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EDITORIAL

Nou govern, nous reptes

E

n aquest Amunt Arenys presentem el nou
govern municipal, comencem a compartir
els nous reptes per al mandat municipal
2015-2019, i reprenem la política informativa
d’aquest ajuntament un cop les eleccions municipals
del 24M ja formen part de la història.
Comencem un nou mandat municipal havent
assolit el 85% dels objectius que ens vam fixar per al
mandat 2013-2015, i amb un web municipal que està
a l’avantguarda dels portals de transparència de tot
el país. Comencem un nou mandat municipal amb
un govern configurat inicialment per 6 membres -3
regidores i 3 regidors-, amb la voluntat de continuar
treballant en aquest ajuntament amb bones pràctiques
de gestió i vetllant per a què tot el sector públic local
funcioni el millor possible, amb la màxima transparència, qualitat i equitat. I comencem un nou mandat
amb el compromís de continuar fent avançar Arenys
de Munt i de continuar fent periòdicament el retiment
de comptes de la nostra feina davant els convilatans.
Actualment ja hem iniciat el treball per a l'elaboració del Pla d'Actuació Municipal 2015-2019 i esperem
incorporar-hi -abans de presentar-lo al Consell del
Poble- propostes dels grups municipals de l’oposició
que ja ens han manifestat la voluntat de participar-hi.
Pensem que Arenys de Munt ha avançat molt en els
últims dos anys perquè ha tingut un govern cohesionat, un govern que ha seguit un full de ruta, lleial
als acords i transparent. Per al mandat que acabem
de començar també aspirem a tenir un govern ferm i
amb parets de vidre, i desitgem que aquells polítics
locals que s’han caracteritzat per obstaculitzar, enredar i mentir canviïn de tarannà o pleguin, perquè
en política no tot s’hi val. Hem de posar en valor la
necessitat de prestigiar la política i la importància del
treball conjunt. Hem de subratllar que la coherència
i l’ètica són imprescindibles en la presa de decisions
col·lectives.
El dia de les eleccions municipals és un bany de
realitat. Els pronòstics i les expectatives canvien de
categoria i passen a ser realitats. Personalment vull
transmetre el meu agraïment a tots els arenyencs que
van anar a votar el 24M, i especialment a tots els qui
ens van renovar la confiança. I vull fer arribar públicament una sincera benvinguda al consistori als nous
regidors i regidores que també han decidit dedicar un
període de la seva vida al servei públic. Ja han passat
uns dies de la meva investidura com a alcalde per majoria absoluta, i també manifesto el meu agraïment a
les forces polítiques que hi van votar a favor o es van
abstenir, i una abraçada ben forta a tota
la gent que creu i treballa pels valors
republicans. És un honor, i una gran
responsabilitat, tornar a fer d’alcalde de la vila d’Arenys de Munt en
uns moments tant transcendentals

per a la història del nostre país, i formar part d’aquest
consistori en el que 11 dels 13 electes vam prometre
el càrrec manifestant que ens posem a disposició del
nou Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya per exercir l’autodeterminació del
nostre poble.
El govern municipal ja tenim acordades les primeres línies de treball: prioritzem la neteja de l’espai
públic, treballem per millorar el compliment de l’ordenança de civisme, continuem amb la urbanització
de la riera entre el rial Bellsolell i el pont, continuem
amb les obres de reforma de l’Esplai, treballem per
impulsar noves polítiques de joventut, etc. En aquest
Amunt Arenys també hi trobareu més informació al
respecte.
I l’empenta del govern municipal no s’atura. Durant
la campanya electoral escoltàvem aquell argumentari
simple de què “ara fan obres perquè s’acosten eleccions...” i, bé, passades les eleccions continuem treballant per millorar Arenys de Munt amb actuacions al
carrer i amb canvis en l’organització municipal. Ben
aviat comencem amb les obres de millora del carrer
de les Suredes, instal·lem més embornals prop de la
plaça de l’Església, arrangem el camí de Santa Cecília
i el camí de Lourdes, i millorem l’enllumenat al Barri
de Sant Carles. En l’àmbit de l’organització municipal,
tenim en marxa els processos de selecció per a quatre
llocs de treball que permetran una millor prestació del
servei públic: tècnic informàtic, tècnic de medi ambient, insertor laboral i telefonista. I volem introduir
canvis en l’organització del govern, com el primer
tinent d’alcalde amb dedicació parcial i la comissionada de joventut i festes, per tal d’optimitzar la gestió
pública amb un equilibri cost-benefici que ben segur
repercutirà positivament en la qualitat dels serveis, el
funcionament de l’ajuntament, i la implementació de
noves polítiques socialment més justes.
Molts projectes avancen amb més lentitud de la que
desitjaríem tots plegats. Les decisions que prenem
en el nostre dia a dia ben segur que no són valorades
de la mateixa manera per tothom. Però quan veiem
que els projectes que impulsem en coherència amb
el pacte de govern avancen, quan comprovem que
som capaços de continuar reduint el deute municipal i de pagar els proveïdors a menys de trenta dies,
quan podem col·laborar a crear ocupació, i quan som
partícips del progrés col·lectiu, no podem fer més que
agrair-vos l’oportunitat que ens heu donat de servir a
Arenys de Munt.

DISSENY
Regidoria de Comunicació
i Noves Tecnologies
TIRATGE
5.000 exemplars / Cost unitari: 41 cèntims

Joan Rabasseda i Ferrer
Alcalde d’Arenys de Munt
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ELS PLENS
VOTACIONS DE MOCIONS I PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA PRESENTATS AL PLE DE L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT
DATA

A FAVOR

Proposta d'aprovació d'expropiació per mutu acord de la finca a Rambla Francesc Macià, 61

09/04

ERC, CIU, PSC, PP

Proposta d'aprovació provisional modificació del reglament d'utilització equipaments municipals

09/04

ERC, CIU, PSC, CUP, PP

Moció del grup CIU a favor de la reforma horària

09/04

ERC, CIU, PSC, CUP

PP

Moció del grup CUP de rebuig a la geoenginyeria orientada a manipular el clima

09/04

ERC, CIU, PSC, CUP

PP

Moció del grup PSC contra la llei de Seguretat Ciutadana

09/04

ERC, CIU, PSC, CUP

Proposta d'aprovació del reglament de les prestacions econòmiques de caràcter social i urgents

09/04

ERC, CIU, PSC, CUP, PP

Proposta de rectificació de l'inventari

07/05

ERC, CIU, PSC

Moció del grup CUP per a l'auditoria ciutadana durant la campanya de les eleccions municipals

07/05

ERC, CIU, PSC, CUP

Proposta de la periodicitat de les sessions del ple

14/07

ERC, PSC, CIU, CUP, PP, GRUP MIXT

Proposta de creació i composició de les comissions informatives

14/04

ERC, PSC, CIU, CUP, PP, GRUP MIXT

Proposta de delegacions del ple en la Junta de Govern Local

14/07

ERC, PSC

Proposta de delegacions del ple en l'alcalde

14/07

ERC, PSC, CIU, CUP, PP, GRUP MIXT

Proposta d'aprovació de nomenament de representants en òrgans col·legiats

14/07

ERC, PSC, CIU, CUP, PP, GRUP MIXT

EN CONTRA

ABSTENCIÓ
CUP

PP
CUP

CIU, CUP

PP, GRUP MIXT

Resultats de les eleccions municipals del 24 de maig
Cens: 6.566
Vots: 3.741 (56,98%)
Abstenció: 2.825 (43,02%)
Nuls: 90
Blancs: 87

Nombre de vots obtinguts per candidatura i regidors obtinguts:
Esquerra-AM: 1.335 vots i 5 regidors/es
CiU: 806 vots i 3 regidors/es
CUP-PA: 719 vots i 3 regidors/es
PSC-PM: 318 vots i 1 regidora
PP: 223 vots i 1 regidor
AM2000: 164 vots i cap regidor

Cap de llista més votat: Joan Rabasseda (ERC)
ERC-AM

5

CIU

3

CUP-PA

3

PSC-PM

PP

VOTS OBTINGUTS PER CANDIDATURA

1.335

806

719

1

1

318
NOMBRE DE REGIDORS OBTINGUTS

ERC-AM

CIU

CUP-PA

PSC-PM

223

PP

164
AM2000

CARTIPÀS MUNICIPAL
Joan Rabasseda i Ferrer
Alcalde
Governança, Territori i Medi ambient
alcalde@arenysdemunt.cat
Àngels Castillo i Campos
2n tinent d’alcalde
Benestar Social, Convivència
i Ocupació
angels@arenysdemunt.cat
Marta de la Iglesia i Formatger
4a tinent d’alcalde
Esports, Sanitat i Gent Gran
marta@arenysdemunt.cat

