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entrevista a...

teresa forn i
gustau adzerias
més de miG seGLe trebaLLant          
per La independència

presentem eL nOU

camí de lourdes
miLLOrem eL camí de sOrra creat 
peL primer GOvern d'erc (1931)

tOts eLs detaLLs deL

sopar de la 
república 2016
ceLebrabrat a arenys de mUnt eL 
passat mes d'abriL

Us eXpLiQUem eL

concurs alça't
OrGanitZat per Les Jerc

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

cdc arenys de mUnt
els regidors convergents han 
fet un flac favor al poble i a la 
història del seu partit a arenys 
oposant-se a la urbanització 
de la riera.  estar a la oposició potser vol dir 
estar en contra del govern, però mai hauria 
de ser en contra del poble. trist quan els 
interessos partidistes es posen per davant 
dels interessos de "les persones". 

pp-psOe-c's-pOdemOs
els partits espanyols no s'han 
posat d'acord per formar go-
vern a madrid, i ens han dut a 
una nova campanya electoral. 
Han demostrat que la cultura espanyola no 
es basa en el pacte sinó en la imposició, si 
cal, per la força, com hem patit molts cops 
a catalunya. es demostra, un cop més, que 
a espanya, "negociar es de cobardes".

JOrGe fernándeZ-díaZ
les filtracions on el ministre de 
Justícia espanyol conspira amb 
el director de l’oficina antifrau, 
daniel de alfonso, per fabricar 
informacions falses per incrimiar polítics 
a favor de la independència de catalu-     
nya, són un frau a la democràcia. en un país 
normal, no només haurien de dimitar, sinó 
que serien jutjats per prevaricació, reve- 
lació de secrets i tràfic d'influències. 

cUp naciOnaL
si no fos prou amb el xantatge 
continu que la cup sotmet a 
Junts pel sí, la última ha estat 
boicotejar els pressupostos.
primer el problema era artur mas, després 
els dolents eren l'anc, i ara resulta que el 
problema és Junts pel sí. ells no ho són 
mai. potser hi haurien de reflexionar.
potset és que el "Ho volem tot" no era del 
verb voler, sinó de del verb volar.

acOrd peLs cOncerts 
de santa fLOrentina
l'ajuntament d'arenys de munt, 
l'associació cultural santa 
Florentina (presidida per car-
los Hartmann) i el Grup serHs van firmar 
un acord per portar el Festival de santa 
Florentina al castell Jalpí. aquest acord 
acostarà la música clássica a preus popu-
lars als arenyencs i donarà una important 
difusió als mitjans del nostre municipi.
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vista deL casteLL JaLpí, a arenys de mUnt

arenys de munt acollirà per primer cop aquest estiu el festival de  música  clássica 
castell de santa florentina, a can jalpí, en la seva Xviii edició



Tot just acaben de celebrar els 49 anys de casats, en Gustau i la 
Teresa porten tota la vida junts. Es van conèixer en l’àmbit de l’es-
coltisme, en un “guateque” a Barcelona. La Teresa, de 17 anys, s’hav-
ia quedat sense agrupament escolta i en Gustau, ja amb 18 anys, 
formava part d’un grup mixt i a la Teresa li va faltar poc per apun-
tar-s’hi. Al cap de 8 anys de festejar es van casar i van néixer els 
seus fills bessons; actualment són avis de dues nétes i un nét. 

A què us heu dedicat? (T) Teresa: vaig cursar tot el batxillerat i també 
vaig estar al liceu Francès i després ja em vaig dedicar al secretar-
iat. (G) Gustau: vaig fer el batxillerat superior i després em vaig for-
mar com aparellador i, per oposició, vaig obtenir el títol d’agent de 
la propietat immobiliària. ara estem jubilats. (T): vaig treballar 8-10 
anys a erc, vaig ser secretària de l’Àngel colom, l’Heribert barrera 
i en Xavier bosch, que va ser un diputat. una de les meves tasques 
era ser cap de campanya; una de les que em va tocar va ser la cam-
panya de l’”helicòpter” que l’Àngel colom va voler anar a visitar els 
pobles amb helicòpter i era complicat perquè havies de preveure el 
lloc on aterrar, que no hi haguessin cables que no s’enganxés, etc. 

Sou de BCN? (G): sí, som de bcn i hi vam viure fins a l’any 1990, 
jo treballava a sant pol de mar i cada dia hi anava això era molt 
cansat i vam tenir l’oportunitat de tenir un pis a arenys de mar i els 
hi vam dir als nostres fills: “ja que no marxeu vosaltres, ens anem 
nosaltres de casa” i així va ser, vam viure del 1990 al 95 a arenys 
de mar, i com a anècdota, érem a fora el pis i el camió dels mo-
bles encara no havia arribat i ja teníem la companyia de telefònica 
per instal·lar-nos la línia i punxar-nos-la, ja que la teresa, al ser la 
secretària de l’Àngel colom, li punxaven. i com sabíeu que el teníeu 
punxat? t: es notava un “clic” al despenjar  i vigilàvem molt a l’hora 
de parlar, fins i tot, al acomiadar-me sempre acabava amb un “bona 
nit pels oients”. 

