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ARENYS DE MAR, REPÚBLICA DE CATALUNYA
Continuem avançant en el procés que ha de dur-nos a un nou estat. 
Vista la simpatia que genera la monarquia, estem convençuts que la 
ciutadania voldrà que ens constituïm en República. Aviat començarà la 
construcció d'un nou país per a tothom i Arenys de Mar hi té una gran 
oportunitat.  És fonamental  que a  l'Ajuntament  hi  hagi  persones  que 
creguin en aquest nou país i en els nous municipis que en naixeran. 
Annabel Moreno, la regidora d'ERC, hi creu.

Al govern d'Arenys de Mar hi ha dos regidors del PP que, a diferència del 
que ha fet Carles Palomares a Girona, que ha plegat, no sembla que estiguin 
en desacord amb el partit de Montoro, Wert i Bárcenas. Més aviat al contrari, 
ja  que  Juanjo  Almansa  ha  entrat  recentment  a  la  junta  comarcal  dels 
populars.  Almansa  i  Quintero  són  del  mateix  partit  que  ens  escanya 
econòmicament des del govern espanyol, però l'alcalde Fors deu pensar que 
aquest és un detall sense importància. També deu trobar irrellevant mantenir 
un acord de govern amb quatre regidors del PSC que  marxen del Ple i el 
deixen sol quan els companys del PP presenten una moció que no els agrada. 

Aquest intent d'encabir dins d'un mateix govern formacions i persones 
amb  interessos  tan  contraposats  provoca  un  munt  de  grinyols  que 
acaben repercutint  en les  persones.  Així,  ens  trobem temes com el 
convent de les Clarisses, que el govern semblava decidit a comprar per 
1.800.000  euros.  La  regidora  d'Esquerra  Republicana  ha  defensat 
sempre la via de l'expropiació, però ha assegurat també que si el valor 
era d'1.200.000 euros i la compra es feia per 1.800.000 denunciaria 
aquest sobrecost innecessari. La pressió de la nostra regidora ha estat 
clau per aturar una compra que es pretenia fer sense tenir en compte 
uns informes que han acabat donant-nos la raó.

També ens dóna la raó l'evolució que està prenent la 
recollida  selectiva  porta  a  porta,  un  aspecte  que  la 
regidora  d'ERC  havia  cuidat  molt  i  que  en  aquest 
mandat, primer amb Juanjo Almansa i ara amb Santi 
Fontbona, s'està deteriorant. Pel que fa als problemes 
amb el col·lector de clavegueram, quantes vegades no 
hem sentit Annabel Moreno al Ple demanant que s'hi 
estigui al damunt i que es denunciï a la Fiscalia? Ni 
en la visita del conseller Santi Vila a la depuradora, el 
govern  no va ser  capaç  de cridar  l'atenció  sobre el 
problema i va caldre una reunió posterior forçada per 
la insistència de l'oposició. 
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Membres de la secció local amb el diputat  
d'ERC Marc Sanglas divendres 12 d'abril  
a Canet.



PER ARENYS DE MAR

Davant  d'un govern de CiU+PP+PSC+Solidaritat+Reagrupament+VIA que no té  ni 
rumb ni lideratge ni cohesió, Arenys de Mar té l'oportunitat històrica de fer un tomb a 
les properes eleccions municipals i des d'Esquerra Republicana estem decidits a fer-ho 
possible. Pensem que és l'hora de sumar, de construir, al marge de les sigles, l'espai 
polític perquè  Arenys  de  Mar  entri  a  la  futura  República  de  Catalunya  amb  tota 
l'energia que cal. Fent oposició amb ICV i amb la CUP hem tingut ocasió de constatar 
que  hi  ha  prou  bona  entesa  amb  els  regidors  i  regidores  que  representen  aquests 
projectes  a  Arenys  de  Mar.  Val  la  pena  aprofundir-hi,  treballar  perquè  el  nostre 
municipi sigui un model de justícia social i de desenvolupament personal i col·lectiu i 
un referent per al conjunt dels Països Catalans. Si som capaços de crear aquest espai i 
els arenyencs i les arenyenques ens hi ajudeu, estem convençuts que el 2015 o quan 
siguin les eleccions municipals del nou estat, entrarem en una nova etapa. Nosaltres hi 
posarem generositat, ganes, preparació i el que calgui.

PER LA REPÚBLICA DE CATALUNYA 

I si a Arenys de Mar volem sumar amb totes les persones i organitzacions amb qui compartim un model de 
poble, al Parlament de Catalunya hem sumat amb CiU perquè, malgrat les diferències en el model de país, 
amb ells podem fer, finalment, el camí cap a la República. I l'estem fent. Hem aprovat la Declaració de 
Sobirania i continuem fent tots els passos que cal d'acord amb el mandat democràtic del poble, tant al carrer 
l'Onze de Setembre com a les urnes el 25 de novembre. Caldrà, però, que entre tots defensem el país i les 
nostres institucions de govern davant l'ofec econòmic premeditat del ministre Montoro, que vol que aprovem 
uns pressupostos amb unes retallades que significarien el desballestament de la cohesió social. Els catalans 
i les catalanes paguem prou impostos per no haver de retallar ni un cèntim més, perquè ja no podem més i 
perquè és una  injustícia flagrant. Per això és vital que puguem decidir el nostre futur polític com més 
aviat millor, perquè cada dia que continuem dins l'Estat espanyol és un dia més d'agreujament de la crisi. 

Laia Martín i  
Romano, 
membre de la  
secció local i  
sociòloga.

EP! S'ACOSTA EL TORDERA BESÒS BATTLE GROUPS!
Per cinquè any consecutiu, les JERC Maresme i Barcelonès Nord organitzem el concurs de grups novells 
Tordera-Besòs Battle Groups. Aquest any ho fem en col·laboració amb la Plataforma per la Llengua 
Maresme i l'Ateneu Arenyenc.

En aquest concurs hi participen formacions musicals de joves de la comarca que canten en català. Aquest 
any hi participaran Martynni's, de Badalona, Caribús, de Vilassar de Mar, Bernat P-Skaire, d'Arenys de 
Munt, i Estrip, d'Arenys de Mar. El guanyador tocarà a la propera edició de l'Acampada Jove!

No us hi penseu! Us esperem el proper 24 de maig a l'Ateneu Arenyenc!