Josep Sànchez i Camps
1r tinent d’alcalde
Coordinació, Economia
i Transparència
jsanchez@arenysdemunt.cat
Tònia Vila i Paituví
3a tinent d’alcalde
Ensenyament, Cultura i Festes
tvila@arenysdemunt.cat
Àngel C. Vallcorba
Seguretat, Espai públic i Joventut
angelcastillo@arenysdemunt.cat

Lluís Campasol i Terrats
Regidor
lluiscampasol@arenysdemunt.cat

Ramon Planas i Freixas
Regidor
rplanas@arenysdemunt.cat

Marc Tarrés i Cruanyes
Regidor
marctarres@arenysdemunt.cat

Josep Manel Jiménez i Gil
Regidor
jmximenis@arenysdemunt.cat

Lourdes Paituví i Colomer
Regidora
lourdespaituvi@arenysdemunt.cat

Esther Sánchez i Sánchez
Regidora
esthersanchez@arenysdemunt.cat

Maria Ballester i Jiménez
Regidora
mariaballester@arenysdemunt.cat
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Nou govern municipal amb 6 membres, 3
regidores i 3 regidors
El govern ha convidat a la resta de forces polítiques de l'oposició a incoporar propostes en el Pla
d’Actuació Municipal 2015-2019
El govern d’Arenys de Munt 2015-2019
està configurat inicialment per 6 membres, 3 regidores i 3 regidors, i s’ha organitzat amb la següent distribució de
responsabilitats:
Joan Rabasseda, alcalde, i regidor de
Governança, Territori i Medi ambient
Josep Sànchez, 1r tinent d’alcalde,
i regidor de Coordinació, Economia i
Transparència
Àngels Castillo, 2a tinent d’alcalde, i
regidora de Benestar Social, Convivència i Ocupació
Tònia Vila, 3a tinent d’alcalde, i regidora d’Ensenyament, Cultura i Festes
Marta de la Iglesia, 4a tinent d’alcalde, i regidora d’Esports, Sanitat i Gent
gran
Àngel C. Vallcorba, regidor de Seguretat, Espai públic i Jovent
La regidoria de Governança inclou
l’organització municipal i els recursos
humans, la de Territori inclou urbanisme, planejament urbanístic i urba-

nitzacions, i la de Medi ambient tot allò
relacionat també amb al recollida de residus sòlids urbans.
La regidoria de Coordinació vetllarà
per l’execució del Pla d’Actuació Municipal 2015-2019, la d’Economia inclou
també la promoció econòmica i turística, i la de Transparència es responsabilitza de tot l’àmbit comunicatiu i de
noves tecnologies.
La regidoria de Benestar social inclou la igualtat de gènere, cooperació, i
també es responsabilitza de l’habitatge
social i del desenvolupament del reglament d’habitatges desocupats, la de
Convivència inclou la mediació, la participació, el civisme i el foment del teixit
associatiu, i la d'Ocupació en fomentar
accions per reduir l'atur i la formació.
La regidoria d’Ensenyament també
es responsabilitza de l’Escola bressol
municipal La Petjada, la de Cultura de
la Biblioteca Municipal i l’Aula Cultura,
i la de Festes també assumeix la coordi-

nació de l’agenda i actes.
La regidoria d’Esports inclou la coordinació de l’ús d’instal·lacions esportives i del conjunt d’activitats esportives,
la de Sanitat inclou les relaciona amb el
Centre d’Assistència Primària i el control de la qualitat de l’aigua, i la de Gent
gran es responsabilitza de l’Esplai dels
jubilats i de la residència Verge del Remei.
La regidoria de Seguretat també inclou la mobilitat, la d’Espai públic engloba el manteniment i neteja de la via
pública i zones verdes, i l’enllumenat
públic, la de Jovent la coordinació del
Casal de Joves l’Escorxador.
Amb l’objectiu d’assolir una millor
eficiència, el govern municipal està treballant per organitzar-se de manera que
el regidor de Coordinació tingui una
dedicació parcial a l’ajuntament i, per
altra banda, que pels temes de Jovent
i Festes pugui comptar amb el suport
d’un comissionat/ada.

10 línies d'actuació prioritàries del nou govern municipal
Quant a les prioritats de govern per a aquest mandat municipal, actualment estan identificades les següents línies
de treball prioritàries:
1. Posar en marxa noves sistemàtiques per a l’endreça de l’espai públic, i integrar els serveis de recollida d’escombraries amb els de neteja de la via pública.
2. Millorar el compliment de les ordenances municipals especialment en temes de civisme.
3. Continuar la urbanització de la riera entre el rial Bellsolell i el pont, i habilitar noves zones d’aparcament.
4. Continuar les obres de reforma de l’Esplai i realitzar la segona fase de millora de la plaça de l’Església incloent
la placeta.
5. Implementar una nova sistemàtica de participació ciutadana a través de votacions electròniques.
6. Impulsar el projecte de la nova Biblioteca i millorar les instal·lacions de la pista de l’Escola Sant Martí.
7. Millorar la xarxa d’enllumenat públic i assolir noves fites d’estalvi energètic.
8. Impulsar les polítiques de joventut i recolzar l’entitat de joves autogestionada.
9. Elaborar un Pla d'equipaments municipals i impulsar centre cívic que col·labori a dinamitzar el teixit associatiu.
10. Crear una bossa d’habitatges desocupats, impulsar polítiques proactives per dinamitzar l’economia local, generar ocupació i consolidar la cohesió social.

TELÈFONS D’INTERÈS
Ajuntament d’Arenys de Munt
93.793.79.80
Ajuntament. Promoció econòmica
93.793.77.10
Ajuntament. Inserció laboral
93.793.77.10
Ajuntament. Serveis socials
93.793.77.10
Informació juvenil L’Escorxador
93.793.94.36
Recaptació Municipal
93.795.17.54
Jutjat de Pau
93.793.88.88
Registre Civil
93.793.95.61
Oficina Hisenda d’Arenys de Mar
93.792.20.12
Policia Local
93.793.75.47 (oficines)
Mossos d’Esquadra
088

Bombers de la Generalitat
085
Bombers d’Arenys de Mar
93 795 81 80
Servei d’Ambulàncies
061
CAP d’Arenys de Munt
93.795.02.41
CAP d’Arenys de Mar
93.795.80.44
Hospital de Calella
93.769.02.01
Hospital de Mataró
93.741.77.00
Farmàcia R. Mias Poblet
93.793.82.01
Farmàcia M. Pérez Cardelús
93.795.00.84
Practicant C. Núñez
93.795.00.14
Creu Roja d’Arenys de Munt
93.795.13.31

Residència Sant Martí
93.795.11.68
Residència Ntra. Sra. del Remei
93.795.10.86
Comunitat Terapèutica
93.795.11.28
Biblioteca
93.793.84.48
Centre Moral
93.795.70.19
Col·legi Sant Martí -Secretaria93.793.80.70
Col·legi Sant Martí –Consergeria93.793.70.43
CEIP Sobirans
93.795.05.18
IES Domènec Perramon
93.795.13.33
Pavelló Esportiu Torrent d’en terra
93.795.03.30
Camp de Futbol
93.793.71.47

Pista Hoquei
93.795.12.51
Ràdio Arenys de Munt
93.793.87.87
Parc Natural Montnegre-Corredor
93.116.00.30
Informació Renfe
902.24.02.02
Correus d’Arenys de Munt
93.795.07.24
Aigües d’Arenys
93.795.01.12
Deixalleria
93.793.89.85
Parròquia
93.793.85.63
L’espai - Casal d’avis
93.795.05.41
Bus línia
93.795.12.54

85% d'objectius
del PAM assolits
A data 30 de juny de 2015,
en l’últim balanç sobre el
grau de compliment del
Pla d’Actuació Municipal
2013-2015, el govern que
tanca aquest mandat municipal ha assolit el 84,7%
dels objectius. A l’apartat
Govern obert, claredat i
transparència del web municipal es pot consultar
l’estat d’execució del PAM
2013-2015 i la descripció de
la feina feta.
Dels 185 objectius definits en el PAM 2013-2015,
el govern municipal considera que ja n’ha assolit totalment 122. Per altra banda, 27 objectius han estat
assolits en un 75%, 21 objectius en un 50% i 4 assolits en un 25%.
Entre finals de març i finals de juny s’han completat els objectius d’aplicar
criteris de govern obert en
la publicació de dades al
web municipal, de facilitar
els continguts amb tecnologia Open Data, i de millorar les tanques perimetrals
d’algunes urbanitzacions
per a la prevenció d’incendis. Per altra banda, també
s’han fet avenços significatius en l’objectiu de millorar el Banc d’aliments i en
el de normalitzar l’escut
municipal per tal de complir la legislació al respecte,
entre altres.
El govern municipal ha
informat periòdicament de
l’estat d’execució del PAM
2013-2015 d’acord amb el
compromís de transparència adquirit amb els vilatans i vilatanes d’Arenys
de Munt, i a través de
les publicacions “Amunt
Arenys” i “L’Ajuntament
informa” també ha explicat
projectes que no formaven
part dels 185 objectius publicats el 2013 i que s’han
materialitzat en els últims
dos anys. Per consultar el
detall del grau d’execució
del PAM 2013-2015 clicar
aquest enllaç
El govern municipal fa
públic el seu agraïment
a tots els agents que han
contribuït a l’assoliment
del 84,7% dels objectius
que es van fixar el 2013.
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Joan Rabasseda proclamat alcalde per majoria absoluta

