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Aviat tornarem a estar convocats a les urnes per escollir els nostres 
representats a l’ajuntament, en ells recaurà la responsabilitat de por-
tar endavant el nostre poble en els pròxims anys.

Per al proper mandat municipal, ERC d’Arenys de Munt presentem 
una llista electoral amb cares ja conegudes i de solvència demostrada 
en el món polític local, i el que creiem molt important: amb renovació. 

Renovació amb persones independents, no vinculades directament a 
la política, procedents de molts àmbits socials locals. Una llista diver-
sa, com diversa és la gent de la nostra vila, gent amb moltes ganes 
d’implicar-se amb el projecte republicà i seguir fent avançar Arenys 
de Munt.

Els republicans ens sentim especialment orgullosos de comptar amb 
la incorporació de joves a la nostra candidatura. En el moment que vi-
vim, en el que la política està tan desprestigiada, aquests joves donen 
la cara i estan convençuts que la millor manera de canviar les coses és 
implicant-s’hi. Pel poble i pel país.

En l’àmbit nacional tenim la llibertat a tocar, mai hi hem estat tan a 
prop. El pròxim dia 27 de setembre tenim la cita amb les urnes més 
important dels darrers 300 anys, i no podem oblidar que les eleccions 
municipals del 24 de maig seran la primera volta de les eleccions del 
27S. No en tinguem cap dubte: la independència comença als ajun-
taments!

Àngel Castillo
President de la Secció Local d’ERC

Tinc la responsabilitat i l’honor d’encapçalar aquesta candidatura. 
M’acompanyen persones que de molts temes en saben més que jo, 
bons professionals, pencaires, responsables, molt implicats en di-
ferents àmbits de la vida arenyenca, gent de totes les generacions, 
que li agrada treballar en equip i que posa feina, esforç, idees, il·lusió i 
compromís en el nostre projecte per a Arenys de Munt.
 
Tots tenim molt clar que volem un Arenys de Munt republicà, endre-
çat, emprenedor, sostenible, cohesionat i culte, i que podem confiar en 
Esquerra Republicana de Catalunya per continuar millorant la nostra 
vila i per construir un nou país per a tothom. I tots tenim molt clar que 
per gestionar l’ajuntament, la casa de tots, no n’hi ha prou en “ser sim-
pàtic” i tots tenim molt clar que des de la política no podem vendre 
fum ni enredar els convilatans.
 
Combinar experiència en la gestió dels afers públics amb la incorpora-
ció de nous valors en la política local és l’aposta republicana per a les 
eleccions municipals 2015. Treballar per a què Arenys de Munt conti-
nuï millorant i per a què Catalunya esdevingui un nou Estat a la EU és 
l’aposta republicana des de fa molts anys.

Joan Rabasseda
Alcaldable 

LLISTA 
ELECTORAL
2015
ERC d’Arenys de Munt presenta una llista electoral amb 
23 candidats i candidates, i que incorpora 11 persones               
INDEPENDENTS, INDEPENDENTISTES i IMPLICADES en 
la vida arenyenca.

52%
Militants d’ERC

48%
Independents

11
Dones

12
Homes

EXPERIÈNCIA
I RENOVACIÓ! 

JOVES AMB 
EMPENTA

I COMPROMÍS!

57%
de renovació

respecte a la llista
electoral 2011



JOAN RABASSEDA I FERRER
Alcalde i Regidor
Regidor de Coordinació i Recursos 
Humans, de Planificació urbanísti-
ca i urbanitzacions, i de Medi Am-
bient i Sostenibilitat
Veí del C/Parlament de Catalunya, 
53 anys, és analista auditor a l’Admi-
nistració de la Generalitat de Cata-
lunya, expert en sistemes de gestió 
de la qualitat, auditories, estadística 
i optimització de processos, ha exer-
cit diverses responsabilitats tècni-
ques i directives als departaments 
d’Agricultura i de Governació. Ac-
tualment treballa a l’Oficina de Ra-
cionalització del Sector Públic Ins-
trumental. Llicenciat en Químiques. 
Màster en Alta Funció Directiva. 
Màster en Gestió Mediambiental. 
Ha participat com a expert en di-
versos projectes de la UE a Europa, 
Àfrica i Amèrica. Conseller Comarcal 
al Maresme (2011-13). Director dels 
Serveis Territorials a Barcelona del 
Departament de Governació i Ad-
ministracions Públiques (2008-11). 
Portaveu del Grup Municipal d’ERC 
a l’Ajuntament d’Arenys de Munt des 
de l’any 2007.

