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Benvinguts i benvingudes, 
bienvenidos/das, كب الهأ, 
welcome, bienvenus/ues

al diari Tordera2020! 

Tot seguit ens presentarem, 
però primer ens agradaria 

parlar de Tordera.
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Digues la Teva: 
on tot va començar

De l’abril de 2018 al març de 
2019 vam portar a terme la 
campanya Digues la Teva, en 
la qual vam recollir, mitjançant 
xarxes socials, web, actes i 
trobades, les vostres opinions, 
queixes i idees de la població 
per tenir-les en compte en el 
programa. 

la il·lusió 
de la gent

El T20 és un grup de voluntaris 
i voluntàries units per fer 
possible el projecte d’Esquerra 
Republicana + Gent de Tordera  
+ Jovent Republicà i aconseguir 
un govern alternatiu 
a l'Ajuntament.

Persones de diversos perfils, de 
diferents edats i procedències, 
de totes les zones del municipi 
i amb un sol objectiu en comú: 
Tordera. 

Un equip fort i cohesionat 
amb molta il·lusió i ganes de  
Despertar Tordera.  



Tordera en      
l’actualitat

Anàlisi de l’estat actual del municipi

Tordera està adormit. 
Persianes abaixades, 
carrer buits, la segona 
renda familiar per 
habitant més baixa del 
Maresme1, oportunitats 
perdudes i joves i grans 
sense opcions d'oci els 
caps de setmana. 

Ara toca canviar-ho.   
1 Dades d’Idescat disponibles de 24 dels 30 municipis del Maresme Dissabte a la tarda. Gener 2019



Tordera2020 és el nom del projecte polític 
d’Esquerra Republicana, Gent de Tordera i 

Jovent Republicà. Aquest programa ha estat 
elaborat pensant en el Tordera dels pròxims 20 
anys. Aquestes propostes han estat pensades 
per dinamitzar econòmicament, socialment i 

culturalment el poble. Ens comprometem  
a iniciar aquestes propostes durant  

el primer any de govern (2020). 

El Tordera 
que volem
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1. Educació
Municipal
360º
Valors, Igualtat 
d’oportunitats i 
Educació 

Eduquem per 
transformar

Educació continuada 
pública dels 3 als 16 anys

Institut-Escola

Volem que les famílies de Tordera tinguin l’opció 
d’escollir un institut-escola dins l’oferta d’ensenyament 

públic, i així integrar i unificar tots els nivells amb 
educació continuada 3-16 anys. Per tal d’aconseguir-ho, 

amb un edifici no n’hi ha prou, es necesstita un 
Projecte Educatiu Municipal que servirà per: 

1. Equiparar l’escola pública amb la concertada.

2. Compartir el mateix projecte educatiu amb una 
coherència pedagògica entre infantil, primària i secundària, 

i facilitar les transicions entre nivells.

3. Tenir un millor coneixement dels infants i adolescents 
del centre i facilitar la feina de l'EAP, psicòlegs i educadors socials.

Marta Paset i el Conseller 
d’Educació Josep Bargalló

Impulsem un Projecte Educatiu 360º: 
l’educació que connecta temps, espais, aprenentatges 

i agents educatius al municipi. Impliquem-hi tota 
la comunitat per generar més i millors oportunitats 

educatives per a tothom.

1. Connectem els centres educatius, les entitats (socials, culturals, 
esportives, artístiques...) i l’Ajuntament per fer més eficient el treball 
conjunt, generant respostes eficaces a les necessitats educatives dels 

infants i joves.

2. Creem polítiques, projectes i campanyes educadores tant per a 
infants i joves com per a adults. Creem un poble amb valors.

Redefinim Tordera com un poble educador.

Per fer un poble on vulguem 
i puguem quedar-nos 
i en gaudim tots els dies.

9 Propostes per

Despertar
Tordera
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2. Ateneu Popular
Dinamisme Social i Cultural

Fem que Tordera disposi d’un 
espai de cultura i participació 
ciutadana. Un espai obert al poble 
i a la seva gent, un punt de trobada 
cèntric que afavoreixi la cohesió 
social intergeneracional i que doni 
sortida a les reiterades demandes 
de la gent jove i la gent gran del 
nostre municipi.

L’objectiu és aconseguir un espai 
dinàmic al centre, un punt de 
trobada per als torderencs i 
torderenques, amb serveis per 
cobrir les necessitats del jovent i 
que la resta de la població també 
se’l senti seu, obert a tota la 
ciutadania, entitats i col·lectius.