Alcalde, regidors i una vintena d'ex-regidors i ex-alcaldes en el ple que va commemorar els 35 anys d'ajuntaments democràtics

Els 13 membres de l'ajuntament d'Arenys de Munt, d'esquerra a dreta: Maria Ballester, Àngel C.Vallcorba, Marta de la Iglésia, Josep Sànchez, Joan Rabasseda, Àngels Castillo, Lluís Campasol, Lourdes Paituví, Marc Tarrés,
Josep Manel 'Ximenis', Esther Sànchez i Ramon Planas

Divendres 3 de juliol, a la sala de Plens
de la masia de Can Borrell, es va celebrar el Ple que va proclamar alcalde a
Joan Rabasseda, d’ERC, amb el suport
del PSC i la CUP. El candidat republicà
a l’alcaldia va obtenir 7 vots, el regidor
Josep Manel Jiménez 2 vots, i hi va haver 4 vots en blanc. El Ple d’investidura
de l’alcalde d’Arenys de Munt s’ha retardat 20 dies, fins que no hi ha hagut
sentència ferma sobre la validesa del
vot nul que ha permès que el PP tingui
representació al consistori.
Per a la investidura de l’alcalde, ERC
va arribar a un acord amb el PSC per entrar a govern, i a un acord amb la CUP
a canvi de tres compromisos: garantir
la continuïtat de la municipalització del
servei d’aigua, elaborar un estudi de
viabilitat per al servei de recollida de
brossa i neteja viària, tenint en compte
els diferents models de gestió, i treballar conjuntament en les iniciatives per

a la construcció de la nova República
Catalana.
CUP va donar suport a la investidura a canvi de tres compromisos:
garantir la municipalització de d’aigua, elaborar un estudi de viabilitat
per a la recollida de brossa i neteja
viària i treballar per a la construcció
de la nova República Catalana
En el discurs d’investidura, l’alcalde
va donar les gràcies a les forces polítiques que li havien donat suport o s’havien abstingut, va manifestar el seu
agraïment “a tota la gent d’Esquerra
que creu en els valors i treballa pel projecte republicà” i va exposar els reptes
transcendents que el govern municipal
té al davant tant en l’àmbit local com en
el nacional.
Rabasseda va subratllar que, amb els

1.335 vots obtinguts, a ERC li havien
correspost legalment 5 regidors però
que moralment eren 6, i que legítimament els corresponia liderar un govern
per continuar millorant la qualitat de
vida de tots els arenyencs i treballar
per aconseguir un govern ferm i amb
parets de vidre. També va fer referències al passat, als moments cabdals de
la història de Catalunya en els que Esquerra Republicana sempre ha estat al
capdavant de l’ajuntament d’Arenys de
Munt, als anys 30, i a l’any 1979 en el
primer ajuntament democràtic. I finalitzà el seu discurs posant en valor la
importància del treball conjunt i la necessitat de prestigiar la política.
ERC d’Arenys de Munt ha ofert entrar al govern a CiU i al PSC, amb qui
ha governat Arenys de Munt des del
2013 i amb qui ha aconseguit assolir el
85% dels objectius del Pla d’Actuació
Municipal 2013-2015.

Entrada del PSC a l'equip
de Govern
El Pacte de Govern pels
propers quatre anys parteix
de la base dels punts programàtics compartits, de la
valoració positiva de la feina
realitzada conjuntament des
de setembre de 2013, i de la
voluntat d'aplicar en l'àmbit
municipal polítiques progressistes basades en la justícia social i la igualtat d'oportunitats.
Àngels Castillo i Campos,
qui gestionarà Benestar Social, Convivència i Ocupació.
D'aquesta manera, el govern
municipal queda constituït
inicialment per tres regidores i tres regidors, cinc d'ERC
i una regidora del PSC.

AGENDA
AGOST
DIUMENGE 2
A les 8 del vespre
Sardanes d’Estiu amb la cobla Vila d’Olesa
Lloc: Plaça de l’Església
A les 6 de la tarda
Ball de l’Esplai de Jubilats Verge del Remei
Lloc: Pista Municipal

DIUMENGE 9
A les 8 del vespre, Plaça de l'Església
Sardanes d’Estiu amb la cobla Premià
A les 6 de la tarda
Ball de l’Esplai de Jubilats Verge del Remei
Lloc: Pista Municipal
DIUMENGE 16
A les 8 del vespre
Sardanes d’Estiu amb la cobla Les Casesnoves
Lloc: Plaça de l’Església

A les 6 de la tarda
Ball de l’Esplai de Jubilats Verge del Remei
Lloc: Pista Municipal
DISSABTE 22
A les 9 de la nit
Ball d’Estiu de l’Esplai de Jubilats Verge del
Remei
Lloc: Pista Municipal
DIUMENGE 23
A les 6 de la tarda
Ball de l’Esplai de Jubilats Verge del Remei
Lloc: Pista Municipal

DIUMENGE 30
A les 9 de la nit
XI Cicle de Concerts de Música Mediterrània
Castell Jalpí: Orquestra Camerata Simfonia XVIII amb Descobrint Tomàs Milans i
Godayol.
Lloc: Castell Jalpí
Entrades a la venda al preu de 10€ a l’OAV de
l’Ajuntament d’Arenys de Munt i a l’Oficina
de Turisme d’Arenys de Mar
Exposicions Sala d’Exposicions
Fins al 9 d’agost, Exposició de la Nit Bruixa
d’Amics per l’Art del Maresme
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Celebració del 15è aniversari de
l'agermanament amb Feytiat

Cloenda del 1r Cicle de
Passejades per a la Gent Gran

Dinar de germanor a càrrec de les cuineres de l'Eixample

El cap de setmana del 15 al 17 de
maig, 53 arenyencs i arenyenques,
acompanyats per l’alcalde d’Arenys
de Munt i la regidora de Cultura i
Ensenyament, van viatjar al poble
de Feytiat-Festiac per participar als
actes de celebració dels 15 anys de
l’agermanament amb Arenys de
Munt i dels 35 anys de l’agermanament de Feytiat-Festiac amb Leun
(Alemanya).
Cal destacar la presència als actes
institucionals de dissabte 16 de maig,
de l’eurodiputat francès Jean-Paul
Dedanot, de M. Hans-Werner Bussmann, cònsul general d’Alemanya

a Burdeus, i de més de dues-centes
persones.
A la cerimònia institucional amb la
signatura de compromís de l’agermanament, hi van intervenir els presidents dels comitès d’agermanament,
Jaume Rossell i Bernard Mariaux, els
alcaldes d’Arenys de Munt i Festiac,
Joan Rabasseda i Gaston Chassain, el
cònsol d’Alemanya a Bordeus.
Després de la cerimònia va tenir
lloc el dinar de germanor, on les cuineres de l’Eixample van cuinar una
paella gegant per a més de 200 persones.

El 29 d’abril es va celebrar a Tona
el segon dia de cloenda del I Cicle
de Passejades per a la Gent Gran,
organitzada per la Diputació de
Barcelona.
Més d’un miler de persones dels
diferents municipis que han participat en aquest cicle, entre ells

el d’Arenys de Munt, van poder
gaudir de tot un seguit d’activitats: tallers de Risoteràpia, Tai-txi i
Música i Moviment, una passejada
de 5 km. per l’entorn de Tona, un
dinar de germanor i el lliurament
de diplomes i medalles a tots els
participants a les passejades.