Llavors, al 1995 veniu a parar a aquí, a Arenys de Munt. Com és? (G): 
vaig fer una obra al pi Gros i ens agradà tant que ens hi vam quedar. 

Com us comenceu a implicar amb ERC? (G): als anys 79-80 érem caps 
d’agrupament d’un casal de sants, després vam anar a viure a Grà-
cia i vam deixar l’escoltisme. 

(T): mor Franco i jo tenia molta inquietud per fer coses, erc no era 
un partit reconegut, en canvi els comunistes sí. Jo tenia molt clar 

que acabaria a erc perquè la meva àvia m’ho va inculcar i vaig 
començar a formar-hi part, llavors l’any 1982 va entrar en Gustau 
a formar part del partit. nosaltres érem la secció local del casal 
de Gràcia, del qual els dos en vam ser presidents, era el casal que 
també hi pertanyia l’Heribert barrera. 

(G): després jo vaig ser president durant uns 5 anys de la demar-
cació de bcn ciutat. vaig deixar aquest càrrec quan vam venir a 
viure al maresme, però com que estava tan implicat en el partit, 
vaig ser escollit president de la comarcal del maresme i la teresa 
continuava essent secretària. 

(T): Jo vaig començar a anar al partit sense cobrar res per tal de fer-
hi un canvi. al barri vell de bcn ens vam instal·lar i vam muntar un 
casal paral·lel a la central, perquè s’acostava el congrés nacional 
d’erc celebrat a lleida, i el partit, manat per Joan Hortalà, no ens 
facilitava cap  tipus de dada ni de cens. llavors nosaltres el vam 
crear de nou, un cens amb totes les dades de la militància del par-
tit, ja que hi havia un objectiu clar: treure l’Hortalà com a secretari 
general del partit. I això? doncs perquè no agradava ja que era molt 
de dretes i burgès i perquè tenia un funcionament considerat poc 
d’esquerres. per exemple, en aquell moment, en qualsevol tipus 
de votació es podien delegar fins a 10 vots i això provocava que 
hi podia haver molta manipulació. el partit estava dividit en dos 
bàndols: els Hortalans i els colomins, liderats per l’Àngel colom.

(T): en aquell moment, vam muntar autocars, vam reservar hotels 
econòmics per als militants, vam buscar un notari... i va arribar el 
congrés en el qual s’havia de votar per un nou secretari del par-
tit. molta de la gent que hi havia, que anava amb els colomins, no 
s’havien ben bé què s’havia de votar, així que jo em passejava per la 
sala amb la cartolina que havien d’aixecar: si la verda, la vermella, 
o la groga i em van posar un sobrenom: “la teresa la semàfor”. 

(G): sort que vàrem tenir un notari, perquè vam descobrir que els 
hortalans van donar d’alta a molts militants per llistat telefònic, 
militants fantasma. nosaltres vam dir que portaríem un vot, ells en 
van portar 10 per cada membre, i tot i així, vam guanyar nosaltres, i 
Àngel colom va ser secretari nacional d’erc. 

(T): com que vaig estar tants mesos treballant em van demanar que 
em quedés al partit com a secretària. però l’Àngel colom, amb els 
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anys, va anar canviant: cada vegada volia 
que es votés el que ell deia, i a mi, aquesta 
idea no m’agradava, jo no sóc així. mica en 
mica, em van començar a arraconar. 

(G): lligat amb aquest arraconament de la 
teresa, també en vaig ser una mica “cul-
pable”. com a president del maresme, vaig 
presentar unes al·legacions per renovar els 
estatuts del partit. entre d’altres propos-
tes, es volia canviar la idea de que cada as-
sistent pogués votar per 10 vots/persones: 
l’Hortalà ja ho feia, i ara en colom també. 
els del maresme no estàvem d’acord. vam 
presentar esmenes però no ens en van ac-
ceptar cap i les vam dur al ple, en aquest 
congrés de vic. em tocava a mi a sortir a de-
fensar-les, i tothom ens va recolzar. li vam 
tombar el congrés al secretariat nacional, 
vam guanyar pel 80-90% dels vots. així que 
vaig també vaig contribuir a que anessin ar-
raconant a la teresa dins del partit, 

(T): i en aquells moments és quan, men-
tre feia feina de secretaria (tot i que cada 
cop em demanessin menys coses) vaig 
començar a trobar papers de l’Heribert bar-
rera, que llavors era eurodiputat. vaig tru-
car-lo i vaig demanar-li per portar-li totes 
les gestions de catalunya i ell va acceptar. 
vaig començar a organitzar viatges a es-
trasburg amb autocars. amb l’Heribert vaig 
estar molt bé, era un home molt íntegre: 
mai havia malgastat un cèntim del partit, 
sempre que feia un míting d’erc ho pagava 
de la targeta d’erc, mai de la del parlament 
europeu; i si era per un motiu particular 
ho pagava de la seva butxaca. ell va ser un 
gran eurodiputat. una anècdota que va pro-
tagonitzar va ser un dia que va parlar en an-

glès al parlament europeu i el president de 
la mesa li va agrair. la seva resposta va ser: 
“parlo en anglès perquè no vull parlar ni en 
castellà ni en francès perquè són llengües 
que ens oprimeixen la nostra, la catalana”. 

