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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.

els
COCOUS

MUrieL casaLs
el passat 14 de febrer ens va 
deixar muriel casals. la diputa-
da de Junts pel sí fou una de 
les líders que amb la seva sencillesa i prox-
imitat van fer de l'independentisme el que 
és avui dia. nosaltres som el somni. i per la 
muriel i tants d'altres, no ens despertarem 
fins que es faci realitat.

rUfián - tarDà
“em sap greu pels qui es 
queden, però nosaltres marx-
em”. un cop més els nostres 
"ambaixadors" a madrid, Joan tardà i Gabri-
el rufián, han explicat el que pensem els 
catalans de l’estat espanyol. amb exemples 
han deixat clar que psoe, pp i ciutadans 
són el mateix mal en noms diferents.

reGiDOrs nO aDscrits
un cop més, els regidors expul-
sats de la cup del consistori 
arenyenc van demostrar que 
els hi importa més muntar espectacles 
i sortir als diaris que no pas treballar per 
arenys de munt. Felipet de borbó serà en-
grat o deixarà de ser-ho, però es riurà molt 
sabent que perdem el temps amb bestieses 
com aquesta en comptes de treballar per 
derrotar tot allò que ell representa.

cUP naciOnaL
la vida és questió de priori-
tats, i la cup nacional ens va 
mostrar les seves. davant la 
disjuntiva de carregar-s'ho tot o de tirar 
endavant el procés independentista amb el 
candidad de consens d'erc, convergència i 
més d'un milió de persones, va posar per 
davant el seu odi personal cap a artur mas. 
queda demostrat que la independència no 
és la prioritat de la cup. la nostra sí.

PresiDent Mas
no sempre haviem estat 
d'acord amb les decisions que 
havia pres artur mas. però ara 
li hem de donar les gràcies. un líder ha de 
saber guiar a la seva gent, però sobretot 
ha se saber sacrificar-se pel bé comú si la     
situació ho requereix. i això és el que va fer 
el president mas.
continuarem navegant cap a ítaca gràcies a 
vostè. Gràcies, president.  
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arriba La PriMavera, i aMb eLLa fLOreixen eLs cirerers a arenys De MUnt



Ens trobem a la plaça de Catalunya, mirant el Monument a la Pun-
taire, just davant l’escola Sant Martí. Aquest és un punt del poble 
on va començar la seva vida arenyenca més social, i fer nous amics.  

Vaig arribar a arenys de munt al 2005, no coneixia a ningú del poble, 
excepte la meva germana que feia anys que hi vivia. teníem una filla, 
l’ariadna, que en aquell moment començava p5. cada tarda l’anava 
a buscar a l’escola sant martí i, dia a dia, et trobes amb alguns pares 
i acabes trencant el gel i fent contactes, i un dels pares amb qui 
més afinitat vaig tenir va ser amb en Jordi maimí, que ara és un dels 
culpables que jo estigui a erc. 

D’on ets? sóc de barcelona però vaig viure molts anys a l’Hospitalet, 
concretament al barri de santa eulàlia, un barri que queda enganxat 
al barri de sants (de bcn). 

