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Cap al primer any de mandat 
El proper 11 de juny farà un any del Ple en què Estanis 
Fors Garcia va ser investit alcalde d'Arenys de Mar. 
Anem cap al primer any de mandat i la gent 
d'Esquerra Republicana no en podem fer una valoració 
gaire positiva. La manca de lideratge de l'alcalde, les 
errades derivades de la deixadesa o la imperícia, la 
manca de seriositat i la improvisació constant són fins 
ara els elements més destacats del mandat. El passat 
mes de març vam penjar al nostre web una sèrie 
d'apunts en què fèiem balanç dels primers nou mesos 
de govern d'Estanis Fors i el seu equip. Els podeu 
llegir a l'adreça http://locals.esquerra.cat/arenysmar/
actualitat, on els trobareu completats per una infinitat 
d'enllaços a notícies, apunts de bloc i vídeos. En 
aquesta Almorratxa  us proposem també de fer un 
repàs ara que s'acosta el primer any de mandat

La llista encapçalada per Estanis Fors va ser 
efectivament la més votada, però en termes 
comparatius va tenir uns pèssims resultats. No podem 
oblidar, a més, tot un seguit de promeses fetes en 
campanya electoral amb l'objectiu d'obtenir vots i 
prou, com quan Fors  va assegurar del dret i del revés 
que no hi hauria dedicacions exclusives, cosa que no 
ha complert.  Ben aviat, al juny mateix, la regidora 
Annabel Moreno va denunciar el tarannà de l'alcalde 

en un apunt a Arenyautes on deixava constància que 
l'alcalde cridava els partits a formar govern sense 
propostes concretes i d'una manera ben poc 
seriosa. Alguns, com el regidor Acero, ja tenien 
decidit que volien la Regidoria de Comerç “peti qui 
peti”, com deia Marc Soler i Colomer en un apunt, 
encara que fos pactant amb CiU i PP  en  nom de  
Solidaritat  i Reagrupament i negant tant el pacte com 
la condició de regidor de govern.  Com que l'intent 

d'engany no va sortir bé, ara Acero ja no amaga que 
és plenament regidor de govern, cosa que no el priva 
de buscar cert protagonisme als plens, on ja ha 
patinat en més d'una ocasió.

El mes de juliol començava amb un relatiu optimisme 
quan vèiem que, malgrat la desorientació inicial, el 
sentit comú assistia alguns membres del govern que 
optaven per reconèixer i continuar la bona feina 
feta per la nostra gent a les regidories de Medi 
Ambient i Obres i Serveis. Lamentàvem, això sí, que es 
presentessin com a iniciatives pròpies. En tot cas, la 
primera alcaldada no va trigar a arribar: Estanis Fors 
va decidir treure les jardineres que s'havien posat a la 
plaça de l'Ajuntament pel Flors i Titelles de 2010 “per 
evitar que els personatges que conviuen a la plaça les 
facin servir com a cendrers i com a pixadors”. Tot i 
que decisions com aquesta ens refermaven en la idea 
de no voler formar part d'aquell govern, algunes 
persones ens acusaven injustament de desentendre'ns 
de la política arenyenca, cosa que vam desmentir en 
un article a L'Almorratxa de juliol en el qual 
explicàvem que no ens en rentàvem les mans. 
Explicàvem  per què no vam votar a favor de la 
investidura d'Estanis Fors però tampoc en contra d'ell 
com a força més votada i per què no vam acceptar 
formar part del nou govern. Abans no s'acabés el mes 
vam tenir un altre Ple en què el govern pretenia 
aprovar una suspensió de llicències que l'oposició va 
aconseguir aturar. No seria pas la darrera vegada que 
el govern perdés una votació que portava a Ple, però 
això aleshores encara era anecdòtic. El que realment 
preocupava era veure com es volia resoldre un cas 
amb una suspensió de llicències generalitzada que 
hauria afectat l'activitat econòmica de la vila i que això 
passés precisament amb aquells qui s'havien erigit en 
defensors del comerç. A les portes de les vacances, 
CiU, PP i Acero ja havien donat prou mostres del que 
podia passar en aquest mandat.

