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ENTREVISTA A...

RAMON PUJOL
NOU PRESIDENT DE LA SECCIÓ LOCAL 
D'ERC D'ARENYS DE MUNT

PRIMER MIG ANY DE LEGISLATURA.

BALANÇ GOVERN
MUNICIPAL
ENCAPÇALAT PER ERC

JOAN RABASSEDA, 

SECRETARI DE L'AMI
VA SER ESCOLLIT PEL MANDAT 2015-
2019 A L'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS 
PER LA INDEPENDÈNCIA

PRESENTEM EL

NOU GOVERN LOCAL
MÉS D'ESQUERRES I MÉS 
INDEPENDENTISTA

ARENYS DE MUNT ESTRENA NOVA DECORACIÓ NADALENCA

LA SECCIÓ LOCAL D'ERC D'ARENYS DE MUNT US DESITJA UN BON NADAL I UN FELIÇ 2016, EN EL QUAL 
POGUEM SEGUIR AVANÇANT PER ACONSEGUIR LA PLENA LLIBERTAT NACIONAL.

ELS
COCOUS

MARIA DAUMAL
Estem molt satisfets amb la 
feina de la Comisionada de 
Joventut i Festes, Maria Dau-
mal. Feia anys que Arenys de Munt no tenia 
una nit jove com Déu mana, i en gran part 
ha estat feina seva. Totes les opinions són 
respectables, però fóra bo deixar treballar 
a la gent abans de llençar-la als lleons.

VILATANS ARENYENCS
Orgullosos dels arenyencs que 
van participar a l'espot final de 
campanya de Junts pel Sí a les 
eleccions del #27S, acompanyats d'Eduardo 
Reyes i de Carme Forcadell, a la Plaça de la 
Vila i a la Plaça de l'Església. Avisats amb 
poc temps, però de nou el poble va respon-
dre a l'alçada del moment.

PP ARENYS DE MUNT
El Partido Popular arenyenc va 
denunciar a l'alcalde Joan Ra-
basseda per la seva crida a la 
participació a les passades eleccions del 
#27S i la Junta Electoral ha sancionat a al-
calde i Ajuntament amb una multa de 1200 
euros. Potser és que els del PP enyoren les 
èpoques en què no es podien fer crides 
com aquesta, perquè les eleccions estaven 
prohibides.

REGIDORS GRUP MIXT
El portaveu del Grup Mixt va 
denunciar per via penal a la  
secretaria accidental de l'Ajun-
tament després que firmés els papers en 
els quals deia que ells, els regidors Ximenis 
i Sánchez, no formaven part de la CUP. Per 
sort, els jutjats han desestimat la denúncia. 
Esperem que els deliris d'aquest regidor no 
entorpeixin més la feina dels empleats de 
l'ajuntament.

KRYSZTOF CHARAMSA
Charamsa va visitar Arenys de 
Munt per fer una xerrada sobre 
"Independència i Religió". Char-
amsa, que fou expulsat de l'Esglèsia Catòli-
ca per haver fet pública la seva orientació 
sexual i comunicar que té parella, va decidir 
que la nostra vila fos la primera en venir a 
parlar de com veia l'Esglèsia el procés in-
dependentista català. Va destacar que "els 
valors repúblicans són els valors cristians".  
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ARENYS DE MUNT ESTRENA NOVA DECORACIÓ NADALENCA

LA SECCIÓ LOCAL D'ERC D'ARENYS DE MUNT US DESITJA UN BON NADAL I UN FELIÇ 2016, EN EL 
QUAL POGUEM SEGUIR AVANÇANT PER ACONSEGUIR LA PLENA LLIBERTAT NACIONAL.



En Ramon Pujol i Bayo és veí de la riera, està casat i té dos fills, l’Àlex 
de 17 anys i l’Anna, d’11. És apassionat del motor, el submarinisme i 
la política. per aquest motiu, des de fa molts anys és membre de la 
secció local d’ERC d’Arenys de Munt.  

Ens trobem a un dels bars típics del poble, el Centre Moral. En 
Ramon n’és veí i usuari habitual. Li agrada l’entitat i l’ambient 
que s’hi respira. Amb una cervesa, un entrepà i un cafè per acabar 
l’esmorzar, comencem a parlar. 

Per començar, ens pots explicar quants anys fa que vas arribar a  
Arenys de Munt i què hi vas venir a fer? 
A Arenys de Munt hi vaig arribar l’any 92, el motiu bàsic va ser perquè 
em vaig casar. Evidentment no era de cap família del poble, però 
vaig passar a ser el gendre de Can Martori i, ara, a més d'això, sóc el 
pare de l’Àlex i de l’Anna. 