JOSEP SÀNCHEZ I CAMPS
Regidor 
Regidor d’Economia, Comunicaci-
ons i Noves Tecnologies i Promoció 
Econòmica i Comerç
Veí del Panagall, 42 anys, treballa a 
l’empresa familiar en l’àmbit de la re-
habilitació. Autodidacta i acostumat a 
fer múltiples feines, li ha permès de-
senvolupar tasques molt diverses a 
l’ambit professional, associatiu i po-
lític. És Conseller Nacional d’ERC pel 
Maresme i responsable d’imatge i 
comunicació d’ERC Arenys de Munt. 
Ha estat membre de l’executiva co-
marcal d’ERC Maresme i secretari de 
política municipal. Va començar l’acti-
vitat política l’any 2006 assumint di-
ferents funcions dins la secció local 
d’ERC. Des de l’any 2011 és regidor 
a l’ajuntament d’Arenys de Munt. És 
BBA -Bachelor in Business Adminis-
tration- per ESEI amb estudis d’ad-
ministració d’empresa al Regne Unit  
a University of Humberside. Actual-
ment estudia Grau d’Econòmiques 
per la UNED. 

TÒNIA VILA I PAITUVÍ 
Regidora 
Regidora d’Ensenyament i Cultura
Veïna del carrer Borrell, 52 anys, va 
iniciar la seva vida professional en 
un centre de càlcul, com a cap de 
programa de nòmines, posterior-
ment en l’empresa privada realitzant 
tasques administratives, de màr-
queting i de comerç internacional. 
Actualment treballa a l’administra-
ció pública en el departament d’en-
senyament, des de l’any 2007. La 
vida política la va iniciar l’any 2006 
a ERC assumint diferents tasques a 
l’executiva local,  imatge i comuni-
cació, i política municipal. Vinculada 
amb el món educatiu, des de l’AMPA 
als consells escolars i el consell mu-
nicipal d’ensenyament, des de l’any 
1998. 
Destaca la seva passió per la música, 
especialment el barroc, i gaudir de la 
lectura i el cinema.
Formació professional 2n grau, bran-
ca administrativa amb estudis en re-
lació a l’ensenyament.

MARTA DE LA IGLESIA 
I FORMATGER · Regidora 
Regidora d’Esports, Sanitat
i Gent Gran
Veïna del carrer Sant Antoni, 52 
anys, treballa d’infermera quirofa-
nista en el Hospital de Mataró com 
a responsable de la gestió del ma-
terial de cirurgia i forma part de la 
comissió de l’obesitat mòrbida. Ha 
desenvolupat diferents tasques de 
responsabilitat com a Product Ma-
nager i Especialista de Producte de 
Risk Prevention, Cap d’Àrea de Me-
dicina en el Hospital de Mataró i Cap 
d’Àrea del Bloc quirúrgic del Hos-
pital General de Catalunya. Amant 
dels esports de risc, practica alpinis-
me els caps de setmana.
Màster en Gestió Hospitalària i Ser-
veis Sanitaris per la Universitat de 
Barcelona, Diplomada en infermeria 
per l’escola Universitària d’inferme-
ria Santa Madrona, títol d’infermera 
especialitzada en cures intensives, 
títol d’infermera quirofanista i estu-
dis de Formació Professional en la 
branca administrativa.

ÀNGEL CASTILLO I  VALLCORBA 
Amb moltes ganes de treballar     
especialment en l’àmbit d’obres i 
serveis, i col·laborar en transformar 
Arenys de Munt en una vila més en·
dreçada. Veí de Ca l’Aranyó, 46 anys, 
president de la secció local d’ERC. 
Empresari del sector metal·lúrgic, 
especialitzat en distribució i fabri-
cació de material ferroviari i nàutic. 
Vinculat a l’àmbit associatiu del món 
del motor.  FP d’electrònica, mecàni-
ca, disseny gràfic i altres.

MARIA DAUMAL I SAURÍ        
Amb molta experiència per col·
laborar en transformar les políti·
ques en l’àmbit de joventut i festes
Veïna de la riera, 29 anys, directora 
de la les Catecolònies des del 2011, 
coordinadora i directora de lleure de 
diversos casals d’estiu. Psicòloga en 
l’àmbit privat i al Departament d’En-
senyament, màster en psicologia clí-
nica i infantojuvenil, i postgrau de 
neuropsicologia.