Arenys de Munt a la Comissió Executiva de l'Associació de
Municipis per la Independència -AMIL’Associació de Municipis per la
Independència (AMI) ha iniciat la
nova etapa en l’Assemblea General
celebrada a Valls el passat divendres 17 de juliol, en la que l’alcalde
de Girona, Carles Puigdemont, ha
estat escollit nou president de l’AMI
en substitució de Josep Maria Vila
d’Abadal.
A l’assemblea de Valls, en la que
han participat més de 150 representants dels municipis adherits
a l’AMI i destacades personalitats
de l’àmbit de l’independentisme,
s’han renovat tots els òrgans de govern (podeu consultar al següent
enllaç http://www.municipisindependencia.cat/organs-de-govern/
comissio-executiva-2/) de l’entitat.
Com a vicepresident executiu ha
estat escollit l’alcalde de Montblanc,
Pep Andreu, com a secretari l’alcalde d’Arenys de Munt, Joan Rabasseda, i com a tresorer l’alcalde de
Port de la Selva, Josep M. Cervera.
També han estat designats com a vi-

cepresidents de l’associació: Ferran
Bel, alcalde de Tortosa; Montserrat
Fornells, alcaldessa de Vilanova de
l’Aguda; Josep M. Corominas, alcalde d’Olot; Miquel Buch, alcalde
de Premià de Mar i Jordi Solé, alcalde de Caldes de Montbui. Per altra
banda, el Consell Directiu de l’AMI
està format per un alcalde o alcaldessa de cadascuna de les comarques catalanes amb ajuntaments
independentistes, aglutina alcaldes
i alcaldesses de totes les formacions
polítiques, i representa de forma
transversal tot el territori.
El nou president de l’AMI va exposar que els ajuntaments són el pal
de paller de la independència i que
el municipalisme independentista
té un paper decisiu en el procés, que
el proper 27 S veurà l’inici d’una
nova etapa. L’acte de Valls va comptar amb la presència de destacades
personalitats de l’àmbit independentista: Jordi Sánchez, president
de l’ANC; Muriel Casals, presiden-

Arenys de Munt torna a tenir presència destavacad a l'AMI, assumint la secretaria de l'entitat

ta d’Òmnium Cultural; Eduardo
Reyes, president de Súmate; així
com el conseller de la presidència,
Francesc Oms; el secretari general
de CDC, Josep Rull; el tinent d’alcalde de l’ajuntament de Barcelona,
Gerardo Pisarello; l’ex alcalde de
Barcelona, Xavier Trias; i el regidor

d’ERC a Barcelona, Alfred Bosch.
Diversos membres dels òrgans
de govern de l'AMI van ser el 2009
a la consulta d'Arenys de Munt i
van rebre amb interès el llibre 13-S
Consulta Arenys de Munt, editat
amb Crea't amb motiu del cinquè
aniversari de la consulta.
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L'equip femení del Club Futbol Sala
d'Arenys de Munt ascendeix a la
Divisió d'Honor

El passat dissabte 13 de juny,
l’equip femení del Club Futbol Sala
d’Arenys de Munt va guanyar el partit de tornada del play off per l’ascens
davant el Cornella CFS. Amb aquest
resultats i la victòria al partit d’anada, l’equip va poder assolir l’ascens a

la Divisió d’Honor. Arenys de Munt
destaca per l'alt nivell en diferents
disciplines esportives, com també
ho demostra el futbol sala des de la
vessant femenina, demostrant un alt
nivell tècnic i competitiu.

L'equip juvenil del Club Futbol Sala
d'Arenys de Munt puja de categoria

El passat diumenge 31 de maig,
l’equip juvenil del Club Futbol Sala
d’Arenys de Munt va guanyar a la
pista del Mollet B i va assolir l’ascens
de categoria.

Des del govern municipal es vol
felicitar tots els jugadors, tècnics i representants del Club de Futbol Sala
d’Arenys de Munt, per aquest èxit
tan treballat i merescut.

Dues medalles d'or per al patinatge
d'Arenys de Munt

La parella artística, Berta baquero i Marc Pañero, campions de Catalunya

El cap de setmana del 13 i 14 de
juny, a Santa Cristina d’Aro, es va
celebrar el Campionat de Catalunya Júnior de Patinatge Artístic,
amb tres representants del Club de
Patinatge Arenys de Munt.
Marc Pañero va aconseguir la
medalla d’or i, per tant, el Campionat de Catalunya; Sara García
va assolir la 4a posició; i la parella
d’artístic formada per Berta Baquero i Marc Pañero es va proclamar
campiona de Catalunya. Tots tres
estan classificats per al Campionat
d’Espanya que es celebrarà els dies
17 i 18 de juliol.

D’altra banda, els dies 27 i 28
de juny, va tenir lloc a Cassà de
la Selva el Campionat d’Espanya
de la categoria cadet on les dues
representants d’Arenys de Munt
van obtenir els següents resultats:
Maria Pañero va ser setena en modalitat individual i Ylenia Pavon,
cinquena en modalitat figures obligatòries.
El 21 de juny, a Sant Vicenç de
Montalt, es va celebrar la preselecció del Campionat de Barcelona
Aleví. Mireia Martínez, amb tant
sols 10 anys, va aconseguir una
merescuda 4a posició.

Maria Pañero i Yleneia Pavon van competir en la
categoria Cadet del campionat d'Espanya

Mireia Martínez, 4a posició en la preselecció del
Campionat de Barcelona
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A la venda les entrades per al XI Cicle
de Música Mediterrània de Castell Jalpí

Concert solidari a Can Sala de Dalt
Dissabte 20 de juny va tenir lloc
el Concert d’estiu a la Masia de
Can Sala de Dalt. Enguany és la
segona edició d’uns concerts que
s’havien organitzat anys enrere,
els beneficis dels quals, es destinaven a causes benèfiques.
El concert va anar a càrrec del
grup de música de cambra Arcattia, que va oferir obres dels compositors Haydn, Mozart, Vivaldi,
Boccherini i Lachner, compositors
que tenen com a punt de trobada

la ciutat de Viena.
Enguany, igual que l’any passat, els beneficis aniran destinats
a la sala de rehabilitació de la Residència Verge del Remei, per desig de la família.
Aquesta vetllada va estar organitzada per la regidoria de Cultura
de l’Ajuntament d’Arenys de Munt
amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, Món La
Cata i la família propietària de la
Masia de Can Sala de Dalt.

Orquestra Camerata Simfònica XVIII

Ja estan a la venda les entrades per
als concerts del XI Cicle de Música
Mediterrània Castell Jalpí, a l’OAV
de l’Ajuntament d’Arenys de Munt,
de dilluns a divendres de les 10 del
matí a les 2 del migdia i dijous de
les 5 a les 7 de la tarda; i a l’Oficina
de Turisme d’Arenys de Mar, de dilluns a divendres de les 10 del matí
a les 2 del migdia i de les 4 a les 7 de
la tarda; i dissabtes i diumenges de
les 10 del matí a les 2 del migdia.
Diumenge 30 d’agost a les 9 del
vespre, gaudirem del concert de
l’Orquestra Camerata Simfonia
XVIII que presenta el seu espectacle
Descobrint Tomàs Milans i Godayol.
Aquest monogràfic vol apropar la
figura del músic canetenc del segle
XVIII a través de la recuperació de
les seves partitures més inèdites, i la
difusió en un format cambrístic de
les cantates, tons i motets. Aquest
viatge permet escoltar i diferenciar
una evolució estilística que transita
d’un estil espanyol del segle XVIII
cap a les noves formes italianes de la
cantata del segle XVIII, amb partitu-

res d’instrumentació variada i amb
alternança d’obres a solo i duet. El
preu del concert és de 10 euros.
Joan Dausà On seràs demà?
Diumenge 6 de setembre a les 9
del vespre, podrem fruir del concert
de Joan Dausà, On seràs demà?. En
aquesta segona part de la gira, al
format de piano i veu i al de la banda de cinc músics, se’ls suma una
nova proposta, el de l’acompanyament de luxe d’un quartet de corda.
Els intèrprets són: Joan Dausà (veu i
guitarra), Eloi Isern (guitarra i cors),
Pere Ruiz (baix i cors), Ferran Resines (teclats), David Romero (bateria) i Quartet de cordes (cordes). El
preu d’aquest concert és de 12 euros.
Aquests concerts estan organitzats pels Ajuntaments d’Arenys de
Munt i d’Arenys de Mar, amb la col·
laboració de la Diputació de Barcelona i del Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya.
Per a més informació podeu consultar www.arenysdemunt.cat o
www.arenysdemar.cat

El grup de música de cambra Arcattia va oferir un concerts amb obres de Haydn, Mozart i Vivaldi