 Alguns dels usos de l’Ateneu Popular podrien ser: 

Punt d’informació 
a la ciutadania

Sala de Jocs Cafeteria Espai d’exposicions 
dinàmic 

Aules per a 
l’Escola 
d’Adults

Un espai de 
trobada per a 

joves així com per 
a gent gran. 

Apropar el Casal 
de Joves al centre 
i reorganitzar-lo

Una sala polivalent 
dotada de 

connectivitat 
i aparells 

audiovisuals

Una sala d’estudi 
que complementi 
els horaris de la 

Biblioteca. També 
puntualment amb 
horaris nocturns 

3. Projecte 
Agrari

Situem Tordera al capdavant de projectes 
agrícoles i ramaders a la contrada. Reactivem 
l’economia, impulsem el comerç local, generem 
noves oportunitats professionals i apostem pel 
producte de proximitat i de qualitat. Generem 
sinergies amb les poblacions veïnes per fer de la zona 
agrària de la Baixa Tordera un espai de referència.

1. Oferim noves oportunitats per tenir una sortida laboral.
2. Establim mecanismes per llogar terres a preus raonables.
3. Facilitem des del Departament de Promoció Econòmica l’accés 
als ajuts per tirar endavant aquestes iniciatives, en coordinació 
amb l’Oficina Comarcal del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, 
que orienta i acompanya en tots els seus tràmits i subvenciona els 
nous emprenedors per iniciar l’activitat.
4. Facilitem que el jovent pugui accedir al nou Cicle Formatiu de 
Grau Mitjà en Producció Agroecològica.
5. Creem un segell de venda de proximitat/marca municipal.
6. Fomentem la venda dels productes al mercat setmanal, als 
diferents restaurants i als comerços del poble.
7. Promocionem la producció local i productes de temporada.

Coliderem el projecte de l’Espai Agrari de la Baixa 
Tordera, sorgit el 2017 amb l’objectiu de dinamitzar 
l’economia del sector, fent que Tordera en passi  
a ser el principal actor. 

Dinamisme Empresarial, 
Comerç Local 
i Medi Ambient

Imatges del vídeo "El Despertar de Tordera"
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4. Reordenem 
el centre

1. Amb l’obertura de la 
ronda de circumval·lació, 
descongestionem de cotxes el 
Camí Ral i el c/Mes, pacificant 
els carrers del centre.

2. Reforcem la senyalització 
d’aparcaments disponibles 
per facilitar l’accés al nucli 
urbà. Fem un estudi de 
direccionalitat de la  
circulació viària per  
optimitzar la mobilitat.

5. Apropem els 
serveis a les 
urbanitzacions

Obrim els locals socials de les 
urbanitzacions i veïnats amb 
un servei de consergeria per 
portar-hi a terme diferents 
activitats com, per exemple: 
serveis municipals amb cita 
prèvia, servei de biblioteca, 
espai per als estudiants o 
punt de recollida/recepció de 
comandes dels comerços.

6. Dinamitzem la 
indústria i el comerç

Indústria:
1. Dotem de connectivitat 
i dels serveis adequats els 
polígons industrials.

2. Creem plans d’ocupació 
propis, per a aquelles 
persones que no poden 
accedir als plans d'ocupació 
convencionals. 

3. Creem una oficina gremial, 
per facilitar la contractació de 
treballadors locals, amb una 
borsa d’autònoms i petites i 
mitjanes empreses del poble.

Comerç:
1. Instal·lem panells 
informatius electrònics 
(agenda, comerç, empresa, 
promocions…).

2. Fem un estudi del mercat 
dels diumenges i treballem la 
millora de l’oferta i la qualitat.

3. Assessorem en l’obertura  
de nous comerços.

4. Subvencionem per eliminar 
les barreres arquitectòniques 
a l’accés als comerços.

5. Reinventem la  
Fira Mercat del Ram.

7. Habitatge 
       social

1. Ampliem el parc de 
lloguer social d’habitatges, 
mitjançant convenis amb 
propietaris i entitats 
financeres. Si cal, explorem la 
via de les sancions als bancs 
propietaris que es neguin a 
cedir habitatges (Llei 18/2007).

2. Creem el telèfon anònim 
antiocupa.

8. Consell 
Municipal 
de (S)Avis

Es tracta d’un òrgan de participació ciutadana, els membres 
del qual seran escollits per votació popular en un cens 
de ciutadans de més de 65 anys. Aquests representants 
estaran en contacte amb els departaments de l’Ajuntament 
i s’encarregaran de fer propostes, especialment enfocades 
a la millora de la situació de la gent gran, de la mateixa 
manera que també estaran a disposició dels diferents 
departaments per assessorar-los en allò que se’ls requereixi, 
aportant així la seva experiència i coneixement.

