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ELSCOCOUS

INÉS ARRIMADAS
Inés Arrimadas i Ciutadans han deixat de 
fer política per dedicar-se a destruir la so-
cietat catalana.   Mentre uns treballem per 
a fer un país millor per a tothom, ells basen 
el seu dia dia en dividir la soci-
etat, crispar cada una de les 
bandes i liderar autèntics co-
mandos nocturs amb l'objec-
tiu de trencar la convivència.

PERE ARAGONÉS
Pere Aragonès  és el nou vicepresident 
primer del Govern de Catalunya i Conse-
ller d'Economia;  Maresmenc de Pineda, 
ha estat a Arenys de Munt en nombroses 
d'ocasions, com en la presa 
de possessió de l'alcalde 
Joan Rabasseda, el 2015, i 
de ben segur que seguirà ve-
nint. Felicitats vicepresident!

QUIM TORRA
El president de la Generalitat va visitar 
Arenys de Munt en motiu de la inaguració 
del tram central de la Riera, i ens va felici-
tar per motiu doble: per la magnífica Riera 
que ens havia quedat i per ha-
ber sigut un mirall per tot Ca-
talunya en iniciar aquesta re-
volta independentista, des d'  
aquesta "Riera de la Llibertat".

PEDRO SÁNCHEZ
Pedro Sánchez i el govern del PSOE han 
demostrat que tots aquells que deien que 
la repressió i la manca de diàleg era cosa 
del PP i que amb els socialistes la cosa 
seria diferent o bé eren molt 
innocents o bé mentien. I és 
que no hi ha res més igual 
d'un espanyol de dretes que 
un espanyol d'esquerres...   

JUTGE LLARENA
Pablo Llarena, magistrat del Suprem en 
contra de la causa catalana, sembla més 
preocupat en ser  protagonista que en im-
partir justícia, cosa indigna per una perso-
na que hauria de ser garant 
de neutralitat. En aquesta 
competició per veure qui la té 
més grossa, potser la justícia 
europea li pararà els peus...

          ENTREVISTA A...

TÒNIA VILA
         "EL CAMÍ CAP A LA 
          INDEPENDÈNCIA ÉS LLARG 
          PERÒ ENS EN SORTIREM"

          ARENYS DE MUNT VISITA EL

PARLAMENT DE
CATALUNYA
           

          
JOSEP SÀNCHEZ
          CAP DE LLISTA D'ESQUERRA 
         PER LES MUNICIPALS 2019
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Ens trobem amb la Tònia Vila, la regidora d'Ensenyament, Cul-
tura i Festes, a la Masia de Can Borrell, us espai cultural que ben 
bé podria descriure la mateixa Tònia: discret, culte, amb història, 
personalitat i fermesa.
Per què has escollit can Borrell per trobar-nos?
M’agrada molt aquest espai d’Arenys de Munt. És cèntric però molt 
tranquil, ple de vegetació i la masia és molt maca. Aquí hi passen 
moltes coses al llarg de l’any; els plens, presentacions i tertúlies de 
llibres, cates de vins, mostra literària; reunions de tot tipus: políti-
ques, d’entitats;  hi ha l’arxiu històric, les puntaires i DonaViva. A l’era 
hi hem instaurat els concerts a la primavera i és un espai molt aco-
llidor. Hem netejat la cara al celler i aviat començaran les obres per 
rehabilitar el solar buit que hi ha al darrere on hi quedarà una plaça 
molt bonica, amb un escenari a diferents nivells, i enjardinada.
Què significa per tu Arenys de Munt? 
Arenys de Munt és el meu poble, on he nascut i on he viscut gran 
part de la meva vida, tot i que de jove també vaig viure a Arenys de 
Mar uns anys,
Com ha canviat Arenys de Munt des de que eres jove? 
Ha canviat moltíssim! Tenim un poble que ha sapigut conservar 
la seva idiosincràsia malgrat haver crescut molt els darrers anys. 
Tot i que la població s’ha duplicat des que era joveneta, la qualitat 
de vida és molt alta i tothom que ve a viure s’hi sent molt a gust. 
És un poble amb unes grans qualitats, tant humanes com des del 
punt de vista ambiental; vivim a prop del mar i a prop de la mun-
tanya i la riera ens connecta a tots dos ambients. Què més podem 
demanar? Aquests darrers anys el soterrament de la riera i la seva 
urbanització ha estat un canvi importantíssim per Arenys de Munt. 
Tot i que jo inicialment estava en contra del soterrament, un cop 
fet, no vaig trobar sentit a mantenir una riera de sorra que ja no 
es renovava i que s’havia trencat la dinàmica natural de la riera. La 
urbanització actual penso que és un encert, m’agrada molt perquè 
afavoreix que sigui un espai de comunicació, relació  i intercanvi. 
Què et va portar a la política?
Des de tota la vida que he sigut independentista i de ben jove ja te-
nia inquietuds polítiques, en el sentit de defensar el fet català però 
no tant en el d’exercir-la en primera línia. Va ser amb Joan Rabas-
seda que em vaig començar a implicar en política local i fins avui. 
Formo part de la Permanent Comarcal d’ERC i també soc conse-

