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T
enim motius per estar 
contents. Encetem el 
primer estiu sense les 
restriccions de la pan-
dèmia de la COVID-19 
i tornem a recuperar la 
normalitat de les nos-
tres vides; la quotidia-

nitat, les passejades, trobar-nos amb 
els amics i família, anar al cinema o 
al teatre, badar per la Riera... Però 
també tenim motius per estar pre-
ocupats: la incertesa de l’economia 
sotmesa al context d’alça de preus, 
la guerra, la precarització laboral, els 
atacats contra les llibertats del nos-
tre país i de la nostra llengua, la per-
cepció que la política en general no 
està a l’altura del que seria desitjable 
en una societat democràtica...
Tenim motius per caure en el desànim, però tanmateix 
això no ens ha d’aturar. Per molt incert que sigui el 
futur, per males notícies que apareguin als mitjans de 
comunicació i xarxes socials, per molt de pessimisme i 
desànim que flueixi al nostre voltant, hem de perseve-
rar, i més encara aquelles persones que tenim respon-
sabilitat política. El govern municipal tenim el deure de 
complir amb els compromisos que hem assumit amb el 
poble i estar a l’altura de les expectatives i necessitats 
d’Arenys de Munt.
Som un poble auster pressupostàriament, però extraor-
dinàriament ric en creativitat, en idees i projectes: som 
un poble emprenedor amb una gran ambició. Aquest 
talent l’hem de potenciar. Ja fa anys que vam iniciar 
projectes per promoure la creació d’empreses i la mo-
dernització del comerç. És fonamental donar suport 
a aquelles persones que volen emprendre, perquè la 

riquesa i l’ocupació que generen són ga-
rantia de sostenibilitat per a una socie-
tat que vol avançar en drets i llibertats. 
Si volem tenir més recursos econòmics 
per donar millors serveis públics, tenim 
el deure d’invertir en allò que ajudi l’ac-
tivitat econòmica; en uns mesos tindrem 
una nova rotonda d’entrada al poble que 
facilitarà l’accés al polígon industrial i la 
mobilitat de la carretera C-61. La urbanit-
zació de la Riera en el seu tram de Riera i 
Penya potenciarà el seu valor comercial.
Per avançar hem de donar oportunitats 
a tothom que vulgui emprendre i vol 
treballar. Som perseverants i dels errors i 
dels fracassos n’aprenem, perquè volem 
millorar i continuar avançant. Enguany 
tornem a obrir una nova convocatòria 
de subvencions per contractar persones 
aturades, posem en marxa la Brigada 

Jove amb l’objectiu de donar l’oportunitat d’aprendre 
un ofici a joves aturats de 18 a 25 anys, i posem en mar-
xa unes primeres Jornades d’Emprenedoria per formar 
i donar eines a persones autònomes, empresàries i a 
qualsevol persona que vulgui iniciar un projecte empre-
nedor. El nou centre cívic serà determinant per conso-
lidar aquesta iniciativa els propers anys, perquè, no en 
tinguem cap dubte, som referents a la comarca 
perquè Arenys de Munt és un po-
ble dinàmic, creatiu i emprenedor. 
Aprofitem el nostre potencial, que 
serà determinant en el creixement 
econòmic del present, però so-
bretot del futur.

Josep Sànchez i Camps
Alcalde d’Arenys de Munt
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“EncEtEm El primEr 
Estiu sEnsE lEs 
rEstriccions dE 

la pandèmia dE la 
coVid-19 i tornEm 

a rEcupErar la 
normalitat dE lEs 

nostrEs VidEs; 
la quotidianitat, 

lEs passEjadEs, 
trobar-nos amb 

Els amics i família, 
anar al cinEma o 
al tEatrE, badar 

pEr la riEra...”

Arenys de Munt, dinàmic, 
creatiu i emprenedor

cartipÀs municipal
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P
ere Rifà és responsable d’Esports i Gent 
Gran, gestiona les instal·lacions (pisci-
na, camp de futbol, els dos pavellons, 
etc.), i dona suport a les entitats es-
portives, així com a la gent gran fer les 
sortides de les passejades d’“A cent cap 
als cent”, la Setmana de la Gent Gran i 
altres activitats similars.

Què significa haver de gestionar les instal·la-
cions esportives?

Manteniment; bàsicament és manteniment i 
obra o instal·lacions noves. Quan es trenca 
o s’espatlla alguna cosa, mirar que es repari 

de la millor manera i al més ràpid possible. Quan hi 
ha alguna necessitat concreta, intentar tirar-la en-
davant. Tenim les instal·lacions plenes cada dia de dos quarts de 
cinc de la tarda fins a les dotze de la nit; imagina’t tot el que hi 
pot passar.Les entitats es gestionen elles soles, però, si hi ha algun 
conflicte entre elles o cal coordinar alguna cosa, ells demanen i 
tu fas fins on pots. I a vegades acabes pensant “jo cobro per fer 
aquesta feina, però els que ho viuen de veritat són els que estan 
a les entitats”, perquè no cobren i s’hi estan fins a les dotze de 
la nit, sacrificant el temps amb la família o podent fer altres 
coses. Alguna vegada t’enfades per alguna cosa i penses “però 
si és una ximpleria”; ells s’estaran allà fins a les dotze de la nit, 
l’endemà han d’anar a treballar, no veuran els nens, no veuran la 
família, no podran anar a sopar on sigui perquè seran al pavelló 
o al camp de futbol, sense l’obligació d’haver-ho de fer, i això et 
posa al teu lloc.

Quant de temps fa que treballes a l’Ajun-
tament?

Des del 1999 (vint-i-tres anys, ja!), i dos 
anys abans hi havia estat fent l’objec-
ció de consciència: imagina’t. Durant un 

any vaig venir aquí [a l’Ajuntament] i acabaven 
d’arribar els primers ordinadors, i des de petit 
que sempre m’ha agradat el tema ordinadors, 
i com que se’m donava molt bé instal·lar, re-
parar i tal, doncs amb l’objecció vaig fer això. 
Llavors vaig fer unes oposicions i ja vaig to-
car tots els temes d’arxius, registres, padrons, 
comptabilitat..., una mica de tot. Érem molt 
poca gent i havies de fer de tot.

Llavors, vas entrar a l’Ajuntament direc-
tament després d’haver fet l’objecció de consciència?

No. Vaig plegar, vaig acabar l’objecció, vaig estar un any fora i 
llavors quan van sortir unes oposicions m’hi vaig presentar 
i les vaig aprovar.

Ets una persona amant de l’esport o com has acabat de 
responsable d’Esports?

Jo portava tota l’àrea d’alcaldia a l’època de l’Andreu Majó: 
li portava l’agenda, les reunions, intentar resoldre conflictes 
abans que arribessin a l’alcalde, el que sigui. Hi havia molts 

problemes amb l’esport en aquella època i ningú tenia gaires ga-
nes d’entomar aquella regidoria, i l’Andreu Majó va dir: “ja m’ho 
quedo jo”. Com que jo portava els temes de l’Andreu, em van 
caure els esports al damunt, i ho porto des de llavors. I molt bé: 

"SI PARLEM 
D’INSTAL·LACIONS, 

EN ESPORT ÉS 
DIFÍCIL MILLORAR. 