A Hospitalet feies vida política? no, però vaig tenir una vida una 
mica reivindicativa. els 11 de setembres, per exemple, anava a córrer 
a plaça catalunya (de bcn) davant dels grisos –crec que encara n’hi 
havien-. Jo era un bitxo raro, perquè independentista i de l’Hospi-
talet, no era massa habitual. tot i així, tenia uns amics que eren de 
sant Joan despí que estaven posats a esquerra i arran d’ells vaig te-
nir alguna reunió i contactes, però mai vaig arribar a involucrar-me 
amb el projecte polític. Una curiositat, però essent de l’Hospitalet 
és sorprenent que el teu perfil polític i ideològic sigui aquest, t’ho 
han inculcat els teus pares, germans...? la meva família és de sants, 
que és un barri molt català, després vam anar a l’Hospitalet per 
tema d’espai i economia. el meu pare era aragonès, però feia des 
dels 8 anys que era a catalunya i se sentia molt català. els meus 
pares eren de serrat, les meves germanes eren de llach, ramon 
muntaner, raimon,...  i ho vaig mamar molt, i em van educar amb això 
i en català, tot i que no eren independentistes. el primer que ho va 
ser vaig ser jo. sóc d’esquerra perquè quan em va començar a inter-
essar la política era l’únic partit que defensava la independència, 
el primer era el país. per mi és això, un cop siguem independents 
ja veurem si catalunya és d’esquerres o de dretes. un cop ja amb la 
meva dona, vam viure durant 3 anys a sant Vicenç dels Horts, però 
no vam tenir bona experiència. i pensar que ara hi governa erc... és 
al·lucinant! en Junqueras ha fet molt bona feina, nosaltres vivíem en 

un altre sant Vicenç! al marxar de sant Vicenç, vam arribar a aquí 
a arenys de munt. i al cap de poc, va arribar la consulta del 2009. 
aquest moment és un punt d’inflexió a la meva vida, em va impactar 
molt. en aquell moment vaig sentir que vaig caure al poble que sabia 
que m’agradaria per viure-hi. Vas participar en l'organització? no, jo 
encara no estava ficat a erc, el que vaig fer va ser estar a la plaça 
catalunya esperant els falangistes. a partir d’aquell moment sí que 
vaig anar a alguna executiva d’erc. Els hi va costar molt convènc-
er-te per entrar? no, no massa, perquè jo també en tenia ganes i em 
volia involucrar però vaig posar com a condició que només em faria 
militant d’erc el dia que s’acabés el tripartit, perquè jo estava molt 
decebut amb erc. i des d’aquell 2009-2010, intensament involucrat 
amb erc i fins ara. 

Seguint amb la línia política, primer entres a ERC com a membre de 
la secció local, després president, i ara regidor, la teva evolució és 
molt positiva. suposo que això va lligat amb la manera de ser, si 
una persona s’implica en un projecte al 100%, és normal que tingui 
aquesta evolució. en aquell moment el president era en quim mach, 
ell ho deixa i agafa el relleu en Jordi maimí. durant dos anys, troba 
en mi la seva mà dreta, per amistat i manera de fer. seguidament 
arriben les eleccions del 2011 i en res arriba la moció de censura. 
en Jordi va acabar molt cansat del tema perquè van ser uns mesos 
molt intensos, i en aquell moment decideix fer un pas al costat. És 
quan se’m proposa que agafi jo el càrrec de president. no ho tenia 
clar però em va donar la sensació que la gent confiava en mi i vaig 
tirar endavant. llavors arriben les eleccions del 2015, amb una cam-
panya electoral brutal, però vaig gaudir molt i vaig poder estar amb 
gent nova. al ser president hi ha molta part de responsabilitat que 
recau en tu. però si els resultats acompanyen, la satisfacció encara 
és molt més gran. i en aquell moment, entro com a 5è regidor. 

