
  BUTLLETÍ INFORMATIU D'ESQUERRA REPUBLICANA                                           Núm. 42 – abril de 2014 

ANNABEL MORENO, CAP DE LLISTA D'ERC

El passat 13 de febrer vam escollir  Annabel Moreno i Nogué, actualment 
regidora, com a cap de llista per a les properes municipals. El fet que a 
ERC fóssim els primers a fer saber a la població qui tindrem al capdavant 
de l'equip només és rellevant 
en tant que és conseqüència 
de  mesos  de  treball  amb 
voluntat d’articular un grup de 
persones  solvent  i  renovat, 
amb ganes de treballar per a 
Arenys i alhora centrat en les 

dues prioritats que considerem essencials de cara al 
proper mandat: d'una banda, el compromís ferm amb 
el procés d'independència i amb la construcció de la 
República  Catalana;  de  l'altra,  els  valors 
republicans d'igualtat i justícia social per ajudar qui 
més ho necessita en temps de crisi. 
La proclamació de l'Annabel  com a cap de llista ha 
estat  molt  celebrada  per  part  dels  companys  de  la 
secció  local,  com  ho  demostren  les  paraules  d'en 
Quim Ponsarnau o d'en Marc Soler i  Colomer,  però 
també ha rebut el suport de persones com Joan Tardà 
o Joan Ridao. 

 



LA CAMPANYA DE LA NOSTRA VIDA

Eleccions europees
Ens esperen uns mesos apassionants i carregats de feina. 
Aquest proper mes de maig hem de fer sentir la nostra veu a 
Europa. Fins ara, la participació a les eleccions al Parlament 
Europeu  ha  estat  força  baixa,  però  aquest  cop  us  volem 
animar a votar més que mai perquè el nostre europeisme i la 
nostra  voluntat de ser estat quedin ben clares. Tenim la 
sort de comptar amb un excel·lent candidat: en Josep Maria 
Terricabras.

Referèndum d'independència #9N2014

Aquest  esforç perquè hi  hagi  una bona participació  a  les 
europees coincidirà amb la campanya de la nostra vida, una 
campanya  que  va  començar  el  desembre  passat  amb 
l'anunci  del  referèndum  d'independència.  A  Esquerra 
Republicana  estem  fent  tot  allò  que  podem  perquè  el 
compromís amb el  poble es faci  realitat,  perquè fins i  tot 
aquells que no volen la independència puguin votar-hi 
en contra si  és que volen continuar dins el  mateix Estat 
espanyol  que no els  deixa  votar.  Hem centralitzat  tota  la 
informació d'aquesta campanya en un web que us animem 
a visitar: www.votaresdemocracia.cat.

Eleccions municipals de maig de 2015

Votarem  i  guanyarem i  aleshores  serà  el 
moment de fer un nou país per a tothom també 
des dels ajuntaments. Per això són tan importants 
les properes eleccions municipals. I nosaltres, la 
gent de l'Oriol Junqueras,  de la  Marta Rovira, 
de  l'Alfred  Bosch i  de  tots  els  qui  estan  fent 
mans i mànigues perquè el mandat del poble es 
faci  realitat,  estem convençuts  que  no  voldrem 
deixar  el  govern  d'Arenys  de  Mar en  mans 
d'aquells  que  d'una  banda  treballen  pel  poble 
però  de  l'altra  contribueixen  a  l'escanyament 
econòmic,  social,  lingüístic  i  cultural  de  la 
Generalitat i del país. Tot un contrasentit. Tot un 
malbaratament  d'energies  i  de  recursos  en  un 
moment en què n'anem ben escassos.

 
De cara al  proper  mandat  necessitarem el  vostre  suport  perquè  tots els  regidors del  consistori 
estiguin  per  la  feina,  perquè  hi  puguem  comptar  al  llarg  de  la  transició,  la  construcció  i  la 
consolidació  de  la  República  Catalana.  No  ens  sobrarà  ni  un  suport.  Totes  les  opcions 
democràtiques són  respectables,  però  ens  hi  juguem massa  aquests  propers  anys  per  deixar 
Arenys de Mar en mans de persones que tinguin el cap lluny del país i de la gent. 

http://www.votaresdemocracia.cat/


Gemma Calvet a Arenys de Mar

El passat 12 de desembre, el mateix dia que s'anunciava que 
la  data del  referèndum seria  el  9  de novembre de 2014,  la 
diputada  Gemma  Calvet,  la  presidenta  d'ERC  al  Maresme 
Blanca Arbell i la regidora Annabel Moreno van explicar els 
detalls  de  la  querella  presentada  davant  la  justícia 
argentina  contra  els  crims  del  franquisme  amb  un  èmfasi 
especial  en  el  cas  del  President  Companys.  L'acte  va  ser 
organitzat  conjuntament  amb  les  JERC  del  Maresme  i  del 
Barcelonès Nord.