HAS DE TROBAR 
L’EQUILIBRI ENTRE 

NECESSITATS I 
POSSIBILITATS 

ECONÒMIQUES DE 
L’AJUNTAMENT”

"GAUDEIXO 
MOLTÍSSIM 
ANANT DE BÒLIT, 
TANT AMB 
ESPORTS COM 
AMB LA GENT 
GRAN"

ENTREVISTA

PERE RIFÀ I VALLS
Responsable d’Esports i 
Gent Gran
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vàrem fer molta feina, ens vam posar molt les piles. L’Andreu 
Majó va ser molt important per a mi; era molt bo en moltes 
coses, sabia tractar temes delicats, sabia de tot. Jo era molt jove 
i inexpert i ell va ser una persona de la qual vaig aprendre mol-
tíssim. Molt sovint me’n recordo i penso: “què faria l’Andreu amb 
això...?”.

Sempre estàs amunt i avall. Quin factor de mobilitat té 
fer la teva feina?

La furgoneta (riu). Moltíssim. Pensa que les activitats esporti-
ves comencen a dos quarts de cinc de la tarda, però clar, fins 
llavors no hi ha ningú als pavellons, i les coses te les passen 

a les tardes, a les nits, els caps de setmana: “M’ha passat això i 
això altre”. I tu vas als matins a resoldre el tema o intentar-ho. 
I de la gent gran, sobretot les sortides, que és amb el que m’ho 
passo millor a la meva feina.

Parla’ns de les caminades de la gent gran.

Les sortides d’“A cent cap als cent”, unes sortides que coorga-
nitzem  amb la Diputació. Amb el programa d’aquestes sorti-
des et toquen tres municipis per sorteig, i hi anem a caminar; 

fem marxa nòrdica per un circuit dissenyat per 
a cada municipi i ens ho passem fantàsticament. 
Aquest any hem estat a Lliçà d’Amunt, Caste-
lldefels i Roda de Ter. Aprens moltíssim i gau-
deixes moltíssim, i a més la gent gran que tenim 
són una passada; són la gent més en forma de la 
província de Barcelona, sens dubte, i fas esport, 
rius i aprens d’ells el que no està escrit. Gaudim 
molt aquests dies. 

El factor de mobilitat, aleshores, per a tu 
és un afegitó més que una responsabilitat 
pesada?

Bé, és una obligació o responsabilitat, però és 
que, si no, és impossible fer la feina. Real-
ment m’ho prenc com contestar el telèfon 

a les sis, vuit de la tarda o a les nou del vespre, 
o dissabte o diumenge, que és quan es fan les 
competicions. Part de la feina és aquesta; si no, no seria àgil. Per 
tant, entens que és part de la teva responsabilitat.

Creus que Arenys de Munt és un poble actiu i involucrat 
en termes d’esport?

Moltíssim. Si no fos per les entitats i la gent que hi treba-
lla, els esports no tirarien endavant, i no només parlo 
del teixit esportiu; passa el mateix amb el cultural, etc. 

L’Ajuntament, per si sol, no és capaç de fer el que fan les entitats; 
és gent que ho fan per amor a l’art: es fan casals, partits, entre-
naments... Al final, la meva feina és la part més senzilla.

Pel que fa a Gent Gran, només portes el tema de les ca-
minades?

Toquem molts temes també amb l’Esplai. Ara a l’octubre fem 
la Setmana de la Gent Gran, on farem el dinar de la gent 
gran, les havaneres, una caminada, l’exposició, etc., i llavors 

també amb les residències... Mira, l’any passat amb la Montse 
Batista i la Soraya Real vam portar la gent de la residència (que 
portaven dos anys tancats en una habitació, no a casa com no-
saltres amb una terrassa o un balcó: en una habitació dos anys!), 

vam agafar un autocar adaptat i vàrem anar a Caldes d’Estrac 
a veure el mar, els vàrem posar música en directe, una mica de 
piscolabis i va ser dels dies més xulos que recordo des que tre-
ballo aquí. Ho vam gaudir tots moltíssim; només calia veure les 
seves cares. Ara pel juny repetirem i els portarem a la Fundació 

Palau, també a Caldes.

Creus que al poble i des de l’Ajuntament es 
podrien fer millores pel que fa a les regido-
ries de Gent Gran i d’Esports? Quines?

S i parlem d’instal·lacions, en esport és difícil 
millorar. S’intenta tot, perquè calen molts re-
cursos, moltes subvencions i som un poble 

petit; sempre és un problema de diners, com qua-
si tot, i com més coses fas, més manteniment hi 
ha d’haver. Has de trobar l’equilibri entre necessi-
tats i possibilitats econòmiques de l’Ajuntament; 
és molt complicat. Amb la gent gran fem moltes 
coses, també; sempre es poden fer més coses, 
se’ns va tallar tot molt per la pandèmia. Aquest 
any hem pogut arrencar a mig gas i, si tot va bé, 
esperem que l’any que ve ja puguem tornar a la 
normalitat completa pel que fa a les activitats.

T’agrada la teva feina? Què canviaries en general?

M ’encanta la meva feina. Gaudeixo moltíssim anant de 
bòlit, tant amb esports com amb la gent gran. De vegades 
t’emprenyes perquè sembla que ningú estigui mai content 

(riu), però al final, quan acabes veient que hi ha gent que fa el 
que fa perquè vol fer-ho, sense esperar res a canvi... Ja et dic que 
no diré noms; ells ja saben qui són, però hi ha gent que treballa 
o estudia o les dues coses alhora, i el poc temps que poden tenir 
lliure o familiar el dediquen a fer que l’esport tiri endavant, i 
aquí també incloc els polítics, per què és feina 24 hores 365 dies, 
de polític no m’hi veuran mai (riu). Si no fos per això, aquí no hi 
hauria res: tindríem uns pavellons buits o un camp buit. No fun-
cionaria de cap manera; seria impossible. I he conegut a molta 
gent amb els que després ha sorgit un bona amistat tan de fora 
l’Ajuntament com a dins, començant pels companys i també amb 
molts regidors amb qui he treballat directament, com el Manel, 
l’Alfons, el Fèlix, la Marta i ara el Jordi i la Montse, i molts altres 
que tot i no treballar-hi directament hem congeniat molt, gent 
amb la qui pots treballar, i anys després hi pots anar a sopar o a 
prendre alguna cosa. ◆

"LA GENT GRAN QUE 
TENIM SÓN UNA 

PASSADA; SÓN LA 
GENT MÉS EN FORMA 
DE LA PROVÍNCIA DE 

BARCELONA, SENS 
DUBTE, I FAS ESPORT, 

RIUS I APRENS  
D’ELLS EL QUE NO 

ESTÀ ESCRIT”



6

L es obres de l’últim tram de la Riera 
avancen a bon ritme i segons el previst 
per a la licitació i el contracte. L’em-
presa que du a terme l’obra, AMSA, 

va informant dels treballs  que s’executen 
i que resten per executar de manera pun-
tual i rigorosa. Fins ara el que s’ha fet són 
totes les connexions d’aigües pluvials, ca-
nalitzacions dels serveis de clavegueram 
i subministraments dels diferents serveis 
soterrats al llarg del tram comprès entre el 
pont i el carrer Pompeu Fabra.
Un cop acabada la fase de les canalitzaci-
ons, es va començar amb les connexions ar-
quitectòniques entre la Riera i la vorera de 
la C-61, en el tram comprès entre el pont i 
el carrer Pompeu Fabra, mitjançant rampes 
i escales amb murs de contenció de formigó 
que es revesteixen de pedra natural, igual 
que en els trams anteriors. Hi ha dues con-
nexions de rampa i escales, una connexió 
de només escales i una estructura sense 