MARTÍ UTSET I GIL
Amb molta empenta per col·laborar 
en millorar les tecnologies de la       
informació i comunicació, i impulsar 
la innovació. Veí de l’avinguda Sant 
Jordi, 30 anys, vinculat a les Cate-
colònies des de fa 22 anys. Enginyer 
Superior Informàtic per la UPF, con-
sultor SAP per les multinacionals De-
loitte i IBM desde 2007. Ha participat 
en projectes per a importants empre-
ses com Gas Natural Fenosa, EON, 
Endesa o Scottish Power, en ciutats 
com Barcelona, Madrid i Glasgow. 
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JORDI MAIMÍ I GIRBAL
Veí del barri del Pi Gros, 42 anys, implicat en el projec-
te d’Esquerra des de la seva militància a les JERC, ha es-
tat president de la secció local i és responsable de políti-
ca municipal. Esportista dels que participen en maratons. 
Enginyer tècnic en informàtica a l’administració local.

JOAN PENYA I TORRENT  ·  Suplent
Veí de Riera i Penya, 43 anys, col·labora des de fa més de 
20 anys amb el Centre Moral com a tècnic d’il·luminacions 
escèniques, implicat en el projecte d’ERC per a Arenys de 
Munt des del 2010. Electricista.

Per a què el projecte republicà per a Arenys de Munt vagi endavant amb més 
força que mai,  perquè la independència comença als ajuntaments, perquè tots 
sumem a l’hora d’aportar idees, propostes i treball a l’equip, completen la llista 
electoral 2015:

RAMON PUJOL I BAYO
Veí de la riera, 51 anys, membre actiu de la comissió orga-
nitzadora de la primera consulta per la independència de 
Catalunya del 13S, col·laborador de Decidim.cat. Militant 
amb diverses responsabilitats a ERC. Aficionat a la fotogra-
fia submarina. Tècnic electrònic.

GERMANA CHILLEMI  ·  Suplent
Veïna de la riera, 55 anys, nascuda a Itàlia i resident a Ca-
talunya des de fa 7 anys, impressionada per la intensa vida 
cultural i associativa d’Arenys de Munt, d’esquerres i vincu-
lada professionalment al món de l’esport. Economista, di-
rectora financera.

LAURA ROSSELL I SIFRE
Veïna del Pi Gros, 19 anys, independent i independentista.
 Monitora en casals d’estiu i en campus de futbol. Estudi-
ant de segon d’Economia a la Universitat Pompeu Fabra, i 
amb diversos cursos de francès fets a Brussel·les.

CARLES MARTÍNEZ I GARCIA  ·  Suplent
Veí de la plaça de la Lluna, 67 anys, vinculat a ERC d’Arenys 
de Munt des del 2010 i aficionat als esports. Bon coneixe-
dor de la península ibèrica per motius professionals, dele-
gat d’una companyia multinacional holandesa, Diplomat en 
relacions públiques i vendes.

CARME ISART I PORTUS  ·  Suplent
Veïna de l’Ajup, 60 anys, defensora de les entitats i del co-
merç local com a puntals d’Arenys de Munt. Amb els estu-
dis d’art floral i decoració, ja fa 12 anys que va obrir la botiga 
Espígol a la riera, que vol veure sense pols ben aviat.

MARIA MARTORI I CAMBRAY
Veïna del Panagall, 19 anys, convençuda de què els joves 
han de col·laborar en l’organització d’esdeveniments al 
poble. Després de completar els cicles formatius al CEIP 
Sant Martí i al IES Domènec Perramon, actualment cursa 
segon de Dret a la Universitat Pompeu Fabra.

QUICO SARLAT I GARCIA  ·  Suplent
Veí de l’avinguda de la Pau, 71 anys, militant històric d’ERC 
i sempre fidel al partit republicà no entén els qui es canvi-
en de jaqueta. Jubilat, havia treballat en el sector tèxtil, ara 
treballa la terra per distreure’s i continua amb la seva passió 
pels llibres d’història. 

TERESA FORN I POL
Veïna del carrer de les Flors, 71 anys, amb una llarga tra-
jectòria com a militant d’ERC des de fa 33 anys, amb di-
versos càrrecs al partit, i regidora a l’ajuntament d’Arenys 
de Munt en el mandat 2003-2007. Secretària jubilada i 
professora d’informàtica.

