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Farem del Centre  
Cívic de Can Mallol 
un nou referent comarcal d’espais multifuncio- 
nals destinats a entitats i associacions des de 

l’àmbit cultural a l’empresarial, 
tot continuant la fase de parti-
cipació per a què els arenyencs 
i arenyenques puguin dissenyar 
els espais interiors definitius.

Activarem el “Pla de Carrers 2.0”, que consisteix en 
millorar la pavimentació, disposar de voreres més 

amples, reduir barreres arquitectòniques i millorar l’enllumenat 
LED de baix consum. Les properes actuacions se centraran en    
l’Avinguda Panagall i el Carrer de les Flors.

amb un màxim de 70 places           
en el format col·laboració               
público-privada a sense cost per         
l’ajuntament (com hem fet amb  
.  les pistes de pàdel).

Finalitzarem la urbanització superficial de la Riera, acabant 
el projecte que hem liderat en els darrers anys 

tot i la manca de suport del principal partit de la oposició. En aquesta 
última fase, integrarem la zona de Sant Carles connectant-la amb la   
. Riera amb una nova placeta a l’alçada del Sindicat.
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Construirem una                
rotonda a l’entrada del 
polígon industrial del      
Torrent d’en Puig i una 
altra a l’alçada de l’autopis-
ta per millorar el trànsit a 
l’Ajup i Can Jalpí. També 
crearem un 
total de 300 
noves places 
d’aparcament 
públic a la 
Riera, l’Illa del 
Centre i Can 
Globus.

Farem una nova residència 
geriàtrica 



També et pots descarregar el programa des de la nostra web:  http://locals.esquerra.cat/arenysmunt
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Si vols el programa electoral sencer o per àrees d’interès, envia la paraula de la 
temàtica al whatsapp 640 870 996 i et farem arribar el programa personalitzat:

Formalitzarem l’espai de “L’alcalde T’escolta”, 
per donar veu a tots els veïns i 

veïnes d’Arenys de Munt, en el qual en Josep atendrà dues hores              
setmanals a tothom qui ho desitgi per parlar de qüestions de la    
nostra vila. Així mateix, també crearem una nova línia de whatsapp 
amb contacte directe amb l’alcalde.

Seguirem  
treballant en projectes ne-
cessaris per Arenys de Munt,      
com la nova biblioteca, la 
reforma del pavelló de Can 
Terra i el cobriment de la 
pista annexa , un renovat 
Esplai de Jubilats, el nou 
projecte urbanístic de l’Illa 
del Centre, les millores a la 
Zona Industrial per a po-
tenciar-ne la competitivitat, 
i en la nova passera sobre 
la riera per connectar la 
zona esportiva de l’Ajup 
amb el parc de Can Jalpí.

Dinamitzarem el        
comerç i el turisme            

     En el marc de 
l’Arenys de Munt 

local amb el projecte “+ Arenys 
de Munt”, promocionant els         
productes de proximitat,          
facilitant l’establiment d’equipa-
ments hotelers i de càmpings, i 
potenciant el turisme familiar 
en el context “Slow city”.

“+Viu + Culte + Esportiu”, continuarem donant su-
port a les activitats culturals, esportives i de lleu-

re, crearem un nou viver artístic, 
instaurarem la Nit de la Cultura 
complementant la Nit de l’Esport, 
i iniciarem la Festa del Vi Novell 
amb la producció pròpia.

Continuarem amb el bon govern, amb el nostre 
compromís amb els valors republicans i el país. 

Seguirem treballant des del poble per aconseguir la independència 
de Catalunya: governarem per a tothom però no amb tothom, com 
venim fent des del 2013 i sense pactar amb els partits del 155.