URBANISME

Les obres de la Riera avancen a bon ritme

La licitació de les obres de la Riera i la rotonda 
suposen un estalvi de 226.752 euros

E
l dia 7 de febrer, després de signar 
l’acta de replanteig, es van inici-
ar les obres de la Riera en el seu 
quart i últim tram, que va des del 
carrer de la Rasa fins al Torrent 
d’en Puig, per part de l’empresa 
guanyadora de la licitació, Agustí 

AFECTACIÓ A LA MOBILITAT DE
JUNY A SETEMBRE

Afectacions a la rambla Riera i Penya

VIANANTS
 yNo podran passar vianants per la vorera de 
la C-61 al costat de la rambla Riera i Penya.
 yEls vianants podran passar per la vorera 
existent a Riera i Penya.

TRÀNSIT RODAT
 yNo es podrà estacionar al costat esquerre 
(baixant) de Riera i Penya.
 yS’habilita aparcament alternatiu al Torrent 
d’en Puig.
 yNo es podrà circular per Riera i Penya (en-
tre Rasa i Pompeu Fabra). La via alternativa 
de sortida serà el carrer Enric Morera, que 
canviarà de sentit.

*S’assoleix un estalvi d’un 11% i un 8% respectivament.

Rambla Riera i Penya 1.326.676,27 € 1.180.000,00 €

Rotonda a la ctra. C-61, 
Torrent d’en Puig i
cobriment Riera 975.076,25 € 895.000,00 € 

FASE PREU INICIAL PREU FINALy Masoliver, S.A. (AMSA). Cal recordar que 
les voreres d’aquest tram ja es van executar 
l’any 2009 amb ajuts obtinguts del Fons Es-
tatal d’Inversió Local (FEIL).
El següent quadre mostra el preu inicial de 
sortida de la licitació i el preu pel qual fi-
nalment es va adjudicar l’obra:

rampa ni escales que és com un “balcó” que 
eixampla la vorera de la C-61 i en el qual es 
posaran uns bancs de mobiliari urbà.
I, seguint amb els terminis establerts, de 
cara al mes de juny es preveu començar 
a tallar el trànsit de la Riera en el tram del 
carrer de la Rasa i fins al carrer Pompeu 
Fabra per començar a actuar a la calçada. ◆
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URBANISME

Les obres de l’Esplai 
suposen una ampliació, 
reforma i nova distribució 
d’espais interiors

L
’obra de l’Esplai va ser lici-
tada amb dos lots, un per a 
l’obra de modificació de l’es-
cala, reforma i ampliació de 

l’edifici i l’altre per a la reforma 
de les instal·lacions d’electricitat, 
il·luminació, fontaneria, saneja-
ment, PCI, climatització i ventila-
ció i baixa tensió. Va ser adjudi-
cada a dues empreses diferents, 
una per lot.

El dia 14 de febrer, després de signar 
l’acta de replanteig amb l’empresa 
que executa el lot 1 de l’obra, van 
començar les obres d’adequació. 
Des d’aleshores s’ha col·locat  l’es-
cala exterior, que segueix el mateix 
disseny que en el tram anterior, per 
poder enderrocar l’escala interior.
Seguidament, s’ha fet tot el que 
afectava l’enderroc i l’arrencada 
del paviment existent. El següent 
pas, en el qual ja s’està treballant, 
és la construcció de l’ampliació de 
l’edifici segons el projecte. ◆

L
’obra de construcció de la rotonda 
és l’obra més important que s’ha 
fet mai en qüestió de mobilitat a 
la vila, ja que per la C-61 hi passen 

diàriament uns 20.000 vehicles. Amb la 
construcció d’aquesta rotonda es volen 
evitar col·lapses en la circulació en hores 
punta i fer que tant l’entrada com la 
sortida de la vila siguin més àgils, i tam-
bé es preveu una millor connexió amb el 
Torrent d’en Puig, que revertirà en una 

millora de l’economia industrial.
La construcció de la rotonda comença a 
agafar forma, ja que després d’haver cana-
litzat les aigües pluvials mitjançant un caixó 
amb sobreeixidor que desemboca al mateix 
calaix de la Riera, i després d’haver canalit-
zat els serveis i els subministraments, en els 
propers dies s’habilitarà el carril que dona 
accés directe al polígon industrial per tal 
que es pugui anar treballant sense entorpir 
la circulació rodada cap al polígon. ◆

La nova rotonda millora la mobilitat 
de la C-61, l’accés al poble i al 

polígon industrial Torrent d’en Puig

E n aquest solar, actualment i fins que no se n’executi la 
compra, s’ha arribat a un acord amb la propietat, per 
poder utilitzar la parcel·la per ampliar amb una trentena 
de places d’aparcament, i s’habilitarà una zona d’es-

barjo per als gossos. Això continuarà així un cop la parcel·la 
passi a titularitat pública després de la compra i mentre no 
es comencin les obres d’urbanització de tota la zona per dur 
a terme les construccions que s’hi projectin.
L’estudi de la nova residència municipal, que inicialment preveia 

L’adquisició de la finca adjacent a Can Globus 
permetrà dimensionar el projecte de la 
nova residència municipal i la construcció 
d’habitatge assequible

un edifici per a 50 places, es reprendrà tenint en compte les 
possibilitats d’ampliar-lo amb la compra del solar del costat 
de Ca l’Espàrrec/Can Globus. Les negociacions han arribat a 
bon port i el valor d’adquisició és de 550.000 euros + IVA. El 
finançament de l’adquisició serà mitjançant recursos propis de 
l’Ajuntament i, per culminar la compra, caldrà el vistiplau de 
la Generalitat, petició que s’ha iniciat conjuntament amb els 
informes tècnics i jurídics.
Paral·lelament, s’està encarregant des de Serveis Tècnics l’estudi 
per definir la millor manera de situar la residència en el nou 
context de l’espai propietat de l’Ajuntament. Amb tota proba-
bilitat s’haurà de dur a terme una modificació del planejament 
actual per tal d’ubicar l’edifici en el lloc més adient possible, i 
amb la resta del solar projectar una quarantena d’habitatges 
en règim de lloguer assequible de titularitat pública. ◆

E l mes de febrer es van finalitzar les obres de la segona 
fase etapa C del Centre Cívic. En aquesta etapa es van 
donar per acabades la planta baixa i la primera planta 
de l’edifici, i només falta equipar-lo amb el mobiliari 

necessari per dur a terme les diferents activitats.
En les properes setmanes es programaran jornades de portes 
obertes a l’edifici per tal que tothom que ho desitgi pugui fer 
una visita guiada per la regidoria corresponent. ◆

La licitació de 
la darrera fase 
de les obres 
del Centre 
Cívic, abans 
de la tardor
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MEDI AMBIENT

A finals de març va venir a Arenys 
de Munt el jurat de Viles Flo-
rides per avaluar l’enjardina-
ment del poble. El regidor de 