SEFA PLANAS I GONZÀLEZ  ·  Suplent
Veïna de la riera, 69 anys, ha estat membre de la Coral 
del Remes durant 35 anys consecutius i col·laboradora a 
les sardanes i a un munt d’activitats del teixit associatiu. 
Ara que està jubilada, a més dels tres néts pot dedicar més 
temps a llegir.

MIREIA VALLS I CASTILLO  ·  Suplent  
Veïna de ca l’Aranyó, 31 anys, especialment interessada en 
descobrir noves maneres de treballar a l’escola, li agrada 
sortir a passejar amb els seus gossos pels volts d’Arenys 
de Munt. Mestra d’Educació Infantil del Departament 
d’Ensenyament.

GUSTAU ADZERIAS I CAUSÍ  ·  Suplent
Veí del carrer de les Flors, 73 anys, amb 33 anys de militàn-
cia contínua a ERC i exercint diversos càrrecs orgànics en 
el partit. Arquitecte tècnic jubilat que aporta coneixement 
urbanístic al projecte republicà, i historiador.

JORDI MESTRES I NUALART  ·  Suplent
Veí del Pi Gros, 45 anys, implicat amb el món dels gegan-
ters i en el teixit associatiu local, amb  experiència en la 
realització i producció de programes de ràdio, actualment 
es responsable de la delegació gironina d’una empresa 
del sector de parquets.

GEMMA BRUGAROLA I GÜIBAS  ·  Suplent
Veïna del carrer Borrell, 51 anys, defensora de les polítiques 
d’esquerres i de la gent treballadora, convençuda que el 
nou país l’hem de construir amb gent responsable i molt 
compromesa. Diplomada en infermeria.

LLUÍS COMAJUAN I SOLDADO
Veí de del carrer Sant Pau, 25 anys, implicat en diversos 
projectes en l’àmbit musical d’Arenys de Munt i percus-
sionista de diversos grups de música. Tècnic d’educació 
infantil, monitor en el món del lleure i estudiant de ma-
gisteri.

#FEMPOBLEFEMPAÍS
@fempoblefempais

@ERCArenysdeMunt

Visita el nostre canal

ERCARENYSDEMUNT

ERC·ArenysdeMunt

M’agrada

fempoblefempais@gmail.com

Podeu consultar el programa electoral per a les Eleccions Municipals 2015 

al nostre web esquerra.cat/arenysmunt 



ERC, UN PARTIT COMPLIDOR
QUÈ DÈIEM EN EL PROGRAMA ELECTORAL 2011?

Aquestes són algunes de les “promeses electorals” que hem pogut complir en el govern municipal:

•	 Posarem en marxa la Brigada Jove. FET!
•	 Simplificarem l’estructura organitzativa de l’ajuntament i l’empresa muni-

cipal GUSAM. FET!
•	 Aplicarem un Pla d’estalvi energètic. FET!
•	 Facilitarem les gestions per als joves que vulguin anar a treballar o apren-

dre idiomes a d’altres països de la UE. FET!
•	 Augmentarem la dotació econòmica de les subvencions a entitats i asso-

ciacions. FET!
•	 Potenciarem programes de prevenció de la salut. FET!
•	 Informarem de la resolució d’incidències en neteja i manteniment de l’espai 

públic als veïns que ens facin arribar una queixa per e-correu. FET!
•	 Potenciarem l’ús social d’habitatges desocupats. FET!

LES REGIDORES
I REGIDORS D’ERC 
HAN FET MOLTA 
FEINA EN EL 
PERÍODE 2013-2015:

•	 Donarem suport als emprenedors i petits empresaris. FET!
•	 Vetllarem per la promoció econòmica. FET!
•	 Commemorarem dates històriques i els 125 anys de la plantada dels plà-

tans de la riera. FET!
•	 Vetllarem per a la poda adequada dels arbres. FET!
•	 Impulsarem polítiques de sostenibilitat ambiental. FET!
•	 Retrem comptes periòdicament amb dades i indicadors. FET!
•	 Farem un Ple mensual, que no acabarà més tard de les 24h. FET!
•	 Seguirem criteris de Transparency Internacional en el web municipal. FET!
•	 Millorarem carrers, places i jardins. FET!
•	 Acabar la riera és una prioritat. EN MARXA!
•	 ...