Concerts del Dia de la Música

Cartell del dia de la Música

Joan Dausà

Diumenge 21 de juny va tenir
lloc la celebració del Dia Internacional de la Música amb la
participació de diferents grups
en diferents hores del dia i diversos espais.
Al matí, a l’Església Parroquial de Sant Martí, els petits cantaires de la Coral Els Rossinyols

van oferir un concert i al migdia,
es va poder gaudir de la banda de
dixie The Hat Hausen Elàstic Band,
que va fer una cercavila molt animada fins a la Plaça de l’Església.
A la tarda, als jardins de la Masia de Can Borrell, va ser el torn de
les corals de les escoles Sant Martí
i Sobirans, a més dels alumnes de
l’Aula de Música d’Arenys de Munt
i dels alumnes de la professora de
música Maica Brecha. La Big Band
Menuts va posar la darrera nota a
la música de la tarda.
A partir de les nou del vespre
davant la Masia de Can Borrell van
tenir lloc, per segon any, els concerts de diferents formacions de
petit format, en un ambient acollidor i intimista. Van actuar un combo de l’Aula de Música d’Arenys
de Munt i la cantant Carme Vera
acompanyada del guitarrista Manu
Corbalán. La nit va acabar amb un
concert de jazz amb la formació Sito
Millán Trio.
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Concurs Territorial de Colles Sardanistes
El passat dissabte 27 de juny, a
la plaça de l’Església, es va celebrar el Concurs Territorial de
Colles Sardanistes de Barcelona, puntuable per al Campionat
de Catalunya, amb la participació de 10 colles i la Cobla Vila
d’Olesa.
A les sardanes puntuables les
colles guanyadores van ser en
categoria infantil, la colla Xiroia; en categoria juvenil, la colla Joves Laietans; en categoria
grans, la colla Mare Nostrum;
i en categoria veterans, la colla
Dansaires de Maig.
A la sardana revessa, els guanyadors van ser la colla de grans
9 de Novembre. Aquesta sardana va ser reconeguda de seguida pel públic assistent, ja que es
tractava d’un peça arreglada a
partir de la sardana Collsacreu
d’Arenys de Munt.
A més, la colla Mare Nostrum
va ballar una sardana de punts
lliures, amb una original coreografia.
Aquest concurs va ser organitzat per la Federació Sardanista de Catalunya, la Unió de Colles Sardanistes de Catalunya,
la secció sardanista del Centre
Moral i la regidoria de Cultura
de l’Ajuntament d’Arenys de
Munt.

Les colles sardanistes es van aplegar a la plaça de l'Església

Ajuntament Informa, especial Ensenyament
Coincidint amb la preinscripció per al curs
2015-2016, s’ha elaborat un butlletí especial
d’Ensenyament, Ajuntament Informa núm.
7, que podeu consultar al web municipal en
el següent enllaç
http://www.arenysdemunt.cat/ARXIUS/2015/Educ/L_AJUNTAMENT_INFORMA_ensenyament.pdf
Aquesta revista pretén mostrar, de cada
centre educatiu, les activitats que es fan, com
s’organitzen i quins estudis s’imparteixen.
Aquests centres són les llars d’infants, La
Petjada i La Caseta Amagada; les escoles de
primària Sant Martí i Sobirans; l’Institut Domènec Perramon; l’Aula d’adults; i l’Aula de
música. També s’ha volgut donar un espai a
cada Associació de Pares i Mares de les escoles, ja que les famílies són una peça clau en
l’educació dels infants d’Arenys de Munt.
L’objectiu és potenciar i posar en valor la
gran tasca pedagògica que porten a terme els
docents de tots els centres i cohesionar tota la
comunitat educativa del poble.

4 mil euros d'estalvi
energètic a les escoles
d'Arenys de Munt

La participació de les escoles Sant
Martí i Sobirans al projecte Euronet 50/50 ha comportat un estalvi
de 4 mil euros l'any 2014, el primer any en què s'han adherit al
projecte. A través de petites accions portades a l'escola i proposades per una comunitat educativa
implicada, s’aconsegueix estalviar
energia.
Entre les escoles Sant Martí i
Sobirans hi ha hagut un important estalvi energètic, a nivell de
consum elèctric així com de gas.
D'acord amb la filosofia d'Euronet 50/50, l’ajuntament invertirà
el 50% dels diners estalviats, en la
millora d’aquests centres per ferlos energèticament sostenibles.
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S'obre el període per a presentar propostes al procés
participatiu del pressupost municipal 2016
Tots els veïns i veïnes d’Arenys de Munt estan cridats a proposar i escollir prioritats amb els 125.000 euros del
pressupost participatiu 2016. El termini per a presentar propostes acaba el 12 d'agost de 2015
PREGUNTES MÉS FREQÜENTS DEL PROCÉS
PARTICIPATIU PER AL PRESSUPOST 2016
Quin termini hi ha per fer propostes?
El termini acaba el 12 d'agost de 2015
Quins criteris cal tenir en compte?
Les propostes han de recollir els següents criteris:
•
•
•
•
•

Han de ser competència municipal i
tècnicament viables.
Ha de ser d’interès públic.
No han d'estar previstes pel govern municipal.
Les propostes que afectin inversions, fins a un
valor màxim de 100.000 €.
Les propostes que afectin serveis, fins a un
valor màxim total de 25.000 €.

El Consell d'economia durant la presentació del procés participatiu del pressupost municipal 2016

Del 24 de juliol al 12 d’agost
de 2015 s’obre el termini per a
què la ciutadania presenti les
seves propostes al procés participatiu d’ordenances fiscals
i pressupost municipal 2016.
En el Consell Municipal
d’Economia, que va tenir lloc
el passat 21 de juliol a la Sala
Municipal, es van presentar
les bases dels processos participatius per a l’elaboració
de les ordenances fiscals i el

pressupost municipal 2016.
La participació popular del
pressupost contempla una
dotació de 125.000€ per a inversions i serveis, que seran
de lliure disposició per a les
prioritats que, de manera democràtica, proposaran i escolliran els vilatans/es d’Arenys
de Munt. Les propostes es
poden dipositar a les bústies
participatives de l’ajuntament
i equipaments municipals, i

seran validades i quantificades per a la seva exposició i
posterior votació dins el procés de participació popular.
Les bases dels processos
participatius per a les ordenances fiscals i pressupost
municipal, així com la butlleta per fer propostes es poden
trobar en el web municipal
i el portal de transparència
informativa Govern Obert

go.arenysdemunt.cat

On trobarem butlletes per fer les propostes?
Les butelletes per presentar les propoestes es poden
descarregar del web go.arenysdemunt.cat, també al
mateix ajuntament i l'OAV en format paper.
Es poden fer propostes per correu electrònic?
També es pot fer arribar propostes al correu
electrònic del regidor d'economia
jsanchez@arenysdemunt.cat o al de participació
participacio@arenysdemunt.cat
Els resultats de les votacions del pressupost
participatiu seran incorporats al pressupost 2016.

Finalitzat el Taller de la Memòria (nivell 2)
El Taller de la Memòria (nivell 2),
que s’ha celebrat des del dia 16
d’abril fins al dia 25 de juny, ha finalitzat amb la participació de 10
persones, les quals han valorat positivament aquesta activitat.
El taller estava adreçat a persones a partir de 65 anys, les quals ja
havien participat al nivell 1, amb
moltes ganes de treballar la memòria i passar una bona estona.
S’ha desenvolupat tota una sèrie
d’exercicis que desperten els mecanismes de concentració, la retenció i el record, ajudant a mantenir
aquests factors actius. També és
un espai de socialització on es coneixen a altres persones i es creen
vincles positius. La regidoria de
Benestar Social continuarà oferint
aquests tallers en properes dates.

El grup de persones que han participat del taller de la memòria amb la regidora de Benestar Social, Àngels Castillo
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Recepció dels nens i nenes saharauís a
l'ajuntament d'Arenys de Munt

Subvenció de
63.000 euros a
Benestar Social
L’Ajuntament d’Arenys de
Munt ha rebut una subvenció
de la Diputació de Barcelona de
63.000 euros que es destinaran
a la regidoria de Benestar Social, part d’aquesta subvenció es
dedicarà al menjador escolar o
a activitats extraescolars, com
també a suport psicològic. Una
altra part es destinarà per a poder desenvolupar el reglament
d’habitatges buits.

Part de la subvenció es
destinarà al magatzem
d'aliments i l'Espai Dona

Els nens saharauís amb tot el consistori, Voluntaris per Arenys de Munt i les famílies acollidores dels nens

El dilluns 20 de juliol, l’Ajuntament
d’Arenys de Munt ha celebrat la rebuda oficial als quatre infants sahrauís que passaran l’estiu acollits per
famílies de la nostra vila.
Un any més aquests infants passaran l'estiu a Arenys de Munt dins del
programa Vacances en pau. Enguany
es tracta de quatre nens: Salma, Azizi, Saleh i Abba, que faran activitats
que permeten un intercanvi d'experiències i aprofitaran la seva estada per

realitzar les revisions mèdiques que
necessitin.
L’alcalde d’Arenys de Munt, Joan
Rabasseda, ha estat l'encarregat de
donar la benvinguda i desitjar als
infants que tinguin una bona estada,
així com agrair la tasca que des de
fa anys, desenvolupa Arenys amb el
Poble Sahrauí.
A l’acte van assistir les famílies
acollidores, representants d'Arenys
amb el Poble Sahrauí, de Voluntaris

per Arenys de Munt i regidors de
l’Ajuntament d’Arenys de Munt.
L'Associació Catalana d'Amics del
Poble Sahrauí (ACAPS) fa 25 anys
que organitza el projecte de Colònies
d'Estiu per a infants sahrauís. En un
àmbit més local, Arenys amb el Poble
Sahrauí és qui s'encarrega d'organitzar aquestes estades, establint el contacte amb famílies, gràcies a les quals
és possible que el projecte segueixi
endavant.

