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       Núm 4  Abril 2010                                                  EL BUTLLETÍ DEL SECTOR CRÍTIC DEL TORNAREM A VÈNCER 

 

Segons algunes filtracions del ma-
teix Ajuntament, es treballa amb la 
possibilitat de fitxar a un 
‘Ronaldinho’ de les finances per 
salvar l’empresa. De moment ja 
compten amb dos currículums: un 
és expert en guardar diners en 
una caixa i l’altra té experiència 
en gastar-los. 

Alfons Molons, encara enfadat i 
dolgut per la filtració des de les 
files d’ERC que la GUSAM no rutlla, 
reconeix que es continuen barallant 
noves propostes per a  fer viable 
l’empresa municipal d’Urbanisme,  

La manca de lideratge polític per a fer viable l’empresa municipal 
d’Urbanisme –GUSAM–, ha portat a l’Ajuntament d’Arenys de Munt 
a buscar noves incorporacions per a salvar-la de la fallida. 

però no confirma ni desmenteix  un 
possible fitxatge estrella. 

Joaquim Mach, el nou regidor 
d’ERC que ha destapat el cas “a la 
GUSAM no hi ha un ral”, en decla-
racions exclusives al nostre butlle-
tí, assegura que continuarà fent 
e m p r e n y a r  l ’ A j u n t a m e n t , 
“continuaré treballant per treure 
a la llum pública els grans se-
crets del nostre Ajuntament. Si 
s’enfaden, tindran dues feines: 
emprenyar-se i desemprenyar-
se”. 

Amb la incorporació de nous perfils, s’espera tro-
bar viabilitat econòmica a l’empresa municipal 

EL POSSIBLE CANVI DE RUMB DEL 
FUTUR POLÍTIC D’EN CARLES MÓRA, 

PROVOCA ALARMA SOCIAL 

 
Carles Móra, encara alcalde 
d’Arenys de Munt, s’ha replantejat 
el seu futur polític com a candidat a 
les llistes de Rcat per a eleccions a 
la Generalitat,  i així ocupar-se de la 
política local a Arenys de Munt fins 
a final del mandat. 

 
Aquesta notícia ha creat alarma 
social a la vila d’Arenys de Munt. 
Molts arenyencs que frisaven en 
veure a Carles Móra fora de 
l’alcaldia abans d’hora, hauran 
d’esperar a les eleccions del 2011. 

 
Encara hi ha esperança 

Fonts no oficials revelen que aquest 
canvi d’opinió de Carles Móra és 
molt normal, ”tan aviat canvia 
d’opinió com canvia el vent”.  Això 
pot significar traslladar el desgavell 
de l’Ajuntament d’Arenys de Munt al 
Parlament de Catalunya. 

LA PROPOSA D’ERC PER ENDREÇAR ELS SOLARS DEI-
XATS DE LA MÀ DE DÉU ÉS REBUTJADA PER L’EQUIP DE 
GOVERN –AM2000, CIU I PSC– 
 

AM2000, CIU i PSC voten en con-
tra de la moció d’ERC perquè “no 
serveix per a res”, la CUP vota 
que sí, però diu que tampoc ser-
veix per a res.  

En el darrer Ple ordinari, ERC va 
presentar una iniciativa per endre-
çar els solars amb obres abando-
nades, a mitges o que  poden repre-
sentar una amenaça per a la segu-
retat dels veïns. La proposta 
d’Esquerra va provocar l’enèsima 
emprenyada d’un membre destacat 
de l’equip de Govern, Alfons Molons 
(CIU). 

L’equip de Govern va rebutjar la 
iniciativa d’ERC. Alfons Molons, re-
gidor d’Urbanisme, va justificar el  
vot contrari perquè “són ganes de 
fer treballar a la gent dels serveis 
tècnics, i tampoc serveix per a res”.  