I la vida de regidor com és? És dura, la gent hauria de provar el fet 
d’estar en política, perquè és molt fàcil criticar-la, però la política 
local no la veig lletja sinó maca, perquè és per fer coses pel teu po-
ble. sóc regidor d’espai públic i seguretat (antigament es deia gover-
nació) i de jovent. Vaig entrar amb por, perquè notava que em venia 
molt gran... Recordo el dia de la investidura, el 3 de juliol, que es-
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taves molt nerviós! sí, estava molt nerviós! 
Ho vaig estar els primers 3 mesos, però ara 
em trobo molt a gust, perquè veig que fa-
rem els projectes que volem tirar endavant, 
i penso que estem fent un petit canvi en el 
poble. el què si que porta és molta feina, 
però he d’agrair a la meva família el suport 
que em dóna i que no em posa entrebancs 
en fer la feina. també he de dir que tinc un 
horari laboral que em permet ser regidor. 
abans tenia algunes tardes lliures i les po-
dia dedicar a la família i ara això no i fins 
i tot “perdem” alguns caps de setmana per 
estar junts. però m’ho estic passant bé i la 
meva família ho nota i m’anima. recordo 
que quan vam fer una reunió d’erc a nivell 
nacional amb els nous regidors electes, en 
pere aragonés va dir “un no és regidor fins 
com a mínim 6 mesos o un any després d’ha-
ver entrat”, i li dono tota la raó. també he 
tingut sort que jo he entrat de regidor amb 4 
companys experts que m’han donat suport i 
m’han ajudat amb dubtes que tenia. ara toca 
fer molta feina i tirar endavant les regidories 
i l’espai públic que, realment és una feinada. 
se que és dels punts més fàcils per criticar, 
possiblement perquè és la part més visible, 
però crec que s’ha d’escoltar molt a la gent i 
s’ha de tenir mà esquerra. Falta molt per les 
següents eleccions, però sembla, per com 
parles, que t’agradaria mantenir el desig 
de ser regidor. És així? això mai se sap, jo 
estic a disposició de la secció local i han de 
valorar-ho ells. considero que 4 anys són 
justos per dur a terme projectes personals 
–perquè sí que són d’equip però que te’ls fas 
teus- crec que 8 anys és ideal.

Ja per anar tancant el tema sobre política, 
què en penses del què està passant a niv-
ell Nacional? estem en un moment dolç, 
complicat, faltarà coratge, i no serà fàcil. 
però evidentment, si ara no ho aconseguim 
trigarem molt a tornar a estar tant a prop. 
només cal que aguantem les embestides 
del govern espanyol- està clar que arribarà 
el moment que haurem de desobeir. una 
cosa que diu molt en Joan rabasseda és  que 
“l’independentisme freak” s’ha d’acabar. ara 

estem en un altre nivell, estem més enllà, 
la desobediència serà quan tot el parlament 
independentista es planti amb alguna cosa 
que arribi des d’espanya i ens quadrem amb 
un “no senyors”. 

Endinsem-nos a la part personal. A què et 
dediques? Vaig començar a treballar als 15 
anys en una empresa francesa on el meu 
pare era l’encarregat i fèiem mecanismes 
i automatismes per vaixells, ferrocarrils, 
vehicles, indústria en general... i hi vaig es-
tar fins al 2002! llavors la va comprar una 
multinacional americana i amb els meus 
excompanys de feina, uns mesos més tard, 
tornàvem a obrir l’empresa, fent exacta-
ment el mateix, amb la mateixa cartera de 
clients, i aquí estic. els primers anys érem a 
bcn, després a l’Hospitalet i ara la seu és a 
sabadell. La feina t’agrada? La recomanari-
es? no, no és la feina de la meva vida, la 

meva feina seria ser mecànic, en la vessant 
més creativa, de cotxes i motos, m’encanta 
el món del motor però l’he buscat fora de 
la feina, la feina és el meu subsidi però he 
buscat altres coses que m’omplen més que 
la feina, com la política i el motor. 

T'agrada el  món del motor, oi? sí, el motor 
és la meva passió, m’agraden molt les mo-
tos i els cotxes, tinc benzina a la sang. Vaig 
començar al 88 en el món del rally de cotxes, 
vaig estar a una escuderia, “la penya motor-
ista 10 per hora”. era mítica, i muntàvem  ral-
lys al circuït de calafat a tarragona, fins i tot 
vaig arribar a conduir rally, però poc perquè 
econòmicament no podia permetre-m’ho.

Tens pinta que t’agradi la música... i tant, 
sóc molt heavy, era de rock dur, però sí que 
sóc melòman, m’agraden molts tipus de 
música. Has anat a molts concerts? Hi va ha-
ver una temporada que anava a tots els que 
podia. Algun en concret que recordis bé? el 
primer que vaig anar, els saxon, que va ser a 
l’antic palau del Joventut de badalona, amb 
15 anys hi vaig anar, era una odissea anar 
de l’Hospitalet a badalona! i a partir d’allà, 
deep purple, metalica, els ramones... i vaig 
ser un dels privilegiats que vaig poder veure 
nirvana abans que en Kurt cobain morís. 

