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Propostes a votar: Urbanisme
.01 Arreglar la placeta de davant l'Institut Domènec Perramon
Davant l'Institut Domènec Perramon hi ha una placeta on hi ha el pàrquing de motos de l'alumnat. Abans hi havia un
gran arbre, però aquest es va tallar i ha quedat el forat on estava plantat. A més a més, l'asfalt està molt malmès.
Demanem que s'arregli l'asfalt, que es posin bancs, una paperera i arbres en jardineres, ja que és el lloc on l'alumnat
de batxillerat fa el pati.

.02 Embellir el pont perquè tingui un interès artístic
Si no es vol tirar el pont, cal que el tanquem al públic per raons de seguretat, però podem aprofitar per embellir-lo
artísticament. Així doncs, es proposa contractar artistes locals per fer una proposta arquitectònica i artística que doni
significat i dignitat al pont.

.03 Tirar el pont de la Riera

Tenim un pont que no serveix per a res, ja que als seus laterals hi ha escales i rampes. El pont actual és perillós
perquè quan plou rellisca. A més a més, no té cap valor estètic ni històric.

.04 Asfaltar i senyalitzar pàrquing del pavelló Can Zariquei
.05 Demanar un estudi per fer el carrer Sant Pau de plataforma única
.06 Demanar un estudi per fer el carrer Sant Antoni de pataforma única
Demanar un estudi per fer la travessia Llorenç de
.07 plataforma única

.08 Demanar un estudi per fer de plataforma única el carrer Vell
.09 Demanar un estudi per fer de plataforma única el carrer Olivera
.10 Demanar un estudi per fer de plataforma única el carrer Jacint Verdaguer
.11 Demanar un estudi per fer de plataforma única el rial Bellsolell
Demanar un estudi pper fer els carrers Amadeu Vives i Primer
de Maig de plataforma única i canalitzar-los

.12 Ens trobem que són carrers de molt de pas per anar a l'escola. Creiem que les voreres són massa estretes i per això

els vianants sempre van per la calçada. A més, aprofitar per soterrar serveis com l'electricitat i canalitzar-los perquè
quan plou baixa l'aigua de banda a banda i és impossible no mullar-se els peus.

.13 Estudi de transformació de carrers per fer-los de plataforma única
Proposta d'estudi i execució d'eliminació dels punts negres
del municipi per persones de mobilitat reduïda

persones que pateixen algun problema físic de mobilitat tenen moltes dificultats per poder fer vida “normal” pels carrers del
.14 Les
municipi, a causa de la quantitat de barreres arquitectòniques que a la majoria de carrers impedeixen poder moure’s, a peu o en

cadira de rodes, amb normalitat. Per aquest motiu demanem que es faci un estudi, per un tècnic municipal o per alguna empresa
especialitzada, de tots els punts negres, de no mobilitat, que té el municipi i, sempre que sigui possible, eliminar-los.
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Enjardinar espais verds carretera Torrentbò entre els números 5 i 7

dos grans espais que només tenen sorra. Com a veïns ens agradaria que es poguessin enjardinar aquestes zones amb plan.15 Tenim
tes que duressin tot l'any (podem posar plantes mediterrànies) i instal·lar-hi reg automàtic. També es podria posar una petita tanca
perquè no es trepitgi l'espai.

Posar reg automàtic i enjardinar les zones verdes de les cantonades
.16 al llarg del carrer Can Cosme
Hi ha dos espais de zona verda que no tenen quasi cap planta al carrer Can Cosme. Demanem tenir un carrer arregladet, florit i verd.