Des de llavors, has estat o estàs vinculat amb alguna entitat            
cultural o esportiva d’Arenys de Munt? 
També arran dels fills, he estat a l’AMPA; també vinculat al Centre 
Moral on els fills ballen a esbart, fan teatre i surten als pastorets, i 
enguany jo també. Faig el paper de Nathaniel, de pastor, i tinc una 
frase i tot però ara mateix no la recordo... És el moment que entren 
al temple, dic una cosa com “és formós això!” o alguna cosa similar. 

I com va ser que vas donar el pas de espectador a participar-hi?
Doncs anava a veure als meus fills i de tant anar-hi al final vaig pen-
sar: estaria bé que hi sortís! Aquest és el 4t o 5è any que hi participo, 
primer a fer de “bulto”, també he cantat i ara ja tinc una frase. Però 
vaja, simplement és per col·laborar i fer de figurant. 

Canviant de tema... què vas estudiar? I què t'hauria agradat fer? 
Vaig estudiar al col·legi Cassà d’Arenys de Mar, després vaig fer tèc-
nic electrònic al Miquel Biada de Mataró. Hauria d’haver estudiat al-
guna altra cosa, exactament què no ho sé, però alguna cosa més de 
lletres, m’agraden les coses tècniques però m’atrauen els textos, fer 
redactats i escrits; quan vaig estar de baixa em va anar bé estudiar 
perquè em vaig treure el nivell C de català a l’Aula Cultural d’Arenys.

Seguint amb l'educació però anant una mica enrera... tens alguna 
anècdota de la teva època d’estudiant que ens vulguis explicar?

Quan vaig estudiar a Mataró, el director del Miquel Biada era en 
Miquel Reniu, que era el candidat a les municipals de Mataró d’ERC. 
Després va ser secretari de política lingüística a la Generalitat, o un 
càrrec similar, però per Convergència. I l’anècdota va ser que me’l 
vaig trobar a la consulta sobre la independència d’Arenys de Munt 
després de fer 20 anys que no el veia. Realment era un director d’es-
cola que imposava molt! Fins i tot potser sóc d’esquerra per ell, pot-
ser em va influenciar! Relacionat amb la consulta del 13S2009, cal dir 
que vaig ser l’enllaç d’ERC com a organitzador i em vaig encarregar 
que ERC estigués a la consulta. Va venir en Junqueras, en Tardà... I 
després vaig fer xerrades per organitzar els referèndums posteriors, 
arribant a fer una xerrada junt amb en Lluís Llach i en Pep Riera.   

I professionalment, a què et dediques?
Sóc transportista per una empresa de Mataró i m’ocupo de la zona 
del Maresme, sobretot a Argentona, Dosrius, Òrrius. M’agrada molt 
repartir a Dosrius perquè jo sóc nascut allà. Sóc d’Arenys de Munt, 
criat a Arenys de Mar i nascut a Dosrius, i tots tres municipis es 
toquen per l’esquena. 

Deunidó, no deus parar quiet! Recomanaries la teva feina? 
No la recomanaria! Bé, sí, només a aquelles persones que com jo, 
ens agrada molt conduir. A mi m’agrada molt conduir, sinó és furgon-
eta és moto i sinó bicicleta. A més, part de la cultura que pugui tenir 
és que escolto 10 hores diàries la ràdio, escolto Rac1 o Catalunya 
Ràdio, però sóc més de Rac1: he escoltat des d’en Cuní a CatRàdio, 
passant per en Basses, l’Om, en Xavier Bosch, en Basté, a les tardes 
en Clapés és molt bo i els de Minoria Absoluta també.

Parla'ns una mica del Ramón més personal. Els teus Interessos? 
No he viscut a l’estranger però una de les meves passions és viatjar 
en moto, he estat a 16 països d’Europa viatjant en moto, el lloc més 
lluny cap a l’orient és a Budapest, i cap al nord a Irlanda, Escòcia, 
Suècia, Noruega... i fèiem els viatges juntament amb la meva dona. 
He estat dues vegades a la concentració de motos “Elefanten Tref-
fen” que és la meca dels motoristes, la concentració de motos més 
important del món. Fins i tot el meu fill es diu Àlex per l’Àlex Crivillé, 

Ramon Pujol   EDAT  ESTUDIS   PROFESSIÓ
@RamonPujol1  51 anys  Tècnic Electrònic  Transportista
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la meva dona n’és molt fan! Tinc una moto 
del 1993, ara mateix és una reliquía i és la 
moto de la meva vida, una BMW R1100RS. 
També sóc practicant de submarinisme i 
més en concret la meva gran passió és la 
fotografia submarina, que després d’anys 
m’he proclamat campió de la Copa Catalana 
de Fotografia Submarina. No competia per 
guanyar, sinó per aprendre i arran de la con-
stància he assolit l’èxit.