Medi Ambient, Jordi Maimí i Girbal, 
va acompanyar els representants de 
l’associació a visitar diferents espais, 
com el parc de Can Jalpí, on van poder 
veure les accions que s’han anat fent 

per mantenir en bones condicions la 
zona de bambús, l’arbre de Gernika i 
les lletres d’Arenys de Munt que hi ha 
just sortint de l’autopista. 
Els membres del jurat van puntuar els 
espais i les sensacions són bones en 
vistes a poder mantenir les tres Flors 
d’Honor que actualment té concedi-
des el municipi. ◆

Visita del jurat del certamen Viles Florides

S egons les dades de l’Agència de 
Residus de Catalunya de l’any 
2020, Arenys de Munt va assolir 
el 74,79% en la recollida selectiva, 

una xifra de reciclatge que ens situa 
com a segon municipi de la comarca 
del Maresme amb un dels percentat-
ges més alts de recollida selectiva de 
residus, només per darrere d’Argentona, 
amb un 88,15%.
La millora de la recollida selectiva 
d’Arenys de Munt contrasta amb els 
resultats del conjunt de la comarca, que 
ha fet un petit pas enrere en els seus 
resultats respecte a l’any anterior. ◆

L ’últim dissabte de mes hi ha un ve-
hicle adaptat i equipat, en horari de 
10 a 14 h, a la rambla Francesc Macià 
(al costat de la font) per a la recollida 

de residus especials de petites quantitats: 
fluorescents, bombetes, piles, bateries, pin-
tures, petits aparells elèctrics i electrònics, i 
altres residus de petites dimensions.
L’ús durant l’any d’aquest servei pot supo-
sar un descompte del 10% en la taxa d’es-
combraries municipal. Per tenir gaudir de la 
bonificació cal demanar la targeta d’usuari 
de la deixalleria presentant el rebut de la 
brossa a les oficines de la deixalleria fixa 
ubicada al Torrent d’en Puig. ◆

P er fer ús del servei de recollida d’es-
porga cal anar a l’Oficina d’Atenció 
i recollir les saques homologades. 
Cal concertar la seva recollida tru-

cant al 900402033, el mateix número de 
telèfon de la recollida de voluminosos. 
Aquest servei es realitzarà el primer i 
tercer dimecres de cada mes. Les saques 
d’esporga s’han de dipositar a la porta 
de casa, sense que molestin el pas de 
vianants o vehicles. A les saques s’hi po-
den posar restes de plantes, fulles, gespa 
i pinassa, sense terra, i no s’hi pot diposi-
tar poda, troncs, pedres, testos ni restes 
de runa; només restes vegetals. ◆

Segon poble del Maresme que va reciclar 
més bé durant el 2020

La deixalleria mòbil al 
centre de la vila cada 
darrer dissabte de mes

Nou servei de recollida 
porta a porta de les restes 
vegetals mitjançant 
saques homologades

Recollida 
de la brossa 
porta a porta

E
l nou contracte de recollida por-
ta a porta d’Arenys de Munt, en 
vigor des de l’1 de febrer, ha re-
presentat un gran avenç en la 
millora del servei: s’ha ampliat 
la recollida d’orgànica tots els 

dijous de l’any; a dos dies la recollida de 
voluminosos, que ara serà els dimarts i 

Millorem la recollida d’orgànica, 
voluminosos, buidatge de papereres, 
i nous serveis de recollida d’esporga  
i deixalleria mòbil

dijous; s’ha posat en marxa el servei de 
recollida de restes vegetals, i també es 
compta amb el nou servei de deixalleria 
mòbil l’últim dissabte de cada mes.  El 
nou contracte també millora el buidatge 
de les papereres del poble, que ara es fa 
tots els dies de la setmana. ◆

Ajuntament
d’Arenys de Munt

El dia de Reis (6/1) hi haurà una recollida de reforç del paper i cartró.

RECOLLIDA PORTA A PORTADEIXALLES DOMÈSTIQUESHORARI PER TREURE LES DEIXALLES: 20 - 22 h
Dilluns

Diumenge

Dissabte

Dijous

Dimecres

Dimarts

Divendres

Envasos

Envasos/Orgànica

Orgànica

Orgànica

Paper/cartró

Orgànica

Rebuig

Excepcionalment, els dies 23 de juny i 24 i 31 de desembre l'horari per treure les deixalles és de 13 a 15 hores.

RECOLLIDA TRASTOS VELLS IRESTES VEGETALS 900 40 20 33
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En prevenció de d’incendis, l’Ajunta-
ment d’Arenys de Munt ha realitzat 
els darrers mesos diferents actuaci-
ons preventives i campanyes infor-

matives d’autoprotecció dels incendis fo-
restals a urbanitzacions i habitatges aïllats. 
Les actuacions preventives han consistit 
en l’obertura i manteniment de les zones 

verdes interiors d’urbanitzacions amb el 
desbrossament del sotabosc i l’aclarida 
de la densitat d’arbres;  tasques de man-
teniment de la franja perimetral de pre-
venció d’incendis de Santa Rosa dels Pins, 
la Creueta, l’Ajup i la franja de Collsacreu 
corresponent a Vallgorguina, els entorns 
del pavelló nou i la part municipal de Can 

Jalpí, on s’han retirat pins secs i refet ca-
mins per a l’accessibilitat dels bombers.
Per a les campanyes informatives s’han 
editat cartells i fulls informatius de recor-
datori als particulars per al manteniment 
de les parcel·les interiors, amb les condici-
ons en què cal mantenir-les per reduir el 
risc d’incendis. ◆

Prevenció d’incendis en parcel·les municipals, franges i 
recordatori als particulars de la neteja de parcel·les

E nguany ja tenim 65 famílies 
d’Arenys de Munt que fan 
compost casolà a través 
de les restes orgàniques de 

casa seva. Són persones que han 

A quest 2022, la Central de 
Can Jalpí compta amb 
una àmplia programació 
d’activitats que s’estan 

duent a terme al llarg de tot 
l’any amb l’objectiu de donar a 
conèixer el patrimoni natural de 
l’entorn d’Arenys de Munt.
Durant el primer semestre de 
l’any s’han realitzat tallers sobre 
fauna salvatge, anellament cien-

participat a la campanya de 
compostatge casolà, adreçada 
a veïns i veïnes amb jardí de 
terra. Se’ls ha ofert l’assistèn-
cia a dues sessions de formació, 
que es van fer els dissabtes 12 
i 19 de febrer, i se’ls ha prestat 
assessorament pràctic. El com-
postatge casolà bonifica en un 
10% la taxa de brossa. ◆

tífic d’aus, construcció de caixes 
niu, el cant de les aus i passeja-
des guiades, i a partir del segon 
semestre es preveu realitzar un 
hotel d’insectes i la dissecció 
d’egagròpiles, i ens aproparem 
al món de les papallones, entre 
altres. Cal destacar que durant 
el mes de setembre s’instal·larà 
una exposició sobre el Parc del 
Montnegre i el Corredor. ◆