EL CAS ‘A LA GUSAM NO HI HA UN RAL’,  S’EMBOLICA  
ES PARLA DE FITXATXES ESTRELLA PER SALVAR-LA 

 

Joan Rabasseda, portaveu del grup 
Municipal d’Esquerra es va lamen-
tar que aquesta ordenança no 
s’aprovés, “si no serveix per a res, 
perquè el govern de CIU al muni-
cipi de Tordera ho està portant a 
terme?”. 

Empreses constructores, i d’altres 
que mantenen els solars deixats de 
la mà de Déu, no han volgut fer de-
claracions, però se sospita que res-
piren alleugerits. 
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ENDEUTAMENT DE L’AJUNTAMENT 
D’ARENYS DE MUNT PER HABITANT 

820 € 

31/12/2009 31/12/2006 

 

 

 

   

SALA D’EXPOSICIONS (RAMBLA FRANCESC MACIÀ ,66) 

DATES: DEL 23 D’ABRIL AL 6 DE MAIG 

HORARIS:  DIMARTS A DIVENDRES (18 A 21 h) 

       DISSABTES I DIUMENGES (11 A 13 h) 

 

INAUGURACIÓ:  DIVENDRES  23 D’ABRIL  19 h 
A CÀRREC DE:  JOAN TARDÀ, DIPUTAT D’ESQUERRA AL 

CONGRÉS DE DIUTATS 

DRAMATITZACIÓ DE:  “SOM-HI” a càrrec de EL COCOU 

TEATRE. 

410 € 
540 € 

30/06/2007 

ERC RETIRA EL SEU REPRESENTANT EN EL 

CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE  GUSAM 

 

LA MANCA DE DIRECCIÓ POLÍTICA PER PART 

DEL GOVERN HIPOTECA EL FUTUR DE GUSAM 

 

ERC VA AVISAR EL 2007 DE LA CONJUNTURA 

ECONÒMICA DESFAVORABLE  I VA PROPOSAR 

ALTERNATIVES 

 

PORTEM MOLT DE TEMPS PERDUT I DINERS 

ABOCATS EN ESTUDIS DE VIABILITAT  

 

PÀGINA 7 

EMPRESA MUNICIPAL D’URBANISME 

 

 

 

 (...) la iniciativa d’ERC proposa mesures 

concretes encaminades a afavorir la crea-

ció de lloc de treball, ajudar el comerç 

local i equiparar els drets de les famílies 

monoparentals(...) 

(...)Segons la moció presentada per ERC i 

AM2000 s’havia de crear la mesa amb la 

intenció d’estudiar i elaborar un pla en 

què es recullin mesures en els tributs, 

polítiques socials i de racionalització dels 

recursos econòmics municipals. 

EL PUNT, 12/11/2009 

 

PÀGINA 2 

 

SANT JORDI MATA L’ARANYA 



 

2 TAV abril 2010 

 

 
 
 
 

EDITORIAL 
TORNAREM A VÈNCER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adreça 

Av. Verge de Montserrat, 43 
08358 Arenys de Munt 

 
Correu electronic 

arenysmunt@esquerra.org 
 

Pàgines web 
www.esquerra.cat/arenysmunt 

joanrabasseda.blocsesquerra.cat 
unrepublica.blogspot.com 

ramonpujol.wordpress.com 
 

Govern de consens? 

El mes de juny del 2007, durant les negociacions de les dife-
rents formacions polítiques per formar un nou govern munici-
pal, Esquerra ja reclamava que el repartiment de les àrees de 
govern havia de ser fruit d’un acord entre totes les formacions 
polítiques que prioritzés un nou model de poble i una gestió 
municipal més rigorosa i transparent. 

Com a resultat d’aquestes negociacions, ERC va optar final-
ment per no participar en un govern de coalició amb AM2000, 
CIU i PSC, fent palès que mancava consens a l’hora de definir 
els acords programàtics.  

Des d’Esquerra portem temps denunciant que el govern de 
coalició d’AM2000, CIU i PSC, irònicament autoanomenat de 
consens, està mancat d’un pla d’acció municipal consistent i 
realista. Aquesta situació ha llastrat l’acció de govern en temes 
transcendentals que afecten a la qualitat de vida dels ciuta-
dans: presses i mala planificació dels nous equipaments muni-
cipals, manca de viabilitat de l’empresa municipal de gestió 
urbanística -GUSAM-, desordre a l’hora d’administrar els actius 
humans i econòmics de l’ajuntament, etc.  