Vinga, explica'ns alguna aventura que t'hagi 
passat anant amb moto, que segur que no 
te'n falten!
Podria escriure un llibre d’anècdotes! Viatjar 
en moto és una manera diferent de viatjar 
i molt dura. He fet amistats que duren tota 
la vida, a Anglaterra per exemple. Viatjar en 
moto és viatjar deu vegades més. És molt 
intens. En 20 dies, he arribat a fer més de 
5.000 km! Has de pautar-t’ho molt bé, no 
pots fer 800kg de cop, has d’anar parant i 
descansant. I nosaltres portàvem de tot: 
sacs de dormir, tenda de càmping, la roba, 
fins i tot una paella... tot a les maletes later-
als de la moto.

I quant a Esquerra, des de quan fa que hi es-
tàs vinculat?
Havia estat militant a ERC Arenys de Mar a 
finals dels 80, fins que vaig pujar aquí per 
casar-me, i al canviar-me de poble vaig estar 
uns anys sense militar-hi. A Arenys de Mar 
vaig coincidir amb membres de la secció 
local que actualment ara són aquí, com la 

Teresa Forn i en Gustau Adzerias. 

Ara, a més, formes part de l’executiva d’ERC 
d'aquí el poble. Com va sorgir l'oportunitat 
de ser-ne president?
Segurament perquè el president sortint, 
l’Àngel Castillo, ha entrat com a regidor en 
l’actual mandat i calia una persona que ho 
portés. Per l’experiència, per bagatge i anti-
guitat, em van insistir vàries persones de la 
secció local i finalment vaig acceptar. 

Així doncs, senyal que hi estat a gust amb 
la gent de la secció local. Recomanaries a la 
gent l'expericència de la política?
La política la fas o te la fan. És millor fer-la 
a que que te la facin. I sí, ho recomanaria, 
si tothom hi passés no parlarien tan mala-
ment dels polítics. La tasca dels que estem 
al darrere, que no cobrem res, és una feina 
fosca i feixuga, però gratificant i sobretot 
t’ha d’agradar. Evidentment, t’has d’impli 
-car en la política municipal perquè sense 
aquesta no hi ha política nacional, que és la 
que personalment m’agrada més. 

I com la veus la situació actual nacional,  
després dels resultats del 27S? 
Clar, en data d’aquesta entrevista encara no 
hi ha investidura del President de la Gen-
eralitat, però estem a un pam de la glòria. 
Ha d’haver-hi President per força i no po-
dem deixar passar l’oportunitat. De totes 
maneres és molt més difícil del que la gent 
es pensa, perquè s’està negociant des de la 
dreta més conservadora fins a l’extrema es-

querra del país; si ho aconseguim serà un 
fet únic i històric, i no ho podem deixar pas-
sar. El paper d’ERC és importantíssim, som 
el pal del paller, tot això passa perquè hi ha 
Esquerra, ja que amb la mà dreta agafem a 
Convergència i amb l’esquerra a la CUP. I a 
més, amb el handicap que no es veu que ho 
fem, que sembla que no hi som!

Ja per anar acabant, ens podries recomanar 
algun llibre o pel·lícula?
Com a pel·lícula “Blade runner”. En el seu 
moment va ser molt trencadora i és filosofia 
pura. M’agrada la ciència ficció, fins i tot ara 
l’Stephen Hopkins ha dit que les màquines 
i els ordinadors podran arribar a tenir         
consciència per sí mateixos.
Com autors, m’agrada Kafka, Dostoievski... 
però el millor que he llegit són les memòries 
d’en Tisner, Avelí Artís-Gener, “Viure i Veure".
I de música, el meu preferit es “Pink Floyd”. 
També tinc peces de col·leccionista de “el 
Mur”, que quan va començar el rock català 
jo ja l’esperava amb candeletes. 

BALANÇ MIG ANY DE GOVERN A L'AJUNTAMENT
Des d'Esquerra liderem el govern progressista i d’esquerres de la nostra vila, treballant en equip amb el PSC i 
més recentment amb la CUP, i tenim per davant molt camí per recórrer. 

