Hola, em dic Núria Vilaró Brecha, vaig néixer el
14 de setembre del 1954 a Arenys de Munt i estic
casada, amb dos fills.

He nascut a Arenys de Munt. De petita vaig anar a les monges, un col·legi religiós al
Rial Bellsolell (on ara hi ha la biblioteca), fins als 16 anys, vaig haver de plegar perquè
en aquell temps era molt difícil tenir continuïtat per les famílies treballadores.
El meu desig era ser, el que diuen ara, assistenta social, però aquell any va morir la
meva mare i em va tocar anar a treballar al negoci familiar, que teníem un bar a la Riera.
Malgrat això sóc autodidacta. He anat aprenent en cursets el català (la meva llengua,
que no sabia perquè estava prohibida). Vaig anar a aprendre a cosir, durant molts anys.
Vaig anar a treballar a una empresa i hi feia les comandes, però al casar-me i tenir els
fills, vaig haver de plegar, amb tot això vaig fer durant 5 anys "història de l’art". Més
endavant vaig muntar un taller de confecció, durant 10 anys, però l’empresa que ens
contractava va tancar i aleshores vaig decidir muntar un negoci, on avui encara hi
segueixo.
El que més em motiva és estar al servei de les persones i el meu desig és ser útil com a
voluntària per ajudar a les persones del meu poble estimat, per això durant uns anys vaig
fer de catequista dels nens petits, fins que van fer la 1ª comunió. També vaig ser a la
PACAAM, Plataforma per salvar la Riera, on vaig ser membre de la Junta. També vaig
participar a l’AMPA d’Institut Domènec Perramon i del Consell Escolar, durant aquest
temps vam fer la biblioteca de d’Institut i és va omplir de llibres.
També, al 2006, vaig ser Presidenta d’ARENYS DE MUNT 2OOO, formació política
local que proposava una forma diferent de fer política, molt més participativa, en que
tothom podia fer aportacions i en que buscava la unitat per millorar el poble, superant
els enfrontaments partidistes que sempre acaben perjudicant a la comunitat. Aquesta
formació política va guanyar 4 eleccions municipals, 1995, 1999, 2003 i 2007 i va
governar Arenys de Munt des del 1999 fins al 2007.
Al 1992 vaig ser cofundadora de l’Aula Cultural, juntament amb l’equip que va liderar
Enric Camón. Avui encara és vigent com a Escola de Formació d’Adults Enric Camón.
Durant 25 anys vaig ser Presidenta de la Breda de l’Eixample.
Vaig col·laborar amb la creació 2008 de l’APAAM, Associació de la Part Alta de la
Riera d’Arenys de Munt, de la qual en sóc presidenta. És una entitat que va néixer per
resoldre les mancances estructurals del barri i dels pocs serveis que s’hi realitzen
aleshores.
També realitzo el manteniment de l’Ermita de Lourdes, a Sobirans. La meva tia, durant
molts anys, vigilava el bon funcionament de la gruta i al fer-se gran vaig agafar el seu
relleu. Ara estic vetllant per fer millores i per la neteja de la gruta, d’acord amb la
parròquia.
Soc membre fundadora de l’agermanament amb Feytiat, que es va començar al 1999,
encara soc a la seva junta.

També participo en el projecte RADARS, que es va crear fa dos anys com un servei de
voluntariat cap a les persones grans. És molt emotiu poder-hi ser i ajudar. S’està fent
molt bona feia.
Des de fa anys que també col·laboro activament amb el grup de cuineres fent dinars i
sopars populars col·laborant amb totes les entitats i associacions del poble que ens ho
demanen, especialment en totes les que es fan per recaptar diners amb finalitats
solidaries i vam recuperar l’escudella de recapta per Carnestoltes.
Com es pot comprovar i tots els que em coneixen saben que m’estimo molt Arenys de
Munt i que sempre m’ha mogut la cerca de la millora del nostre poble i de les
condicions socials dels arenyencs, per això presento el següent projecte polític:
Fer un geriàtric nou ( a Can Globus ) i un centre de Dia fent servir les dues cases i al
mig un ambulatori, quan arribem a 10.000 habitants passem a tenir mes serveis cal
doncs està atents.
Al porxo de Can Jalpí fer una sala polivalent amb servei de cuina equipada per
celebracions i a la façana exterior una barbacoa gran per us dels vilatans. Tenim la
masoveria oberta i amb personal els dies de festa per controlar alguna incidència.
Invertir amb aigua pròpia, recuperar pous i mines del poble que estiguin en desús, per
no dependre de la dessaladora.
Reserva de sol per equipaments, caldria consultar el pla general terrenys que pertoquen
el poble quan es desenvolupi una unitat d’actuació.
Arranjament el carrer de les Flors i obrir un pas a la Riera.
Fer un estudi per tenir pisos de lloguer per resoldre la precarietat de l’habitatge a preus
assequibles.
Actuacions per dinamitzar el comerç aprofitant que som un poble turístic ja que tenim
autoritzat obrir els diumenges. Per exemple fent paradetes i fires.
Recuperar el fil directe amb l’Alcalde una hora al matí al servei dels vilatans per buscar
solucions ràpides i senzilles.
Fer un agermanament amb pobles que tinguin com a patró del poble Sant Martí i poder
compartir idees i costums.
Intercanvi de Carrosses dels reis amb pobles veïns.

(Acomiadament)
Resto a la vostra disposició per totes les propostes i suggeriments
que em vulgueu fer arribar, amb el convenciment que entre tots farem
un Arenys de Munt molt millor i molt més solidari.
Arenys de Munt, 31 de gener del 2019
Podeu contactar amb mi a:
Facebook: https://www.facebook.com/nuria.vilarobrecha