A l'agost hi va haver diversos temes que ens van tenir 
ocupats i preocupats. Per exemple, la gestió del 
rebuig a la ubicació del centre de culte islàmic, el 
mercat dels dissabtes o la resolució final del projecte 
de regeneració mediambiental de la platja del Cavaió. 
Marc Soler i Colomer va penjar un apunt sobre el 
mercat setmanal arran de la notícia de Ràdio Arenys 
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que recollia la intenció del regidor de govern 
Alejandro Acero de debatre'n al Consell de Promoció 
Econòmica la prohibició en dies festius. No tot era 
negatiu, però, a la gestió del govern. Vam començar 
l'agost donant la benvinguda als perfils de twitter 
creats. Ens va semblar una bona iniciativa i així ho 
vam expressar, encara que posteriorment ens hagin 
acusat, sense raó, de fer una oposició 
sistemàticament destructiva. Pensem que és important 
que l'Ajuntament tingui presència a les xarxes socials. 
En aquell apunt vam demanar que al Twitter de 
Turisme s'incorporessin altres llengües a banda del 
català, cosa que el govern va fer i que agraïm. Avui, 
però, hem de tornar a denunciar que des del 30 
d'octubre no s'ha fet cap piulada més des del perfil 
@Turisme_Arenys. Rebutgem la idea que només calgui 
piular els mesos d'estiu. Cal una feina constant tota la 
temporada.

El curs polític començava al setembre amb una doble 
preocupació: d'una banda, una davallada en la 
recollida selectiva que amenaçava de tirar per terra 
tot allò que tant havia costat fer; de l'altra,  que el 
govern no es movia per assegurar-se la realització 
del projecte de regeneració mediambiental de la 
platja del Cavaió, un projecte que perdríem si no 
s'executava i els diners del qual no podríem destinar a 
res més. Per això l'oposició vam tornar a unir-nos per 
portar a Ple una proposta de resolució que instava el 
govern a fer tot allò que estigués al seu abast perquè 
el projecte s'executés. I vam guanyar la votació, però 
el problema continua damunt la taula i per desgràcia 
no sembla que hagi d'acabar en una solució 
satisfactòria. Al Ple del 22 de setembre, Esquerra 
Republicana va fer un seguit de precs i preguntes 
que feien referència a la deixalleria mancomunada, al 
carril bici, al contracte de rènting de la màquina 
escombradora Dulevo o a l'ús del web municipal per 
anunciar temes propis de la vida privada de l'alcalde 
com va ser el cas del naixement de la seva filla. Abans 
d'acabar el mes, però, també va fer falta denunciar la 
retirada de les jardineres que protegien els vianants 

de la Riera a l'altura de la plaça de l'Església, una altra 
decisió del govern que no vam compartir en absolut.

A l'octubre vam denunciar la participació del Sr. Xavier 
Masgrau, aquell gerent que havia de treballar sense  
cobrar,  a  la  Tribuna   Política de Ràdio Arenys amb 
el grup municipal de CiU.  Enteníem que no era un 
càrrec electe ni formava part del grup municipal, per 
la qual cosa no era apropiat que hi intervingués. El fet 
que no hi hagi tornat ens dóna la raó. El Ple del 26 
d'octubre aprovava quatre mocions presentades per 
Esquerra Republicana: una per adherir-nos a 
l'Associació de Municipis per la Independència, una 
altra perquè el nostre Ajuntament seguís les passes de 
Sant Vicenç dels Horts i denunciés l'espoli fiscal que 
l'Estat imposa als municipis dels Països Catalans, una 
tercera moció contra l'ús d'animals als circs i una de 
darrera per la continuïtat de les escoles taller. Tot 
això, al marge de diversos precs i preguntes que la 
regidora va recollir un cop més en un apunt al seu 
bloc el 2 de novembre.