En el mig any de govern municipal, a més del dia a dia de la nostra vila, hem introduït canvis significatius a la 
Festa Major, més enllà de la primera trobada de Martins i Martines, i hem impulsat noves polítiques de joventut. 
També tenim el pressupost 2016 aprovat, hem constituït el nou Consell d’Administració de GUSAM, hem estrenat 
la primera fase de la reforma de l’Esplai i hem netejat preventivament tota la xarxa de clavegueram de la riera. 
En altres àmbits, hem estat guardonats amb dues flors en el certamen Viles Florides i hem tingut la Brigada Jove 
2015. I com ja havíem avançat en el nostre programa electoral, també hem aprovat el projecte executiu per a la 
urbanització de la riera entre el rial Bellsolell i el carrer de la Rasa.

Com no podia ser d'altra manera, també dediquem molts esforços al que no es veu, però que és molt important 
per a què els serveis municipals rutllin eficientment: canvis en el sistema informàtic de l’ajuntament, convo-
catòries de llocs de treballs, licitacions i contractacions públiques, etc.

LA POLÍTICA LA FAS O TE 
LA FAN. ÉS MILLOR FER-LA 
A QUE QUE TE LA FACIN

A ERC AMB LA MÀ DRETA 
AGAFEM A CONVERGÈNCIA I 
AMB L’ESQUERRA A LA CUP 

Joan Rabasseda
Alcalde d'Arenys 

de Munt

Fem autocrítica sovint de la nostra feina, som conscients de què no tot ho sabem fer o explicar prou bé, però amb la Secció Local d’ERC 
renovada, i amb el futur tan engrescador que tenim al davant, amb la República Catalana cada dia més a prop, per al 2016 només podem 
ser optimistes!



JOAN RABASSEDA, NOU 
SECRETARI DE L'AMI
ESCOLLIT SECRETARI DE L'AMI PEL MANDAT 2015-2019

renys de Munt està d'enhorabona. El nostre alcal-
de, Joan Rabasseda, ha passat a formar part de 
l'organigrama de l'AMI (Associació de Municipis 

per la Independència), pel mandat 2015-2019. Aquesta as-
sociació va néixer l'any 2011 com a resultat de les consultes 
per la independència iniciades el 2009 en el nostre municipi, 
amb l'objectiu de defensar des dels mateixos municipis els 
drets nacionals de Catalunya i promoure  l'exercidi al dret 
a l'autodeterminació. Actualment està presidida per Carles 
Puigdemont, alcalde de Girona, i en formen part més de 780 
municipis catalans (83% del total), les 4 diputacions catalanes 
(Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona) i 45 consells comarcals.

LA CUP S'INCORPORA AL GOVERN 
ARENYENC, AMB ERC I PSC
LA REPRESENTANT DE LA CUP, MARIA BALLESTER, S'INCORPORA AL GOVERN

ranscorreguts 6 mesos de les eleccions municipals 2015, i amb 
més de 100 dies de mandat municipal amb el pacte de govern 
entre ERC i el PSC, s'ha explorat les complicitats amb la CUP i 

s'ha decidit fer un nou pacte de govern amb la incorporació del grup de la 
CUP al consistori. 
Aquest "Pacte per un govern progressista i d'esquerres a Arenys de Munt" 
significará un govern local més fort (amb 7 dels 13 regidors), més d'es-
querres i més independentista. Maria Ballester, la representant de la CUP, 
s'incorpora al govern amb les Regidories de Transparència, Municipalitza-
cions i Noves Tecnologies.
Amb aquests canvis, l'oposició queda conformada amb els tres regidors de 
CDC, els dos regidors del grup mixt i el regidor únic del PP. 

a nit de l'11 d'octubre, com ja ve sent tradicció a 
Arenys de Munt, es va celebrar la Botifarrada a 
la Hispanitat, a la Plaça de l'Església. 

Aquest sopar, que fins ara havia estat organitzat per Es-
querra Republicana d'Arenys de Munt, aquest any també 
va comptar amb la coorganització de la resta de partits a 
favor de la independència de Catalunya presents al con-
sistori arenyenc: la CUP, Convergència, els representants 
del Grup Mixt i membres de l'ANC.
Enguany es va superar el rècord històric de participació, 
amb gairebé 300 botifarres venudes. Un cop sopats, tot 
fent el got de moscatell, vam poder gaudir de la bona 
música del grup local de versions "Insane Job". 
Tots els beneficis de la festa van anar dirigits al banc    
d'aliments del poble.

6ª BOTIFARRADA 
POPULAR
ORGANITZADA CONJUNTAMENT PER ERC, CUP, CDC I GRUP MIXT

L

@fempoblefempais
@ERCArenysdeMunt

ERC-ArenysdeMunt

esquerra.cat/arenysmunt

arenysmunt@esquerra.org
fempoblefempais@gmail.com

www.youtube.com/
ERCArenysdeMunt

Participa del projecte republicà 
677 060 804 (Ramon) #FEMPOBLEFEMPAÍS
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