L’objectiu és recollir les inquietuds, les problemàtiques, 
els projectes i les expectatives de futur de la gent gran, 
promoure la comunicació entre les associacions i els  
grups d’aquest col·lectiu, i que tinguin veu i siguin  
visibles en el municipi. 

9. Govern obert i modern
1. Innovem la pàgina web de l’Ajuntament perquè sigui més 
accessible, més clara, més transparent i que s’hi difonguin 
totes les dades públiques. Volem un Ajuntament amb parets 
de vidre i que generi confiança als ciutadans.

2. Facilitem les gestions burocràtiques perquè no siguin un 
maldecap. Reiventem la pàgina web i les xarxes socials per 
millorar la participació ciutadana.

3. Donem una solució 
regularitzada a les 
persones que estan ocupant 
il·legalment per necessitat.

4. Coordinem-nos amb els 
diferents cossos de seguretat 
per combatre l’ocupació 
il·legal amb fermesa.



Propostes per Despertar Tordera Propostes per Despertar Tordera

Més propostes per a Tordera
A. Seguretat:
1. Il·luminem les zones i carrers foscos del 
nucli i els accessos a les urbanitzacions.

2. Potenciem la policia de barri amb més 
agents a peu de carrer i obrim l’oficina de 
la Policia Municipal en un horari més extens 
d’atenció als ciutadans.

3. Recuperem la gestió dels agents cívics.

B. Serveis Socials:
1. Actualitzem i fem un seguiment de tots 
els casos dels Serveis Socials de manera 
individualitzada.

2. Revisem el funcionament del banc dels 
aliments.

3. Potenciem la coordinació de personal 
tècnic i professionals perquè actuïn de 
manera multidisciplinar.

4. Vetllem per la igualtat d'oportunitats per a 
les persones amb diversitat funcional. 

C. Energia:
1. Comencem a implementar les energies 
renovables a Tordera per convertir-lo en un 
poble més sostenible.

2. Creem punts de càrrega per a  
vehicles elèctrics. 

3. Promovem el consum estratègic, amb 
empreses de proximitat i companyies 
responsables. També en els espais públics.

D. Habitatge:
1. Finalitzem i posem en marxa el Pla Local 
d’Habitatge, amb l’objectiu de fer anàlisi 
i diagnosi de la situació actual, i engegar 
plans d’acció relacionats amb la generació 
d’habitatge assequible, la rehabilitació i el 
planejament urbanístic del poble.

2. Promoguem activament el lloguer segur  
a través de l’Oficina Local d’Habitatge.

3. Potenciem les subvencions per  
rehabilitar habitatges.

4. Aturem els desnonaments bancaris. 

E. Civisme:
1. Apliquem sancions a les accions incíviques. 
Revertim la recaptació obtinguda a millorar 
l’aspecte del poble.

2. Campanya “Ell sol no pot”: proporcionem 
als propietaris dels gossos ampolles amb 
sabó per diluir-ne els orins.

3. Creem un sistema d’informació dinàmic 
d’incivisme a partir de fotos i denúncies 
aportades per la ciutadania. Fem un mapa 
de punts d’incivisme a Tordera i un pla 
d’actuació.

F. Medi Ambient:
1. Promoguem plans de gestió dels espais 
naturals i de la Tordera, i impulsem el 
coneixement de l’entorn natural. 

2. Incidim en la gestió de l’aigua: millorem 
la qualitat de l’aigua, el subministrament i 
iniciem un projecte de separació d’aigües 
pluvials.

3. Implementem la deixalleria mòbil (amb 
punts de recollida d’olis residuals domèstics) 
i ampliem horaris de la deixalleria existent. 
Millorem-ne la gestió. 

4. Prioritzem les polítiques de prevenció de 
residus per sobre de les polítiques de gestió i 
de tractament per abaratir costos.

G. Esports:
1. Impulsem un pla de promoció esportiva 
als espais públics amb la creació de circuits 
d’activitat física a l’aire lliure, en què es 
relacioni l’activitat física amb el coneixement 
del nostre entorn natural.

2. Fem conferències i xerrades amb la 
finalitat de millorar l’educació en l’esport des 
de la base, on s’involucrin també els pares i 
mares i entrenadors/es. 

3. Donem suport a les entitats esportives de 
base com a element vertebrador del poble 
aportant-hi recursos humans i personal 
tècnic des de l’Ajuntament.