Obrir els patis de les escoles per cobrir la manca de parcs infantils
.17 Quan
s'obrin els patis es necessiten més estructures de joc.
Posar lavabos públics a Can Jalpí
.18 Millorar
aquest espai familiar perquè és un parc on va molta canalla i gent gran. Seria bo que hi hagués dos lavabos públics.
Arranjament escales i baranes accessos de Can Borrell

.19

Aquesta escala és difícil de transitar, per persones grans, per falta de baranes en la seva major part.
- L’únic tros amb baranes. Si es posen les altres noves, només caldria pintar-les.
- La barana que hi ha és molt baixa i no té cap utilitat i no segueix el camí.
- Hi ha algunes escales amb cap mena de barana i amb esglaons en mal estat.
A part de posar les baranes, ens els trossos que no n’hi ha, també s’hauria de mirar d’arreglar alguns esglaons que estan malmesos.

Espais d'oci per a nens i nenes de més de deu anys

es faci un skatepark i pistes de bàsquet en diverses parts del poble, que s'arregli la pista (cistelles i porteries) i posar-hi més jocs
.20 Que
per a nens i nenes de més de deu anys.

Enjardinament de la bassa al frontal de la Riera

anys va quedar per fer l'enjardinament de la cara de la Riera de la bassa. Ara només hi ha herbes i sorra mal posada i el
.21 Facamímolts
en mal estat. La proposta seria enjardinar amb floretes petites liles que aguanten la sorra per tapar el mur de formigó.

Arranjament de la font modernista

font de la cruïlla Panagall està en estat lamentable. És una icona d'Arenys de Munt. La proposta és que reposi tot l'esgrafiat
.22 Laquetípica
falta per tal de recuperar la dignitat que representa tenir una font correcta.

.23 Tobogan gegant al parc de Can Jalpí

Millora de l'estat i manteniment de la zona verda de la zona
industrial Torrent d’en Puig

imatge del nostre polígon és una carta de presentació cabdal per a les empreses que tenen allà la seva seu, i el seu manteniment,
.24 Lai sobretot
de les zones verdes, no és l’adequat. Tanmateix, els carrers es troben amb fullaraca que envaeix la zona de pas dels
vianants. Tot això provoca una imatge de deixadesa; caldria una inversió de millora de la imatge de la zona, i més després de les
darreres obres de la Riera que estan ara en marxa.

Millorar estructures infantils i gimnàs urbà de Can Jalpí

.25

L'arribada del bon temps fa que moltes famílies aprofitin per passar el seu temps d'esbarjo a la zona de Can Jalpí, i aquesta queda
petita. Calen més espais per a les famílies i per al joc dels nens i nenes, així com instruments de joc per als més petits i petites. En el
mateix sentit ,és una zona de pas de molta gent de mitjana edat i gran, així que seria important dotar-los en aquesta zona d’estructures
amb les quals puguin realitzar exercici físic.

Enjardinar entrada del municipi

.26 Col·locar jardineres als dos costats de l’entrada al poble amb plantes perennes, acompanyades de papereres que portin inclòs un
annex per llençar burilles de cigarretes.
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Millorar la il·lumnació dels pàrquings de Can Globus i Bellsolell

.27 Són zones fosques i poc segures a la nit.

.28 Instal·lar fanals a la Riera de Sobirans al tram de sorra fins a la bassa
És una zona molt fosca i crea inseguretat quan s'hi passeja i s’hi aparca de nit.

Posar un escenari fix d'obra

.29 Escollir un lloc del poble, com podria ser la plaça de Catalunya, per deixar muntat un petit escenari d'obra del tot obert amb un tendal
per tal de fer concerts o qualsevol tipus d'esdeveniments a l'aire lliure.

Senyalitzar totes les rutes del poble del llibre de rutes de Gaspar
.30 Casals
Posar cartells senyalant les diferents rutes i tenir tríptics amb nivells i QR per a explicació.

Dur a terme un cicle de cinema i teatre a la fresca

fomentar gaudir del poble i el seu entorn es proposa fer un cicle de teatre i cinema a la fresca en punts descentralitzats del muni.31 Per
cipi durant els mesos d'estiu.