Durant els tres darrers anys, Arenys de Munt ha estat víctima 
d’una direcció política erràtica i sovint contradictòria  del se-
nyor Carles Móra (AM2000), la qual cosa no ha ajudat en abso-
lut a esmorteir els efectes adversos de la indefinició progra-
màtica de l’equip de govern. 

Estem entrant en la recta final del mandat, encara pendents 
d’aprovar el pressupost municipal d’enguany, i  el PSC, que un 
temps ençà va evidenciar la manca d’unitat d’acció amb els 
seus socis de govern -AM2000 i CIU- reclamant una auditoria 
de les finances municipals, ha decidir marxar, després que 
l’assumpte urbanístic mal gestionat de Can Sagrera, hagi estat 
la gota que ha fet vessar el got de les desavinences politiques 
en el si del govern. Un govern que va tancar en fals un aparent 
consens l’estiu del 2007, però sense un veritable pacte progra-
màtic de fons. ERC ja ho sabíem, malauradament el temps ens 
ha donat la raó. 

 
SI VOLS FER-TE SIMPATIZANT, 

MILITANT O AMIC, TRUCA’NS 

 

654 90 84 15 

SANT JORDI, MATA L’ARANYA 

 

Antigament el mal, representat per un terrorífic i ferotge drac, només podia 
ser  vençut per un cavaller armat amb una cuirassa d’argent i així salvar a 
una dolça donzella, símbol del bé i la puresa. Per aquest motiu el dit cavaller 
fou fet sant i en moltes terres europees anomenat Jordi i proclamat patró 
protector, com en el cas de Catalunya. 

Però avui dia no cal que mati al drac, que encara resulta simpàtic i més aviat 
fa una mica de llàstima. Per protegir Catalunya caldria que matés a l’aranya, 
que teixeix amb una precisió extrema una gran i cada dia més espessa tera-
nyina,  en que el nostre poble ha quedat enganxat i no sap com sortir-ne. 
L’aranya que ens té atrapats, des de fa gairebé 300 anys, que ens xucla im-
punement la sang, fins deixar-ne la justeta per continuant respirant, perquè 
sap que morts no podríem alimentar-la; a sobre ens nega la nostra memòria 
col·lectiva, per evitar que un dia algú recobrés l’orgull i la glòria del passat i 
armat amb la llança de la raó, alliberés el captiu poble català. 

Per això cada dia són més necessàries recordar les paraules, dites ara farà 
un segle, d’ Enric Prat de la Riba: 

De tots els coneixements humans, és indubtable que els que influeixen d’una 
manera més directa i decisiva en la formació del criteri polític són els conei-
xements històrics. [...] D’aquí que els interessats a modificar la consciència 
d’un país s’esforcin a donar-li una història més o menys falsificada. [...] 

I el dia 23 d’aquest mes, tots els catalans hem de cridar,  tan fort com pu-
guem: 

Sant Jordi, mata l’aranya! 

Gustau Adzerias 

MARTA 

DE LA IGLESIA 

JOAN  

RABASSEDA 

QUIM 

MACH 

GUSTAU  

ADZERIAS 

TERESA 

FORN 

JORDI  

MAIMÍ 

DOMÈNEC 

MONTERO 

RAMON  

PUJOL 

JOSEP  

SÀNCHEZ 

TÒNIA  

VILA 
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El passat 31 de març el representant d’ERC en el Consell 
d’administració de GUSAM, Joaquim Mach, va presentar la seva 
renúncia irrevocable del càrrec de conseller.  Aquesta decisió 
és el resultat de l’acord pres per unanimitat a la darrera Execu-
tiva local com a conseqüència de la manca de direcció política 
sobre la viabilitat de l’empresa municipal de gestió urbanística. 