65 famílies d’Arenys 
de Munt fan 
compostatge casolà

Activitats de la Central de Can Jalpí

R ecentment s’ha renovat els contenidors de vidre de tot el 
municipi, instal·lat un nou model pensat en facilitar la reco-
llida selectiva de bars i restaurants. S’han instal·lat deu con-
tenidors amb aquest sistema d’un total de trenta-nou que 

hi ha a Arenys de Munt. El cost d’aquests contenidors i els bujols 
repartits als restauradors han estat sufragats per Ecovidrio.
L’HORARI PER DIPOSITAR EL VIDRE ÉS DE 9 A 21 h.
La franja horària permesa per dipositar el vidre és de 9 a 21 h, 
per no perjudicar el descans dels veïns. Queda prohibit abando-
nar escombraries al voltant del contenidor. L’incompliment de les 
condicions fixades a l’ordenança municipal comporta sancions a 
partir de 175 €. ◆

Renovació dels contenidors de 
vidre i adaptats a la recollida de 
vidre comercial
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SERVEIS INFORMÀTICS

PARTICIPACIÓ

E
l grup de recerca Comunicació So-
nora, Estratègica i Transparència 
de la Universitat Autònoma de 
Barcelona ha fet públics els guar-
dons Infoparticipa 2022 als 136 
ajuntaments (14% dels municipis 

de Catalunya), els 11 consells comarcals 
(26%) i les 3 diputacions que compleixen 
amb els indicadors de transparència i qua-
litat de la informació definits pel Laboratori 
de Periodisme i Comunicació per a la Ciuta-
dania Plural de la UAB.
Aquests guardons s’atorguen avaluant la 
informació que es publica als webs i por-
tals de transparència de les administraci-

ons públiques; en concret, s’analitza si la 
informació publicada facilita que qualsevol 
ciutadà o ciutadana pugui saber quins són 
els representants polítics del municipi, com 
es gestionen els recursos i quines eines de 
participació ciutadana ofereixen les ad-
ministracions. Els resultats es publiquen, 
georeferenciats, al Mapa Infoparticipa. Per 

atorgar el segell es tenen en compte aspec-
tes qualitatius, com ara que la informació 
estigui organitzada i presentada de manera 
clara, intel·ligible, completa i actualitzada, 
per possibilitar consultes àgils i ràpides per 
part de la ciutadania.
L’Ajuntament d’Arenys de Munt treballa 
permanentment per actualitzar i millorar 
els continguts del web corporatiu i el por-
tal de transparència; per això, malgrat que 
cada any augmenta el nivell d’exigència 
qualitativa per obtenir aquest reconeixe-
ment a l’excel·lència en la transparència, ha 
rebut el Segell Infoparticipa per tercer any 
consecutiu. ◆

E l Teatre Auditori de Llinars del Vallès va acollir l’acte de lliu-
rament dels reconeixements Administració Oberta 2021 que 
promou el Consorci AOC. Igual que en les edicions de 2019 i 
2020, l’Ajuntament d’Arenys de Munt ha estat distingit amb 

un d’aquests guardons, que valoren la implantació i l’ús dels serveis 
d’administració electrònica i la seva transformació digital. Arenys de 
Munt ha obtingut la tercera posició en la categoria d’ajuntaments 
de 5.001 a 20.000 habitants. L’alcalde, Josep Sànchez, i el regidor 
de Transparència, Abel Coll, van recollir el guardó.
L’acte de lliurament va comptar amb la participació del vicepresi-
dent i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, el 
president de Localret, Jaume Oliveras, l’alcalde de Llinars del Vallès, 
Martí Pujol, i la directora de l’AOC, Astrid Desset.
Aquesta és la VII edició dels reconeixements Administració Oberta, uns 
guardons que l’AOC atorga cada any als ajuntaments i consells comar-
cals que han destacat en l’impuls de la transformació digital i el govern 

Segell Infoparticipa d’excel·lència en la transparència per a 
l’Ajuntament d’Arenys de Munt, 96% d’indicadors positius

Realitzada 
l’atenció 
presencial i 
telemàtica de 
l’equip del Síndic 
de Greuges

Arenys de Munt obté la tercera 
posició al reconeixement de la 
Generalitat en administració oberta 

E l passat 5 de maig, l’equip del Síndic 
de Greuges va fer atenció presencial i 
telemàtica als veïns i entitats d’Arenys 
de Munt. Aquestes sessions es realitzen 

com a conseqüència de la signatura l’any 2012 
d’un conveni de col·laboració entre el Síndic 
de Greuges i l’Ajuntament d’Arenys de Munt, 
i són anuals.
En aquesta ocasió, el Síndic de Greuges ha 

rebut un total de quinze visites i trucades. Les 
persones ateses per l’equip del Síndic a la ma-
sia de Can Borrell han presentat set queixes 
i han fet onze consultes. Les problemàtiques 
plantejades han estat, entre altres, temes re-
lacionats amb consum (aigua), salut, tributa-
ris, etc. Cinc de les set queixes presentades 
anaven adreçades a l’Ajuntament d’Arenys de 
Munt. ◆

obert en la seva relació amb la ciutadania i en la seva gestió interna.
Aquests reconeixements es donen d’acord amb l’Índex de Madu-
resa Digital que realitza l’AOC i que es determina a partir de l’anàlisi 
d’uns indicadors objectius, les dades d’ús dels serveis AOC i de 
l’anàlisi dels webs dels ens locals. L’Índex de Maduresa Digital és 
una iniciativa única, tant a nivell estatal com europeu, que permet 
avaluar amb rigor el grau de maduresa de la transformació digital 
d’un ens públic.
Els reconeixements Administració Oberta distingeixen set categories 
d’acord amb el nombre d’habitants dels ens i la seva naturalesa. ◆
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A renys de Munt ha enviat 2.500 qui-
los de material sanitari i aliments a 
Ucraïna, que els vilatans han apor-
tat en resposta a la crida que es va 

fer fa uns dies per obtenir ajuda humani-
tària per al país en guerra.
Bàsicament, s’ha recollit menjar de llarga 
caducitat, menjar infantil, bolquers i ma-
terial sanitari. Els punts de recollida han 
estat les botigues d’Arenys de Munt, l’ABIC, 
Voluntaris per Arenys de Munt, Càritas i el 
Banc d’Aliments (voluntaris COVID).
Amb la primera part dels diners que s’han 
recollit amb la venda de xapes de “No a la 
guerra” a les botigues, també s’ha comprat 
material sanitari a la farmàcia.
Tot aquest material va sortir el dissabte 12 
de març amb un tràiler cap a Ucraïna.
L’Ajuntament d’Arenys de Munt agraeix la 
col·laboració de tothom qui hi ha fet algu-
na aportació. ◆

Enviament de  
2.500 quilos de material 
sanitari i aliments a Ucraïna

Tallers de prevenció de 
relacions abusives a 
l’Institut Domènec Perramon

D
urant el primer trimestre d’aquest 
any s’han realitzat a l’institut del 
municipi tallers de prevenció 
de relacions abusives. Aquest 
projecte sorgeix de la Regidoria 
d’Igualtat de Gènere, Dona i LGB-

TI, i fa anys que es realitza per a l’alumnat 
d’ESO i batxillerat. Enguany s’han realitzat 
un total de sis tallers a l’ESO i una obra de 
teatre a primer i segon de batxillerat.
A tercer d’ESO es va realitzar el taller 
“L’amor romàntic i la violència masclista a 
la parella”, en el qual es va treballar sobre 
l’enamorament i l’amor, els estereotips de 
gènere i les relacions interpersonals, els mi-
tes de l’amor romàntic, les relacions igua-
litàries versus les relacions violentes i les 
dependències emocionals.
A quart d’ESO es va realitzar el taller “Pre-
venció de relacions abusives” per tal de 
sensibilitzar sobre la importància de la 
comunicació, el respecte, la igualtat, la in-
dependència i l’autoestima per desenvo-
lupar relacions interpersonals i de parella 
saludables i igualitàries. A primer i segon de 
batxillerat es va portar a terme un teatre 
fòrum de la Cooperativa Nus: És de conya.