Al novembre hi va haver tres plens o, segons com es 
miri, quatre i tot: el dia 9 es va convocar un Ple urgent 
per aprovar les ordenances. L'equip de govern s'havia 
adormit i de sobte va haver de convocar aquest Ple 
urgent sense haver tingut temps de consensuar ni de 
presentar res. El Ple va derivar en un seguit de 
despropòsits que van obligar a convocar-ne un de 
nou per la mateixa nit. Al final l'equip de govern va 
haver d'admetre la precipitació. El dia 16 es va 
convocar un tercer Ple en què es portava a aprovació 
l'extensió de la recollida selectiva porta a porta a la 
resta del municipi i el conveni pel desenvolupament 
urbanístic del sector Bareu-Paraiso com a elements 
més destacats. Quant a la recollida selectiva, però, al 
cap d'un mes tot allò acordat esdevindria paper 
mullat. Finalment, el 30 de novembre es va convocar 
el darrer per aprovar una modificació de crèdit. La 
improvisació, la imperícia i el desgovern 
començaven a encendre moltes alarmes, però 
encara havien de passar més coses. Dilluns 29 de 
novembre, per cert, va tenir lloc una assemblea de la 
secció local d'Esquerra Republicana de la qual va sortir 
una nova Executiva formada per Joaquim Doy i Gorina, 
Laia Martín i Romano, Xavier Mir i Oliveras, Annabel 
Moreno i Nogué i Marc Soler i Colomer.  

Al desembre va esclatar una crisi de govern entre CiU i 
el PP arran d'uns pagaments pendents de la Policia 
Local. El punt d'inflexió del mes i probablement del 
mandat, però, va ser la suspensió de l'acord pres al 
novembre sobre la recollida selectiva. Era una de 
les condicions imposades pel PSC per aprovar els 
pressupostos. El govern Fors els hauria pogut aprovar 



amb l'abstenció d'ERC, però va voler pactar amb el 
PSC amb totes les conseqüències d'aquesta decisió. La 
regidora Annabel Moreno va expressar la seva tristor i 
decepció en un apunt al seu bloc i vam decidir  
explicar-ho a través d'un vídeo que trobareu al nostre 
canal de YouTube (http://www.youtube.com/
ercarenysdemar) i que ja han vist prop de 500 
persones. L'actitud irresponsable tant de CiU com del 
PSC va tenir, això sí, una primera conseqüència: 
estrènyer els vincles entre Esquerra, CUP i ICV com a 
partits de l'oposició.

Després del punt d'inflexió produït al Ple de 21 de 
desembre de 2011 i enmig de rumors persistents que 
el PSC tenia pensat arrodonir la jugada entrant a 
govern, la gent d'Arenys es va trobar amb un fals 
rumor escampat per l'alcalde Fors: que la regidora 
d'Esquerra  Annabel Moreno li havia ofert entrar a 
govern. A la revista L'Agenda, el periodista Enric 
Sierra ho havia publicat donant-ho per bo sense cap 
interès a contrastar-ho amb la regidora. Vam haver de 
desmentir-ho al web. Posteriorment, l'alcalde va 
refermar-s'hi públicament i va dir que era la seva 
paraula contra la de la regidora. Entenent que es 
tractava d'una operació de distracció o de neteja de 
mala consciència, sotmetem a la consideració de 
tothom quin valor pot tenir la paraula de l'alcalde 
vistes les promeses electorals incomplertes i els 
acords de Ple suspesos. Al primer Ple de l'any, que va 
tenir lloc el dia 18, vam portar a votació una moció, 
consensuada amb la CUP i ICV, per declarar Arenys 
de Mar moralment exclosa de la monarquia 
espanyola. La votació va ser força rocambolesca una 
altra vegada. 