L’any 2007  l’equip econòmic d’Esquerra va presentar  propos-
tes encaminades a incentivar la innovació de nous models cons-
tructius, la rehabilitació d’edificis, l’estalvi energètic i l’impuls 
de les energies renovables. En aquesta línia, des d’ERC, entení-
em que una peça important per incentivar noves dinàmiques de 
negoci en el nostre municipi era l’empresa municipal GUSAM, 
SA. 

La manca de direcció política clara i d’una gestió d’acord amb la 
conjuntura econòmica, no només hipoteca la viabilitat econòmi-
ca de GUSAM, sinó que també suposa un nou exemple de mala 
gestió dels recursos públics municipals per part de l’equip de 
govern. 

Actualment l’activitat econòmica de GUSAM s’ha reduït a nivells 
que la fan insostenible financerament. L’estructura de GUSAM, 
sobredimensionada en relació al seu volum de negoci, sense 
suport financer i un redreçament adequat, està condemnada a 
fer fallida. 

El grup municipal d’Esquerra ha proposat mesures encamina-
des a salvaguardar la viabilitat de l’empresa, com ara traspas-
sar la gestió administrativa i comptable de GUSAM a 
l’ajuntament, externalitzar la gestió administrativa de 
l’empresa, o fins i tot, si no manté activitat econòmica suficient, 
deixar-la inactiva. 

ERC considera que GUSAM pot ser viable i ha d’esdevenir una 
eina important en el desenvolupament de noves dinàmiques 
econòmiques a la nostra vila. Això només pot ser possible amb 
una gestió eficient i una direcció política clara i sense ambigüi-
tats. 

 

 

 
La llei d’acollida de les persones immigrades  i retornades a 
Catalunya podrà ser una realitat ben aviat, quan s’aprovi al Par-
lament. Aquesta llei proposada per ERC és una caixa d’eines per 
a les persones nouvingudes, per a la seva autonomia personal, 
de foment de la mobilitat social, que reduirà la seva possible 
dependència dels sistemes públics i incrementarà la seva apor-
tació a la societat catalana. Tot plegat  s’aconseguirà creant un 
servei de primera acollida que facilitarà formació sobre la soci-
etat catalana, la llengua, les normes jurídiques i d’estrangeria i 
el mercat laboral. 

 

Aquests aprenentatges es 
reconeixeran amb un docu-
ment que certif icarà 
l’arrelament i que la Generali-
tat vol que sigui vàlid en els 
processos d’estrangeria. 

 

Per a la seva redacció el Par-
lament ha escoltat la veu de 
totes les parts implicades, 
entitats municipals, sindicals i patronal, diverses associacions 
d’immigrants, entitats que treballen amb immigrants i experts 
en polítiques d’immigració. 

 

APROVADA PER UNANIMITAT LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL 
D’ESQUERRA QUE PROPOSA ELABORAR UNA ORDENANÇA RE-
GULADORA DE CENTRES DE CULTE A ARENYS DE MUNT. 

 

 
El grup Municipal d'ERC d'Arenys de Munt va presentar en el ple 
del 4 de febrer una moció per elaborar una nova ordenança 
municipal que reguli els establiments de pública concurrèn-
cia i centres de culte per a la vila d'Arenys de Munt.  
 
La notícia de la implantació d'una mesquita ens els baixos d'un 
bloc de pisos en una zona densament poblada -Pi Gros- i en una 
zona amb mancança d'aparcaments, ha aixecat polèmica entre 
el veïnat. Des d'Esquerra entenem que cal implantar una orde-
nança que reguli els requisits aquest tipus d'establiments abans 
de la seva implantació, i així evitar conflictes en el futur. 

LLEI D’ ACOLLIDA GUSAM 
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POLÍTICA NACIONAL. Llei de consultes 
El dimecres 10 de març el Parlament de Catalunya va aprovar 
la Llei de consultes populars per via de referèndum, un potent 
instrument democràtic de participació ciutadana, que defineix 
un nou marc de presa de decisions d’especial transcendència 
política. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El grup municipal i la secció local d’ERC d’Arenys de Munt vam 
assistir a la sessió del Parlament i també varem celebrar amb 
forts aplaudiments l’aprovació de la llei, que va ser relatada i 
argumentada a la cambra pel company i diputat de la comarca 
Pere Aragonès. Tenim raons per estar contents. Voldríem molt 
més, també és veritat, però els 21 diputats al Parlament estan 
fent una gran feina. 

