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Posicionament dels partits polítics, regidors, regidores

de l’Ajuntament i el Consell del Poble respecte a les

5 PREGUNTES
SOBRE MODEL DE POBLE
#1Riera #2PONT #3ESCOLA SANT MARTÍ
#4APARCAMENTS #5NOU ESCUT
PARTICIPA! LA TEVA OPINIÓ IMPORTA
Entre tots construïm l’Arenys de Munt del futur
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REGLES ESPECÍFIQUES PER A LA CONVOCATÒRIA D’UNA CONSULTA POPULAR NO REFERENDÀRIA
SOBRE EL MODEL DE POBLE DEL MUNICIPI D’ARENYS DE MUNT EL DIA 7 DE MAIG
DIMECRES 5 D’ABRIL ES VA SIGNAR LA CONVOCATÒRIA FORMAL
DEL DECRET D’ALCALDIA QUE INCORPORA LES 5 PREGUNTES QUE
ES VAN CONSENSUAR EN LA COMISSIÓ PEL MULTIREFERÈNDUM
D’ARENYS DE MUNT, FORMADA
PER UN REPRESENTANT DE CADA
PARTIT POLÍTIC I UN REPRESENTANT DEL CONSELL DEL POBLE.

Les preguntes pactades són sobre
el model de poble, i el govern municipal considerarà els resultats
vinculants a partir d’un 19% de
participació. Aquest llindar s’ha
pres a partir de la referència de la
consulta popular celebrada a Arenys de Munt els dies 15, 16 i 17 de
setembre de 2006 sobre l’avantprojecte d’urbanització superficial de
la Riera, en la que hi va haver 1.169
vots.

PER QUÈ ES FA EL
MULTIREFERÈNDUM?

QUAN PODEM VOTAR?
ON PODEM VOTAR?
PRESENCIALMENT EL 7 DE MAIG, A LA
SALA MUNICIPAL

El dia 7 de maig, entre les 9 del matí
i les 8 del vespre, a la Sala Municipal, on hi hauran tres meses. Cada
mesa disposarà d’una urna, degudament precintada.
Per assegurar el secret del vot es
disposarà d’una cabina en el local
de la consulta.

COM PODEM VOTAR?

MITJANÇANT UNA BUTLLETA DE VOT

Caldrà emplenar una butlleta que
trobareu a la vostra disposició a
la Sala Municipal. A la butlleta hi
haurà les cinc preguntes amb les
diferents opcions. Caldrà marcar la
resposta amb una “X”.

QUINES SÓN LES PREGUNTES?

ÉS UN COMPROMÍS DEL GOVERN MUNICIPAL
RECOLLIT AL PAM 2015-2019

SÓN 5 PREGUNTES SOBRE EL MODEL DE POBLE
AMB LA SEGÜENT FORMULACIÓ:

És un compromís del govern municipal recollit en el Pla d’Actuació
Municipal 2015-2019, que concreta
el compromís d´Impulsar processos
participatius per col·laborar en la
definició del model de poble.

1. ESTEU D’ACORD EN QUÈ LA RIERA SIGUI D’ÚS

QUI PODRÀ VOTAR?

EXCLUSIU PER A VIANANTS?

SI HEU CONTESTAT QUE SÍ:
		
A. VOLEU QUE HO SIGUI NOMÉS

		
		

		

DISSABTES, DIUMENGES I RESTA
DE DIES FESTIUS?

B. VOLEU QUE HO SIGUI SEMPRE?

MAJORS DE 16 ANYS

2. VOLEU QUE ES TREGUI EL PONT DE LA RIERA?

Al multireferèndum del 7 de maig
hi podran votar tots els arenyencs i
arenyenques a partir dels 16 anys.
La llista de persones amb dret a
participar es formarà a partir de
les dades existents al padró municipal d’habitants, actualitzada a 5
de maig de 2017. Les persones participants hauran d’acreditar la seva
identitat mitjançant la presentació
de document identificatiu personal,
oficial i original, segons la seva nacionalitat.

3. VOLEU QUE L’AJUNTAMENT INICIÏ GESTIONS PER

RECUPERAR L’EDIFICI DE L’ESCOLA SANT MARTÍ PER
A USOS DE LA POBLACIÓ I QUE ES PROJECTI UNA
ESCOLA NOVA?

4. VOLEU QUE ES CREÏN PLACES D’APARCAMENT DE
PAGAMENT A PROP DE LA RIERA?

5. QUIN DELS TRES PROJECTES PER ACTUALITZAR I

NORMALITZAR L’ESCUT D’ARENYS DE MUNT VOLEU
QUE S’APROVI? (CAL ESCOLLIR UN DELS TRES

PROJECTES PROPOSATS)

HI HAURÀ CAMPANYA
INFORMATIVA?
SÍ. DEL 24 D’ABRIL AL 6 DE MAIG

La campanya informativa comença el dia 24 d’abril i finalitza
el 6 de maig, ambdós inclosos. La
campanya informarà i permetrà el
contrast d’opinions sobre l’objecte de la consulta que es convoca,
i demanarà la participació a totes
les persones amb dret a vot.
Durant aquest període, els partits
polítics, regidors/es amb representació a l’Ajuntament i les organitzacions/entitats que hi participen,
podran fer campanya per defensar
els seus respectius posicionaments
en relació a cada pregunta.
La campanya institucional que
portarà a terme l’Ajuntament
d’Arenys de Munt vetllarà per garantir la transparència, la igualtat
d’oportunitats i el respecte al pluralisme polític, sense que en cap
cas es pugui influir sobre la decisió de participar, ni sobre l’orientació de les respostes, d’acord amb
l’art. 12.3 de la Llei 10/2014.

DUBTES QUE PODEN
SORGIR SOBRE
LA PREGUNTA 5

PER QUÈ APAREIXEN DOS ESCUTS
PER CADA OPCIÓ?

Cada projecte d’escut (alzina, cirerer, plàtan) tenen dues versions
que són igualment vàlides: l’oficial
que recull els criteris estrictament
heràldics i la recreació moderna
que també es podrà utilitzar.
A l’hora d’escollir entre una de
les tres opcions (alzina, cirerer,
plàtan) esteu votant per el projecte amb les seves interpretacions
(l’heràldica i la recreació moderna).
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LA PAPERETA DE VOT
CAL MARCAR AMB UNA “X” LA
RESPOSTA
El sentit del vot, en resposta a la
pregunta formulada, es manifestarà
marcant una creu únicament en una
de les propostes alternatives que
apareixen a la papereta.
COMPUTARÀ COM A VOT NUL
Computarà com a vot nul la marcació de més d’una casella, o qualsevol papereta que tingui qualsevol
text o marca diferent a la creu que
ha de definir les diferents opcions
de resposta de la consulta.