Si el Ple de desembre de 2011 apuntava a una entesa 
entre PSC i CiU que podia resoldre els problemes d'un 
govern en minoria, el 15 de febrer un nou Ple ens va 
obligar a matisar aquestes expectatives: es va obrir un 
nou escenari que encara no sabem on ens pot acabar 
portant. A les improvisacions del govern que ja hem 
denunciat s'hi va afegir la voluntat 

desestabilitzadora del PSC amb la intenció de 
vendre cara la seva entrada al govern. El govern 
portava a aprovació el nou conveni amb l'empresa 
COMSA i ens havia dit que ja tenia pactat el suport 
dels socialistes, però el vot negatiu de darrera hora 
del PSC va fer que l'abstenció que inicialment havíem 
anunciat malgrat no estar-hi d'acord passés a 
permetre'n l'aprovació, cosa que hauria estat 
paradoxal. Per això hi vam votar en contra. Això va 
provocar una clara sensació d'inestabilitat del govern 
en minoria, que potser era l'efecte buscat pels 
socialistes. D'altra banda, els membres d'aquest 
govern no deixaven pas de sorprendre'ns, com quan 
Soraya Real va desprestigiar gratuïtament el tècnic de 
Medi Ambient acusant-lo de no voler fer un informe 
favorable a una actuació seva o quan Belén Quintero 
va negar haver dit que seria permissiva amb els 
incívics que estacionen hores al carril bici i  que no els 
multaria, cosa que certament havia afirmat en un Ple 
anterior.

Al darrer Ple celebrat abans de la publicació d'aquest 
butlletí, el de març, han tornat a sortir algunes de les 
qüestions centrals d'aquests primers mesos de 
mandat. Hem vist, per exemple, que el govern 
reconeixia que el model de recollida selectiva porta 
a porta havia generat uns ingressos de 117.000 
euros el primer any, cosa que deixa en evidència el 
mal acord a què van arribar govern i PSC. També hem 
vist nous episodis d'improvisació, de desgovern i de 
manca d'intel·ligència i de tacte en el tema de la 
mesquita o centre cultural islàmic, cosa que ens 
preocupa ara que ja sabem que Plataforma per 
Catalunya té intenció de presentar candidatura a 
Arenys de Mar a les municipals de 2015.

En resum, veiem un alcalde que no té capacitat de 
lideratge, que va d'una banda a l'altra segons com 
bufa el vent, que no té l'autoritat ni la intel·ligència 
necessàries per donar als plens el to que hi voldríem 
trobar. Veiem un govern en minoria que encara no ha 
entès que això l'obliga a treballar molt més i amb una 
actitud molt més constructiva per aconseguir els 
suports necessaris; un govern on conviuen, no ho 
oblidem, dos regidors del PP amb un regidor 
suposadament independentista de Solidaritat, 
Reagrupament i VIA. Encara no descartem que, en un 
futur no gaire llunyà, aquest govern Fors tan feble rebi 
el suport d'un PSC que sàpiga aprofitar-se'n en favor, 
és clar que sí, dels seus mil votants i escaig, però no 
pas del conjunt d'Arenys de Mar, com ja s'ha pogut 
comprovar. 
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Joan Puig i Massuet, 25 anys 
de militància a 

