un 
poble- és vital per fer-lo avançar. 
I aquest és el cas que ens ocupa. 
Aconseguiríem donar molta més 
fluïdesa al trànsit i ordenar-lo, 
arranjaríem dignament l’accés i 
sortida del barri de Sant Carles i del 
polígon industrial, trauríem la so-
rra i la pols de la Riera, dels carrers, 
de les terrasses i dels comerços. 
Crearíem un pàrquing dissuasori 
que convidaria a passejar, gaudir 
i comprar als establiments dels 
nostres convilatans, optimitzaria 
l’estètica i atractiu de la nostra 
població... En cas contrari, la Riera i 
l’entrada d’Arenys de Munt conti-
nuaran alguns anys més sense aca-
bar d’arranjar-se, tot desmillorant i 
perjudicant els arenyencs/ques.

Això no va en contra del Centre 
Cívic que l’Equip de Govern vol 
prioritzar, tot empenyorant les fi-
nances futures d’Arenys de Munt, 
atès que s’hi hauran d’abocar 
molts diners -són limitats i s’han 
d’emprar bé. Nosaltres pertanyem 
i col·laborem amb força entitats i el 
fet de no disposar d’un local nou 
-ara com ara- no ha mermat les 
nostres activitats; ans al contrari, 
ens espavilem i continuem ver-
tebrant-ne, si cal, encara més. El 
nostre compromís amb les perso-
nes, entitats, associacions i clubs 
ha estat i continuarà essent d’una 
ferma implicació.

Perquè estimem el poble, parlem 
amb la nostra gent, escoltem i som 
receptius a tothom i tenim la ferma 
convicció que l’acabament de la 
urbanització de la Riera és primor-
dial, cabdal, irrenunciable.

Arenys de Munt es mereix una en-
trada digna, bonica, ordenada i una 
Riera amable i seductora que, sense 
cap mena de dubte, esdevindria 
molt profitosa per a tots plegats.

Per tant, convidem l’Equip de 
Govern a què canviï de planteja-
ment i prioritzi aquesta obra tan 
necessària per al bé col·lectiu.
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Urbanisme
Les obres d’urbanització superfi cial de la Riera avancen d’acord amb el
calendari previst

Concentració per la democràcia i la llibertat del passat 23 de març

En el tram des del rial Bellsolell fi ns a l’accés per a vianants a la plaça 
de l’Església, just al començament del carrer Borrell han fi nalitzat els 
principals treballs. Per tal de minimitzar l’inevitable destorb que les 
obres provoquen als veïns i establiments de la zona, la maquinària 
d’asfaltar s’ha desplaçat a Arenys de Munt per a enllestir aquest tram 
i, més endavant, tornarà per a la pavimentació de la resta del tram 
urbanitzat. 

Properament es durà a terme l’actuació als escocells de tota la Riera, in-
cloent-hi el tram ja urbanitzat l’any 2015. La solució implementada per 
als escocells consisteix, entre altres, a col·locar una vorada ampla que 
impedeixi que les rodes dels cotxes aparcats puguin caure dins l’esco-
cell i, també, que permetin que el conductor d’un vehicle que aparqui 
a la banda esquerra de la Riera pugui baixar sense haver de posar els 
peus dins l’enjardinament. En aquest tram enllestit per Setmana Santa 
hi ha un total de 20 places d’aparcament de cotxes, incloent-hi les dues 
places de càrrega i descàrrega, les dues places per 
a la policia local, les dues places reservades per a 
la recàrrega de vehicles elèctrics, la plaça reservada 
per a la farmàcia i la plaça reservada per a discapa-
citats. El govern municipal també està estudiant les 
possibilitats d’implementar zones d’aparcament 
exprés, en les que l’estacionament gratuït estaria 
autoritzat per a un màxim de 15 minuts. Pel que 
fa a la il·luminació, els fanals s’instal·len al llarg de 
tota la Riera seguint la mateixa disposició i, en el 
nou tram, estan col·locats de manera que no difi -
culten la mobilitat i milloren la intensitat de la llum.

La urbanització d’aquest tram de Riera va co-
mençar just després de la Festa Major, el dilluns 
13 de novembre, i la seva durada ha de ser de 31 
setmanes en total.  I el proper mes de juny està 
previst que fi nalitzin en la seva totalitat. El cost 
total d’aquesta obra és de 1.349.644 €, i la part 

que hauran de pagar els propietaris dels immobles d’aquest tram 
de Riera mitjançant les contribucions especials és per un import 
total de 198.749 €. El pressupost municipal per al 2018 ja contem-
pla una partida pressupostària de 250.000 € per iniciar el tram fi nal 
de la Riera, fi ns al Torrent d’en Puig, amb la redacció del projecte 
executiu.

La urbanització superfi cial de la Riera d’Arenys de Munt va ob-
tenir una menció a la 5a Mostra d’Arquitectura del Maresme en 
la modalitat d’intervencions paisatgístiques i ordenació d’espais 
urbans. El jurat va valorar textualment: “la intel·ligència en la que 
es llegeix la singular situació de la Riera d’Arenys de Munt: la seva 
condició geogràfi ca, la preservació dels plàtans magnífi cs que li 
atorguen identitat i amb una secció que allunya les aigües de les 
vores i les recondueix al centre del passeig, resol un problema de 
ciutat de forma excel·lent. “

Arenyenques i arenyencs ens vam aplegar davant la casa consistorial indignats pel nou embat judicial als dirigents polítics catalans, per 
reclamar la llibertat dels presos polítics, i per rebutjar les decisions judicials que distorsionen la voluntat del poble de Catalunya.
Arenyenques i arenyencs ens vam aplegar davant la casa consistorial indignats pel nou embat judicial als dirigents polítics catalans, per 