L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT HA EDITAT AQUEST AMUNT ARENYS PER DONAR LA
MÀXIMA DIFUSIÓ I COBERTURA AL MULTIREFERÈNDUM QUE TINDRÀ LLOC EL PROPER 7
DE MAIG A LA SALA MUNICIPAL. UNA CONSULTA SOBRE EL MODEL DE POBLE A QUÈ
ESTAN CRIDATS A LA PARTICIPACIÓ TOTS ELS ARENYENCS I ARENYENQUES A PARTIR
DELS 16 ANYS.
En aquesta edició trobareu la informació sobre el funcionament del multireferèndum amb les 5 preguntes i els diferents
posicionaments per part de les formacions polítiques i regidors/es de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, a més a més del
Consell del Poble que també hi participa.
La informació més ampliada d’aquesta edició de l’Amunt Arenys també es pot trobar al web:
multireferendum.arenysdemunt.cat
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Esteu d’acord en que la Riera
sigui d’ús exclusiu per a vianants?
ESQUERRA REPUBLICANA

NO
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P O S I C I O N A M E N T D E L S PA R T I T S P O L Í T I C S D AVA N T L A P R E G U N TA

PA R T I T D E M Ò C R ATA
CUP
PSC
PP
REGIDORS

J.M.XIMENIS I E.SANCHEZ

Sí, els dies festius
LA RIERA ÉS L’EIX VERTEBRADOR DEL MUNICIPI D’ARENYS DE MUNT,
CENTRE D’ACTIVITAT COMERCIAL I DE VIDA SOCIAL, VALORS QUE
PODEM ENFORTIR AMB UNA RIERA MÉS ATRACTIVA PELS VIANANTS
La Riera de vianants en dies festius respon a un procés gradual amb la
creació de bosses d’aparcament alternatius, l’adaptació del teixit comercial
i la recuperació d’espai de passeig

Tenim un teixit comercial
encara fràgil que
requereix alternatives
de mobilitat i aparcament
•Ens agradaria una Riera de vianants però tenim un teixit comercial encara
fràgil i que requereix temps i alternatives de mobilitat amb noves bosses
d’aparcaments per a la seva adaptació.
•La mobilitat del municipi depèn en bona part de trams de la Riera que no
es poden tallar per a ús exclusiu de vianants tota la setmana.
•La implementació de la Riera de vianants ha de ser gradual, pactada entre
les parts interessades, que permetin desenvolupar activitats que ajudin a fer
el nostre principal eix comercial més competitiu.
•Fer alguns trams de la riera d’ús exclusiu per a vianants en dies festius, és
una oportunitat per cohesionar el poble i dinamitzar el nostre comerç.
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PREGUNTA 1

Tanquem els comerços
d’Arenys de Munt?

LA RIERA, ACTUALMENT NO REUNEIX LES CONDICIONS PERQUÈ SIGUI NOMÉS DE VIANANTS
Per la qual cosa creiem que aquesta pregunta no té sentit realitzar-la en aquests moments, ja que encara que el resultat de la pregunta fos afirmativa no es podria dur a terme a mig termini.
A dia d’avui, una Riera només de vianants seria la mort del comerç de proximitat de la Riera i els voltants. Un comerç que dóna vida al centre
del poble i que és un pol d’atracció a rebre visites de gent de fora del municipi que aprofita, sobretot al cap de setmana, per fer les seves compres
i que agraeix la facilitat de poder aparcar a prop del comerç.
Tot i així, si en un futur ens volguéssim plantejar tenir una Riera de vianants, abans cal adequar-la perquè esdevingui un espai que faci goig,
millorant la il·luminació i el seu enjardinament.

Una Riera només de vianants
seria la mort del comerç de proximitat
de la Riera i els voltants
Cal habilitar espais d’aparcaments propers al centre amb pas directe a la Riera, regular racionalment i de forma justa les hores de càrrega i
descàrrega i, molt important, la circulació esporàdica dels veïns que hi viuen. Vetllem perquè tothom s’hi senti còmode i en pugui gaudir.
És per això, que tindria més sentit preguntar-ho quan realment es donessin les condicions perquè pogués ser una Riera només de vianants. En
aquest context, les circumstàncies serien diferents, i per tant, el resultat de la pregunta també podria ser diferent.

ARENYS DE MUNT

Sí i sempre

SI ENS PREGUNTEU PER ALLÒ QUE DISTINGEIX ARENYS DE MUNT D’ALTRES POBLES, DIRÍEM DE SEGUIDA: LA SEVA GENT I DESPRÉS, LA
RIERA
Així doncs, la nostra artèria principal ha de ser una Riera plena de persones que la passegin, la caminin, la gaudeixin i la visquin en totes les
seves formes i activitats. El nostre espai natural únic ja ha patit prou agressions, ja ens hem separat prou del que sempre havia estat el nostre
medi genuí, no ens neguem ara el privilegi de seguir compartint l’espai entre persones, fomentant la convivència.
Les fileres de cotxes rodant pel mig del poble són també un torrent; però de fums i sorolls que formen part d’un estil de vida que tenim massa
acceptat i massa poc qüestionat. Però si formulem la pregunta d’una altra manera, afloren moltes idees interessants que estan darrere: per quin
motiu renuncies a passejar pel llarg i ample de la Riera? Per pressa? Per certa idea de comoditat? O per entendre que l’activitat principal que
s’hi fa és comprar?,...
Aquest és en el fons un debat sobre l’estil de vida. Proposem que et preguntis a tu mateix: per què t’agrada viure a Arenys de Munt? El model
de poble és el model de vida que hi volem.

Volem poder jugar; fer tertúlia amb els veïns;
gaudir d’un espectacle de carrer;
anar de botigues
Nosaltres volem comprar a les botigues d’Arenys de Munt, i també sabem que de la nit al dia no deixarem d’haver de córrer per arribar a tot;
però a casa nostra, al bell mig del nostre poble, a la Riera d’Arenys de Munt, volem poder jugar; fer tertúlia amb els veïns; gaudir d’algun espectacle al carrer; anar de botigues; gaudir dels pocs minuts de tranquil·litat que tenim al cap del dia sota l’ombra dels arbres i fer anar, sense
ensurts, la nostra cadira de rodes, el cotxet dels nostres fills o el carro de la compra.
Al poble volem fer vida.
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PREGUNTA 1

Sí, els caps de setmana i festius sempre
i quan es dinamitzi amb activitats que
atreguin als vilatans i vilatanes

FINS I TOT, COM VAREM DEFENSAR EN EL NOSTRE PROGRAMA ELECTORAL, DESITJARÍEM QUE FOS TOTS ELS DIES
AMB HORARI RESERVAT PER A SERVEIS EN DIES LABORABLES

Ara bé, som conscients que una decisió tan important com treure definitivament els cotxes de l’artèria principal del poble s’hauria
de consensuar amb els botiguers i que hauria de venir reforçada amb un increment de les places d’aparcaments públics en altres
zones molt properes.
La Riera és el centre comercial d’Arenys de Munt. Els locals de la Riera (botigues, bars, restaurants) ens ofereixen una gran àrea
de comerç amb una oferta variada i de qualitat que representa una gran dinamització i promoció del nostre poble. El Planejament
General preveu reservar un bon tram de la Riera a l’ús exclusiu dels vianants. Això ha de facilitar la trobada, el passeig i l’ocupació
d’aquest espai per les persones.

Cada passa que es doni cal que es faci amb l’acord
i el consens de totes les parts implicades: comerços, bars,
restauració, empreses...
No ens passen per alt ni el seu valor paisatgístic ni el seu encant natural i el projecte d’ordenació superficial persegueix treure-li
les màximes potencialitats i alleujar els inconvenients que en el seu estat actual ens comporta.
Pel PSC és essencial que cada passa que es doni es faci amb l’acord i el consens dels botiguers, comerços, petites empreses, és a dir amb totes les parts implicades.
Òbviament pensem que no es tracta tan sols de crear aparcaments propers sinó crear alhora projectes de dinamització i de
suport a les botigues prou atractius perquè siguin beneficiosos i generi activitat perquè el seu negoci es vegi incrementat i sigui
un atractiu per la gent d’Arenys de Munt i els visitants.