Recomana’ns alguna pel·lícula, sèrie, grup 
de música, o cita... mira, la frase que sem-
pre m’ha acompanyat és la del che Guevara: 
“prefiero morir de pie que vivir arrodillado”. 
a nivell musical us recomanaria un grup, que 
no seria de l’estil heavy, però em quedaria 
amb “el Último de la Fila” perquè tinc molt 
bon record de l’època quan l’escoltava.

NOU PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL 2015-2019
 saber On vOLs anar i trebaLLar aMb PLanificació són eLs PiLars Per acOnseGUir eLs ObJectiUs

l’exercici de contrastar què deien els programes electorals amb les actuacions que du a terme qui té la responsabilitat de governar és tan 
interessant com poc freqüent. el govern municipal que encapçalem també vol marcar la diferència en aquesta qüestió. no només ens hem 
proposat liderar un govern local que continuï la transformació d’arenys de munt iniciada el 2013, sinó que ho fem seguint criteris de bon 
govern i transparència, i de ben segur que n’anirem fent el retiment de comptes periòdicament amb tots els arenyencs.

i per fer el retiment de comptes és imprescindible haver explicat abans què volem fer. i amb el pla d’actuació municipal 2015-2019 que hem 
elaborat conjuntament amb els socis de govern hem definit quin és el full de ruta fins al 2019. aquesta planificació és important per moltes 
coses: per manifestar els nostres compromisos, per posar en valor la capacitat de governar en coalició -no sempre és fàcil, però és el futur 
de la política-, per gestionar tot allò que és públic amb transparència, per ser conscient dels recursos que tenim a l’abast i tocar de peus a 
terra, etc. etc. en el pam 2015-2019 definim 42 coses que volem millorar respecte al que tenim ara a la nostra vila, i definim les 385 actuacions 
concretes que volem dur a terme per aconseguir-ho. i tot això endreçat en quatre gran eixos de polítiques d’esquerres: les persones, l’espai 
públic, la promoció econòmica i la governança. a cap consistori d’arenys de munt s’havia plantejat el mandat municipal en aquests termes.

en la planificació del treball fins el 2019 també ens preocupem de la governança, d’allò que no es visualitza al carrer  però que fa que les 
coses rutllin. en el  compromís públic que representa el pam 2015-2019 hi ha reptes grans, i comptar amb una millor organització municipal és 
imprescindible per a poder-los aconseguir. acabar la urbanització de la riera, arranjar el camí de lourdes o canviar l’enllumenat per leds, per 
exemple, són objectius del pam 2015-2019 que passejant es podrà comprovar si s’assoleixen o no. millorar la sistemàtica de presa de deci-
sions, els llocs de treball estructurals o els circuïts de comunicació del personal de l’ajuntament, per exemple, són objectius que no llueixen 
al carrer, però que són cabdals per arribar a les fites que ens hem proposat amb el compromís públic que representa el pam 2015-2019.

UN COP SIGUEM 
INDEPENDENTS jA 

vEUrEM SI CATALUNyA éS 
D’ESqUErrES O DE DrETES 



LES jOvENTUTS D'ErC TOrNEN 
A ArENyS DE MUNT
Les Jerc D'arenys De MUnt Prenen fOrMa aqUest 2016

es Jerc (Joventuts d’esquerra republicana de catalunya) 
són la organització política del jovent independentista de 
catalunya, amb un projecte social, polític i econòmic d’es-

querres i que defensa els valors republicans dins dels països cata-
lans. a les Jerc, els militants aprenen a fer política, guanyen discurs 
per a defensar les seves idees, aprenen a organitzar actes, s’intro-
dueixen en l’activisme i, entre moltes altres coses, organitzem el fes-
tival político-musical més important del nostre país: l’acampada Jove. 
la secció local de les Jerc d’arenys de munt està treballant fort per 
tal de constituir una secció local potent i començar a generar propos-
tes de poble pels joves i fetes per joves. a curt termini, organitzarem 
el concurs de grups novells alça’t, que té com a premi final poder 
tocar a l’acampada Jove. els concerts es faran a l’escorxador i podreu 
trobar més informació al Facebook del concurs alça’t.

