
Després del canvi a llum LED dels pavellons 
(Can Zariquei i Torrent d’en Terra) aquest 

darrer any, ara ha tocat el canvi a llum LED a la 
pista annexa i la zona de petanca de Can Jalpí, 
amb el qual hem augmentat la lluminositat de 
totes les instal·lacions esportives i fem un pas 
més per millorar en eficiència energètica.

Ara ja funcionen amb llum LED totes les instal·
lacions esportives i només ens queden per can·
viar les torres de llum del camp de futbol, per a 
les quals s’ha encarregat el projecte per intentar 
demanar subvencions i poder fer el canvi a llum 
LED i millorar també el cablejat elèctric de la 
instal·lació esportiva durant els propers anys.

Un dels altres canvis importants realitzats és la 
pintura de la grada i entorn del camp de futbol  

aquesta tardor passada. Durant l’hivern es va fer 
una actuació de pintura i millora de la seguretat 
de la pista annexa i també es va pintar la pista 
del pavelló del Torrent d’en Terra.
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El compromís del Govern Municipal d’Arenys de Munt amb l’esport es 
reforça aquest 2022 amb noves actuacions per millorar les intal·lacions 
esportives i amb més suport econòmic

Seguim apostant per l’eficiència energètica 
amb canvi a llum LED

Millorem la megafonia del camp de futbol i la 
seguretat en l’accessibilitat al pavelló Torrent 
d’en Terra

Més actuacions realitzades són la instal·lació 
de megafonia nova al camp de futbol i un 

reforç amb xarxes de seguretat a la part de da·
rrere de les porteries de futbol 7.
Per altra banda, en breu es rebran a l’Ajunta·
ment els projectes de la pista annexa i coberta 
de la grada del camp de futbol. El projecte d’ac·
cessibilitat del pavelló del Torrent d’en Terra es 
licitarà aquest any en la seva totalitat amb un 
import de 140.000 €.



ACTUACIONS 2021

Actuacions al camp de futbol

Actuacions a la pista annexa

També s’ha pintat tota la pista annexa, parets i tanques, 
s’ha reforçat tot el tancat de la pista i s’hi han instal·lat 
els nous murals protectors.

Actuacions al poliesportiu Can Zariquei

Al pavelló de Can Zariquei s’ha acabat d’instal·lar el nou 
equip que subministra aigua calenta i calefacció a tota 
la instal·lació amb un sistema Entropy, de producció 
directa, que evita acumular aigua i suposa un estalvi 
considerable de llum i gas.
S’ha canviat tota la il·luminació de la pista a llums LED i s’hi 
ha instal·lat un nou sistema automàtic de control de llums.

S’ha fet un mural per celebrar el centenari del Club 
Esportiu Arenys de Munt al camp de futbol.

S’han instal·lat dues xarxes protectores darrere les 
porteries de futbol.

S’ha pintat tota la graderia del camp de futbol.

S’ha canviat tota la il·luminació de la pista a llums LED.



Canvi a llums LED i travesses de fusta a les pistes de 
petanca del parc de Can Jalpí.

S’ha reformat l’entrada principal i adaptat les portes de 
sortida de tot el pavelló amb antipànic. Properament es 
procedirà a pintar tot l’interior del pavelló i  vestidors, i 
es licitarà i executarà l’obra d’accessibilitat de les grades 
i instal·lacions.

Actuacions al pavelló Torrent d’en TerraActuacions a la pista de petanca

El projecte de millora de l’accessibilitat del pavelló Torrent d’en Terra ascendeix a 
140.000 € i es preveu licitar durant aquest any

El projecte vol resoldre mitjançant un seguit de millo·
res les mancances que hi ha ara en cas que calgui 

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 forma in·
dependent, però siguin tasques complementàries unes 
amb les altres.

L’objectiu és poder garantir l’evacuació del 100% de 
l’ocupació del complex esportiu, complint amb les me·
sures de prevenció i seguretat, i dotar de les mínimes 
condicions d’accessibilitat un pavelló que actualment 
ha quedat obsolet en cadascun d’aquests àmbits. Així 
doncs, es classifiquen un seguit de millores considera·
res necessàries per tal d’adequar el pavelló a la norma·
tiva vigent.



Les ajudes en forma de subvencions als clubs esportius d’Arenys de Munt 
assoleix una xifra rècord de 65.000 €

SUBVENCIONS CONCURRÈNCIA COMPETITIVA ESPORTS 2019-2022

PROJECTES FUTURS 2023-2025

port de 43.000 €, que complementava la subvenció de 
concurrència competitiva de 30.000 €.

Aquest any 2022, per agilitzar la petició de les sub·
vencions i la seva justificació, després de parlar amb 
les diferents entitats vam acordar obrir només una línia 
de subvencions amb un import superior a l’any anterior, 
per poder cobrir les necessitats de totes les entitats. 
Aquest any 2022 la línia de subvencions per a les en·
titats esportives té un import de 65.000 €.

Portem temps millorant les instal·lacions esportives i 
també els imports de les subvencions a les entitats 

esportives. Tenim molt clar que cal ajudar al màxim 
les entitats esportives per la gran tasca que realitzen al 
poble i que cal seguir invertint molt en la millora de les 
instal·lacions esportives i el foment de l’esport.

Aquest dos anys de pandèmia han complicat molt el 
funcionament de les entitats i per això teníem molt clar 
que calia ajudar·les, i per aquest motiu l’any 2021 es 
va obrir una línia de subvencions especials per un im·
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