Escurçar els temps d’estacionament
per a garantir una major mobilitat
DES DEL PARTIT POPULAR DEFENSEM UNA RIERA D’ÚS MIXT DE VEHICLES I
VIANANTS, QUE PERMETI GAUDIR DE LA RIERA I POTENCIAR EL COMERÇ LOCAL
El Grup Municipal del Partit Popular no estem d’acord en el fet que la Riera sigui
només per a vianants, per un motiu fonamental i és que sostenim que aquest fet
afectaria en gran mesura al comerç i altres establiments de proximitat.

Som partidaris d’una Riera d’ús mix,
on s’escurci el temps d’estacionament
per a garantir una major mobilitat
Nosaltres som partidaris d’una Riera d’ús mixt de vehicles i vianants, on s’escurci el
temps d’estacionament per a garantir una major mobilitat donat que amb els actuals
aparcaments que tenim a la Riera, és moltes vegades un impossible el fet d’aparcar
per anar a comprar a les botigues, tot i disposar de places d’aparcament del Bellsolell i Can Globus. Aquest fet impulsa als vilatans a anar a fer despesa a grans superfícies per les comoditats d’aparcament i temps.
Per això us demanem que voteu NO a l’ús exclusiu per a vianants.
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Regidors
Grup
MIXT
J.M.
Ximenis
i E.Sánchez

No
En el Programa Electoral per les eleccions del 2015 (PE’15) que
presentàvem des de la CUP, d’entre les 410 accions prioritàries,
proposàvem “Fer, els diumenges a la tarda, la Riera per a vianants,
creant espais lúdics per dinamitzar-la i oferint propostes culturals al
carrer per facilitar l’activitat dels establiments oberts” i “Que la circulació de la Riera sigui de ‘prioritat invertida’ i que sigui una via urbana
amb limitació de velocitat a 30qms/h on comparteixin l’espai els vehicles i els vianants, gaudint de preferència aquests darrers.”

Podríem acceptar que la Riera sigui
per vianants ‘només els dissabtes,
diumenges i festius’ sempre que es
fes una bona planificació amb
aparcaments gratuïts i amb el consens
dels comerços implicats
Podríem acceptar que la Riera sigui per vianants ‘només els dissabtes, diumenges i festius’ sempre que es fes una bona planificació d’aparcaments gratuïts al voltant de la Riera i es fes una
bona dinamització lúdica de la Riera per quan estigues tancada,
per generar un espai atractiu, de crida i participació, pels veïns i
sempre fet amb el consens dels comerços implicats.
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Voleu que es tregui el pont de la
Riera?
P O S I C I O N A M E N T D E L S PA R T I T S P O L Í T I C S D AVA N T L A P R E G U N TA
SÍ

NO

ESQUERRA REPUBLICANA
PA R T I T D E M Ò C R ATA
CUP
PSC
PP
REGIDORS

J.M. XIMENIS I E.SANCHEZ

Sí a enderrocar el pont sense valor
históric
SÍ. SÍ A ENDERROCAR EL PONT SENSE VALOR HISTÒRIC, QUE NO COMPLEIX
LA NORMATIVA I SUPOSA UNA DESPESA INNECESSÀRIA PER ADAPTAR-LO
QUAN JA NO TÉ UTILITAT AMB LA URBANITZACIÓ DE LA RIERA
• Amb la Riera urbanitzada en el tram urbà el pont perd la seva funcionalitat.
• L’actual pont reconstruït el 2007 no té cap valor arquitectònic. El Pla Especial
de Patrimoni -aprovat amb la unanimitat de tots els grups municipals- contempla 299 elements a protegir, i el pont no és cap d’aquests 299 elements.
• El pont actual, amb la Riera urbanitzada tindria un gàlib de 3,5 metres en el
punt més baix, una altura que no permet que hi circuli per sota, per exemple, un
camió de bombers. Els vials d’aproximació han de tenir un gàlib de 4,5 metres.

El pont no té cap valor arquitectònic,
no està recollit en el Pla Especial
de patrimoni que van aprovar tots els
grups municipals per unanimitat
• No compleix la normativa vigent d’accessibilitat i de seguretat que figura en
el Codi Tècnic de l’Edificació i en el Decret 344/2006.
Fotograma de la simulació en vídeo de la rambla Riera i Penya sense pont
El vídeo es pot visualitzar en el següent enllaç:
http://www.arenysdemunt.cat/ambit.php?id=79 o al web municipal

• Mantenir el pont adequant-lo a la normativa vigent el 2016 requeriria una
inversió addicional de més de 80 mil euros.
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PREGUNTA 2

Enderroquem el pont?

EL PONT ÉS UN ELEMENT IDENTIFICATIU, AFECTIU, UN REFERENT
SENTIMENTAL, PER A MOLTES GENERACIONS DE VILATANS
Tant és així, que en les dues consultes que s’han realitzat, el resultat -aclaparador- ha
optat per conservar-lo. La perspectiva des de dalt és molt bonica i ens permet obtenir
la millor fotografia de la Riera. És i ha estat un punt de trobada quotidià i un punt de
suport publicitari. I si hi ha una emergència, servirà a qui el necessiti. I no parlem dels
diners malbaratats que costarà enderrocar-lo. Conservar el pont ens permet la possibilitat d’embellir-lo i, fins i tot, podria acabar convertint-se en un punt d’interès turístic.
Aquesta és la PREGUNTA del multireferèndum. L’equip de govern ha obviat el resultat de mantenir el pont que es va desprendre de l’enquesta que va realitzar l’Associació de Botiguers i Comerciants -ABIC- i l’estudi sociològic realitzat pel mateix
equip de govern, al·legant que la participació no era significativa.

Conservar el pont ens permet
la possibilitat d’embellir-lo,
fins i tot, podria acabar convertint-se
en un punt d’interès turístic
És per això, que un cop més, cal anar a votar massivament per superar el llindar mínim de participació que demana l’equip de govern perquè el resultat sigui vinculant.
Altrament, l’equip de govern tindrà l’excusa perfecta per tirar el pont a terra. Ara més
que mai, hem de SALVAR EL PONT.
Fotografia de la Riera presa des del pont

ARENYS DE MUNT

Sí, no té cap mena de valor
artístic ni cap valor històric

Des del nostre punt de vista hi ha dues qüestions que podrien fer mantenir una estructura arquitectònica, l’ús de la qual no és necessari:
•

tenir valor històric

•

o tenir valor artístic.

El pont del qual estem parlant no és cap monument, no té cap mena de valor artístic ni cap valor històric ja que té poc més d’una dècada. No
trobareu aquest pont en cap pàgina del nostre Catàleg del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental, ni en l’actual, ni en l’anterior de 2007.
Va ser un pont que es va construir després que els dos anteriors haguessin caigut a terra degut a accidents de trànsit. No neguem que haver tingut un pont a la Riera ha estat molt funcional per la part baixa del poble, però passats els anys i amb la canalització i la urbanització de la Riera
aquest pont ha deixat de ser funcional: no s’utilitza gairebé mai degut que les persones amb mobilitat reduïda no poden accedir-hi, quan plou
els esglaons rellisquen i a més no són reglamentaris. A més, en urbanitzar la Riera el pont perdria alçada i això no permetria l’accés de vehicles
com, per exemple, camions de bombers.
Conservar un pont sense cap valor monumental implica una despesa gens menyspreable si, de manera responsable, es vol adaptar a la normativa actual. La CUP no estem disposades a assumir un preu tan elevat per a conservar una estructura en desús, que ha quedat fora de normativa
i que senzillament no serveix per a res.
A Arenys de Munt, després de tants diners invertits en la urbanització de la Riera fent esperar tantes altres necessitats urbanístiques, ens podem
permetre fer més despesa per un pont que no compleix els mínims perquè tothom el faci servir?