Recuperar la Festa de la Primavera

tracta de fer un dia lúdic mediambiental. Fer participar els nens en temes ecològic i a la tarda fer pallassos i per als pares organitzar
.32 Esactivitats.
Vestir la Sala Municipal de flors.

Millora, ampliació dels equipaments del local per a l'Arxiu Municipal

els espais de Can Borrell ampliant l'espai per a l'Arxiu Històric i el Col·lectiu pel Museu Arxiu. Posar-hi més prestatgeries i
.33 Condicionar
mobiliari.

Posar un bust de bronze de Manolo Hugué

vam demanar comprar un bust de bronze negre per posar-lo a la rotonda de la cruïlla de la carretera de Torrentbò, que al final
.34 Fano anys
es va fer. Demano que es tingui present aquesta proposta per incloure el bust a la rotonda de l'entrada del poble, ja que Manolo
Hugué va viure a Arenys de Munt i té un carrer amb el seu nom i a l'edifici on hi ha les puntaires de la Riera hi ha una rajola.

Oferta lúdica nadons de 0-3 anys del poble

els nens i nenes de 0-3 anys del municipi no disposen d'una oferta lúdica, i és important que comencin des de petits a
.35 Actualment
participar de la cultura, la música, el teatre, i caldria fer una petita aportació per a aquest públic

2.500 € en còmics i llibres per a la biblioteca de l'Institut Domènec
.36 Perramon
Per impulsar els projectes de l'Institut, el gust per la lectura i l'educació feminista es proposa dotar de mínim 2.500 € dedicats a llibres
LGBTI/feministes i còmics europeus i japonesos.

Millores pati Escola Sobirans

La proposta de l’alumnat ha estat l’equipament dels patis amb: estructura rocòdrom pati mitjans, rocòdrom a paret al pati dels grans,
tobogan aprofitant desnivell de la muntanyeta/hort (pati grans), estructura al pati dels grans, sorral pati grans, tendals pati grans.

.37

- Estructura de rocòdrom al pati de P5, 1r i 2n
- Rocòdrom a la paret al pati dels grans (3r a 6è)
- Tobogan aprofitant desnivell de la muntanyeta/hort (pati grans 3r a 6è)
- Estructura de joc al pati dels grans (3r a 6è)
- Caseta de fusta al pati de grans (3r a 6è)
- Zona de gespa al pati de grans (3r a 6è)
- Xarxa de voleibol al pati de grans (3r a 6è)
- Taules de ping-pong al pati de grans (3r a 6è)
- Zona d’ombra al pati de grans (3r a 6è)"
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Escola Sobirans: patinets i bicis
.38 Millores
Llocs per lligar les bicis i patinets.
Tendal o carpa per al pati d’infantil de l’Escola Sant Martí i tendal
per a la “terrassa” de l’Escola Sant Martí. Arranjament del pati
de l’Escola Sant Martí amb la pintada d’un mural a la paret

la pandèmia ha quedat de manifest que les escoles han hagut de trobar alternatives a les aules i no tot ha estat negatiu. Gràcies
.39 Amb
a aquest fet, s’han fet les classes a l’aire lliure (patis, Can Borrell, “terrassa” de l’escola) on els alumnes han pogut gaudir de l’espai natu-

ral i sobretot han pogut aprendre d’una manera diferent. Des de l’Escola i l’AFA, ens agradaria poder gaudir d’aquests espais i, per
suportar més bé els mesos on el sol ja és una mica més intens, ens agradaria poder disposar d’uns tendals tant al pati d’infantil com
a la “terrassa”. És per aquest motiu que ens agradaria poder optar a tenir l’ajuda de l’Ajuntament, per millorar aquests espais.