#ArenysDeMuntAvança

ECONOMIA

1. Hem implantat la comptabilitat analítica per informar amb transparència 
del cost d’infraestructures i serveis municipals. 

2. S’ha editat un full informatiu sobre el pressupost municipal i s’ha distribuït 
a tota la població.

3. Hem enfocat el pressupost principalment a l’activitat econòmica, l’ocupa-
ció i els serveis socials. 

4. Hem implementat un nou sistema de pressupost participatiu. Per a l’any 
2015 hi ha votat més de 300 persones.

5. Hem creat el Consell d’Economia.
6. S’ha avançat en la implementació de nous protocols interns d’intervenció i 

tresoreria per optimitzar l’eficiència. S’ha pagat a tots els proveïdors en un 
termini inferior a 20 dies.

7. Hem organitzat presentacions i debats públics entorns de qüestions en 
relació a la realitat econòmica. 

8. Hem assolir l’objectiu de reduir el percentatge de deute viu a l’entorn del 
60% i continuarem vetllant per la seva reducció els propers anys. 

9. Hem priotitzat inversions que ajudin a dinamitzar l’economia local i      
sempre compatible amb la reducció del deute viu.

10. Hem posat en marxa la taula de seguiment de la crisi de caràcter       
transversal amb la resta de regidories i entitats implicades.

PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA 

1. Hem aprovat definitivament la reparcel·lació de UA-10 (can Globus) i Villa 
Josefa i Mas Talleda han passat a ser de titularitat municipal

2. Hem dut a terme modificacions puntuals del planejament urbanístic per 
possibilitar iniciatives emprenedores 

3. Hem elaborat el Pla Especial de Patrimoni amb el suport de la Diputació 
de Barcelona. 

4. Hem unificat i coordinat l’estratègia urbanística de l’ajuntament i de     
l’empresa municipal GUSAM.

COORDINACIÓ I RECURSOS HUMANS

1. Hem avançat en corregir disfuncions en l’organigrama de l’ajuntament.
2. Hem reduït de nombre de gerents amb nòmina a càrrec del pressupost   

municipal. 
3. Hem reduït el nombre d’empreses municipals.
4. Hem implantat un sistema de control de presència per a tots els treballa-

dors municipals
5. Hem optimitzat els processos a l’Oficina d’Atenció de la Vila (gestió de 

torns, millora de programari, compulsa...). 
6. Hem reduït el temps de resposta de les instàncies registrades
7. Hem millorat la coordinació entre empresa pública municipal GUSAM i      

ajuntament. 
8. Hem dut a terme formació sobre riscos laborals, i altres, per al col·lectiu de 

treballadors municipals. 
9. Hem implementat un quadre de comandament amb 383 indicadors sobre 

la gestió municipal
10. Hem optimitzat la durada dels Plens i fomentat la participació ciutadana 

en el plens municipals a través de les xarxes socials
11. Hem establert una sistemàtica de tramitació dels expedients sanciona-

dors en la que no participin els càrrecs electes. 
12. Treballem per mancomunar serveis amb pobles veïns. 
13. Hem implantat el llibre d’actes electrònic per suplir el llibre en paper i amb 

la mateixa validesa legal.

PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMERÇ

1. Hem reforçat el personal d’inserció laboral. 
2. Apliquem plans d’ocupació en l’àmbit municipal.
3. Facilitem els tràmits en l’obertura negocis i promocionar emprenedors. 
4. Hem adequat les ordenances fiscals per afavorir la promoció econòmica. 
5. Hem dut a terme prospecció d’empreses per a què s’instal·lin al terme   

municipal. 
6. Hem desenvolupat un servei d’acompanyament a l’emprenedor.
7. Hem posat en marxa el primer concurs d’emprenedoria del Maresme.
8. Estem elaborant un pla de desenvolupament econòmic per a la industria, 

serveis, comerç i turisme.
9. Potenciem la reactivació del polígon industrial del Torrent d’en Puig.
10. Estem rehabilitant el Mercat Municipal que esdevindrà peça clau en una    

estratègia de dinamització comercial.
11. Hem augmentat el suport a l’ABIC i les seves activitats per dinamitzar el 

comerç.
12. Hem millorat l’enllumenat de Nadal.
13. Estem elaborant una guia per a donar a conèixer l’oferta comercial i de 

serveis locals. 