H. Educació:
1. Municipalitzem la llar d’infants.

2. Incorporem al Consell Escolar Municipal 
tots els agents educatius del poble. 

3. Facilitem la mobilitat intermunicipal per a 
l'estudiantat mitjançant transport públic, com 
ara busos per anar a cursar cicles formatius 
a altres poblacions.

I. Urbanisme / Mobilitat:
1. Fem els carrers per als vianants eliminant 
barreres arquitectòniques i millorant les 
voreres de diverses zones i barris del poble.

2. Optimitzem el servei del bus urbà  
i de les urbanitzacions.

3. Fem zona de pàrquing de residents  
al centre.

4. Creem un circuit d’educació viària.

J. Salut:
1. Impulsem una Taula de Salut Municipal 
que serveixi d’instrument de coordinació 
i col·laboració de diferents agents per 
a la diagnosi, desenvolupament i línies 
estratègiques definides, amb l’objectiu 
d’activar accions promotores de la salut, 
i sumar recursos i projectes per assolir un 
poble més saludable.

2. Promoguem hàbits saludables i 
desenvolupem un pla específic de lluita 
contra l’obesitat infantil, mitjançant els clubs 
esportius i els centres educatius del municipi.

3. Eduquem sobre els recursos sanitaris dels 
quals disposa la població i sobre 
com utilitzar-los.

4. Seguim treballant per fer de tot Tordera un 
territori cardioprotegit. Instal·lem nous DEA 
i promoguem la formació en primers auxilis 
entre tota la població.

K. Cultura:
1. Obrim els equipaments culturals públics  
a la població.

2. Reactivem el Consell de Cultura.

3. Potenciem el nostre patrimoni històric  
i arquitectònic com ara la figura d’en  
Pere Botero, el Monestir de Roca-rossa  
o les ermites.

4. Organitzem cicles de música i teatre en 
diferents espais del poble, bars i places.

L. Joventut:
1. Creem una Borsa Jove de Treball perquè 
els joves que busquen feina tinguin un punt 
de referència.

2. Formem un Consell gestor de la Festa 
Major, format per una desena de persones 
(variables cada any) i que s’encarreguin  
de repensar i renovar els actes.

3. Creem un consell d’infants i joves.

4. Disposem d’un punt lila i LGTBIQ+  
a les festes que es facin al poble.

M. Gestió i Govern Obert:
1. Auditem els 
comptes de 
l’Ajuntament i 
creem la Comissió 
de transparència. 
Desenvolupem 
pactes d’integritat 
en la contractació 
pública.

2. Fem audiències 
públiques per 
exposar la feina 
feta, escoltar i 
retre comptes.

3. Revisem 
els convenis i 
subvencions amb 
totes les entitats 
perquè siguin 
equitatives.



Plànol de propostes

Niàgara Parc
Propostes: 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - A1 - A2 - C1 -  
E1 - E2 - E3 - F2 - H3 - G1 - I1 - I2 - J4 - K4

consulta les propostes que tenim 
per a cada zona de Tordera

Àgora Park
Propostes: 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - A1 - A2 - C1 -  
E1 - E2 - E3 - F2 - H3 - G1 - I1 - I2 - J4 - K4

Sant Pere
Propostes: 1 - 2 - 3 - 7 - A2 - A3 - C1 -  
E1 - E2 - E3 - F2 - H3 - G1 - I1 - J4 - K4

Terra Brava
Propostes: 1 - 2 - 3 - 5 - 
7 - A1 - A2 - C1 - E1 - E2 - 
E3 - F2 - H3 - G1 - I1 - I2 
- J4 - K4

Sant Daniel
Propostes: 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - A1 - A2 - C1 - E1 - 
E2 - E3 - F2 - H3 - G1 - I1 - I2 - J4 - K4

Mas Móra
Propostes: 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - A1 - A2 - C1 - 
E1 - E2 - E3 - F2 - H3 - G1 - I1 - I2 - J4 - K4

Fibracolor
Propostes: 1 - 2 - 3 - 7 - A2 - A3 - C1 - 
E1 - E2 - E3 - F2 - H3 - G1 - I1 - J4 - K4

Nucli urbà
Propostes: 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - A2 - A3 - C1 - C2 -  

E1 - E2 - E3 - F2 - H1 - H3 - G1 - I1 - I3 - K1 - J4 - K4

Sant Andreu
Propostes: 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - A2 - A3 - C1 -  

E1 - E2 - E3 - F2 - H3 - G1 - I1 - J4 - K4

Can Domènech
Propostes: 1 - 2 - 3 - 5 - 7 

- A1 - A2 - C1 - E1 - E2 - E3 - 
F2 - H3 - G1 - I1 - I2 - J4 - K4

Roca-rossa
Propostes: 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - A1 - A2 - C1 -  