El nostre Catàleg del Patrimoni diu: “En alguns casos, l’element pot no tenir uns valors històrics remarcables, ni tampoc artístics. Pot no tractar-se d’una obra arquitectònica destacable, però en canvi se li pot atribuir un valor simbòlic o emblemàtic, més relacionat amb aspectes emocionals o sentimentals de la població que amb els valors aparentment objectivables que un nouvingut li pugui atorgar. Aquests tipus de valors
no poden ser menyspreats ja que formen part de la memòria col·lectiva de la població.” ...això no obstant, el pont no hi és.
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PREGUNTA 2

Al PSC no volem el pont
ACTUALMENT, EL PROJECTE APROVAT DEFINITIVAMENT MANTÉ L’ACORD QUÈ LA RIERA URBANITZADA HA DE CONTINUAR ESSENT
PREFERENTMENT PER A VIANANTS I SENSE EL PONT
El pont no es conserva perquè amb la Riera canalitzada i urbanitzada en tot el tram urbà el pont perd la seva funcionalitat, perquè no compleix
la normativa vigent d’accessibilitat i de seguretat que figura en el Codi Tècnic de l’Edificació i en el Decret 344/2006, i perquè l’actual pont reconstruït el 2007 no té cap valor arquitectònic.
Un cop realitzada i finalitzada la urbanització superficial de la part baixa de la Riera, la necessitat d’un pont per creuar d’una banda a l’altra
deixarà d’existir. Ho hem vist a la part de l’Eixample. Per tant, i veient que la seva utilitat real deixarà de ser el motiu de la seva existència i que
es tracta d’una obra que necessita una sèrie de millores per adequar-lo a normativa (amplada, accés, alçada), els i les socialistes d’Arenys de
Munt seríem partidaris de la seva retirada.
Ara bé, també han aparegut motius sentimentals que han derivat a la proposta d’inutilitzar-lo per passar i millorar-lo com a porta d’entrada a
la nostra vila, la qual cosa respectem i valorem com a una opció personal.

El pont a l’actualitat

Sense el pont

ACTUALMENT:
• No compleix normativa d’accessibilitat i seguretat / Cal enderrocar-ho i fer-ho nou amb un cost aproximat pels vilatans/és de 150.000€
• No té cap valor arquitectònic / Va ser reconstruït l’any 2007
• Amb la Riera urbanitzada perd funcionalitat / Amb la riera canalitzada no és necessari
• Actualment no és utilitzat / Hi ha un promig de 6 persones al dia que l’utilitza

No volem que es tregui el pont
EL GRUP MUNICIPAL DEL
PARTIT POPULAR NO
VOLEM QUE ES TREGUI EL PONT
PERQUÈ REPRESENTA UNA
PART DE LA NOSTRA MEMÒRIA
QUE CAL PRESERVAR PER A LES
FUTURES GENERACIONS
Volem que sigui part del patrimoni històric d’Arenys de Munt
així com se li reconegui la seva
utilitat per gran part de la nostra
població en els dies de pluja.
I és per això que volem anar més
enllà, i demanar una rehabilitació així com millorar la imatge
que actualment té a dia d’avui el
pont.
Molts cops no es tracta del fet
que sigui útil o no, sinó tot el
contrari. Del que es tracta es de
preservar en la memòria dels
vilatans el que succeïa al poble
abans d’urbanitzar la Riera.
Per això us demanem que voteu NO a que es tregui el pont.
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PREGUNTA 2

Regidors
J.M. Ximenis i E. Sánchez

No. Si ja tenim una construcció
perquè hem de derruir-la?

DES DEL 1921 TENIM EL PONT I ARA JA ÉS UN REFERENT HISTÒRIC COL·LECTIU
Des de la CUP sempre hem defensat la nostra pròpia identitat i el tret distintiu diferenciador d’Arenys de Munt que és la nostra Riera, amb les seves rierades. El Pont
ens ho recorda i ens fa ser conscients que la nostra Riera ha estat, és i serà el curs fluvial on vam decidir conviure i compartir dificultats i beneficis per ser el poble que
som. El nom d’Arenys (sorrals, llit de riera on s’acumula la sorra) està estrictament lligat a la Riera, per això el Pont és un element emblemàtic que forma part de la
nostra identitat. No podem entendre Arenys de Munt si passem per alt la nostra història i la nostra identitat.

El pont és un element emblemàtic
que forma part de la història
i la nostra identitat
Pot agradar més o menys, però és patrimoni històric del nostre poble que hauríem de preservar com a símbol històric d’Arenys de Munt. Ara, des del govern actual,
s’està obligant a alguns veïns a conservar elements històrics dels seus edificis per la seva vinculació a la Riera, com els batents de les portes –malgrat que no compleixen
les normatives actuals de seguretat ni d’accessibilitat– però alguns polítics proposen derruir una construcció pública que té un valor històric i emblemàtic per molts
arenyencs. Ho considerem una greu contradicció.
Per altra banda sempre hi haurà rierades i el Pont el continuarem utilitzant com a element de seguretat per poder travessar la Riera.
Si ja tenim una construcció perquè hem de derruir-la?
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Voleu que l’Ajuntament iniciï gestions per recuperar l’edifici de l’Escola Sant Martí per a usos de
la població i que es projecti una escola nova?
P O S I C I O N A M E N T D E L S PA R T I T S P O L Í T I C S D AVA N T L A P R E G U N TA
SÍ

NO

ESQUERRA REPUBLICANA
PA R T I T D E M Ò C R ATA
CUP
PSC
PP
REGIDORS

J.M. XIMENIS I E.SANCHEZ
CONSELL DEL POBLE

Volem preservar l’Escola
ERC ARENYS DE MUNT VOLEM PRESERVAR AQUEST EDIFICI POST-MODERNISTA
TAN ESTIMAT PER MOLTES GENERACIONS ARENYENQUES EN L’ÚS PEL QUE VA SER
CONSTRUÏT, CENTRE ESCOLAR, TOT MANTENINT L’ESPERIT DELS NOSTRES
AVANTPASSATS REPUBLICANS
La construcció de la nova escola va ser fruit també d’una consulta l’any 1933 amb 957
vots a favor de la seva construcció i cap en contra.
Perquè ERC demanem el vot contrari a la pregunta 3:

Treballs de construcció de l’escola Sant Martí l’any 1934. Fotografia
Neus Catà

• Volem preservar el llegat històric d’un edifici construït per un Ajuntament republicà l’any 1931, encapçalat per Josep M. Soler, Martí Basí, que va fer sortir el poble de
les estructures del vell règim i va transformar i modernitzar Arenys de Munt.
• Volem mantenir la finalitat per la qual va ser construït: centre educatiu. La seva
ubicació estratègica per als serveis d’ensenyament és immillorable, a més a més del
valor afegit de prestar altres serveis: equipament sociocultural, educatiu i esportiu.

L’Escola Sant Martí és el resultat
d’una consulta al poble l’any 1933
amb 957 vots a favor i cap vot en contra

L’escola Sant Martí, 75 anys d’història com a centre educatiu

• L’escola Sant Martí és el resultat del suport democràtic del poble que va decidir en
una consulta la seva construcció. El 29 d’octubre de 1933 es va organitzar un referèndum i que va donar suport clar a la construcció de la nova escola (957 vots a favor, 0 en
contra). L’abril de 1937 els nens i nenes es van traslladar a la nova escola.
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PREGUNTA 3

Recuperar l’escola Sant Martí
a quin preu?