Com a novetat es posarà en
marxa una xarxa que vetlli per
les persones més grans de 70
anys que viuen soles i saber de
les seves necessitats. La subvenció també permetrà seguir
desenvolupant l’Espai Dona i el
magatzem d’aliments. Precisament per poder rebre ajuts per
a les excursions escolars, aquest
any Benestar Social ha rebut 123
sol·licituds de famílies amb més
dificultats, que volen accedir a
les activitats que programen les
escoles.
Enguany 6 sol·licituds han estat desestimades per superar els
ingressos previstos a les bases reguladores dels ajuts municipals;
7 sol·licituds han quedat incompletes per manca de documentació; i 110 sol·licituds han estat
atorgades. El curs 2014/2015 124
alumnes van gaudir d’aquests
ajuts. El pressupost que va dedicar la regidoria va ser de 3.142€.

Ajuts de menjador tramitats des de l'Ajuntament al curs 2015/2016
Durant els mesos de maig i juny,
des de l’Ajuntament d’Arenys
de Munt s’han tramitat 83 sol·
licituds per a 153 infants de l’Ajut
Individual de Menjador del Consell Comarcal del Maresme per al
curs escolar 2015/2016.
Els expedients s’han entregat
al Consell Comarcal i a principis
del curs escolar arribarà la resolució dels mateixos.
En la convocatòria del curs
2014/2015 es van tramitar sol·
licituds per a 132 infants, de les

quals el Consell Comarcal va
atorgar 108 ajuts, que han cobert
aproximadament el cost de la
meitat de dies de menjador del
curs escolar.
Els 24 ajuts no atorgats pel
Consell Comarcal i que van ser
degudament valorats pels Serveis Socials, han estat subvencionats directament, tot i no tenir
la competència, amb recursos
municipals des de la regidoria de
Benestar Social de l’Ajuntament
d’Arenys de Munt.
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Arenys de Munt presenta el portal Govern Obert, a
l'avantguarda dels portals de transparència del país
Aquest portal veu la llum per proveir el ciutadà d’informació sobre el model institucional i
la gestió de la transparència municipal. El portal inclou grups de dades generades pel mateix
ajuntament que facilitaran la comunicació, la creació de nous serveis, i el compliment de Llei
19/2014, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern de Catalunya.

A l'acte de presentació de la nova plataforma de transparència va comptar amb repersentants dels partits polítics a l'ajuntament, així com també de veïns i veïnes del poble

Arenys de Munt ja té operatiu el
nou portal Govern Obert http://
go.arenysdemunt.cat/, que posa a disposició de la ciutadania tot tipus de
dades públiques generades per l'Ajuntament d'Arenys de Munt. L'objectiu
principal del portal d'Arenys de Munt
Govern Obert és oferir informació als
ciutadans de la manera més transparent possible facilitant al màxim l'accés
a les dades.

El portal de transparència,
Govern Obert, és únic en tot el
país per un municipi de menys
de 10.000 habitants
Aquest nou portal, únic en tot el
país per un municipi de menys de
10.000 habitants, ja aglutina 49 grups
de dades, situant-se a l’avantguarda de
la transparència informativa del país.
La tecnologia que utilitza -CKAN- és la

mateixa que implementen els portals
de transparència data.gov; data.gov.
uk, Amsterdam o Berlin.
El passat 18 de juny va tenir lloc a
la Sala Municipal la presentació del
portal de transparència Govern Obert,
go.arenysdemunt.cat, a càrrec de Manuel Palacin, CEO de SmartGovs; Oriol Solé, desenvolupador d’aplicacions
OpenData; i Josep Sànchez, regidor
de Comunicació i Noves Tecnologies
de l’Ajuntament d’Arenys de Munt.
Durant l’acte, presentat per l’alcalde
d’Arenys de Munt, Joan Rabasseda, es
va exposar el procés d’implementació
de la nova plataforma amb el criteri
que esdevingui una eina útil i de fàcil
gestió.
Amb el portal Govern Obert, es podran consultar dades en relació a l’activitat econòmica de l’ajuntament, contractacions, despeses de càrrecs electes
així com informació rellevant sobre

els nostres representants, organització
municipal o processos de participació
ciutadana. La voluntat és poder ampliar els grups de dades i anant millorant
el nivell i la qualitat d’informació al vilatà. Aquesta eina que posa a l’abast de
la ciutadania informació generada pel
mateix ajuntament, té vocació de facilitar la creació de nous serveis i el desenvolupament de noves aplicacions TIC.
Govern Obert aglutina 49 conjunts
de dades distribuïts en 7 grups: Ajuntament (retribucions de càrrecs electes,
PAM, ordenances i plens municipals);
comerços i serveis; turisme; cultura;
transparència; informació econòmica
(pressupost municipal, estat d’execució del pressupost, proveïdors, subvencions, etc.); i participació ciutadana. A més a més de la informació sobre
el cartipàs municipal, dades dels nostres representants polítics i dels òrgans
col·legiats.

Més protecció del
Patrimoni Històric,
Arquitectònic
i Ambiental
d'Arenys de Munt

La vila d’Arenys de Munt ja
disposa del Pla Especial Urbanístic de Protecció i Catàleg del Patrimoni Històric,
Arquitectònic i Ambiental
del Municipi d’Arenys de
Munt, un ampli document
format per quatre volums
que actualment està finalitzant la seva tramitació.
Aquest Pla s’emmarca
en la Llei del patrimoni
cultural català, la Llei d’urbanisme de Catalunya, i el
Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic, i ha de seguir
la mateixa tramitació urbanística que la resta de Plans
especials.
L’equip redactor del
Pla Especial Urbanístic de
Protecció i Catàleg del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental del Municipi d’Arenys de Munt
ha estat format per l’arquitecte Jaume Serra, la biòloga Isabel Lleonart i l’historiador local Francesc Forn,
conjuntament amb l’Equip
del Servei del Patrimoni
Arquitectònic Local de la
Diputació de Barcelona, la
institució que ha finançat el
projecte.
Els documents previs a
aquest treball dels que es
disposava eren l’Inventari del patrimoni natural i
cultural d’Arenys de Munt,
del 2007, i del Pla especial
de masies i cases rurals, del
2011.
L’ajuntament d’Arenys
de Munt agraeix la col·
laboració i hospitalitat dels
veïns i veïnes d’Arenys de
Munt, especialment als
propietaris de les masies i
cases que han facilitat l’elaboració del document.
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22,5 dies de
termini mig per
al pagament a
proveïdors
Al tancament del segon trimestre de l’any 2015 (d’abril a juny)
l’Ajuntament d’Arenys de Munt
ha assolit un període mig de
pagament a proveïdors de 22,5
dies. El primer trimestre es va
tancar amb un PMP de 24,5 dies,
situant el promig del primer
semetre del 2015 en 23,5 dies.
Aquest termini mig de pagament està per sota del límit legat
de 30 dies, terminis que l'ajuntament compleix 10 trimestres
consecutius. L'any 2014 es van
assolir rècords històrics en terminis de pagament a proveïdors
-PMP-, situant la mitjana per
sota dels 20 dies.

L'ajuntament signa
un conveni comarcal per dinamitzar
el teixit industrial
La iniciativa té com a objectiu
promoure els polígons d’activitat econòmica de la comarca i
atraure inversions. Els municipis participants comparteixen la
voluntat de millorar la competitivitat a nivell sòcio-econòmic i
la creació d’ocupació en els seus
respectius àmbits territorials,
i manifesten, a través d’aquest
conveni, que un camí per aconseguir-lo és l’atracció d’activitats inversores i l’ocupació de
sòl disponible mitjançant noves
activitats empresarials, així com
la dinamització dels polígons
industrials existents. Aquesta
iniciativa complementa el projecte de Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic impulsat
des de la regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament
d’Arenys de Munt.
El 24 de març, a 2/4 d’11 del
matí, al Club Nàutic El Balís
de Sant Andreu de Llavaneres,
dotze ajuntaments del Maresme, entre ells el d’Arenys de
Munt, van signar un conveni de
col.laboració per tirar endavant
el projecte Polígons d’Activitat
Econòmica del Maresme (PAE
Maresme).

Manufactures ARPE guardonada
als premis Pimec 2015
L’empresa d’Arenys de Munt ha estat guardonada a l’última
edició dels Premis Pimes 2015, amb el premi a la Microempresa més competitiva.