llera comarcal. No tinc més aspiracions polítiques que les de servir 
Arenys de Munt i donar un cop de mà a nivell comarcal. 
Creus que es podria viure sense política?
Tot a la vida és política. Prendre decisions i defensar-les; des que et 
lleves i encens el llum ja és un acte polític perquè pagues impos-
tos i pots decidir amb quina companyia vols pagar la llum, a  una 
empresa de l’Ibex-35 o a una cooperativa de consum d’energies 
renovables.
Com es preveu aquest últim any de govern? i el futur? et veurem 
a les llistes? Esperes ser regidora? 
Aquest últim any de govern s’han de consolidar i acabar els pro-
jectes engegats. Estic encara molt il·lusionada per treballar i tinc la 
sort de formar part d’un equip que tenim molta energia i ens agra-
da molt treballar; Encara hi ha molts i grans projectes per Arenys 
de Munt i m’agradaria portar-los a terme.
De quins projectes ets sents orgullosa d’haver engegat? 
La consolidació de l’Aula de Formació d’Adults ha costat molts anys 
però puc dir que actualment està molt endreçada; l’impuls a l’es-
cola de música també ha estat molt satisfactori; en deu anys pas-
sar de 20 alumnes als 170 actuals és una fita molt important. Les 
inversions que s’han fet a les escoles i a l’escola bressol; la revista 
d’ensenyament; la recepció al professorat; M’agrada escoltar tots 
els col·lectius de les regidories que en sóc responsable i  intento 
ajudar-los en el que puc. A l’àrea de festes també hi hem treballat 
de valent per donar espectacles i activitats de gran qualitat i donar 
un caire més modern i innovador tot  respectant la tradició. Recu-
perar el Parc de Nadal la Neula també ha estat molt satisfactori. 
Tenim un poble amb molta canalla i famílies joves; és un públic 
que m’agrada cuidar. Cicles musicals com el Re-Vers,  l’Essencials o 
el Festival de Santa Florentina també han estat molt reeixits.
Molt aviat començarem el centre cívic, un equipament que fa mol-
ta falta a Arenys de Munt i ens donarà molts espais adequats, dig-
nes i necessaris per a portar a terme les nombroses activitats de 
les associacions. 
Sabem que estas involucrada en el col·lectiu de ERC Dones. Qui-
na és la vostra tasca i què significar per a tu aquest grup?
M’agrada molt formar part del col·lectiu de dones d’ERC. Encara te-
nim molta feina a fer en qüestions d’igualtat de gènere, hi ha enca-
ra moltes situacions quotidianes en les que s’han de superar molts 
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tòpics. Tenir plataformes com els col·lectius 
de dones és molt positiu perquè ajuda a vi-
sibilitzar les problemàtiques que patim les 
dones en molts camps; trencar el sostre de 
vidre, la bretxa salarial encara afecta moltes 
dones independentment del seu nivell aca-
dèmic o professional...
Ens consta que també ets una gran de-
fensora del medi ambient. És així?
Des de ben jove tinc molta consciència eco-
lògica i mediambiental; vaig formar part de 
diferents grups ecologistes defensant grans 
projectes comarcals com els ports, les plat-
ges o l’autopista. Intento ser conseqüent 
amb les meves idees i porto a la pràctica 

mesures encaminades a preservar el medi 
ambient; formo part de diferents coopera-
tives de consum responsable perquè cada 
gest que fem, per petit que sigui serveix 
de molt. M’agrada molt l’ornitologia i quan 
puc surto a veure ocells als diferents parcs 
naturals d’aquí i d’arreu. També m’agrada 
molt el mar, més que la muntanya.
La teva parella, en Jordi, és una peça des-
tacada de l'ANC a Arenys de Munt. Com 
ho heu gestionat a casa, sobretot en els 
moments que la relació entre l'Assemblea 
i Esquerra no han estat bones?
Hahaha! L’objectiu que tenim a nivell fami-