És de conya és un espectacle de teatre so-
cial per a adolescents que treballa els temes 
associats a la socialització del gènere, l’amor 
romàntic i les violències masclistes i subtils 
dins i fora de la parella. És una història que 
ens interpreta molt bé els micromasclismes 
i el sistema patriarcal i com aquest està a 
la base de les relacions i instaurat com a 
model de gènere.
A la segona part de l’activitat el públic 
passa a debatre les situacions que s’han 
posat a escena per tal de trobar solucions 
a les problemàtiques que han sorgit en els 
personatges, per transformar així la visió i 
detectar estereotips i micromasclismes.
El projecte de prevenció de relacions abusi-
ves té com a objectiu oferir eines per detec-
tar i prevenir les violències de gènere, així 
com apropar-nos a una sexualitat oberta i 
integrada en el desenvolupament personal 
des d’una educació en valors. ◆

E l projecte vol resoldre mitjançant un seguit de mi-
llores les mancances que hi ha ara en cas que cal-
gui una evacuació dels ocupants, així com per polir 
temes de prevenció i seguretat i l’accessibilitat del 

recinte. Aquestes millores es plantegen per capítols, de 
manera que siguin obres que es puguin anar fent de for-
ma independent, però siguin tasques complementàries 
unes amb les altres.
L’objectiu és poder garantir l’evacuació del 100% de l’ocu-
pació del complex esportiu, complint amb les mesures de 
prevenció i seguretat, i dotar de les mínimes condicions d’ac-
cessibilitat un pavelló que actualment ha quedat obsolet en 
cadascun d’aquests àmbits. Així doncs, es classifiquen un 
seguit de millores considerades necessàries per tal d’adequar 
el pavelló a la normativa vigent. El projecte ascendeix a 
140.000 € i es preveu licitar durant aquest any. ◆

Projecte de millora de l’accessibilitat 
del pavelló Torrent d’en Terra 

E nguany, després de dos anys d’aturades per la pandèmia, 
per fi s’han pogut reprendre les passejades per a la gent 
gran que organitza la Diputació de Barcelona amb el nom 
“A 100 cap als 100”. Dins el cicle d’aquest any, el grup 

d’Arenys de Munt ha tingut l’oportunitat de visitar, passejar 
i practicar la marxa nòrdica als municipis de Lliçà d’Amunt, 
Castelldefels i Roda de Ter, així com rebre la visita d’aquests 
tres municipis a la passejada realitzada a Arenys de Munt el 27 
d’abril, on unes 160 persones van fer un recorregut de sis qui-
lòmetres, amb sortida i arribada al parc de Can Jalpí, passant 
per l’arbre de Gernika, el Castell Jalpí, el far i l’Hostal del Sol, 
amb el guiatge i explicacions de Gaspar Casals.
L’1 de juny es realitza la cloenda d’aquest cicle de passejades 
a Santa Coloma de Gramenet, on tots els municipis que hi han 
participat s’uneixen per fer una última passejada pel parc de 
Can Zam, dinar i a la tarda balls i animació a càrrec d’Isidre 
Vallès. Aquest dia també es reparteixen els diplomes a tots els 
participants d’aquest cicle. ◆

Cicle de passejades per a la gent gran  
“A 100 cap als 100”
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PROMOCIÓ ECONÒMICA

Torna el Concurs d’Emprenedoria, amb tres 
premis que sumen 10.500 euros

Subvencions per promoure la contractació de 
persones aturades 

Formació gratuïta per a 
les persones que vulguin 
emprendre

Subvencions per millorar el 
comerç d’Arenys de Munt

NOVES CONVOCATÒRIES DE SUBVENCIONS 
PER MODERNITZAR EL COMERÇ, PROMOURE 
L’EMPRENEDORIA I FOMENTAR L’OCUPACIÓ

E nguany torna la sisena edició del 
Concurs d’Emprenedoria d’Arenys de 
Munt, amb l’objectiu de promoure 
l’emprenedoria, i especialment que 

tingui com a finalitat produir béns o serveis 
que generin valor afegit al municipi d’Arenys 
de Munt. La convocatòria, que restarà ober-
ta fins al 4 de juliol, està dotada amb tres 
premis de 5.250 euros, 3.150 euros i 2.100 

S ’han destinat 20.000 euros a la línia 
de subvencions per modernitzar el 
comerç local: pintura i obres de man-
teniment, adequació d’instal·lacions 

elèctriques i enllumenat, mobiliari, accessi-
bilitat, embelliment de façanes i aparadors, 
millora o reposició de la imatge corporativa 
de l’establiment, automatització de les por-
tes, adequació de terrasses, la implemen-
tació de l’e-commerce i les TIC. Aquestes 
subvencions s’atorguen pel procediment de 
competència competitiva i es pot subven-
cionar un 50% de les inversions en millores 
sense superar els 2.500 euros. ◆

A questa nova convocatòria està do-
tada amb 20.000 euros i està adre-
çada empreses i treballadors autò-
noms locals que contractin persones 

aturades d’Arenys de Munt durant aquest 
any 2022 i que tenen especials dificultats 

E n el marc de les primeres Jornades 
d’Emprenedoria es va posar en mar-
xa un curs de formació, “Creació d’un 
projecte empresarial”, amb el suport de 

PIMEC, i que ha tingut molt bona acollida. A 
més a més, per ajudar les persones a elabo-
rar un pla d’empresa i preparar la seva pre-
sentació al Concurs d’Emprenedoria, l’Ajun-
tament d’Arenys de Munt ha ofert un servei 
d’acompanyament professional i gratuït. ◆

En el transcurs dels mesos d’abril i maig es van obrir les noves convocatòries, dotades amb 50.500 
euros, amb l’objectiu de modernitzar el comerç, promoure la creació de noves empreses i fomentar 
la contractació de persones aturades d’Arenys de Munt

euros per als projectes guanyadors.
S’hi poden presentar aquells emprenedors 
amb un projecte empresarial. En el cas de 
projectes ja iniciats, aquests han de ser 
dins els darrers dos anys -l’any natural de 
la convocatòria i l’any anterior-, o bé, en 
el cas que no estigui creada l’empresa, si 
s’obté el premi, constituir-la en el termini 
de tres mesos des de la seva recepció. ◆

d’inserció laboral (menors de trenta anys i 
majors de quaranta-cinc). Els nous contrac-
tes es poden subvencionar amb un import 
màxim de 5.000 euros i han de ser com a mí-
nim de sis mesos de durada. La presentació 
de sol·licituds finalitza l’1 d’agost de 2022. ◆
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CULTURA