SERHS celebra els
40 anys del grup a
Arenys de Munt

Seu del Grup Sehrs

L'empresària, Montse Pera de Manufactures ARPE, S.L., en el moment de rebre el guardó acompanyada del
president Mas I representants de Pimec

Aquest any els Premis Pimes han
celebrat el seu 28è aniversari dins el
marc de la fira Bizbarcelona. El sopar
dels Premis Pimes d’enguany ha estat presidit per Artur Mas, president
de la Generalitat de Catalunya.
Aquests premis es van iniciar al
1987 com a reconeixement a la contribució anònima dels petits i mitjans
empresaris catalans al desenvolupament econòmic i social del nostre
país.
Els guardonats d’aquest any als
Premis Pimes han estat:
• Reconeixement en el comerç:
Collita Pròpia de TV3.
• Premi a la Diplomàcia Empresarial Catalana (amb la
col·laboració de DIPLOCAT):
Moritz.
• Col·laboració
Empresa-Formació Professional: Consellera d’Ensenyament i Conseller
d’Empresa i Ocupació.

•

Premi Fundació PIMEC als Valors d’Empresa: La Granja.
• Premi a la Qualitat Lingüística
en el món empresarial (amb la
col·laboració de la DG de Política Lingüística): Llagurt.
• Premi al comerç més competitiu: Moniberic.
• Premi a la Microempresa més
competitiva:
Manufactures
Arpe, S.L.
• Premi a la Petita Empresa més
competitiva: Solid Engineering.
• Premi a la Mitjana Empresa
més competitiva: Torrons Vicens.
• Premi al Millor Treball Periodístic en temes empresarials:
Valor Afegit de TV3.
Des de l’Ajuntament d’Arenys de
Munt es vol felicitar a Manufactures
Arpe, S.L., empresa de la nostra vila,
per la fita aconseguida.

La 39a Nit de la SERHS celebrada el passat dijous 16 de juliol
al Castell Jalpí i presidida pel
Conseller d'Empresa i Ocupació
de la Generalitat, Felip Puig, va
representar el tret de sortida dels
actes de celebració dels 40 anys
del grup SERHS.
El primer grup turístic de Catalunya va reunir en el sopar
prop de 500 persones entre socis, accionistes, treballadors, col·
laboradors i representants institucionals. L'alcalde d'Arenys de
Munt, Joan Rabasseda, va lliurar al president de SERHS, Ramon Bagó, una reproducció del
Monument per la Independència que es troba ben a prop del
Castell Jalpí, i el fundador i president del grup, en les paraules
d'agraïment, va manifestar el seu
desig de tenir ben aviat "un país
normal".
SERHS, que té la seu central a
Pineda, té 80 societats, 2.570 treballadors i prop de 1.600 accionistes. A Arenys de Munt també
disposa de naus industrials al
polígon del Torrent d'en Puig.
Ramon Bagó, qui s'està recuperant d'una malaltia, va recordar els objectius fundacionals
del grup que es mantenen en
aquests moments: "treball en
equip, valoració de les persones,
i sempre, com a empresa catalana". La implicació de la tasca de
SERHS amb el país també va ser
destacada pel Conseller Puig.
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20 joves a la Brigada Jove durant els
mesos de juliol i agost
Per segon any consecutiu, aquesta iniciativa pionera a la comarca del Maresme,
continua la tasca pedagògica i de formació a joves del nostre municipi per fer-se seus
els espais públics que utilitzen habitualment. Enguany s'hi ha presentat 53 aspirants

La Brigada Joves realitza tasques de pintura i manteniment dels espais públics

La brigada jove estant portant a
terme tasques de manteniment i
pintura d'espais públics durant
els mesos de juliol i agost en dos
equips de treball de 10 membres.
Durant el mes de juliol s'han
realizat treballs de manteniment
i neteja de l'espai públic: repintar
guixades i grafitis, carregar eines
per netejar de males herbes els
aparcaments, arranjament pasos
soterrats (Sant Carles - Riera i Penya i nus de l'autopista), etc.
Pels qui comencen a treballar
el mes d'agost, l'Ajuntament ja té
pensat un pla d'actuació més general per arranjar els jardins de Can
Borrell: il.luminació, jardineria i
manteniment del mobiliari.

En vigor el conveni per a la utilització de l'aparcament
de l'estació de tren de Caldes d'Estrac

Els alcaldes de Caldres d'Estrac, Joaquim Arnó, i d'Arenys de Munt, Joan Rabasseda, en el moment de la signatura del conveni

Ja ha entrat en vigor el conveni entre l’ajuntament d’Arenys de Munt i
l’ajuntament de Caldes d’Estrac per
facilitar la mobilitat entre Arenys de
Munt i Barcelona. Amb aquest acord,
els arenyencs poden adquirir l’abonament per a la utilització del pàrquing públic fotovoltaic, situat entre
la N-II i la via del ferrocarril, amb accés directe a l’estació de RENFE, per
un import de 80€ anuals, exceptuant
els dissabtes i diumenges, i els mesos

de juliol i agost. L’alcalde d’Arenys
de Munt, Joan Rabasseda, i l’alcalde
de Caldes d’Estrac, Joaquim Arnó,
han formalitzat aquest conveni que
es pot prorrogar anualment.
L’aparcament del costat de l’estació de Caldes d’Estrac és zona blava,
amb una tarifa d’1,5 €/hora si no es
disposa de la corresponent targeta
identificativa d’abonat. Per altra banda, al desplaçament entre Arenys de
Mar i Barcelona en tren li correspon

la tarificació de 4 zones, i de Caldes
d’Estrac a Barcelona de 3. Una targeta T-10 de 4 zones costa 34,45 €, i una
targeta T-10 de 3 zones costa 26, 75€.
Amb l’ús d’onze targetes a l’any,
doncs, queda compensat el cost de
l’abonament d’aparcament.
Els veïns i veïnes d’Arenys de
Munt interessats en adquirir la targeta d’abonat a l’aparcament l’han de
sol·licitar a l’ajuntament de Caldes
d’Estrac en horari d’oficina.

Contiuem fent
poble i fent país

A

mb els resultats de
les elecions de maig,
havent guanyat amb
1.335 vots obtinguts
per la candidatura d’Esquerra,
a 529 vots de la segona força
política i a 616 vots de la tercera,
ens sentim legitimats per encapçalar el nou govern municipal i
continuar liderant la transformació i millora de la vila d’Arenys
de Munt. En els propers mesos
ens proposem elaborar un Pla
d’Actuació Municipal 2015-2019
amb esperit d’integrar també
aportacions d’altres forces polítiques que hi vulguin participar.
Tenim reptes molt importants al
davant i hem d’anar assolint fites
continuant amb la nostra manera
de fer política, amb rigor, amb
transparència i passant comptes
periòdicament amb la ciutadania.
Encarem la feina amb un
grup municipal reforçat, amb
cinc regidors, i amb una secció
local que s’ha ampliat durant tot
aquest procés electoral. Comptem amb persones compromeses
amb el projecte d’ERC, gent amb
capacitat tècnica i experiència en
diferents àmbits que ens ajudarà
a fer avançar Arenys de Munt
amb més garanties d’èxit. Volem
que Arenys de Munt sigui un
referent en la governança i bona
administració, reforçant les eines
participatives i la transparència
en la gestió, tasca que també
volem compartir amb la resta de
grups polítics.
Enceten una nova etapa política a Arenys de Munt, tenim
reptes molts importants al
davant. Treballarem amb energies renovades per fer avançar
Arenys de Munt, trobant complicitats i consensos sense defugir el
compromís d’ERC amb el país; el
mandat democràtic que sorgeixi
de les eleccions del 27 de setembre per a iniciar el procés constituent d’un nou estat.

Esquerra Republicana de
Catalunya d’Arenys de Munt
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Grup Mixt

Fem un pas
endavant

A

La pressa no és
bona consellera

P

quest és el primer
butlletí d’aquesta
nova legislatura i
abans que res volem
donar 808 gràcies als arenyencs
que ens han donat el seu suport i el seu vot de confiança,
convertint-nos així en la segona
força mes votada del municipi.
En aquests moments som el
grup polític amb més representació dins de la oposició i
treballarem per tal que es pugui
aconseguir el màxim benefici
pel poble d’Arenys de Munt
fent, si cal, de pont de diàleg
entre el municipi i l’equip de
govern.
El passat 15 de juliol, es va
celebrar una assemblea de militants per tal d’escollir la presidència i la executiva del partit a
Arenys de Munt. Volem felicitar el nou President local de
CDC, el Sr. Carles Calví i Mateu
i també a la nova executiva, així
con també fer un reconeixement
a tots els militants i simpatitzants.

erò tampoc són desitjables l’immobilisme,
la ineficàcia i els personalismes. Cal no adormir-se en els llorers i caminar
endavant amb decisió; però el
que més cal és fer-ho bé! Aquest
és el repte d’aquests dies que
per moltes raons són decisius i
importants.
Venint d’un temps d’eleccions, mogut i controvertit, ens
ha arribat un juliol ple de fites
importants que posen a prova
el sentit de la responsabilitat i
el valor del compromís. En pocs
dies cal decidir sobre uns quants
dels temes més importants per a
la política del pròxim any i fins i
tot la legislatura: no només sobre
els pressupostos, les ordenances i com es repartiran els ajuts
(no, segur que en tot això fer-ho
ràpid no ha de ser l’objectiu),
abans que res i crucial, hem
definit l’espai de màximes competències en el govern d’Arenys
de Munt, el Ple, i qui i com hi
representa el mandat del poble.