 
En el marc de l’anomenat “esperit d’Arenys de Munt”, la unitat 
de grups polítics municipals i societat civil va fer realitat l’èxit 
de la consulta independentista d’Arenys de Munt del 13-S. El 
passat setembre, a Arenys de Munt, va ser el PSC qui va “donar 
la nota”. El passat dimecres, al Parlament, va ser CiU. 

 

Tanmateix, quan el PSC d’Arenys de Munt es va desmarcar de la 
consulta sobiranista ho va fer essent coherent amb el seu plan-
tejament polític. CiU, en canvi, per una banda rebutja la Llei de 
consultes per poc ambiciosa i, per l’altra, als seus militants que 
participen de manera entusiasta en les comissions organitzado-
res de les consultes independentistes del 13-D o del 28-F, els fa 
canviar el “Vota Sí” dels cartells del partit per un simple “Vota”. 

 

Aquell dimecres al Parlament ens preguntàvem: com pot ser 
que CiU voti en contra de donar la paraula a la ciutadania? Que 
CiU vulgui fer veure que té més ambició nacional que ERC no  

està malament... però és evident s’ha instal·lat en la cultura del 
no: NO a la llei del cinema en català, NO a què el 90% dels cata-
lans deixem de pagar l’impost de successions, NO a les vegueri-
es, NO a la llei de consultes populars... 

Repassant la premsa just l’endemà de l’aprovació de la Llei de 
consultes queda clar que és una llei molt important. Trobem 
titulars que van des del “Catalunya ja pot sol·licitar referèn-
dums”, que titulava El Punt, fins al “Cataluña abre la puerta a 
la independencia. Aprueba la Ley de Consultas impulsada 
por Esquerra” que titulava La Razón, passant pel titular d’El 
Periódico: “El tripartit dota Catalunya d’una llei de consultes 
populars pionera”. Una llei de país que ens entristeix que no 
hagi recolzat CiU. 

Els límits d’aquesta Llei de consultes els posa la Constitució i 
l’Estatut, no pas ERC. Tot i així, representa una porta oberta de 
les institucions a la democràcia directa i és una llei que permet 

plantejar una confrontació amb l’Estat en forma de consulta 
independentista. Aquesta Llei ens pot permetre passar d’un 
debat jurídic a un debat polític.  

El Pla Ibarretxe va ser rebutjat perquè Euskadi no tenia una llei 
similar. Ara, a Catalunya, si realment hi ha una majoria amb 
voluntat política de fer una consulta per la independència, serà 
l’Estat qui haurà d’explicar-se si no l’autoritza... Pot semblar 
poc, tots els qui compartim el projecte polític d’ERC volem molt 
més, però l’aprovació d’aquesta llei és un pas endavant cap el 
dret a decidir. 

 

CONSULTES PER LA INDEPENDÈNCIA 

Hem continuat aportant la nostra experiència del 13S, donant suport a les  
consultes previstes els dies 12 i 13/12, així com les del 28/02 i les del 
25/04. L’aportació dels membres de la secció local que vam formar part  
de la Comissió  Organitzadora i dels voluntaris, ha estat mitjançant  xer-
rades, acte públics i assessorament tècnic a coordinadores locals que en 
ho han demanat a través de Decidim.cat. 

 

Fins a dia d’avui hem assessorat en diferents punts de la geografia cata-
lana: Prats de Lluçanès, Canet, Sant Celoni, Vilopriu, Solsona, Xerta, Sant 
Vicenç de Montalt, Sant Jaume de Frontanyà, Sant Vicenç dels Horts, 
Ullastrell, Llagostera, Alp, Premià de Dalt, Parlavà i Manacor... Des de la 
secció local d’ERC d’Arenys de Munt continuarem aportant la nostra expe-
riència en la consulta per la independència en suport a les coordinadores 
i comissions organitzadores, a la societat civil que hi col·labora, i els al-
caldes i regidors/es que impulsen les mocions en els seus respectius 
ajuntaments. 