L’ESCOLA SANT MARTÍ ESTÀ UBICADA EN EL LLOC IDONI, AL CENTRE DEL POBLE, ON PETITS I GRANS PODEN ACOSTAR-S’HI CADA DIA
SENSE NECESSITAT DE DESPLAÇAR-SE AMB VEHICLE
L’edifici fou construït expressament amb aquesta finalitat educativa i amb molta visió de futur. Compleix la seva funció pedagògica amb
escreix i són moltes les persones que se l’estimen perquè hi tenen sentiments molt arrelats.
Cal tenir en compte que el trasllat, organització i l’adequació de l’edifici per a altres usos comportaria una sagnia inassumible per a les
arques municipals.

Pel trasllat, organització i l’adequació de l’edifici
per a altres usos comportaria una sagnia inassumible per
a les arques municipals
Per formular aquesta pregunta, abans, caldria haver concretat quina és l’alternativa que es proposa pel que fa a la ubicació de la nova escola
i conèixer també quines altres necessitats té el municipi d’Arenys de Munt, per decidir en què prioritza gastar-se els diners.
En qualsevol cas, l’alternativa que es plantegés hauria de contemplar una ubicació en el centre del poble com l’actual. Tot i així, sempre estaríem a expenses de que la Generalitat fes la inversió en la nova escola, la qual cosa podria resultar una autèntica quimera.

ARENYS DE MUNT

L’edifici de l’Escola Sant Martí ha
de tornar a mans del poble

AQUEST ÉS POTSER UN DELS EDIFICIS MÉS EMBLEMÀTICS DEL POBLE
Representa l’empenta d’aquella joventut republicana dels anys trenta que després de la caiguda de la monarquia borbònica, inicià un procés
renovador centrat en, la laïcització de la societat, la separació de poders església, Estat, la democratització de les institucions i la catalanització i
culturització del poble. A escala local, cal destacar la tasca en tots aquests aspectes, del batlle del poble JM Soler ( Martí Basí).
Dins aquest marc d’eliminació de l’analfabetisme i increment de la cultura, s’inscriu la presentació d’una memòria i la seva aprovació a l’Ajuntament del poble l’any 1931, per a la construcció d’una escola pública. S’inicien les obres el 1933 i finalitzaran el 1937, en plena guerra. Les obres les
realitza una Cooperativa de Construcció que agrupa els treballadors en atur del poble. Enric Catà i Catà, (1878-1937) fou l’arquitecte del projecte.

Ha arribat el moment que l’edifici
de ’Escola Sant Martí,
retorni a mans del poble
Després del 19 de juliol del 1936, el Comitè de Milícies Antifeixistes (CMA) del poble, es fa càrrec de la continuació de les obres. L’abril del 1937,
els infants es traslladen a la nova escola en funcionament.
Cap a finals del 1938, es transformà en Hospital Militar per a poder rebre els ferits de la Batalla de l’Ebre. Després de l’ocupació del 1939 s’hi
instal·là la Guàrdia Civil.
Després d’aquest seguit de vicissituds, creiem que ha arribat el moment que l’edifici de l’Escola Sant Martí, retorni a mans del poble com a
equipament per a usos de la població. Així es tancaria el cicle històric, del poble torna al poble.
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Volem que l’escola Sant Martí
continuï sent un centre educatiu

PREGUNTA 3

Es tracta d’una proposta que va sorgir fa dos mandats. Si el nostre poble tingués capacitat per cedir
uns terrenys adients per tal què una Generalitat amb recursos pogués dur a terme l’obra, estaríem a
favor d’aquesta mesura i poder decidir quins tipus d’espais podrien tenir lloc en aquest edifici nomenat Bé Cultural d’Interès Local.
Som realistes, tenim pocs espais edificables d’aquesta magnitud, el Govern de la Generalitat no estaria
per la labor, sempre es prioritzaria la construcció d’un centre allà on realment es necessiti que no pas
a un que ja existeixi.
L’Escola Sant Martí és un centre amb més de 75 anys d’història, projectat durant la Segona República i
punt de referència en l’educació de la nostra vila. Creiem que també cal tenir molt en compte la relació
afectiva de tantes persones que han passat per aquest edifici i que mantenen un vincle sentimental.

En definitiva, no tenim res a favor, ni espai apropiat per oferir per fer una nova escola, ni recursos, ni la generalitat es troba en
un moment adequat. Per tant, ni creiem que s’hagin d’iniciar gestions ni que s’hagi de fer la pregunta. Hem acceptat la pregunta
de forma democràtica.
Els socialistes volem que l’escola Sant Martí continuï sent un centre educatiu com fins ara. Perquè:
• L’Ajuntament no disposa de terreny per cedir a la Generalitat
• Perquè aquesta proposta hauria de sorgir i ser validada per una majoria àmplia dels pares de l’alumnat i pares que han fet el seu recorregut
escolar en aquest equipament.
• El departament d’ensenyament no faria una escola nova amb l’argument que l’edifici és del municipi, sempre prioritzarà un municipi que
realment necessiti una escola nova.
• Per manca de recursos de la Generalitat
• Perquè la ubicació actual de l’escola Sant Martí afavoreix els infants
• Perquè la descentralització dels serveis municipals és un avantatge

Veiem inamovible el canvi d’ús de
l’escola Sant Martí perquè és referent en
l’educació de la nostra vila
EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR VEIEM INAMOVIBLE EL
CANVI D’ÚS DE L’ESCOLA SANT MARTÍ PERQUÈ ÉS REFERENT EN
L’EDUCACIÓ DE LA NOSTRA VILA
El grup municipal del Partit Popular volem que l’escola Sant Martí segueixi desenvolupant la seva tasca educativa allà on es troba
realitzant-se els arranjaments i millores pertinents per deixar una
escola òptima pels alumnes.

L’escola Sant Martí ha de seguir
desenvolupant la seva tasca
educativa allà on es troba
Així com si es precisa un edifici per a usos de la població, es busqui
una nova ubicació amb amplitud suficient pel destí donat garantint
la mobilitat, l’aparcament, les necessitats de les diferents associacions i entitats així com les infraestructures necessàries per a realitzar també activitats a l’aire lliure, si escau.
Per això us demanem que voteu NO a la nova ubicació de l’escola
San Martí.
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PREGUNTA 3

Regidors
J.M. Ximenis i E. Sánchez

Sí. És una qüestió de justícia reclamar
el seu retorn per interès municipal

L’edifici de l’escola va ser començar a l’any 1933 durant la República amb fons populars
–fons de tots els arenyencs–. És un edifici històric al qual tots li tenim un especial afecte.
Malgrat això és un edifici obsolet per les necessitats actuals d’una escola pública i que
impliquen unes despeses d’adequació, manteniment i conservació elevades per l’Ajuntament.

Tindríem una gran àera pública
al centre del poble, des de la pista i
Can Borrell fins a la Plaça de l’Església
Per altra banda, l’actual Llei d’Educació de Catalunya, impulsada per ERC al 2009, determina que els edificis escolars han de ser construïts i pagats pel Departament d’Ensenyament sobre terrenys municipals. Amb l’edifici escolar això no passa: el vam pagar entre
tots els arenyencs i la Generalitat l’està gaudint sense pagar res, ni la construcció ni un
lloguer. Aquest és un fet discriminatori ja que, arreu, els edificis escolars han estat pagats
per la Generalitat. És una qüestió de justícia reclamar el seu retorn per interès municipal.
Amb aquesta opció, tindríem una gran àrea pública al centre del poble, des de la pista i
Can Borrell fins a la Plaça de l’Església, passant pels patis de l’escola i la plaça de Catalunya, i connectant amb la Riera.
També l’escola té prou grandària per ubicar tots els serveis de l’Ajuntament i els que
estan dispersos en altres edificis. Per això, plantejar-nos la seva ubicació en aquest edifici
seria, a llarg termini, un important estalvi. Des de la CUP proposàvem aquest canvi al
2011.