F
igura de reconegut prestigi 
internacional i que és consi-
derat el pare del ballet mo-
dern. El diumenge 1 de maig, 
la plaça de l’Església d’Arenys 
de Munt va quedar plena de 

gom a gom de dansaires i públic. 
Aquesta diada converteix la dansa 
en la gran protagonista, reconeixent 
i donant suport a l’esforç i constàn-

cia de tots aquells col·lectius que s’hi 
dediquen, i és una ocasió per acos-
tar-la a la ciutadania.
Les dues escoles de dansa, La Riera i 
Aïna Dance Studio, l’Esbart Dansaire 
i l’Agrupació Sardanista del Centre 
Moral van oferir un ampli ventall de 
coreografies i estils de dansa, des 
del hip-hop fins a la dansa clàssica i 
tradicional. ◆

E l passat 30 d’abril, di-
vuit parelles de gegants 
i els gegantons de les 
escoles de primària van 

omplir els carrers d’Arenys de 
Munt per homenatjar Pere 
Ràfols, que ens va deixar el 
2020. Ràfols va ser cap de 
colla de la colla gegantera i 
va estar molt implicat en el 
món geganter català.
Una quarantena de gegants 
vinguts d’arreu de Catalu-
nya van iniciar la cercavila 
des del pavelló de dalt i van 
baixar per Ca l’Aranyó fins al 
carrer Panagall. Allà es van 
aturar davant de la casa de 

Pere Ràfols, on es va fer una 
ballada. Van continuar fins 
a la plaça de l’Església, on 
van tenir lloc diferents par-
laments de l’actual cap de 
colla, Pitu Roig; de Merit-
xell Tardío, dels Arreplega-
gegants; de Pau Armisén, 
que va llegir una carta en 
nom de la família Comajo-
an; de Núria Ràfols, que va 
llegir una carta en nom de 
la família Ràfols; de Mercè 
Montserrat, de l’Agrupació 
de Colles Geganteres de 
Catalunya, i va tancar els 
parlaments l’alcalde, Josep 
Sànchez i Camps. ◆

L ’Ajuntament d’Arenys 
de Munt s’ha adherit a 
la Xarxa Espais Escrits 
amb la Ruta literària 

Domènec Perramon. Amb 
aquesta adhesió, es pretén 
divulgar i donar més visibi-
litat a l’obra del poeta arreu 
dels Països Catalans.
El passat 7 de març la regi-
dora de Cultura i Educació, 
Tònia Vila i Paituví, i l’histo-
riador Francesc Forn i Salvà 
van assistir a l’assemblea 
anual d’Espais Escrits, que 
va tenir lloc a l’Institut 
d’Estudis Catalans, i van 
fer-hi la presentació públi-
ca de la ruta.
Aquesta homenatja el po-
eta Domènec Perramon 
i Torrus, nascut a Canet 
de Mar l’any 1906 però 
que sempre va considerar 
Arenys de Munt “el seu po-
ble”, ja que va ser en aquest 
municipi on va viure i tre-
ballar abans del seu exili 
a Anglaterra. La ruta està 
marcada amb faristols amb 

informació i codis QR enlla-
çats al web de l’Ajuntament 
per ampliar informació.
La ruta passa per cinc punts 
rellevants a la vida del po-
eta: la casa on va viure i la 
plaça de l’Església, el carrer 
de Can Barbeta, a l’entrada 
del cementiri i davant de la 
tomba del poeta. Acaba a la 
masia de Can Borrell, on es 
conserva l’Arxiu Domènec 
Perramon, amb diversos 
escrits originals del poeta, 
objectes personals i premis 
que va guanyar als Jocs Flo-
rals, entre altres elements.
Hi ha una última placa de la 
Ruta Perramon, que no està 
numerada com a punt de la 
ruta, a la plaça de la Repú-
blica Catalana, amb el po-
ema Himne dels catalans, 
un fragment del qual està 
pintat en gran a la paret 
posterior de la masia.
La ruta es fa un cop l’any 
guiada, dins de la progra-
mació del Festival d’Arts 
poètiques Re-Vers. ◆

Dia Internacional 
de la Dansa

Cercavila de gegants

Adhesió a la Xarxa Espais Escrits 
amb la Ruta Domènec Perramon

El dia 29 d’abril se celebra el Dia Internacional de la Dansa, 
una data proposada per la UNESCO per commemorar el 
naixement de Jean-Georges Noverre (29 d’abril de 1727)
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EDUCACIÓ

JOVENTUT

A 
la festa hi van participar tots 
els centres educatius d'Arenys 
de Munt: l’Escola Bressol La 
Petjada, l’Escola Sant Martí, 
l’Escola Sobirans, l’Institut 

Domènec Perramon, el CFA Enric Ca-
món i l’Aula de Música AdM, a més de 
les associacions de famílies de cada 
escola.
L’objectiu d’aquesta activitat és donar 
a conèixer l’oferta formativa d’Arenys 

de Munt a totes les famílies amb in-
fants que inicien la seva vida educativa 
o que canvien d’etapa educativa. Des 
de l’Ajuntament donem ple suport i vo-
lem donar a conèixer la qualitat de les 
nostres escoles a tot el públic, i aquesta 
festa vol ser un complement a les jor-
nades de portes obertes que organitza 
cada centre amb motiu del període de 
preinscripció, on presenten amb més 
detall els seus projectes educatius. ◆

E l dijous 28 d’abril, el director dels 
Serveis Territorials d’Educació al 
Maresme-Vallès Oriental, Simó 
López Xirau, va visitar les dues 

escoles de primària i l’institut d’Arenys 
de Munt juntament amb l’alcalde, 
Josep Sànchez i Camps, i la regidora 
d’Educació, Tònia Vila i Paituví.
A la visita també hi va assistir la di-
rectora adjunta, Sisa López Morales, 
l’inspector d’Educació, Miquel Badia 
Tobella, i el cap de la secció d’obres, 

Óscar Pisonero Blasco.
La visita es va iniciar a l’Escola Sant 
Martí, inaugurant l’ascensor que ha 
construït el Departament d’Educació 
per connectar l’edifici històric amb 
l’aulari de la part posterior. També es 
va fer una reunió per tractar diversos 
aspectes, tant de l’edifici com de te-
mes estrictament educatius.
Seguidament es va visitar l’Escola 
Sobirans i després l’Institut Domènec 
Perramon. ◆

A partir del mes de juliol quatre jo-
ves aturats d’Arenys de Munt co-
mençaran a treballar a la Brigada 
Jove, assumint tasques de man-

teniment i conservació de vies públiques, 
instal·lacions, edificis i recintes del munici-
pi, i de neteja de carrers, entre altres. Els 
contractes són de jornada completa i de 
sis mesos de durada.
Amb aquesta iniciativa es pretén donar 
una oportunitat d’entrar al mercat labo-
ral i aprendre un ofici a persones joves 

Festa de l'Educació  

Visita dels Serveis Territorials d'Educació i 
inauguració de l'ascensor de l'Escola Sant Martí

Els quatre peons de la Brigada Jove 
comencen a treballar al juliol 

El divendres 4 de març va tenir lloc la Festa de l’Educació, que 
s’havia de celebrar a la plaça de l’Església però finalment es 
va fer a la Sala Municipal, a causa de la pluja.