E1 - E2 - E3 - F2 - H3 - G1 - I1 - I2 - J4 - K4

Les Ferreres
Propostes: 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - A1 - A2 - C1 -  

E1 - E2 - E3 - F2 - H3 - G1 - I1 - I2 - J4 - K4

Tordera Parc
Propostes: 1 - 2 - 3 - 5 - 7 
- A1 - A2 - C1 - E1 - E2 - E3 - 
F2 - H3 - G1 - I1 - I2 - J4 - K4



8. Joan Figueras
Tinc 19 anys i estudio Enginyeria de l’Energia. 

Compagino els estudis amb la militància al 

Jovent Republicà, la lluita contra la urgència 

climàtica i la defensa de la cultura catalana 

arreu del territori.

10. Jordi Tresserras
Tinc 52 anys i treballo en el departament 

d'administració i finances en una empresa. 

He entrenat equips base d’hoquei i 

col·laborat amb el bàsquet i l'ANC. 

12. Santos Luque
Tinc 48 anys i visc a Tordera des que era un 

nadó. Em dedico a la construcció. M’agraden 

les motos i practico la natació.

 

14. Àlex Gispert
Soc tècnic en educació infantil i treballo a 

l’escola Brianxa i a l’institut Tordària. Participo 

a La Peixera i soc president de l’Esplai El 

Garbell. 

16. Àlex Juli 
Centellas
Soc pagès des de 2015. Faig cultiu de 

verdures i horta. Fa dotze anys que formo 

part de la junta d’AV de Sant Daniel i set de la 

Colla de Diables.

9. Anna Serra
Tinc 41 anys, estic casada i soc mare d’en 

Max. Compagino la feina com a autònoma 

en el negoci d’automoció del meu marit amb 

la d’infermera a l’hospital de Blanes. Militant 

d’ERC, sòcia d’Òmnium i voluntària de la 

Creu Roja. Actualment soc regidora. 

11. Lluïsa Latorre
Vaig néixer a l’Esquirol, però visc a Tordera 

des de 1997. Soc metgessa en el Cap de 

Tordera i també escriptora. He publicat 

quatre llibres.

13. Teresa Pera
Em dedico prefessionalment a l’art i la 

docència. Imparteixo classes a la Facultat de 

Belles Arts de Barcelona, i en diversos centres 

privats. També he participat activament en el 

teixit associatiu i cultural del poble. 

15. Rosa Ruiz
Soy ama de casa y hace 44 años que vivo en 

Tordera. Me encanta andar y hacer deporte. 

¡Cada día me veréis en ruta! 

17. Montserrat 
de Diego
Vaig néixer a Tordera i estic jubilada. 

Col·laboro amb diferents associacions i en la 

lluita per l’alliberament dels presos polítics i 

exiliats. Les meves grans passions: la política, 

el teatre i les manualitats.

La Candidatura
1. Marta Paset
Torderenca de naixement, veïna del barri de 
Sant Andreu fins als 25 anys i resident al centre, 
em considero una persona inquieta, creativa, 
organitzada i polivalent, poso en valor la 
capacitat de treball en equip i saber escoltar 
abans de parlar. 

Preocupada per la situació política actual,  
pel retrocés democràtic, que posa en risc  
els drets que tant va costar assolir, em reafirmo 
en els valors republicans per fer país des del  
meu poble.

5. Natàlia Pérez

Vaig néixer a Barcelona però visc a Tordera des 

del 2004 i he viscut sempre en el centre, al Barri 

Vell, on soc la secretària de l’assoc. de veïns des 

de la seva creació, ara fa 4 anys. A més, soc una 

gran defensora de l’ecologia i del producte km 0.

6. Isaac Coronas

Tinc 25 anys, soc estudiant de Dret i futur advocat. 

Coordino el Consell d’Estudiants de la UdG i 

ostento la Secretaria Executiva del Consell de 

l’Estudiantat de les Universitats Catalanes. 

7. Marta Dalmau

Tinc 31 anys i soc de Tordera de tota la vida. 

Participo en l’Esplai El Garbell i l’associació La 

Peixera. Soc directora i monitora de lleure i, 

actualment, em dedico al sector del taxi.

2. Jordi Romaguera

Vaig néixer fa 30 anys a Tordera. He viscut a  

Mas Martí durant gran part de la meva vida.  

Des de fa 3 anys visc al barri de Sant Andreu.  

Soc biotecnòleg, treballo al sector farmacèutic i 

faig de regidor a l’Ajuntament.