Ramon Pujol compartint el debat amb Lluís 

Llach i Pep Riera. 
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• Hem proposat la neteja i l’endreça de diversos indrets 
d’Arenys de Munt, com el carrer de Cal Moro, Sant Antoni, Can 
Barbeta. 

 

• Hem presentat una proposta -i s’ha aprovat- per a què les 
famílies monoparentals tinguin els mateixos descomptes en 
impostos que les famílies nombroses. 

 

• Hem presentat una proposta -i s’ha aprovat- per incentivar 
l’empadronament dels residents a les urbanitzacions 
d’Arenys de Munt, amb l’objectiu d’incrementar els imports de 
les subvencions que reben els ajuntaments en funció del nom-
bre d’habitants empadronats. 

 

• Hem proposat l’optimització dels horaris de la màquina que 
neteja les places després del mercat dels dilluns. 

 

• Hem aconseguit que el nou poliesportiu disposés, in extre-
mis, de les corresponents assegurances. 

• Hem fet l’Esmorza amb Esquerra al bar La Puntaire, i hem 
parlat amb els veïns dels temes que els preocupen, especial-
ment el tema de la mesquita al Pi Gros. 

 

• Hem publicat el TAV nº16 Especial Urbanisme, on hem expli-
cat, entre altres coses, que el nou pavelló poliesportiu s’ha 
acabat amb un retard de 12 mesos i ens ha costat 1.140.999 € 
mes del constava al  pressupost inicial, i que en l’escola bres-
sol el retard ha estat de 16 mesos i ens ha costat 532.800 € 
més del pressupost inicial. 

 

 

 

El Grup Municipal d’ERC i la Secció Local continuem treballant pel model de poble i el model de gestió municipal que desitgem per a 
Arenys de Munt. Des de la passada Diada de l’Onze de Setembre, continuant amb el que exposàvem en aquesta secció del “Tornarem 
a Vèncer” nº15, fins a aquesta Diada de Sant Jordi: Què hem aconseguit? Què estem treballant? Què no hem pogut fer? A continuació 
us oferim un resum esquemàtic de la nostra feina: 

• Que Arenys de Munt disposi d’un Pla d’Emergència Municipal 
que detalli el protocol a seguir en casos d’emergències. 

• Que aprovem una ordenança que reguli l’emplaçament de 
locals de lliure concurrència (centres d’oració, bars, sales 
recreatives, etc.) 

• Que en els nous plafons informatius es faci referència al 
refugi de Can Barbeta i a l’Ermita de Sant Miquel. 

• Que s’endreci l’immens solar del carrer Enric Morera - Can 
Barbeta, que actualment presenta problemes de seguretat i 
salubritat, i que milloren els mecanismes per al control dels 
terrenys no edificats dins del casc urbà, i de solars amb obres 
en curs o aturades. 

• Que l’Escorxador millori els mecanismes de manteniment i 
neteja, i que s’acabin els armaris per a guardar instruments 

POLÍTICA MUNICIPAL 

Què hem fet? Què esperem aconseguir en un futur 
immediat? 

Imatge de l’estat actual d’un espai de  l’escorxador 
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Que l’Equip de Govern: 

• posés en marxa el nou poliesportiu sense haver resolt la 
problemàtica derivada dels perillosos accessos. 

• hagi decidit no optar a participar en la convocatòria “Viles 
amb Projectes”, marc en el que podíem intentar rehabilitar el 
Barri de Sant Carles amb subvenció del 75% del pressupost. 

• no avanci en el tema de la Biblioteca municipal i ens arris-
quem a perdre els 645.000 € de subvenció que tenim conce-
dits. 

• donés definitivament per perduts 164.000 € en la modifica-
ció de saldos comptables. 