aturades del poble, de 18 a 25 anys, i que 
puguin adquirir valors com el treball en 
equip, el compromís i la responsabilitat, i 
alhora ajudar a reforçar tasques necessà-
ries per al manteniment i la netedat del 
nostre municipi. 
Les persones que treballen per a la Briga-
da Jove han estat escollides en un procés 
de selecció que es va iniciar el passat mes 
d’abril per valoració de mèrits i entrevis-
ta. Es preveu iniciar un nou procés de se-
lecció per a l’any vinent. ◆
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D arrerament sembla una 
frase molt recurrent 
per part dels coman-
daments institucionals 

i polítics la seva preocupació 
per canviar la percepció que té 
la ciutadania sobre el govern o 
els serveis públics, deixant de 
banda el fet que hauria de ser 
clau, i ho és, si realment s’està 
donant al vilatà, en el nostre 
cas, un servei públic de qualitat 
i que necessita. Òbviament, no.
Deixant de banda la pediatria, 
que segueix essent una preocu-
pació urgent, i centrant-nos en 
el govern municipal, es repeteix 
el patró d’estar més centrats en 
el fet que la ciutadania tingui 
una bona percepció del govern 
que en la dotació del servei pú-
blic en qüestió. Modificacions 
de crèdit de foto que saben des 
de l’inici que inclouen projectes 

que no podran dur a terme; bru-
tícia generalitzada al municipi; 
manca de manteniment de les 
instal·lacions i vies públiques; 
manca de seguretat i no per 
manca d’eficiència de la policia 
local, sinó per manca de recur-
sos. 
A un any vista de les properes 
eleccions municipals, certa-
ment volen canviar la percepció 
de la gent perquè es tradueixi 
en vots, però siguem realistes, 
i això només són exemples: 
restem vivint en un poble no 
accessible, insegur, brut, amb 
grans projectes que resten en 
un calaix o que es realitzen de 
cara a la galeria sense comptar 
amb qüestions que en un futur 
poden fer trontollar la seva po-
sada en marxa, però clar, això 
passarà un cop ja passades les 
eleccions.

L a urbanització de la Riera 
ha estat un dels elements 
de debat i reflexió muni-
cipal que més anys ha es-

tat present. ERC portàvem en el 
programa electoral que acaba-
ríem la urbanització de la Riera 
i ho hem fet i a més, també en-
llestirem la rotonda de l’entrada. 
La manera de fer republicana en 
la gestió pública és transparent 
i objectiva: assumim uns com-
promisos a l’inici del mandat i, 
en acabar-lo, tothom pot valo-
rar el seu grau de compliment.
Amb la rotonda i la Riera ur-
banitzada en la seva totalitat, 
iniciarem una nova etapa que 
permetrà destinar el pressupost 
municipal a d’altres actuacions 
i millorar altres barris i carrers. 
El 2017 la urbanització de la 
Riera va ser guardonada a la 5a 
Mostra d’Arquitectura del Ma-

resme, en la modalitat d’inter-
vencions paisatgístiques i orde-
nació d’espais urbans. 
A més de la vessant més pràcti-
ca, per al govern també ha estat 
important tenir cura d’aspectes 
estètics, funcionals i paisat-
gístics, que fos harmònic amb 
l’entorn. 
Ara que estem a la recta fi-
nal d’aquest projecte que va 
començar a transformar Aren-
ys de Munt amb l’inici de les 
obres el gener de 2015, reivin-
diquem una vegada més la 
concepció republicana de l’es-
pai públic, celebrem que tots 
plegats puguem fer realitat 
grans projectes com aquests i 
encarem el futur d’Arenys de 
Munt amb el convenciment 
que, encara que no sigui fàcil, 
val la pena el compromís i el 
servei públic.

Volíem aprofitar l’opor-
tunitat d’aquest espai 
per comunicar que, des 
de Junts per Arenys de 

Munt i amb la voluntat d’anar 
definint les persones i les idees 
que configuraran el nostre pro-
jecte polític de futur, hem donat 
un primer pas important, que ha 
estat l’elecció del nostre cap de 
llista, i que va ser-ho per una-
nimitat de l’assemblea local: en 
Pep Artigas Alsina. En Pep és lli-
cenciat en psicologia per la Uni-
versitat de Barcelona i emprene-
dor local. Com moltíssima gent, 
ha servit Arenys de Munt des 
de les associacions en diferents 
moments de la seva vida, a ve-
gades des de l’àmbit de l’esport, 
d’altres del lleure i unes altres 
des de la cultura. Va fer un pas 
pel món polític i va ser regidor 
de l’Ajuntament des del 1999 al 
2003 en la primera legislatura del 
recordat Andreu Majó, i ara de 

nou enceta aquesta nova etapa 
amb la voluntat de servir de la 
millor manera possible el poble i 
la seva ciutadania.
Des de Junts treballem pel fu-
tur, sense oblidar el present. El 
nostre grup municipal i els nos-
tres regidors estan treballant en 
aquesta legislatura amb volun-
tat constructiva, determinació i 
lleialtat, donant suport a totes 
aquelles iniciatives del govern 
que s’han considerat positives i 
qüestionant tant les que no ho 
són com el retard en l’execució 
de les que ho són.
Pensem que Arenys de Munt ne-
cessita un nou impuls, el volem 
liderar i anirem desgranant el 
nostre projecte al llarg d’aquest 
any preelectoral que queda.
Serem un equip amb diverses 
aptituds però amb les mateixes 
actituds, que seran de respecte, 
de servei i amb voluntat d’escol-
tar tothom des de la comprensió.

A nem duent a terme 
molta feina a l’Ajunta-
ment malgrat estar a 
l’oposició. La CUP hem 

demostrat capacitat de treball, 
lideratge i sentit de la respon-
sabilitat en moltes ocasions. 
Les propostes que anem fent 
agraden i són de bona rebuda 
perquè estan plantejades per 
afavorir la majoria de la pobla-
ció arenyenca.
A un any de les eleccions muni-
cipals veiem com el joc de trons 
ja comença a moure’s. Comen-
cem a veure moviments aquí i 
allà per assegurar posicions i 
per trobar nous espais. Des de 
la CUP Arenys de Munt seguim 
com sempre amb la filosofia de 
fer bé les coses, sense presses 
ni pressions. Igual que vam fer 
a les passades eleccions, plan-
tegem confeccionar una candi-

datura àmplia i plural que recu-
lli les diverses sensibilitats del 
municipi. 
Per fer-ho estem revisant el pro-
jecte que tenim per a Arenys de 
Munt, amb el qual ens vam pre-
sentar, per incorporar-hi millores 
i prioritzar línies d’acció.
És per això que hi faltes tu. Ne-
cessitem totes les veus del po-
ble per fer que el projecte creixi 
i esdevingui cada vegada millor. 
Vine i participa a l’assemblea 
donant la teva opinió. Arenys 
de Munt ens necessita a totes!

Instagram: @cup.arenysdemunt 
Twitter: @cuparenysdemunt
Correu de l’assemblea: arenys-
demunt@cup.cat
Regidor: gmuns@ademunt.cat
Web: www.arenysdemunt.cup.cat

LA URBANITZACIÓ DE LA 
RIERA, A LA RECTA FINAL

FORA PERCEPCIONS I MÉS 
SERVEI PÚBLIC DE QUALITAT

EN PEP ARTIGAS ENCAPÇALARÀ 
LA LLISTA DE JUNTS

VENEN ELECCIONS I  
HI FALTA LA TEVA VEU!
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