Arranjament del pati de l’Escola Sant Martí amb la pintada
d’un mural a la paret

de darrere de l’Escola hi havia pintat un mural amb les mans dels antics alumnes. Aquesta pintura al llarg dels anys estava
.40 Almoltpatimalmesa
i per part de l’Ajuntament ja es va fer l’arranjament oportú, arreglant la paret i pintant-la de color blanc.
Des de l’Escola i l’AFA ens agradaria poder pintar un mural, amb el disseny d’uns professionals, però que els alumnes i famílies de
l’escola poguessin participar en la pintada d’aquest. És per aquest motiu que ens agradaria poder optar a tenir l’ajuda de l’Ajuntament, per millorar aquest espai.

Millora i arranjament del pati de l’Escola Sant Martí
amb nou mobiliari

.41

Des de l’AFA i des de l’Escola Sant Martí, ja hem estat treballant per millorar aquest espai. Abans de la pandèmia l’AFA va engegar la
jornada de millora de patis, amb la voluntat de poder-la fer cada any. Malauradament, a causa dels protocols COVID, no s’ha pogut
repetir aquesta jornada, on intentàvem “rentar la cara” al mobiliari existent (sobretot a la part d’infantil). Ens trobem que hi ha mobiliari
que té més de vint anys i és difícil poder-lo adequar a les necessitats dels nostres infants. Ens trobem que hi ha elements que ja estan
molt deteriorats (com la caseta de fusta) i que costa molt reparar-los.
És per aquest motiu que ens agradaria poder optar a tenir l’ajuda de l’Ajuntament, per millorar aquest espai.

Habilitar una sala “time out” a l’Institut Domènec Perramon

.42

Aquesta proposta la teníem en ment nosaltres implementar-la, però amb el dia a dia no ho hem pogut gestionar. Mentrestant, l'alumnat de quart va fer la mateixa demanda i sense comunicar-nos vam acabar coincidint. La proposta ve de la necessitat de trobar un
espai on es pugui desconnectar en cas de necessitat. Ens trobem moltes vegades que l'alumnat cada vegada més se sent més
angoixat i, a part de l'acompanyament que puguem fer des de tutoria o orientació, veiem que sempre podem fer alguna acció més.

Canviar les finestres del local de KT-Colònies i la colla gegantera

finestres actuals del local estan fetes de "pavés", i per tant la il·luminació natural és complicada i la ventilació encara més. A més a
.43 Les
més, hi ha alguns vidres trencats, cosa que dificulta la climatització.

Fer nous els lavabos del local de KT-Colònies i els carrossaires

.44 Els lavabos estan en un estat lamentable que dificulta les condicions de treball.

nou el terra del local de KT-Colònies i els carrossaires
.45 Fer
Per millorar les condicions de treball en què es troben aquestes entitats.
Posar un pumptrack per a bicis, skates i patinets

.46 Podria posar-se al costat de la zona de la piscina on hi ha el de les bicis. Si voleu un exemple, podeu buscar per Internet el que hi ha a
Bellver de Cerdanya.

Cursos de natació gratuïts a la piscina municipal

tal d'amortitzar el servei i donar resposta a una demanda de pares i mares del municipi, es podria condicionar la piscina municipal
.47 Per
perquè donés acollida a curses de natació per als més petits des de l’escola bressol a primària.

Pressupost Participatiu 2023
Propostes a votar:

Esports, Joventut,
Feminisme
i Sostenibilitat

Hoquei Arenys de Munt: cobrir la pista annexa
Soc pare d'un dels jugadors de l'hoquei base de l'Arenys de Munt i des de fa tres anys l'equip del meu fill i la resta de l'hoquei base estem
patint les conseqüències de no tenir la pista annexa al pavelló principal degudament protegida de les inclemències climàtiques.
El nostre club forma part del poble des de fa molts anys, és un esport en què a Catalunya significa culturalment un arrelament molt
important, però tenim la mala sort que econòmicament no tenim la força d'altres clubs de les nostres categories, per aquest motiu la
base del club és primordial per poder sostenir el club a les lligues on ho estan fent. Aquest any han tornat a pujar a OK Lliga, on s'enfrontaran amb equips com el F.C. Barcelona, Noia Freixenet, Liceo, etc. Econòmicament són “gegants” comparats amb nosaltres. Els jugadors/es que formen part de la base són el gruix principal del primer equip, però perquè puguin arribar aquest nivell necessiten entrenar,
i actualment no ho poden fer amb tota la regularitat que necessiten. La pista annexa té un espai obert, fet que dona al camp de futbol
que quan plou entra l'aigua i deixa la pista inservible per poder realitzar l'activitat de l'hoquei. Si els nens/es no poden entrenar, la viabilitat del club té una data de caducitat.