CONSELL DEL POBLE

Un projecte de futur

DES DEL CONSELL DEL POBLE PROPOSEM UN PROJECTE DE FUTUR, DE MANERA CONSENSUADA AMB TOTS ELS PARTITS POLÍTICS
Els equipaments escolars, tant escoles com instituts són propietat de la Generalitat de Catalunya. Normalment els ajuntaments cedeixen terrenys i el departament d’Educació construeix l’equipament escolar. En el cas d’Arenys de Munt
això és així tant a l’Institut com a l’Escola Sobirans, però no l’Escola Sant Martí.
L’edifici de l’Escola Sant Martí va ser construït per consistori, i després de diversos usos, ara és l’Escola Sant Martí. Proposem recuperar aquest edifici i que
retorni el seu ús a l’Ajuntament d’Arenys de Munt, sol·licitant a la Generalitat
que construeixi una escola com ho ha fet en tots els pobles i ciutats que ho requereixin.
S’ha de fe adonar al Departament d’Ensenyament, amb un dossier informatiu i
històric, que el col·legi és patrimoni municipal, i que pels nens s’ha de construir
una nova escola en terrenys cèntrics del poble. Arenys de Munt té mancances
en equipaments i és podria utilitzar l’edifici per alliberar moltes dependències
municipals, com la biblioteca, la Policia, els Serveis Socials, l’Ajuntament, etc...
Això faria que el nens i nenes d’Arenys de Munt poguessin disfrutar d’una nova
escola, adaptada a les seves necessitats, sense barreres arquitectòniques, amb
una bona climatització i equipaments moderns.
Amb aquest canvi podríem comptar amb una illa, molt cèntrica d’equipaments, Can Borrell i els seus Jardins, el CAP, la Pista Poliesportiva, i
tots els patis de l’escola podrien ser sense tanques i oberts al lliure ús.
Totes les entitats podrien tenir-hi un local, l’Ajuntament disposaria d’un edifici molt més gran a l’actual i no caldria fer obres a l’actual. La gent
gran disposaria d’un espai per ballar, s’hi podria traslladar la biblioteca i no caldria fer una inversió important en un nou edifici. Es podria fer
un centre dia i moltes més millores tenir un poble del segle XXI. És una idea complexa, però volem fer notar que l’edifici de l’Escola Sant Martí,
era, és i hauria de ser de l’Ajuntament i que aquest en decidís el seu us.
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Voleu que es creïn places d’aparcament
de pagament a prop de la Riera?
P O S I C I O N A M E N T D E L S PA R T I T S P O L Í T I C S D AVA N T L A P R E G U N TA
SÍ

NO

ESQUERRA REPUBLICANA
PA R T I T D E M Ò C R ATA
CUP
PSC
PP
REGIDORS

J.M XIMENIS I E.SANCHEZ

No. Tenim 359 places
d’aparcament properes de la Riera
MALGRAT TOT, CAL POTENCIAR I AMPLIAR LES BOSSES GRATUÏTES D’APARCAMENT EXISTENTS, PER A GARANTIR LES NECESSITATS
FUTURES I NO QUEDAR LIMITATS EN ELS MOMENTS DE MÀXIMA DEMANDA
El nombre de places actual dona resposta a les necessitats actuals de mobilitat del poble. Algunes de les bosses d’aparcament existents tenen una despesa pel poble, degut als convenis amb els propietaris per utilitzar els espais com aparcament municipal.

Malgrat disposem de bosses d’aparcament,
en alguns casos, el seu rendiment
és inferior al desitjat
• La distribució de les bosses d’aparcament existents respecte el nucli urbà fa
que les distàncies siguin curtes i tot està a l’abast de la mà, amb la qual cosa facilita enormement l’accés al centre comercial i històric.
• Canviar els hàbits de les persones costa; malgrat disposem de bosses d’aparcament en alguns casos el seu rendiment és inferior al desitjat amb una baixa
rotació, una opció seria modificar el temps d’estacionament per afavorir més
rotació de cotxes i la millora de les indicacions.
• El deteriorament ambiental associat al transport també ens fa reflexionar sobre el
model de mobilitat i sobre quines han de ser les mesures per corregir-ho. Ens agrada
treballar per la recuperació de l’espai urbà com a lloc de trobada social i econòmica.

PLACES D’APARCAMENT A PROP DE LA RIERA
PÀRQUING RIAL BELLSOLEL		

175

PÀRQUING UA 10 (CAN GLOBUS)

64

PÀRQUING RIERA I PENYA		

26

PLACES BORRELL, GENERALITAT,
JOSEP M. SOLER				

94

TOTAL					359

• Si en un futur hi hagués alguna modificació de les condicions actuals, no tanquem l’opció a contemplar la possibilitat de places de pàrquing
de pagament.
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PREGUNTA 4

Cal dotar de més espais
d’aparcament Arenys de Munt?

VOLEM PLACES D’APARCAMENT GRATUÏTES I A PROP DE LA RIERA
Actualment disposem d’un nombre de places que certament resulta insuficient. La creació, doncs, de noves places seria una bona notícia. Ara
bé, el fet d’haver de pagar per ocupar-les ja no tant. Hi ha espais que urbanísticament, si se’n fa un bon planejament, haurien de permetre
dotar al municipi de noves places sense la necessitat que suposés una major despesa per als vilatans o per aquells que ens visiten. No cal
agreujar econòmicament la ciutadania ni els visitants.

Hem d’optimitzar la dinàmica del teixit comercial,
que necessita l’existència de places de rotació
per evitar l’estacionament permanent
Així mateix hem d’optimitzar la dinàmica del teixit comercial, que necessita de l’existència de places de rotació per evitar l’estacionament
permanent. El que convé, doncs, és oferir suficients places amb aquestes característiques, però en cap cas de pagament, perquè tothom es
senti ben tractat.
Tot i això, no ens oposem a què es puguin iniciar activitats econòmiques privades, en terrenys també privats, que tinguin per objectiu l’explotació de lloguer de places d’aparcament.

ARENYS DE MUNT

Volem un poble per a les persones

LA CUP APOSTEM PER UNA MOBILITAT SOSTENIBLE, PRIORITZANT EL MOURE’NS A PEU O AMB BICICLETA PEL NUCLI URBÀ, O BÉ
UTILITZANT EL TRANSPORT PÚBLIC
Preguntar-nos si volem crear aparcaments de cotxes de pagament és preguntar-nos per quin model de poble en clau de mobilitat volem. Hem
de considerar, abans de res, si volem un poble per a les persones o per als vehicles.
Nosaltres sempre hem defensat que volem un poble per i de les persones amb el que comporta: l’alliberació dels espais dedicats a la circulació
i a l’aparcament de vehicles.