• hagi gestionat malament el tema de la mesquita. El 
col·lectiu musulmà no està satisfet perquè ha d’invertir en el 
local més del previst i els veïns tampoc. 

 

• ja hagi demanat tres pròrrogues en relació a la creació del 
pis d’emergència. 

• que el nou emplaçament del mercat municipal l’hagin decidit 
sense el consens del conjunt d’agents implicats, i malbaratant 
totes les gestions fetes per GUSAM per emplaçar-lo a la UA-
14. 

• no hagi aprovat el Compte General 2008 fins el 8 d’abril de 
2010, amb més retard que mai. Tenir aquest compte aprovat 
és un requisit per a poder rebre subvencions. 

• enguany no organitzi la Primavera de les Arts. 

• que AM2000 i CiU hagin pres la decisió de no donar compli-
ment dins de termini a la sentència del TSJC que obliga a 
repetir la subhasta d’una parcel·la de Can Sagrera. En aquesta 
qüestió plana l’amenaça de què un error dels assessors de 
GUSAM comporti una forta indemnització que haurem de 
pagar tots els veïns. 

 

POLÍTICA MUNICIPAL 

On no hi hem pogut fer res? 

Mocions, precs i preguntes 

• Moció per al control i la reducció d’hores extres del personal 
de l’ajuntament. 

• Moció de suport a l’Orfeó Català i de reprovament a Millet. 

• Moció per a la cancel·lació del deute extern que té contret 
Haití, pel terratrèmol del 12/01/2010. 

• Moció per a estudiar la possibilitat d’establir noves mesures 
financeres per reduir els 109,642 € d'interessos bancaris 
pagats l’any passat. 

• Moció per impulsar energies renovables en habitatges. 

• Moció per subvencionar els comerços Riera i compensar 
inconvenients de les obres. 

• Moció de suport a la TV sense fronteres i TV3 a tot l'àmbit 
lingüístic català. 

• Prec per a l’adhesió a l'acte del 10 de març en relació a pro-
posar per al premi Nobel a Vicente Ferrer. 

• Prec per a la instal·lació d’una font al Jardinet de Can Cosme. 

• Prec per a la instal·lació d’un lavabo al primer pis de Can 
Borrell. 

• Prec sobre l’auditoria econòmica que es van comprometre a 
demanar a la Diputació de Barcelona. 

• Prec per a la instal·lació de llums a l’aparcament del nou 
poliesportiu. 

• Prec per a la neteja de la massa forestal als perímetres ur-
banitzacions. 

• Prec per a un nou pas de vianants entre el C/ Josep Pla i la 
Pça. Lluís Companys. 

• Prec per a què es compleixi l’acord de declarar BCIL Can 
Globus. 

• Prec per a què es constitueixi formalment la Mesa anti-crisi. 

• Prec per a què en les obres a la Riera als dissabtes no es 
facin treballs que aixequin molta pols. 

• Prec per a què l’Equip de Govern no demanés retardar 6 me-
sos les obres de la Riera. 

• Prec per a un millor accés al Parc de Can Jalpí un cop traves-
sat el semàfor de la carretera. 

• Prec per a un millor control dels abocaments de deixalles a 
Sobirans. 

• Prec per a l’establiment de a zones de pàrking alternatives el 
dia de neteja dels carrers. 

• Prec sobre alçada dels passos vianants a la Riera i els em-
bassament que provoquen els dies de pluja. 

• Prec sobre esporgada d'arbres que dificulten la correcta 
recepció de la TDT al C/ Parlament de Catalunya. 

• Prec per a l’establiment d’una parada del bus al barri de Sant 
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DONA 
 

En motiu del Dia internacional de la Dona treballadora, la secre-
taria de la Dona va organitzar un xerrada amb el nom “Dona i 
salut” el passat dia 5 de març. 

La xerrada va ser a càrrec de la Dra. Maribel Nieto, coordinado-
ra del Programa de detecció precoç del càncer de mama de 
l’Institut Català de la Salut. 

Va ser una xerrada molt positiva ja que es van exposar temes 
de salut que afecten directament la dona i va donar peu a que 
moltes de les assistents aclarissin dubtes. 