#FEMPOBLEFEMPAÍS
ERC·ArenysdeMunt



URBANITZACIONS

1. Hem donat resposta a les peticions de les urbanitzacions registrades    
formalment a l’ajuntament.

2. Hem solucionat la problemàtica del subministrament d’aigua potable a 
Mas Gabana i Tres Turons

3. Hem establert una sistemàtica per a notificar a les juntes de les                
urbanitzacions les actuacions de neteja i manteniment que s’hi duen a   
terme des de l’ajuntament.

4. Hem donat informació a les Juntes de les urbanitzacions per a què els re-
sidents fixos s’empadronin a la vila

5. Hem aprovat la reparcel·lació de la urbanització de Collsacreu. 
6. Hem explorat possibilitats normatives per tal de que sigui possible donar      

llicències d’obres en urbanitzacions no recepcionades.

MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

1. Hem incentivat l’ús de la deixalleria municipal amb una taxa de la brossa 
reduïda si s’utilitza la deixalleria. 

2. Hem instal·lat una marquesina a la deixalleria municipal i n’hem millorat 
les  infraestructures. 

3. Hem millorat la tanca perimetral de la deixalleria municipal 
4. Hem dut  a terme campanyes informatives sobre la importància del        

reciclatge i de la recollida selectiva i hem millorat la qualitat de la recollida 
porta a porta 

5. Hem corregit deficiències de la xarxa d’enllumenat públic
6. Hem augmentat la il·luminació de carrers i espais públics. 
7. Hem millorat l’arbrat de la via pública amb el manteniment adequat, hem 

replantat més de 100 arbres i hem plantat més de 1.500 plantes
8. Hem implementat un pla d’estalvi energètic per a les escoles. 
9. Hem millorat la retolació de l’edifici de La Central a Can Jalpí.

ESPORTS

1. Hem dut a terme actes de reconeixement a esportistes i clubs que asso-
leixen triomfs  destacables en la seva activitat esportiva. 

2. Hem recuperat la Nit de l’Esport. 
3. Hem promocionat activitats esportives no reglamentades i i facilitat no-

ves activitats esportives al terme municipal
4. Hem corregit mancances en les instal·lacions esportives i vetllat pel seu 

correcte manteniment
5. Hem millorat el servei de consergeria del nou poliesportiu. 

SANITAT

1. Hem informat per millorar el coneixement sobre les malalties prevalents. 
2. Hem programat sessions de formació sobre la reanimació cardiopulmonar 

i el funcionament de desfibril·ladors. 
3. Hem adquirit desfibril·ladors per a instal·lacions esportives i altres espais 

municipals. 
4. Hem programat l’activitat de marxa nòrdica. 
5. Hem realitzat sessions de formació i divulgació sobre temes sanitaris.

CULTURA

1. Hem finalitzat el projecte de la Capitalitat de la Sardana i fet públic la         
totalitat del balanç econòmic. 

2. Hem programat una activitat mensual de març a desembre dins del marc 
dels Actes del Tricentenari 1714-2014. 

3. Hem donat suport i participat en els actes sobre els 15 anys de                         
l’agermanament amb Feytiat que organitzen les Comissions d’ambdós 
municipis. 

4. Hem obert la Sala d’Exposicions a noves activitats i elaborat un protocol 
sobre el seu ús.

5. Hem impulsat la mostra literària, concursos i premis en l’àmbit cultural, i el 
simposi anual sobre la descoberta d’Amèrica. 

6. Hem donat suport a la publicació de llibres de temàtica local i sobre la 
commemoració de la consulta 13-S de 2009.

7. Hem elaborat un reglament d’ús d’espais municipals

ENSENYAMENT

1. Hem rehabilitat l’habitatge del conserge de l’escola Sant Martí.
2. Hem homologat com a centre educatiu l’Aula d’Adults. 
3. Hem millorat la gestió de l’Aula de Música. 
4. Hem programat un acte de benvinguda al docents de tota la comunitat 

educativa a l’inici del curs
5. Hem actualitzat l’encomana del servei a l’Escola Bressol. 
6. Hem millorat les instal·lacions de centres educatius tant en infraestructu-

res com en mesures de seguretat.
7. Hem aconseguit que el Departament d’Ensenyament reconegui i autoritzi 

l’Aula Cultural com a centre de formació d’adults
8. Hem publicat una revista dedicada exclusivament a tots els centres do-

cents d’Arenys de Munt

GENT GRAN

1. Hem programat actes de formació i informació sobre temes d’interès per 
a la gent gran (per exemple: ictus). 

2. Hem dut a terme tallers d’activitat física. 
3. Hem organitzat passejades per a la gent gran. 
4. Hem millorat les instal·lacions de l’Esplai Verge del Remei.