.48

Soc conscient que hi ha un projecte i no dubto que amb la bona voluntat d'aquest ajuntament arribarà el dia en què es durà a terme,
però mentrestant, què?
El projecte que té aprovat l'Ajuntament és d'un import molt elevat (240.000 €) i no és fàcil administrativament i econòmicament poder
obtenir aquests permisos i diners amb prou rapidesa per finalitzar el projecte. Mentrestant, què?
No soc un entès en construcció ni en tendals, però proposo unes mampares de plàstic, teles de plàstic o un afegit a la part que dona al
camp de futbol que serveixi perquè quan plou puguin realitzar els entrenaments i no hagin de quedar-se setmanes senceres sense
entrenar a causa de la pluja. Actualment al pavelló principal només entrena el primer equip i els equips més grans d'edat, la resta de la
base, més de 15 equips, disposen únicament de la pista annexa per poder continuar creixent com a esportistes.
El projecte que proposo estic segur que per menys de 50.000 € - 40.000 € es podria dur a terme.
Si us plau, pensin en la història i l'arrelament que l'hoquei té a Arenys de Munt i si volen o no continuar tenint un club ple de tants èxits
passejant orgullosament el nom del club per tota Catalunya i l’Estat espanyol. Però, sobretot, pensin en els nens/es i que es queden
sense entrenar més de 30 entrenaments a l'any a causa de la pluja.

Formació LGBTI i de gènere

.49 Contractar l'Associació Candela o la Cooperativa L'Esberla perquè realitzin formació a la Taula per la Diversitat.
Comprar material per a l'Espai Jove
.50 Comprar
una Nintendo Switch, una Play 5, diversos videojocs, un sofà i tablets.
Carregador de vehicles elèctrics solar

.51

Un dels problemes de la recàrrega de vehicles elèctrics és que l’energia es produeix sovint en centrals tèrmiques, que presenten els
problemes dels vehicles de combustió. Això fa que si augmentem l’ús del transport elèctric s’hagi d’incrementar també l’energia elèctrica que produïm, i per tant no reduiríem les emissions de CO2.
La proposta que presento aquí no consisteix només a construir un carregador convencional, sinó que aquest estigui alimentat per
cel·les fotovoltaiques.

Instal·lar minideixalleries

lar minideixalleries per a piles, bombetes, CDs i altres petits residus a Can Cosme, Panagall i al centre del poble com la que tenim
.52 Instal·
a la plaça de la Creu Roja.

Demanar un estudi per a la captació d'aigües pluvials en edificis
públics (escoles, pavellons, etc.)

.53 Les aigües pluvials recollides de teulades o terrasses són filtrades i emmagatzemades de forma adequada i representen una font alter-

nativa d'aigua de bona qualitat. Segons la pluviometria local, aquest sistema permet el reg de zones ajardinades, la neteja de terres i
omplir cisternes d'inodors.

Compostadors comunitaris

.54

- Cal formació dels participants i inspectors tècnics que s'encarreguin del seguiment i manteniment del procés de compostatge.
- Redueix el cost de tractament dels residus.
- Disminueix el percentatge d’emissions de CO2 equivalent associat al servei de recollida i tractament de residus.
- Disminueix la proporció d’impropis en la recollida selectiva.
- Ús del compost resultant en l'agricultura i jardineria local.
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de vehicles elèctrics a la zona alta d'Arenys de Munt
.55 Carregador
Els carregadors de vehicles elèctrics estan tots a la zona del centre.