Exposició sobre Lluís Companys

A  propòsit  del  President  Companys,  del  12  al  19  de 
desembre es va poder veure a la Sala de Bótes del  Calisay 
l'exposició "Lluís Companys. Polític fins a la mort (1882-
1940)".  Si  no  la  vau  poder  visitar,  la  podeu  recuperar  a 
http://www.irla.cat/expocompanys. També us volem recordar 
que  tenim  oberta  la  convocatòria  del  “Primer  Premi 
d’Investigació Històrica d’Arenys de Mar”. 
Podeu consultar-ne les bases al nostre web:
http://locals.esquerra.cat/arenysmar/article/19830/i-premi-
dinvestigacio-historica-darenys-de-mar 

Preparem el proper mandat 

Som al darrer any de mandat i de cara al proper cal millorar 
moltes  coses.  No podem  perdre  cap més subvenció  ni 
cap fons FEDER com ha passat amb la platja del Cavaió o 
el rial del Bareu, que es va presentar fora de termini. Amb 
la recollida selectiva hem anat de concurs en concurs i 
d'al·legació en al·legació i ara amb les guinguetes sembla 
que es repeteix la història. No volem tornar a viure plens 
com  el  de  desembre  de  2011,  quan  el  govern  Fors  va 
suspendre  l'acord  històric  sobre  la  recollida  selectiva  per 
aprovar els pressupostos  amb el  PSC.  Els hauria pogut 
aprovar amb l'abstenció d'ERC, però va voler pactar amb 
el  PSC,  que  set  mesos  després  entrava  a  govern.  I  la 
inestabilitat ha continuat amb la dimissió del regidor Acero.  

La llei de l'avortament

Hem començat a fer trobades monogràfiques sobre qüestions com 
el medi ambient o la salut pública. El passat 13 de març vam parlar 
del  projecte  de  llei  de  l'avortament amb  l'exdiputada  d'ERC 
Georgina Oliva i  amb dues llevadores,  Míriam Gómez i  Mercè 
Soler i Colomer, que ens van donar una informació molt valuosa i 
van generar un intens debat entre les persones que van assistir a 
la taula rodona. 

http://locals.esquerra.cat/arenysmar/article/19830/i-premi-dinvestigacio-historica-darenys-de-mar
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MARC SOLER I COLOMER: 
“VEIG ALCALDESSA L'ANNABEL MORENO”

A la part final del mandat 2007-2011 vaig tenir l’oportunitat (i la gran sort!) de 
treballar en el  govern de l’Ajuntament d’Arenys de Mar amb l’Annabel, 
com a regidors del  grup municipal d’ERC, arran de la seva incorporació 
com a càrrec electe en substitució d’en Quim Ponsarnau, quan aquest es 
va incorporar a l’equip de la Consellera Carme Capdevila, al departament 
d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.
L’Annabel exemplifica,  al  meu  entendre,  la  superació  de  la  forma  més 
estesa d’exercir de regidor en l’àmbit municipal. Ella, més enllà de proposar i 
defensar davant l’equip de govern les actuacions en l’àmbit que té delegat, i 
traslladar aquestes directrius als tècnics de la seva àrea, s’arremanga com 
una més de l’equip i trepitja carrer per tal de garantir que les coses es facin i 
es facin bé. Aquest tarannà dista molt del d’aquell regidor que es limita a 

traslladar consignes als seus tècnics i a fer-ne la supervisió, en el millor dels casos, des del despatx i 
el dia de la setmana que toca.
L’èxit del complicat procés d’implantació de la recollida selectiva que l’Annabel va liderar i que 
alguns ja s’han carregat només s’entén des de la passió, el convenciment i la dedicació amb què 
l’Annabel  va fer partícips i  còmplices gran part  dels arenyencs i  arenyenques. En contrast amb 
aquell alcalde que només se sent còmode darrere el faristol i eludeix implicar-se en les actuacions 
del govern local, deixant que altres facin la feina, l’Annabel té l’actitud i les competències per conduir 
un equip de gent compromesa, capaç de donar un nou impuls a la governança municipal.
Mai fins ara, cap dona no ha tingut possibilitats reals d’accedir a l’alcaldia d’Arenys de Mar. No 
és que tenir una alcaldessa sigui un objectiu en si mateix, però seria una mostra de normalitat que 
això es produís, i més tenint en compte les fortaleses que ella aglutina per a l’exercici d’aquesta 
responsabilitat. Per moltes altres coses, però també per això que he volgut destacar, veig alcaldessa 
l’Annabel Moreno. 

PROPOSTA DE PLATAFORMA OBERTA 

L'elecció  de  l'Annabel  es  produeix  després  que  el  juny  de  l'any  passat  Esquerra  Republicana 
proposés a ICV, CUP i NEC la creació d'una plataforma ciutadana en què els partits quedéssim en 
segon terme per estimular la incorporació d'independents en un procés obert de primàries i treballar 
tots junts amb dues prioritats que compartim amb la immensa majoria de la població: volem que a 
l'Ajuntament d'Arenys de Mar hi hagi el màxim nombre de regidors i regidores compromesos amb 
la independència i decidits a fer, des d'Arenys de Mar, una República Catalana per a tothom. Vam 
pensar que valia la pena unir esforços per aconseguir-ho, per reduir la incidència negativa de la 
fragmentació del vot i del principi d'Hondt, però ICV va  rebutjar aquesta opció per poder dur-la a 
terme sols i la CUP no va considerar convenient valorar-la de manera pública. La gent d'ERC, amb 
l'Annabel al capdavant, ens refermem en aquestes prioritats i continuem treballant amb l'objectiu que 
obtinguin els millors resultats possibles. Voleu fer-ho possible amb nosaltres? 
Voleu que us informem de tot el  que estem preparant? Escriviu-nos a  arenysmar@esquerra.org, 
seguiu-nos  a  Twitter (@ercarenysdemar),  mireu  els 
vídeos  que  pengem  al  nostre  canal  de  YouTube 
http://www.youtube.com/user/ERCArenysdeMar o,  si  ho 
preferiu, visiteu la pàgina de Facebook de la secció local 
http://www.facebook.com/ERCArenysdeMar.  I  ara,  a  més, 
us animem a fer servir  la pàgina  “L'Annabel  t'escolta”: 
http://www.facebook.com/AnnabelArenys 
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