COMUNICACIONS

1. Hem publicat i distribuït trimestralment el butlletí informatiu municipal 
Amunt Arenys en suport paper

2. Hem editat i distribuït el full “L’Ajuntament informa” sobre activitats que 
requereixen informar específicament al vilatans (ordenances, pressupost, 
riera, residus, etc.)

3. Estem a punt d’acabar el nou web municipal més obert i dinàmic. 
4. Hem millorat els criteris de govern obert en la publicació de dades al web 

municipal. 
5. Hem sol·licitat l’avaluació de la transparència i qualitat informativa del 

web municipal a entitats independents o organismes supramunicipals. 
6. Hem millorat la política comunicativa al web municipal que reflecteixi la 

pluralitat de la nostra vila. 
7. Hem avançat en l’estratègia global de comunicació que contempli      rà-

dio, web i televisió AmuntTV. 
8. Estem sumant sinèrgies per millorar el finançament de l’emissora de ràdio 

municipal.

NOVES TECNOLOGIES

1. Estem posant en marxa una xarxa pública wifi per a l’accés d’Internet des 
de l’espai públic. 

2. Facilitem els continguts de noves aplicacions amb tecnologia Open Data 
dins la plataforma de transparència informative Govern Obert. 

3. Hem aprovat un nou conveni per a la millora de les connexions wifi a 
instal·lacions municipals. 

4. Hem facilitat la implementació de la fibra òptica en el terme municipal.



...i ERC VOLEM CONTINUAR TRANSFORMANT 
I MILLORANT ARENYS DE MUNT. AQUEST ÉS UN            
AVANÇAMENT DEL PROGRAMA ELECTORAL 2015:
Continuarem amb el bon govern republicà, transformant i millorant Arenys de Munt, estimulant el compromís social, 
protegint l’interès general, tenint cura de l’espai públic, vetllant per la igualtat d’oportunitats, posant en valor els ser-
veis públics, i gestionant els recursos que són de tots amb el màxim de rigor, eficiència i transparència. 
ELS D’ERC POSEM ELS VALORS REPUBLICANS AL SERVEI DE LA POLÍTICA LOCAL.

ARENYS DE MUNT COHESIONAT

Continuarem lluitant contra les desigualtats, impulsant la cultura i l’educació 
com a eina motor dels arenyencs i arenyenques compromesos amb la societat, 
i treballant per millorar la salut, l’acció social i l’esport com a garantia de qua-
litat de vida i benestar de les persones. Tenim 70 propostes concretes per a 
aquest eix del programa electoral, i aquí us n’avancem 13.

Benestar social, igualtat de gènere i cooperació
•	 Continuarem prioritzant i ampliant la dotació econòmica per garantir la 

bossa social per les famílies amb menys recursos.

Gent gran
•	 Col·laborarem amb entitats públiques i privades per garantir a la gent 

gran els millors serveis.
•	 Continuarem amb les obres de millora i rehabilització de l’Esplai.

Sanitat
•	 Ampliarem els serveis de la residència municipal.
•	 Seguirem amb les jornades de salut ajudant als infants i col·lectius més 

vulnerables.

Participació ciutadana
•	 Posarem en marxa un mecanisme de votació electrònica per poder con-

sultar l’opinió en diversos àmbits de la presa de decisions municipals.

Educació
•	 Obrirem els patis de les escoles per dotar els infants i joves de més es-

pai de lleure.
•	 Impulsarem accions i activitats que fomentin la participació dels joves a 

la vida social d’Arenys de Munt.

Cultura
•	 Rehabilitarem i millorarem els espais culturals de l’ajuntament per             

fomentar  la participació i l’associacionisme en òptimes garanties.

Esport
•	 Crearem l’escola de corredors de muntanya i BTT.

Joventut
•	 Crearem l’entitat de joventut que s’autogestioni per impulsar activitats 

i projectes.

Festes
•	 Programarem un Festival d’arts escèniques.