Tenim tres bosses d’aparcament que
no arriben mai a omplir tota la seva capacitat
i que creiem que cal mantenir de manera digna
La CUP apostem per una mobilitat sostenible, prioritzant moure’ns a peu o amb bicicleta pel nucli urbà, o bé utilitzant el transport públic. Per
tant, no creiem que ampliar les zones d’aparcament sigui necessari.
Tenim tres bosses d’aparcament actualment que no arriben mai a omplir tota la seva capacitat (a la Riera i penya, al Rial Bellsolell i a l’Eixample)
i que creiem que hem de mantenir de manera digna, per tal de promocionar una mobilitat interurbana sostenible.
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PREGUNTA 4

L’aparcament per a residents ha de
ser gratuït

SERIA IL·LÒGIC NO CREAR NOVES PLACES D’APARCAMENT SI ES TREUEN LES QUE VAREN QUEDAR UN COP ES VA COMENÇAR LA URBANITZACIÓ DE
LA RIERA

Si volem una Riera per a la gent, per passejar, per les terrasses, per les activitats, serà necessari replantejar-nos no només a on deixar aquests vehicles sinó
també els vehicles dels que vinguin a visitar-nos. Caldrà ampliar i/o millorar els ja existents a Bellsolell i a l’Eixample, i segurament també buscar nous espais.
El fet que aquestes places siguin de pagament creiem que seria una mesura més recaptatòria que de mobilitat. Som un dels pocs municipis on encara l’aparcament en el centre urbà es regula per un rellotge horari, però també, en el cas què els vehicles continuïn a la Riera, s’hauria de millorar la rotació i l’establiment
de zones de càrrega i descàrrega per a serveis.
Estem segurs que en cas que els vilatans/es acceptin aparcaments de pagament a prop de la Riera caldrà fer-ne modalitats de pagament. Les modalitats actuals i a estudiar i consensuar són zona blava, verda i taronja.
•
•
•

Zones blaves: places creades per permetre l’estacionament a zones de la ciutat amb molta demanda. Estan
destinades a estacionaments de curta durada (màxim 2 hores).
Zones verdes: places destinades a l’estacionament de llarga durada per als residents, i de curta durada per als
no residents (que poden estacionar amb un màxim de 2 hores).
Zones taronges: places per a l’estacionament de llarga durada (màxim 1 dia). La tarifa és per dies tant per a
residents com per a no residents, però els residents tenen descompte.

Entenem que les modalitats poden ser diverses segons la zona, la tarifació zero per la zona de residents, caldria d’aquesta manera registrar-se propietaris i
vehicles com a residents a l’Àrea Regulada. Un cop registrats podrien beneficiar-se tant residents com no residents de beneficis relacionats amb la compra als
comerços del municipi, així com l’entrada a espectacles.
Els socialistes pensem que si volem que la Riera sigui un centre neuràlgic de persones dinamitzades , on l’espai sigui compartit amb activitats i projectes per tal
que els comerços tinguin vida l’ APARCAMENT PER A RESIDENTS HA DE SER GRATUÏT, i ens estimaríem les zones taronges amb horari limitat de forma
consensuada tant el temps com el preu. La zona taronja és una modalitat d’estacionament regulat que permet estacionar més temps a un preu més reduït.
Disposem de dues zones d’aparcament, Bellsolell i Can Globus, però que en un futur molt probablement quedaran absorbides pel desenvolupament urbanístic. Cal preveure i buscar altres espais alternatius que siguin propers a la Riera per facilitar l’accés a la zona més comercial on cal més suport i més activitat.

Gratuït per als residents i de
pagament per als visitants
ÉS UNA OPORTUNITAT PER OBTENIR RECURSOS PER LA MILLORA DE LA VIA
PÚBLICA SENSE AFECTAR A LA BUTXACA DELS DE SEMPRE. GRATUÏT PER
A RESIDENTS I DE PAGAMENT PER ALS VISITANTS

Permetria obtenir uns ingressos
derivats que es podrien
reinvertir en millores de la via pública
El Grup Municipal del Partit Popular volem que es creïn zones d’aparcament de pagament per persones no residents, tenint caràcter gratuït pels vilatans/es d’Arenys
de Munt.
Això permetria obtenir uns ingressos derivats que es podrien reinvertir en millores
de la via pública que el dia d’avui està amb grans carències de manteniment.
Per això us demanem que voteu que SI a les noves places d’aparcament de pagament.
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Regidors
J.M. Ximenis i E. Sánchez

Hi ha d’haver places d’aparcament
però han de ser gratuïtes

En el PE’15 proposàvem: “Crear dues grans bosses d’aparcament gratuït a les puntes del poble, una a l’entrada del Polígon Industrial i una altra cap a la
zona de Can Tustets”; “Crear noves bosses d’aparcament al centre del poble i ampliar les ara existents, amb aparcament gratuït limitat a una hora i mitja al
Rial Bellsolell, al c/ Enric Morera i a Ca l’Espàrrec”; “No eliminar places d’aparcament a la resta del poble, tot i que serien d’aparcament gratuït i limitat a
una hora i mitja. Els veïns sense plaça d’aparcament pròpia disposarien d’una targeta, vinculada al pagament de l’Impost de Vehicles, per poder aparcar sense
limitació horària” i proposàvem “Estudiar la possibilitat que els aparcaments a la Riera i a les zones comercials, previ acord amb veïns i comerciants, siguin
de pagament, arribant a un acord amb l’ABIC per tal que els seus clients i veïns puguin utilitzar-los de forma gratuïta durant un temps limitat per afavorir
al comerç”.
Hi ha d’haver-hi places d’aparcament però han de ser gratuïtes. Creiem que només haurien d’haver places d’aparcament de pagament si s’arriba
a acords amb comerciants i veïns.

Creiem que només haurien
d’haver-hi places d’aparcament
de pagament si s’arriba a acords
amb comerciants i veïns
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Quin dels tres projectes per actualitzar i normalitzar l’escut d’Arenys de Munt voleu que s’aprovi?
Des de 1981, quan la Generalitat va aconseguir el traspàs de la competència d’oficialitzar els escuts cívics, l’heraldista Armand de Fluvià s’ha ocupat que 730 municipis (del total de 948 que hi ha
a Catalunya) tinguin l’emblema oficial com toca, respectant la història i l’heràldica. L’alcalde i la regidora de cultura van visitar Armand de Fluvià qui els va assessorar de com havia de ser l’escut
heràldic d’Arenys de Munt. La seva proposta va ser presentada a la Comissió de Nomenclàtor, que consistia en un arbre amb els tres turons de fons. L’arbre podia ser el que el poble s’hi sentís més
representat. A la comissió de nomenclàtor van sortir tres propostes d’arbre: l’alzina, el plàtan i el cirerer. Es va encarregar a un dissenyador gràfic d’Arenys de Munt el disseny de l’escut seguint els
paràmetres heraldistes, amb les tres opcions triades. Cada opció oficial té una versió recreada més moderna. La comissió de nomenclàtor va decidir per 7 vots a favor i 2 abstencions, que l’arbre
que representava millor Arenys de Munt era l’alzina.

P O S I C I O N A M E N T D E L S PA R T I T S P O L Í T I C S D AVA N T L A P R E G U N TA

ESQUERRA REPUBLICANA

1

2

3

L L I B E R TAT
DE VOT

PA R T I T D E M Ò C R ATA
CUP
PSC
PP
REGIDORS

Arbre endèmic de la regió
mediterrània occidental,
és considerat l’arbre més
abundant i significatiu
dels boscos mediterranis,
com el nostre.
L’alzinar és un bosc dens
amb abundant presència d’arbustos i lianes.
Les denses capçades de
l’alzina crea al sotabosc
unes condicions climàtiques que fan possible la
presència de gran diversitat espècies.

És l’arbre més representatiu de la flora del
Maresme. Sense intervenció humana, seria la
vegetació omnipresent.
A l’escut de l’Estendard
de la Confraria de Sant
Joan Baptista (s. XVI)
d’Arenys de Munt hi
consten tres turons i un
arbre, que té les característiques pròpies d’una
alzina.