3. Cinta Alcàcer

Tinc 40 anys i soc mare de dos fills. Vaig néixer i 

créixer a Badalona i fa 15 anys que vaig venir a 

viure a Tordera. Soc educadora social i infantil. 

Participo en tot tipus de voluntariat. Treballo a la 

llar d’infants municipal El Niu de Tordera.

4. Jesús Saltó

Nascut a Barcelona, des del 2000 torderenc de 

Sant Daniel, representant el poble des del primer 

dia, amb el futbol, bàsquet, assoc. veïns. Em 

defineixo com a extovertit, dialogant, implicat  

i perseverant en el treball.

amb llista 
cremallera 
(dona-home-dona-home...)



Un moviment 
amb molts 
supor  s

>> Una mostra de persones 
de l’àmbit local i nacional que 
volen fer possible el projecte  
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Portaveu al Senat per ERC 
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Roger
Rodríguez

Paco 
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Què tenen en comú 
Donald Trump i 
Tordera?
Un fill il·legítim al poble? Tordera, propera 
construcció d’un Hotel Trump? 
Fan de Sant Ponç?

No, per bona o mala sort, no és cap de les notícies mencionades. 
La relació amb el multimilionari americà ve de la mà de la 
política. Aquests últims mesos hem vist com les Fake News, bulos 
o, directament, notícies falses prenien força en els noticiaris. 
Aquest tòpic va agafar importància quan durant la cursa per la 
presidència dels EUA, Donald Trump va utiltizar un sens fi de 
notícies i perfils falsos a favor de la seva campanya. Fet que va 
ser durament criticat.  

Malauradament, a Tordera hem vist com aquesta tàctica també 
ha estat emprada (sí, també entre l’independentisme), sovint per 
difamar o per donar informarció falsa, i desemmascarar-ho és 
el deure de tots.

Mai es pot concloure al 100% que un perfil és fals sense una 
investigació policial, però diversos factors (com no tenir foto clara 
de perfil, tenir moltes amistats en comú però ningú sap qui és, 
o que només publica sobre o en contra un tema, entre altres) 
aixequen totes les alarmes que es tracti en efecte d’un perfil fals.

Perfils falsos torderencs 

2. Marta Corominas
(recentment eliminat)

Articles d’interès
Articles d’interès

L'Art i l'Artista
Escrit per Teresa Pera

Fa anys vaig decidir dedicar-me professionalment a l’art. No va 
ser una decisió poc meditada, ja que d'artista no s’hi neix i no 
tot s’hi val. No és fàcil, no trobes ofertes de feina com a artista a 
la secció d’anuncis del diari, per exemple. Però, més o menys i a 
contracorrent, si t’hi poses, te’n surts.

Aquesta escassetat de mitjans i oportunitats obliga els artistes a 
diversificar-se i a acceptar feines que no tenen res a veure amb 
l’art. Dediquem molts esforços a sobreviure econòmicament. 
Sovint, a més, aquests ingressos es destinen a la producció 
artística, ja que generalment costa molt de moure i de trobar un 
espai al mercat o en altres circuits alternatius.

Amb tot això, és difícil que plegar no passi pel cap d’un artista. 
Diria que cada dia revises si seguir en aquest camí. És una opció 
de vida que sempre navega entre la precarietat, el dubte, el 
desig i la responsabilitat, i per tant contínuament i intentes (ningú 
és perfecte) ser conseqüent amb el que fas i el que penses.

A mi m’agradaria que tothom fos artista. Sí, ja sé que sembla una 
contradicció, i tampoc hauria de ser una obligació es clar! Ni una 
illa pels utòpics, però d’aquesta manera es trencaria amb el mite 
romàntic de l’artista geni, l’especulació del mercat i les elits que 
ho maneguen tot. Conviuríem amb l’art d’una manera molt més 
natural i quotidiana.
 
Es podria començar a l’escola. L’art podria ser el concepte que 
vehiculés les altres matèries i no pas un residu de 30 minuts 
setmanals.
 
Perquè, què en fariem d’un món sense músics, sense escriptors, 
sense actors, sense dramaturgs, sense poetes, sense pintors?  
Tothom és necessari, tot forma part de l’engranatge.

Una obra d’art és el resultat, d’entre moltes altres coses, de  
l’època que ens toca viure, de l’esforç, de l’experiència, de 
la necessitat, de la prova i l’error, del món de les idees, de la 
investigació, de l’entorn, de la transmissió de coneixement, 
de formalitzar hipòtesis (…).  Des de l’art podem reivindicar, 
emocionar, sensibilitzar, singularitzar-nos, aprendre, canviar. 
Sobretot canviar.