Carles. 

• Prec sobre la finalització de les obres al Rial Rectora i el con-
tenciós amb INCUNART. 

• Pregunta sobre les compensacions que ha fet Paviments Mar-
tin pel fet d’haver utilitzat com a magatzem un espai verd 
municipal al Torrent d’en Puig. 

• Pregunta sobre la inversió realitzada a l’edifici de Serveis 
Socials del carrer Sant Pau i la durada del contracte de llo-
guer. 

• Pregunta sobre perquè un acord del 2007 en relació a una 
subvenció de  458.804 € no s'executa fins 30/06/2009. 

• Pregunta sobre arranjament del clavegueram i dels carrers 
Panagall i Sant Jordi. 

• Pregunta sobre l’augment 21,336 € en consum energètic res-
pecte any anterior. 

• Pregunta sobre el cost de les actuacions de la brigada i em-
preses externes fetes a l’Escola Bressol. 

• Pregunta sobre els costos i la titularitat de la Sala d'Exposici-
ons de davant l’ajuntament. 

• Pregunta sobre desperfectes de la UA-7 que impedeixen la 
seva recepció. 

• Pregunta sobre el bus que havia de dur els geganters a una 
trobada i no es va presentar. 

• Pregunta sobre el control de compres de la brigada municipal 

• Pregunta sobre el control de llicències a tots els establiments 
comercials. 

• Pregunta sobre les multes de trànsit posades i cobrades l’any 
2009. 

• Pregunta sobre perquè no s’ha fet la part central de Riera tal 
com estava en el projecte presentat a la subvenció FEIL. 

• Pregunta sobre número de parelles lingüístiques constituïdes 
i la valoració iniciativa. 

• Pregunta sobre número d'usuaris i les subvencions rebudes 
en l’Escola Bressol. 

• Pregunta sobre perquè l’alcalde no ha respost formalment la 
carta sobre la mesquita que li van adreçar els veïns. 

• Pregunta sobre perquè les obres de la Riera estaven aturades 

• Pregunta sobre recaptació teòrica i real de l'IBI. 

• Pregunta sobre les reduccions de les subvencions atorgades 
a les entitats. 

• Pregunta sobre repercussió rebaixa de l’IBI als propietaris de 
Roals. 

• Pregunta sobre la titularitat dels terrenys de la UA-15 on s’ha 
de fer ara el nou mercat. 

REGIDORS 
 

 

El passat 8 d’abril de 2010, després 
de mesos de reflexió profunda, vaig 
presentar la meva dimissió del càr-
rec de regidor a l’Ajuntament 
d’Arenys de Munt. Ha estat una de-
cisió difícil, personal, consensuada i 
amb regust amarg. Per una banda a 
nivell personal necessito temps per 
fer endreça, resituar cada cosa al 
seu lloc i espai per reflexionar, però 
per altra banda, em dol deixar a mitges allò que he començat, 
perquè crec amb el projecte d’Esquerra que hem iniciat, perquè 
em sento part d’ell, perquè crec amb la gent que el formen, per 
convicció, pel meu poble, perquè m’agrada sentir-me partícip de 
les decisions que es prenen, treballar per ell...i un llarg etcète-
ra.  

Vull agrair a tots els qui han respectat aquesta decisió i m’han 
fet costat. A tots els regidors i regidores per les paraules tant 
sinceres que em varen dedicar, que van fer que m’emocionés i 
adonés, que malgrat les divergències polítiques, sempre hi ha 
aquest costat humà, que fa que ens tinguem a prop quan és 
necessari. 

No és un adéu, ja que no deixo de treballar. Aquest cop des de 
l’ombra, com tants companys d’Esquerra, que ho porten fent 
des d’un inici i que sense ells aquest projecte tampoc seria pos-
sible.  

Per tant, la meva vinculació i compromís amb Esquerra, el meu 
poble i el meu país, Catalunya, seguirà ferm com fins ara. De 
cor, gràcies. 

 

Domènec Montero i Carrasco 