rAbASSEDA, DIrECTOr DE 
SErvEIS A LA GENErALITAT
s'incOrPOra a La cOnseLLeria encaPçaLaDa Per MeritxeLL serret

oan rabasseda fou nomenat nou director de serveis del 
departament d’agricultura, ramaderia i pesca (darp) de 
la Generalitat, liderat per la consellera meritxell serret, 

del nou govern de la Generalitat encapçalat per carles puigdemont.
rabasseda, llicenciat en química per la ub i amb màsters d’alta 
Funció directiva i de Gestió mediambiental, deixarà la seva actual 
feina a l'oficina de racionalització del sector públic per emprendre 
aquesta nova etapa a la conselleria d’agricultura, ramaderia i pes-
ca, i així poder compaginar aquesta nova assignació amb l’alcaldia 
d’arenys de munt.
des de la secció local d’erc volem felicitar el nostre cap de llista 
per aquesta nova responsabilitat,  i per la oportunitat de poder 
treballar des de la mateixa Generalitat per aconseguir la plena    
sobirania nacional.

quest any es commemora el 85è aniversari de la fundació 
d’esquerra republicana de catalunya. el partit com a tal 
fou fundat el 19 de març de 1931 com a punt de trobada 

d’organitzacions d’esquerres que havien estat creades durant els 
darrers 50 anys, i que van creure de la necessitat de fer front comú 
davant un estat espanyol rígid i retrògrad que era incapaç de donar 
resposta a les noves necessitats dels ciutadans de catalunya. un ob-
jectiu que, 85 anys després, encara segueix vigent.
al nostre municipi, tot va començar on avui hi trobem el restaurant 
de ”ca la pepa Fornera”, on un grup de joves empesos per l'idealisme 
i el patriotisme, l'abril del 1930, varen signar el manifest d'acció cat-
alana d'arenys de munt, i un any més tard, van prendre part en el 
naixement d'erc. a les eleccions municipals d’aquell 12 d'abril de 1931 
van ser els grans guanyadors. la feina realitzada pel govern republicà 

presidit per martí basí va ser molta i molt important; entre d'altres 
coses varen fer el camí que va fins a sobirans, van municipalitzar el 
cementiri, es va crear la biblioteca i es va construir l'actual escola 
sant martí. arenys de munt va experimentar un gran canvi a nivell 
cultural i educatiu durant els anys que seguiren, però tot es va 
veure truncat pel cop d’estat del 18 de juliol de 1936. 
el record i la memòria de la feina i del valor d'aquells homes va 
traspassar la llarga nit del franquisme, i així, les eleccions munici-
pals de 1979 les va tornar a guanyar erc, amb la llista encapçalada 
per Joan miquel Figueres, i 4 anys més tard, el 1983 repetíem amb 
l’alcaldia de sebastià colomer. després de tres dècades amb re-
sultats dispars, erc recuperà l’alcaldia arenyenca el 2013 amb Joan 
rabasseda i l’ha mantingut fins el dia d’avui, amb la intenció de ser 
justos hereus d’aquells homes que van iniciar la transformació del 
nostre municipi. així, seguirem amb l’objectiu de continuar trebal-
lant i lluitant «per una catalunya lliure, socialment justa, econòmi-
cament pròspera i espiritualment gloriosa», com deia l’avi macià.

85è ANIvErSArI D'ErC
breU història DeLs 85 anys De viDa DeL Partit rePUbLicà
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