L’art és viu, forma part de la cultura, ens acompanya des de 
l’origen i ens dona recursos per viure millor. No és quelcom estàtic 
i inconnex per tenir-nos adormits i controlats. No hem de deixar 
que les males gestions polítiques o mercantils, la immediatesa 
o les modes ens arrenquin allò que ens pertany. Per això és tan 
important l’educació i la defensa de la llibertat d’expressió sense 
cap retrocés ni prohibicions. 

L’art i la cultura són el nostre sotabosc.

Mort tipus 1, 2017. Ciment i bonsai. Dipòsit, 2019. Aquarel·la sobre paper.

Segueix-nos 
a les Xarxes 
Socials

Facebook
@erctordera
@gentdetordera
@joventtordera

Instagram
@erctordera
@mpaset.tordera
@joventtordera

Twitter
@erctordera
@joventtordera

Imatges cedides per Xavi Palomera

1. Marc Martínez 3. Paula Sanchez



Espai de Denúncia

Durant més de setanta anys, pares i avis han estat i estem pagant 
l'impost de la contribució per un pas privat a prop del Camí Ral. 
D’un dia per l’altre, l’actual Ajuntament hi va posar una placa on 
s'indicava que passava a canviar de nom i, a més a més, passava a 
ser un camí públic, sense avisar-ne els seus propietaris. Ho deduïm, 
perquè ningú ens ho va comunicar ni ens va donar cap explicació.

D’aquests fets ja ha passat massa temps, i malgrat les nostres 
constants reclamacions, l’única resposta que hem obtingut ha estat 
silenci administratiu, cosa que fa que ens sentim indefensos davant 
el nostre propi Ajuntament.  

El fet que el camí es digui d’una manera o d'una altra m’és 
indiferent. El que no m’és indiferent és que ens hagin obviat, ja 
que això vol dir que aquest govern classifica els seus conciutadans 
segons si són coneguts o poderosos, o no ho són.

Expropiació i silenci

Article escrit per Josep Gili

La Sara té 70 anys, és vídua i pensionista. Amb els seus estalvis va 
comprar fa 8 anys un pis a Tordera per estar a prop de la seva 
filla i els seus nets. Actualment la Sara ha de venir amb tren des de 
Badalona per poder visitar la seva família i cuidar els seus nets i no 
pot entrar a casa seva perquè està ocupada des de fa quasi un any 
i mig. Ella pateix perquè si algun dia cau malalta no podrà estar a 
prop de la família perquè la cuidin.

“Crea un sentiment d'impotència veure que la llei no t'ajuda tot i 
que és la teva propietat. Són els meus mobles i electrodomèstics, 
que m'he comprat amb els meus estalvi. NO ÉS JUST!”, ens explica 
dolguda.

Aquest estat d'ansietat en la seva edat avançada li està provocant 
episodis depressius. Des de Serveis Socials encara no l'han atès 
i li han ajornat la visita diverses vegades. Tot i les denúncies, 
l'Ajuntament va mantenir la persona ocupa empadronada en el pis.

“No hi ha cap mena de control sobre l'ocupació il·legal a Tordera? 
Des de l'Ajuntament no es fa res al respecte. Ningú se'n fa 
responsable. No donen cap mena d'assessorament ni ajut a les 
persones que pateixen aquesta situació de desemparament. La 
inoperància de l’Ajuntament fa que aquesta situació d'ocupació 
il·legal s'allargui més d'un any sense donar cap mena de solució. En 
quin poble vivim que no tenim cap mena de protecció?”, conclou.

Ocupació en  
primera persona

cas de Sara Moncunill

Com a famílies, ens sentim orgullosos de tenir l'oportunitat 
de poder portar els nostres fills i filles a l'esplai i creiem, 
tossudament i fervorosament, que el poble de Tordera també 
es pot sentir orgullós amb la possibilitat que els seus nens 
i nenes hi puguin anar. Perquè ells són el futur i una bona  
educació en el lleure, dins una entitat, els farà de ben segur 
uns ciutadans més compromesos, més participatius i més 
responsables amb el medi i el món que ens envolta.

L'Esplai El Garbell és un espai fantàstic on es diverteixen, 
comparteixen, s'esforcen, fan amics i amigues i sobretot juguen 
i aprenen jugant. Això és possible gràcies a un grup de monitors 
i monitores fabulosos que, d'una manera totalment altruista, 
acompanyen la mainada en aquesta gran aventura. 