.56

Acotar la bretxa digital

Es tracta d’adquirir uns 15 ordinadors, connectar-los en xarxa pública i ubicar-los a equipaments públics, per exemple en el nou centre
cívic, amb la finalitat no tan sols d'aprendre ofimàtica, sinó noves tecnologies en general. Saber accedir a La Meva Salut, descarregar
resultats, inscriure's al SEPE, obrir un compte bancari, revisar comptes, navegar per Internet, comprar viatges, etc.

Creació d’habitatge social al municipi

pisos per destinar-los a la bossa d'habitatge social municipal. A Arenys de Munt necessitem pisos de lloguer social, habitatges,
.57 Comprar
a un preu assequible destinats a persones amb pocs recursos econòmics. És un dret bàsic al qual no s'acaba de donar cobertura.

Panells informatius, guia didàctica i exposició permanent sobre
la biodiversitat local

.58

1) Instal·lació de 2-3 panells informatius amb pòsters il·lustrats sobre la biodiversitat local per fer difusió del coneixement del medi natural. Els panells s'ubicarien a Can Jalpí, Lourdes i la cruïlla entre el camí de Can Sala de Dalt amb el camí d'Arenys de Munt al Fangar.
2) Elaboració d'una petita guia de vertebrats locals i els seus rastres, com a material didàctic d'ús escolar.
3) Exposició permanent sobre la biodiversitat local a la Central de Can Jalpí: fotografies, vídeos, plafons informatius, material natural
manipulatiu, etc.
Els pòsters dels panells, la guia i l'exposició permanent serien dissenyats per biòlegs i educadors ambientals del poble (La Central,
Durbec, Oreneta i La Germinadora) i il·lustrats per la Blanca Martí (il·lustradora científica).

Aprofitar contenidors de vidre i paper vells per fer refugi
i menjadores per als gats de carrer

el model d'altres municipis, com Sant Iscle i Sant Vicenç de Montalt, es podrien aprofitar els contenidors vells de vidre i paper
.59 Seguint
per reutilitzar-los com a espai de menjadora i refugi de les colònies de gats d'Arenys de Munt. Així aconseguim espais nets, endreçats i
agradables a la vista (ja que es poden fer murals als contenidors).

de viabilitat econòmica per a la compra del parc de Lourdes
.60 Estudi
Encarregar un estudi per veure de quina manera es pot adquirir el parc de Lourdes.
Instal·lar 10 cartelleres més al municipi

de Munt només hi ha 15 cartelleres per penjar cartells. A més, aquestes són petites i sovint estan col·locades de tal manera
.61 AqueArenys
només hi ha una banda útil. Necessitem instal·lar més cartelleres i que aquestes tinguin major superfície perquè a les actuals
només hi caben 9 cartells DIN-A3 i sempre estan plenes de coses del mateix Ajuntament.

Servei de suport a l'emprenedoria local

al municipi un gran gruix d'emprenedors i emprenedores que necessiten reciclatge continu, així com estar integralment assesso.62 Tenim
rats en matèria de formació, ajudes, subvencions, comunicacions, màrqueting, promoció de marca personal, i no només quan decideixen emprendre sinó durant tot el seu recorregut. Els cal un servei, amb cita prèvia i individualitzat, que els doti dels recursos que
necessitin.

Programes de salut i alimentació saludable per a totes les edats

i salut dels nens i nenes del municipi és un servei que ha quedat orfe des de la pèrdua del servei de pediatria. El progra.63 Lamaalimentació
de nen sa ha oblidat la importància de dotar als pares i mares que ho demanin de programes i assessorament en aspectes tan
bàsics com l'alimentació saludable i recomanable per als nostres fills i filles en els seus diferents trams evolutius.