Entitats, clubs i associacions
•	 Establirem una eina informàtica per a la reserva d’espais i equipaments 

municipals a través del web i millorarem la sistemàtica de gestió.

ARENYS DE MUNT EMPRENEDOR

Continuarem promovent l’emprenedoria al polígon industrial i a tot el terme 
municipal, lluitant contra l’atur, potenciant la Riera com a eix comercial i d’in-
terrelació social, i promovent les tecnologies de la informació i l’administració 
electrònica com a eines de comunicació, participació, transparència, de simpli-
ficació de l’administració local i, també, de millora del funcionament dels ser-
veis públics. Tenim 40 propostes concretes per a aquest eix del programa elec-
toral, i aquí us n’avancem 8.

Promoció econòmica, promoció del poble, fires, comerç i turisme
•	 Posarem en marxa un espai per a l’emprenedoria amb suport logístic i tèc-

nic -Accelerador d’empreses-.
•	 Establirem descomptes més justos en la taxa de recollida d’escombraries 

per a comerços i restaurants, amb un import en funció de la quantitat de 
brossa generada.

•	 Posarem en marxa el web de turisme d’Arenys de Munt.

Economia, pressupost municipal
•	 Continuarem amb el compromís del pressupost participatiu que permeti 

decidir en inversions i serveis.
•	 Continuarem reduint el deute com ja ho hem fet fins ara. Entre el 2013 i       

finals de 2014, hem reduït el deute en 10 punts.
•	 Continuarem complint amb els proveïdors en el termini de pagament         

inferior a 30 dies.

Coordinació i recursos humans
•	 Continuarem millorant l’organització del sector públic local i no incremen-

tarem el nombre de gerents ni d’empreses municipals

Comunicacions i noves tecnologies
•	 Ampliarem la zona de cobertura de la xarxa pública sense fils wifi en el ter-

me municipal i les urbanitzacions. 

ARENYS DE MUNT SOSTENIBLE

Continuarem vetllant per l’urbanisme humanista que potencia l’àgora ciuta-
dana, la interrelació social i el respecte medi ambiental, vetllant per la soste-
nibilitat del patrimoni natural i cultural, impulsant l’adopció d’energies netes, 
millorant la recollida selectiva, treballant per a les urbanitzacions del terme 
municipal, i potenciant les actituds responsables dels arenyencs i arenyenques 
vers l’espai públic i l’entorn natural. Tenim 57 propostes concretes per a aquest 
eix del programa electoral, i aquí us n’avancem 8.

Equipaments, obra pública, urbanisme i planificació urbanística
•	 Iniciarem les obres d’urbanització de la riera del tram comprès entre el rial 

Bellsolell i el pont durant el primer semestre del 2016.
•	 Arranjarem el camí de Lourdes i l’accés a la piscina, delimitant el pas per a 

vianants i carril bici.
•	 Treballarem per disposar de noves zones d’aparcament molt cèntriques 

entre la carretera i la riera

Medi ambient i sostenibilitat, recollida de brossa, enllumenat
•	 Continuarem renovant i ampliant l’enllumenat públic amb tecnologia de 

baix consum.
•	 Continuarem aplicant mesures d’estalvi energètic en els equipaments mu-

nicipals.

Governació i mobilitat
•	 Facilitarem una línia d’ajuts per adequar les terrasses a la via pública.

Urbanitzacions
•	 Consolidarem els canvis normatius per poder atorgar llicències d’obres me-

nors, reformes en els habitatges d’urbanitzacions no recepcionades.

Manteniment de l’espai públic i neteja
•	 Farem pública la planificació de la neteja diària de la via pública i zones ver-

des del conjunt del terme municipal i el seu seguiment.
•	 Endreçarem les àrees d’emergència de les escombraries i establirem meca-

nismes de control i neteja periòdica.



“Els valors republicans en la política local” és el vídeo 
que ERC Arenys de Munt va presentar en el decurs del 
Sopar de la República i que es pot visionar al nostre ca-
nal de Youtube :
 
youtube.com/ERCARENYSDEMUNT. 

Agraïm sincerament que veïns i veïnes d’Arenys de 
Munt ens donin suport en aquesta campanya i, molt 
especialment, als qui han donat la cara per al projecte 
d’ERC en aquest vídeo.

SOPAR DE LA 
REPÚBLICA

#FEMPOBLE
FEMPAÍS

+CULTURA +ESPAI VERD

+ESPORT