Per continuar tirant-ho endavant cal un espai físic on poder-se 
trobar i parlar, organitzar, jugar, guardar el material, un espai 
on els 90 nens i nenes que en formen part i els seus monitors i 
monitores puguin fer les activitats de manera segura i efectiva. 

Les famílies els oferim suport i agraïment infinit. I el poble? Què 
els ofereix? Què els ofereixen els polítics, a part de dir-los bones 
paraules per la tasca que fan i de demanar-los, en alguns actes, 
que hi facin acte de presència? Un local provisional o que se'n 
podrà disposar ves a saber quan... Ells necessiten un local!  
No és una petició innecessària o capritxosa, és una necessitat  
real de fa molt temps, no valorada ni resolta, i sobretot urgent per 
seguir tirant endavant aquest fantàstic projecte. Necessitem un  
compromís per part dels partits polítics perquè el local de  
l'Esplai El Garbell deixi de ser un somni per ser una realitat.

Article escrit per La Veu del Garbell

Un local com cal 
per a l'Esplai El Garbell

Reunió El Garbell - ERC

Reivindicació d'El Garbell durant la nit de Reis

Estimats Reis Mags, 
Els últims 10 anys hem sigut bons. 

És per això que demanem un 

�����������������
�������

������������������
����

Gràcies

�
Acte de protesta a la Fira Mercat del Ram 

Espai de denúncia



Passatemps

HORITZONTAL  

1. Qualitat de dinàmic 
2. Fer sortir d’un estat d’indiferència    
3. Col·lectivitat considerada com a una unitat 
4. Entitat cultural i cívica 
5. Conjunt de tradicions i de formes de vida d’un poble     
6. Obligació contreta per una promesa     
7. Població petita, inferior a una vila o ciutat
8. Que deixa passar la llum de manera que poden veure’s els objectes a través seu.     
9. Lligam estret entre dones basat en el compartiment d’experiències, interessos, preocupacions, etc.       
 
VERTICALS                   
     
1. Canviar les coses aplicant noves idees    
2. El municipi més gran de la comarca del Maresme     
3. Conjunt d’actuacions destinades a augmentar el grau de coneixement i de sensibilitat de la societat
4. Forma de govern representativa, en la qual el càrrec de cap d’estat no és hereditari ni vitalici, sinó resultat d’una elecció popular  
5. Moviment que té com a finalitat d’aconseguir la igualtat política, econòmica i jurídica de la dona respecte a l’home  
6. Modalitat de llistes electorals, per tal d’afavorir l’equiparació de dones i homes a les institucions     
7. Ocasions
8. Persona que crea, desenvolupa i implanta un projecte empresarial.        
9. Conjunt de polítiques destinades a fer compatible el creixement econòmic i la preservació de la biodiversitat 
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Hortizontals
1. Dinamisme
2. Despertar
3. Entitat

4. Ateneu
5. Cultura
6. Compromís
7. Poble

8. Transparent
9. Sororitat
Verticals
1. Innovació

2. Tordera
3. Educació
4. República
5. Feminisme

6. Cremallera
7. Oportunitats
8. Emprenedor
9. Sostenibilitat

Solucions 
mots encreuats

Mots 
encreuats

Tira còmica

Uneix els 
punts

Passatemps



Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

20 21 22 23

27 28 29 30

24 25 26

C A L E N D A R I

19

Calendari de Campanya

Acte Central de Campanya
19 Maig - 19 h - Av. Països Catalans

(davant el col·legi Ignasi Iglesias)

Vine a escoltar totes les idees que tenim per a Tordera, 
amb actuacions i sorpreses en una jornada distesa!

Parades sobre 
Educació
De 16:00 a 17:00 h
davant els col·legis

13 Maig: Ignasi Iglesias
14 Maig: La Roureda

15 Maig: Serra de Miralles
20 Maig: Vedruna
21 Maig: Brianxa

22 Maig: Vedruna Infantil
23 Maig: Llar d’infants El Niu

Tour de Parades 
per Tordera

Dissabte 18 
10-11:30 h Roca-rossa i Niàgara P. 
12-13:30 h Les Ferreres i Àgora P.
16-18 h Nucli urbà i Sant Andreu

Diumenge 19
10-11:30 h Fibracolor i Sant Daniel
12-13:30 h Sant Pere i Mas Móra

+ informació a les xarxes socials

Vine a fer el toc:
Acte de cloenda

Divendres 24 de Maig
20 h - Plaça de la Concòrdia

Vine a fer el toc i a conversar 
amb nosaltres, servirem refrigeri 

per a tots els assistents

I el 26 de Maig, 
tothom a votar!