liar és el mateix. En Jordi és membre de 
l’ANC i els meus fills estan més a prop de la 
CUP que d’ERC però tots volem el mateix: 
la independència. És una qüestió de ritmes! 
Vas ser la representant de l’administració 
a Arenys de Munt pel referèndum de 1 
d’octubre. Un any després, quins records 
et porta aquella jornada històrica?
Va ser una experiència brutal. L’organització 
va ser molt complexa però les ganes i la il-
lusió eren tan grans que entre tots ho vam 
fer. Van ser setmanes molt dures però el re-
sultat molt satisfactori. Per mi ha estat un 
any molt molt difícil. Després del referèn-
dum, per la festa major, el meu fill gran va 

tenir un accident molt greu; el van atrope-
llar quan sortia de la universitat. han estat 
mesos molt durs i difícils però ens n’hem 
sortit. Ara puc dir que hem superat tots els 
obstacles del 2017 i això em dóna fortalesa 
per continuar acceptant els reptes que ens 
dóna la vida.
Aquesta setmana hem sentit que possi-
blement el judici pels presos polítics sigui 
al gener del 2019, com ho vius personal-
ment? Com viviu el partit tenir el presi-
dent a la presó?
és molt dur acceptar que companys i com-
panyes de partit estan empresonats o a 

l’exili. ERC és sens dubte el partit que més 
ha patit la repressió espanyola. Recompon-
dre l’estructura del partit no ha estat feina 
d’un dia, però ara  està fort i musculat. Pro-
va d’això és que tenim responsabilitats de 
govern, les enquestes ens son favorables 
i tenim cada dia més persones que se’ns 
apropen. Tenim la responsabilitat de con-
tinuar treballant per portar-los tots a casa i 
no defallirem fins aconseguir l’objectiu que 
és la república catalana.
Honestament, Tònia: creus que algun dia 
Catalunya serà independent? 
Sí, i tant! El camí cap a la independència 
és llarg però ens en sortirem. Tard o d’hora 

caurà com la fruita madura.
Ja per anar acabant, ens podries recoma-
nar algun llibre, pel·lículo sèrie que t'hagi 
agradat?
M'agrada molt la sèrie Borgen. Les protago-
nistes son dues dones, una periodista i una 
política que defensen els seus ideals mal-
grat les situacions complicade que viuen 
en el seu dia a dia.
Woody Allen també em diverteix molt i té 
pel·lícules molt bones, però si hi ha una pel-
lícula que m'agrada és "Els Ponts de Madi-
son". La interpretació dels protagonistes és 
extraordinària. ·

ESQUERRA, POSANT RUMB AL FUTUR
UN ANY DE GOVERN EN SOLITARI I UN MUNT DE PROJECTES PER ENDAVANT

L’impacte de la política nacional en el govern d’Arenys de Munt va provocar, ara fa un any, el trencament del pacte amb el PSC. 
Des d’aleshores, el govern en minoria format per cinc regidors i regidores republicans ha continuat complint els compromisos 
adquirits amb la ciutadania, executant el Pla d’Actuació Municipal 2015-2019, i fent progressar la nostra vila.

A hores d’ara ja són 189 els objectius del PAM2015-2019 assolits. Només en l’últim mig any de feina del govern d’ERC podem 
destacar la urbanització de la part central de la Riera i l’enjardinament dels escocells, les vuit pistes de pàdel i el bar-cafeteria al 
poliesportiu de Can Zariquei, la línia de subvencions per a les urbanitzacions, la resolució de problemàtiques històriques com la 
de l’antena de telefonia del cementiri o el pal elèctric de la pista annexa al Pavelló, l’adquisició de la furgoneta elèctrica i del camió 
ploma,  la reordenació de l’espai al voltant del Pi Gros i de la plaça de Sant Carles, el web www.visitarenysdemunt.cat en diferents 
idiomes, l’edició del “Llibre de les Dones d’Arenys de Munt” i el col·leccionable “L’abans d’Arenys de Munt”, la publicació de tota la 
informació econòmica rellevant a Govern Obert, etc. etc.

I recordem que la urbanització de la part central de la Riera i la seva integració amb la plaça de l’Església és avui una realitat 
perquè el Ple d’abril de 2016 va aprovar el corresponent projecte executiu. I és bo recordar que per aprovar-lo va caldre el vot de 
qualitat de l’alcalde. Només ERC i PSC hi van votar a favor i, sense aquesta aprovació, avui la riera encara estaria per urbanitzar.