2

d’aquests cirerers que
donaven una fruita molt
equilibrada de gust i
dotada d’una textura
diferent de la de la cirera
La cirera d’en Roca, autòctona.
varietat que es cultiva a
Arenys de Munt és una Tot i que és un cultiu
varietat introduïda a emblemàtic d’Arenys de
finals del s. XIX des de Munt, és relativament
l’Empordà pels germans recent i no és un arbre
Roca, minaires del poble espontani al Maresme.
que van anar a treballar
a l’Alt Empordà. En van
baixar els empelts

El seu origen és a Europa
i Àsia Oriental. Arbre de
fulla caduca, floreix a
l’abril i maig.

3

(Platanus Hybrida) PLÀTAN

1

(Prunus Avium) CIRERER

(Quercus ilex) ALZINA

J.M XIMENIS I E.SANCHEZ

Arbre caducifoli d’origen
oriental. S’utilitza com
a ornamental i per fer
ombra, es troba sovint a
la vora dels camins i de
les carreteres. Es cultiva
en plantacions amb la finalitat d’aprofitar la seva
fusta. Tolera molt bé la
contaminació, per la qual
cosa, és una espècie molt
utilitzada com ornamental a les avingudes i parcs
de les ciutats.

En alguns llocs es troba
subespontani en boscos
de ribera.
Els plàtans de la Riera
d’Arenys de Munt es van
plantar fa 128 anys. Tot i
que són arbres que donen
personalitat a la Riera, no
és un arbre espontani al
Maresme.
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Llibertat de vot
Des d’ERC d’Arenys de Munt valorem molt positivament la feina duta a terme per part de la Comissió del Nomenclàtor. Respectem en igual
mesura cadascuna de les tres propostes que s’han presentat per al nou escut del municipi.
Les propostes difereixen segons l’arbre que hi surt representat i són:
• Alzina: que és l’arbre endèmic d’Arenys de Munt i de la comarca del Maresme. A més, a l’escut de l’Estendard de la Confraria de Sant Joan
Baptista (s.XVI) d’Arenys de Munt hi consta un arbre amb les característiques pròpies d’una alzina.
• Cirerer: tot i no ser un arbre propi d’Arenys de Munt, és un arbre emblemàtic del poble a causa del cultiu de la cirera d’en Roca des del segle
XIX i no és un arbre que aparegui sovint en l’heràldica dels pobles del Maresme.
• Plàtan: tampoc és un arbre propi del poble, però hi té una presència de 128 anys. És un tipus d’arbre molt resistent i robust, i té, normalment,
una funció ornamental.
La Comissió del Nomenclàtor, amb set vots favorables, 2 abstencions i cap vot en contra, va escollir com a escut normalitzat d’Arenys de
Munt aquell que inclou l’alzina.
Com que totes les opcions tenen les seves arrels al poble, des d’Esquerra no ens posicionament a favor de cap de les opcions i creiem que qualsevol de les propostes és bona per representar heràldicament al poble.

Modernitzar l’escut d’Arenys de
Munt amb l’Alzina?
L’actual ESCUT d’Arenys de Munt, amb la figura del nostre patró, és prou estimada per molts ciutadans i això s’ha de respectar. Si entréssim,
però, en un espai de “legalitat oficial” -a voltes discutida pel sentiment arrelat de les persones- entenem que l’arbre de l’ALZINA, molt propi
de la nostra contrada i representant per excel·lència de la nacionalitat catalana, esdevindria una molt bona opció.
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ARENYS DE MUNT

PREGUNTA 5

Totes les opcions són vàlides

La CUP creiem que totes les opcions són vàlides així que no en volem afavorir cap per sobre de la resta per motius purament subjectius.
Són subjectius perquè cadascú escull seva senya d’identitat a través dels sentiments: l’alzina com a arbre autòcton de la zona, el plàtan per la
melancòlica Riera o el cirerer per la varietat pròpia de la cirera d’en Roca.

Optem per l’escut que incorpora
l’alzina
Des del PSC d’Arenys de Munt creiem que l’adopció d’un projecte o l’altre en referència a com ha de ser l’escut del nostre poble, i si hem de
col·locar un cirerer, un plataner o una alzina, és un tema personal.
L’arbre autòcton és l’alzina, propi dels nostres boscos i que ens
proporcionen un entorn forestal magnífic, és considerat l’arbre
més abundant i significatiu dels boscos mediterranis, com el nostre. És l’arbre més representatiu de la flora del Maresme. Sense
intervenció humana, seria la vegetació omnipresent.
El cirerer es va implantar a finals del segle XIX i ens permet gaudir
d’un fruit excepcional, com és la cirera d’en Roca. Tot i que és un
cultiu emblemàtic d’Arenys de Munt, és relativament recent i no
és un arbre espontani al Maresme.
I el plataner representa els arbres presents a la Riera des de fa quasi 130 anys des de la Devesa de Girona i que en les càlides tardes
d’estiu proporcionen ombra per gaudir de les passejades. Els plàtans de la Riera d’Arenys de Munt tot i que són arbres que donen
personalitat a la Riera, no és un arbre espontani al Maresme.
Cadascú tindrà la seva opinió i triarà la seva opció.
Cal tenir molt en compte la Comissió del Nomenclàtor que van
decidir, per 7 vots a favor i 2 abstencions, que l’arbre que representava millor Arenys de Munt era l’alzina.
El PSC opta per l’opció de l’escut que incorpora l’alzina.
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Que sigui l’escut que la majoria
decideixi

El Grup Municipal del Partit Popular no ens posicionarem sobre quina de les tres propostes d’escut ens agrada més. Ens agraden tots tres essent
que considerem sigui la població, qui per majoria, decideixi quin d’ells millor els representa.
Per això no ens posicionarem i que sigui aquell escut que la majoria hagi decidit.

Regidors
J.M. Ximenis i E. Sánchez

Que trii el poble
Al 2 d’octubre del 2008 des de la CUP vam presentar una moció, que es va aprovar,
per recuperar l’escut oficial que havia tingut Arenys de Munt des del 17 d’octubre
del 1925 fins al 1939.
Aquest escut era l’històric d’Arenys de Munt que estava esculpit en un lloc preferent de l’Església Parroquial com a coronament central del seu òrgan. És un escut
que data del segle XVIII i que consisteix en els tres turons, el del Montalt, el del
Mig i el de la Vila Negra, amb un arbre al Turo del Mig i amb les lletres A i R que
simbolitzen el nom d’Arenys.
Aquest escut oficial d’Arenys de Munt va ser eliminat per la dictadura franquista
i el van substituir pel símbol de la parròquia de Sant Martí. Ara és moment de
recuperar l’escut històric d’Arenys de Munt i superar una de les imposicions del
franquisme que encara es mantenen al poble.
En una societat laica i diversa aquest escut és el que ens representa a tots.
Entenem que l’arbre que ens ha de representar és l’alzina, ja que és l’arbre de les
nostres contrades, tot i que el plataner també ens simbolitza –els plataners de la Riera són més que centenaris–, i els cirerers d’en Roca són una variant única d’Arenys
de Munt.
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L’Ajuntament
d’Arenys de Munt
organitza una consulta
per saber quin
model de poble
volen els arenyencs
i arenyenques
Entre tots construïm
l’Arenys de Munt
del futur
5 temes a consultar
Podran votar els majors
de 16 anys*
Votació presencial
Es farà a la Sala Municipal
el dia 7 de maig
(de 9 del matí a 8 del vespre)
Resultats vinculants
si es supera
una participació del 19%
a “X”
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