l'Esquerra Republicana de 
Catalunya

El passat 1 d'abril va fer vint-i-cinc anys que 
l'arenyenc Joan Puig i Massuet es va fer militant 
d'Esquerra Republicana. És un quart de segle de 
compromís, una cosa que val la pena explicar en 
aquests dies que ens ha tocat viure, en què alguns 
voldrien veure certes organitzacions polítiques ben 
afeblides. Tant la naturalesa de l'Estat espanyol com 
les polítiques de dretes d'aquí i d'Espanya són a 
l'origen d'Esquerra Republicana de Catalunya, nascuda 
per combatre'ls, per defensar la independència, la 
justícia social i els valors republicans. El nostre partit 
pateix doblement o triplement les envestides 
desgastadores d'aquestes instàncies. Per això, trobar 
persones que fa vint-i-cinc anys que militen en un 
partit és motiu d'orgull i de satisfacció, oimés quan 
aquest partit ha viscut certament etapes de convulsió 
pròpies d'aquell que té objectius difícils d'assolir i 
causes que durant molt de temps s'han considerat 
perdudes i que ara sabem que tenim a l'abast. Hem 
volgut tenir una breu conversa amb en Joan per 
valorar aquests vint-i-cinc anys. Si aquests dies el 
veieu per la Riera, feliciteu-lo!

Què et va portar a ser militant? Per què vas triar 
ERC?
Vaig llegir un  article de  Josep-Lluis Carod-Rovira  a  
l' Avui,  que es titulava “Refundar ERC”. L'article 
sintetitzava el que jo pensava: ERC era l'eina que 
necessitàvem,   era   el   partit   que   podia   aglutinar 

l'independentisme. Aquell dia em vaig afiliar a ERC. De 
fet, a casa meva es respirava un ambient catalanista i 
republicà. El meu avi i el meu pare simpatitzaven amb 
ERC, però sobretot va ser per l'article de Carod-
Rovira.

Què destacaries de les teves vivències com a 
militant d'aquests 25 anys?
Doncs han estat 25 anys que han passat volant, però 
plens de coses positives. Vam començar que el partit 
era residual a Arenys de Mar i li vam donar visibilitat 
fins a aconseguir tres regidors l'any 1999, cosa que 
ens va permetre tenir l'alcaldia posteriorment, a la 
segona part del mandat, amb en Joaquim Ponsarnau.

Com veus el futur del partit i el del país?
El país el veig desorientat i sense lideratge. Però ens 
en sortirem, quan hi hagi una majoria parlamentària 
que, com la majoria social ja existent, vegi que la 
independència és l'única solució. El partit també el 
veig una mica desorientat. Els últims anys s'han 
comès errors estratègics importants. Els 
independentistes, en general, tenim la pell massa fina, 
hem de ser més pragmàtics. Hem de tenir paciència 
amb la nova direcció, crec que anem pel bon camí.

I el d'Arenys de Mar i la secció local?
A Arenys de Mar falta i ha faltat lideratge. L'alternança 
és positiva però pràcticament cap equip de govern ha 
governat més d'una legislatura i no s'ha pogut 
planificar a llarg termini Això té conseqüències per al 
present i per al futur, però sóc optimista: sabrem 
trobar el nostre paper al Maresme. La Secció local, la 
veig amb una forta vitalitat i amb moltes ganes, les 
persones passen i el projecte continua, i això és el 
més important.

Web d’Esquerra Arenys de Mar
http://locals.esquerra.cat/arenysmar

La nostra pàgina a Facebook
http://www.facebook.com/ercarenysmar

El nostre perfil a Twitter
http://twitter.com/ERCArenysdeMar

El nostre canal a YouTube
http://www.youtube.com/ERCArenysdeMar

Descansi en pau Maria Valls i Pigrau

El dia 11 de desembre de 2011 ens va deixar la nostra militant històrica 
Maria-Loreto Valls i  Pigrau a l'edat de 86 anys. La Maria, vídua de Josep 
Maria Puigvert, també militant històric d'ERC, va formar part de les llistes 
municipals fins a les darreres eleccions del passat 22 de maig i 
representava una de les icones, al municipi, d'aquest partit amb vuitanta 
anys d'història. La seva militància a Esquerra Republicana va ser un 
exemple de memòria i de persistència en les conviccions republicanes. 
Descansi en pau, doncs. El nostre condol més sentit per a la família, els 
amics i totes les persones que l'han coneguda i se l'han estimada. 
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