El govern municipal continua al costat de totes les entitats i associacions arenyenques, amb totes les energies. Així, la subvenció 
de 200.000 euros per al Centre Moral obtinguda a través de la DIBA és una molt bona notícia que posa en valor el treball que s’ha 
fet conjuntament amb el Centre. Amb les actuacions en matèria d’accessibilitat, contra incendis, i actualització d’instal·lacions a 
l’edifici, en els propers anys tots els arenyencs podrem gaudir Centre amb infraestructures del segle XXI.

Tot i governar en solitari, pensem que queda ben clar que amb ERC al govern municipal continuem fent poble i fent país.

L’organització de l'1 
d'octubre va ser molt 

complexa però les ganes 
i la il·lusió eren tan grans 
que entre tots ho vam fer
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SESSIONS DE TREBALL DE LES 
REGIDORIES
REPASSEM TOT ALLÒ QUE HEM FET I PLANIFIQUEM TOT ALLÒ QUE FAREM

En els darrers mesos, l'equip d'Esquerra Republicana a Arenys de 
Munt ha realitzat diferents jornades temàtiques sobre les diferents 
regidories, liderades pels regidors republicans a l'ajuntament,
Fins al dia d'avui, hem realitzat les sessions d'"Economia, Promoció 
Econòmica, i Comunicació", a càrrec de Josep Sánchez; "Cultura, En-
senyament i Festes" a càrrec de Tònia Vila, "Esports, Sanitat i Gent 
Gran" a càrrec de Marta de la Iglesia; i "Espai Públic, Seguretat i Joven-
tut" a càrrec d'Àngel Castillo.
Durant aquestes sessions, repassem tot el que s'ha fet en cada un 
d'aquests àmbits durant aquest mandat i planifiquem quines han 
de ser les prioritats següents, tant per prioritzar aquests mesos que 
queden de mandat com per començar a planificar les línies mestres 
del que serà el programa electoral de les Municipals 2019. En aquest 
sentit, aprofitem que qualsevol arenyenc que tingui qualsevol pro-
posta ens la faci arribar per poder ser tractada en properes sessions, 
o que fins i tot ens la vingui a explicar personalment.

ARENYS DE MUNT VISITA EL 
PARLAMENT DE CATALUNYA
EL PASSAT DIVENDRES 18 DE MAIG ERC VA ORGANITZAR UNA VISITA 
GUIADA AL PARLAMENT DE CATALUNYA

La secció local d'Esquerra a Arenys de Munt va organitzar el pas-
sat 18 de maig una visita guiada al Parlament de Catalunya. 

La visita va incloure un recorregut per molts dels espais del Par-
lament, entre els quals l'escalinata principal, algunes de les sales 
on s'hi fan les comissions del Parlament, el Saló dels passos per-
duts, la sala Tàpies o alguns dels patis. Així mateix, vam aprendre 
molts dels secrets de l'edifici que fou concebut com a armeria 
de la Ciutadella des d'on Felip V bombardejava la capital de Ca-
talunya, i que gràcies als republicans Francesc Macià i Lluís Com-
panys fou reconvertit en seu de la sobirania dels catalans (1932).

Però sens dubte la joia de la corona fou la visita a l'hemicicle, on 
hi ha els escons dels 135 diputats i dels membres del Govern de 
la Generalitat. Allà, Mònica Palacín, Diputada d'Esquerra, ens va 
regalar diferents anècdotes de la seva vida com a diputada i va 
respondre les preguntes que li vam fer els assistents.

La foto final a l’escalinata principal va tancar una magnífica jor-
nada que tot aficionat a la política hauria de poder gaudir.

JOSEP SÁNCHEZ, CAP DE 
LLISTA A LES MUNICIPALS '19
SERÀ EL CAP DE LLISTA D'ESQUERRA PER LES MUNICIPALS DE 2019

El candidat d'Esquerra Republicana de Catalunya per a  les elec-
cions municipals de 2019 a Arenys de Munt serà Josep Sánchez 
i Camps. Així ho va escollir l’Assemblea local d'ERC del passat 11 
de maig, per unanimitat.

Sánchez va agrair la confiança a tot els militants i amics i va as-
segurar que liderarà un projecte potent i il•lusionant de cara a 
les municipals de l'any vinent, amb el convenciment de revalidar 
l'alcaldia d'Arenys de Munt per Esquerra Republicana i així  po-
der seguir implementant les polítiques de creixement actuals.

#FEMPOBLEFEMPAÍS   #FEMREPÚBLICA