Treballarem per tal que
es pugui aconseguir el
màxim benefici pel poble
d’Arenys de Munt

El que volem és maduresa
i responsabilitat política.
Allà serem per exigir-ho.

Les eleccions anticipades del
proper 27 de setembre han de
servir per celebrar el referèndum que ens han impedit. Ara,
ens toca a nosaltres fer un pas
endavant i defensar tot el que
amb tant esforç hem aconseguit. Per nosaltres i pel futur
dels nostres fills, ha arribat el
moment d'escollir el nostre propi destí. Catalunya no és viable
com a comunitat autònoma de
l'Estat espanyol però sí que ho
és com a estat sobirà.
Per això, Convergència es
presentarà a la convocatòria
d'eleccions amb un programa
clar a favor de la independència
de Catalunya.

Argumentant agilitat i eficàcia, s’ha decidit deixar subvencions, preus públics i molts dels
contractes a una Junta de Govern
de reduïda representativitat. No
volem que el sentit pràctic quedi
per damunt de la democràcia
real, allà serem per vetllar-ho.
També ens hem trobat que hi
ha qui defensa l’agilitat en veu
alta però alhora no deixa de
consumir el temps i els recursos
de tots per a insistir en problemes particulars que fa temps que
estan resolts. Aquí el que volem
és maduresa i responsabilitat política. Allà serem per exigir-ho.
El repte està servit, desitgemnos mútuament sort, intel·
ligència i voluntat de servei a la
majoria.

Convergència Democràtica de
Catalunya d’Arenys de Munt

Candidatura d'Unitat Popular
d’Arenys de Munt

Continuem
treballant pel
poble

E

ls socialistes ens considerem un partit de govern.
Respectant altres posicionaments , nosaltres
diguem que la millor manera
de treballar pel poble és des del
govern, des d’on sen’s poden
demanar responsabilitats, des d’on
sen’s pot avaluar.
Per això volem donar les gràcies
a les persones que ens vau votar,
gràcies a vosaltres podem treballar
per tota la gent del nostre poble.
Tenim una regidora que de ben
segur es deixarà la pell en totes
aquelles regidories que se li han
delegat.
El perquè del nostre Pacte de
Govern es resumeix en quatre
punts:
• Per un sentiment d’esquerres, el PSC d’Arenys de Munt ho
és i molt. La nostra prioritat són
les persones i elles són la nostra
bandera.
• Per l’experiència de govern
que creiem profitosa: Hem estat
capaços de treballar incansablement a Serveis Socials per tal
de: Atorgar més i millors ajudes,
de forma equitativa. Hem fet el
primer Reglament d’Habitatges
Desocupats que servirà per crear
una Borsa d’habitatges de lloguer
social. Hem aprovat el primer Pla
d’Igualtat Dones-Homes. Hem
fet tres campanyes cíviques i tres
processos participatius . Estem
protegint de l’exclusió social a més
de 400 persones al mes donant-los
Aliments i fent que no se’ls talli la
llum, ni l’aigua ni el gas, i moltes
més accions...Per les confiances
compartides. Sense confiança no
avancem: creiem que és el que va
mancar a experiències anteriors.
En una vil·la com la nostra, a on
tots i totes ens coneixem, treballar
sense confiança seria impossible.
• Per una ambició sana. Som el
municipi 139 de Catalunya, que en
té més de 900. No som tan petits. Sí
que tenim d’altres que ens fan ombra però tindrem l’ambició necessària per aconseguir les fites que
volem dur a terme. Sense ambició,
sense risc, no hi ha triomfs.
Partit dels Socialistes
de Catalunya d’Arenys de Munt

Continuem
amb il·lusions
renovades

E

l 24 de maig en vam
presentar a les eleccions
municipals il·lusionats i
amb ganes de fer molta
feina pel poble.
Vam treballar una llista i un
programa electoral de forma
democràtica, assembleària i
oberta a tothom, en que hi fossin reflectits tots el col·lectius de
veïns i veïnes d'Arenys de Munt
i proposant solucions a les seves
problemàtiques.
Però quatre persones, Fuensanta Maria Ballester, Jordi
Casanovas, Guiu Muns i Biel
Porcel, passades les eleccions
ens van abandonar. Ho van fer
traint la confiança dels 719 arenyencs que ens van votar i fent
joc brut, manipulant, enganyant
i ofenent a tothom.
Nosaltres, l'autentica CUP
d'Arenys de Munt, des de l'abril
del 2007 sempre hem estat al
costat dels més desafavorits,
de les lluites al carrer, contra
l'especulació urbanística, per
salvar les masies de Ca l'Espàrrec, impulsant la consulta per la
independència del 13-09-2009,
municipalitzant serveis (aigua,
deixalleria, escola bressol, neteja
d'edificis públics, enllumenat),
innovant en la participació
ciutadana, baixant impostos i en
moltes altres lluites.
Ara ens trobem en una situació força desagradable, però
no ens impediran que continuem treballant per tots els veïns
d'Arenys de Munt, pels veïns
de la Riera (que tenen un contenciós amb l'Ajuntament), pels
pares i mares de l'escola Sobirans (que lluiten perquè no se'ls
tanqui, novament, una línia a
P3), per la gent de les urbanitzacions i per tothom que se senti
discriminat.
Molts d'aquests problemes
els resolíem en el nostre programa electoral i treballarem per
portar-lo a terme, perquè MAI
TRENCARAN LES NOSTRES
IL·LUSIONS, QUE TAMBÉ.
Grup Municipal Mixt
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Reintroduïm l'òliba a Arenys de Munt
Des de primers de juny està en marxa el projecte de reintroducció de l’òliba i actualment quatre cries d’òliba viuen al
campanar d’Arenys de Munt. L’objectiu d’aquest projecte és sensibilitzar la població sobre temes de conservació,
col·laborar en la recuperació i la conservació d’aquesta espècie, i obtenir beneficis en l’equilibri mediambiental.

Grup d'òlibes dins de la caixa niu en el campanar d'Arenys de Munt

L'òliba (Tyto alba) és un ocell rapinyaire nocturn, propi de zones
agrícoles i espais oberts. La manca
d'arbres vells que li proporcionin cavitats on fer el niu l'empeny a fer-lo

en edificis enrunats, graners, campanars, etc.
L’òliba, espècie protegida a Catalunya, aporta uns evidents beneficis
als nostres pagesos, pel seu paper

de depredador especialitzat en rosegadors. Es calcula que una parella
d’òlibes pot caçar més de 2.500 petits
vertebrats en un any. Aquest fet demostra la seva tasca com a reguladora de les poblacions de ratolins, talpons, musaranyes i pardals.
Les causes de la davallada de les
seves poblacions són la pèrdua de
llocs de cria, degut a la disminució
dels llocs tranquils de nidificació
propis del món rural tradicional, així
com la pèrdua d’hàbitat per l’abandonament de la vida a pagès, que ha
comportat una reducció de camps
oberts conreats seguida d’una intensa reforestació natural amb gran
creixement de masses boscoses contínues. Tot això ha comportat problemes a aquesta espècie, tan lligada als
habitats rurals oberts, fins al punt de
desaparèixer de molts indrets.
El projecte s’ha desenvolupat al fi-

nal de l’època de cria, en funció de la
disponibilitat de polls del centre de
recuperació de fauna de Vallcalent,
a Lleida. La Regidoria de Medi ambient va recollir, el passat 3 de juny,
quatre cries d’òliba, que en aquell
moment tenien 15-20 dies d’edat, i les
van traslladar al campanar d’Arenys
de Munt, on es van deixar dins una
caixa niu sense accés a l’exterior. La
reintroducció s’ha fet mitjançant la
tècnica de “hacking”, que consisteix
en alimentar els polls diàriament fins
que abandonin el niu i puguin espavilar-se per ells mateixos. La durada
del “hacking” és d’aproximadament
unes 6 setmanes, ja que els polls estan al niu entre 30 i 40 dies.
Aquest projecte, que s’ha desenvolupat sota la supervisió del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

"COMPRA A ARENYS DE MUNT,
GAUDEIX DEL POBLE"
www.gaudeixarenysdemunt.cat