I pel què fa a les seccions locals dels pobles, 
com heu estat? (T): a arenys de mar vaig 
ser presidenta local i vam aconseguir, per 
primera vegada, obtenir un regidor d’erc 
a arenys de mar. quan vam venir a arenys 
de munt ens vam desvincular una mica de 
l’executiva ja que no teníem gaire avinences 
amb alguns membres del partit. més enda-
vant vam tornar a formar-hi part activament 
un cop entra en Joan rabasseda. en aquells 
moments erc tenia dos regidors dins 
l’ajuntament, però amb fortes desavinenc-

es. el cap de llista del moment acaba marx-
ant del partit, i jo, entro com a regidora du-
rant sis mesos a l’ajuntament d’arenys de 
munt. vaig ser regidora durant l’època que 
arenys de munt 2000, encapçalat per l’an-
dreu majó, tenien majoria absoluta, i ciu, el 
psc i erc érem a l’oposició. i et va tocar fer 
alguna part rellevant de la legislatura? (t): 
sí, el mateix dia de prendre possessió del 
càrrec, per exemple, l’oposició vam aban-
donar la sala de plens perquè no estàvem 
d’acord amb el membre que presentaven 
com a síndic del poble. també vaig votar en 
contra de la construcció de l’escola bressol 
municipal, perquè ens vam assessorar i la 

Generalitat no donava permisos per con-
struir una escola en una zona industrial, o 
en contra la línia d’alta tensió,... sense ser 
regidora, com a membre d’erc, em vaig en-
carregar d’organitzar l’acte d’inauguració 
de l’arbre de Guernika, que va sorgir fer-
ho l’11 de novembre. vaig fer venir als dos 
presidents dels parlaments: el català que 
era l’ernest benach i el basc, l’atutxa. vam 
decorar el camí de can Jalpí amb banderes 
catalanes i basques, van provar el “relleno”, 
fins i tot al restaurant van fer-nos una carta 
en euskera... es va sentir molt a gust. 

Què creieu de la situació política actual? (T): 
Jo no vull ser pessimista, crec que ens en 
sortirem... mira, amb persones que hem llu-
itat tant per aconseguir la independència, i 
ara, que ho tenim tant a tocar, és molt trist 
que se’ns escapi per les raons que sigui. no 
volem culpar a ningú, però, com diu en Gus-
tau: ara mateix guanyen els espanyols.

Esteu vinculats amb entitats del poble? (T): 
sí, jo sempre he estat molt implicada des 
de la pacaam, amics per l’art, les puntaires, 
una entitat de defensa de can Globus, 
l’agermanament de Feytiat... en Gustau està 
al col·lectiu pel museu arxiu i ens recomana 
molt que llegim el proper arennios.

el camí de lourdes: tanquem el cercle
L'any 1931, amb La primera repúbLica, eL primer GOvern d'erc a arenys de mUnt va fer aQUest camí. ara L'hem cOnsOLidat.

el 12 d'abril de 1931 erc va guanyar les eleccions municipals a arenys de munt. durant el 
breu període de la república, l'ajuntament arenyenc liderat pel republicà martí basí va 
construir el camí que unia la població amb el barri de sobirans, amb el que des de llavors 
es va anomenar el camí de lourdes. aquesta via, paral·lela a la riera, va ser construïda 
amb al permís dels titulars dels terrenys per facilitar la mobilitat a tots els arenyencs.

aquest any 2016, l'ajuntament arenyenc liderat de nou per esquerra republicana, ha vol-
gut tancar el cercle i completar definitivament aquest camí, tal i com vam prometre en el 
programa de les passades eleccions municipals. actualment, el camí s'ha acondicionat i 
pavimentat, amb una inversió de 0 euros gràcies a una subenció de la diputació de bar-
celona, i amb les millores que vindran s'arranjarà també la zona per a vianants paral·lela 
a la calçada pavimentada. així, cotxes, vianants i ciclistes podran gaudir de les millors 
condicions per a poder utilitzar aquesta via mentre gaudeixen de la natura. el poble, per 
la seva part, gaudirà d'una nova zona d'oci adaptada per a tothom a la part alta de la vila, 
que complementarà el parc Jalpí de la part inferior del municipi.

de nou, agrair la bona predisposició dels veïns del camí de lourdes, que formalment han 
cedit els seus terrenys pel poble perquè es poguessin dur a terme aquestes obres.

teNíem el telèfoN del pis 
puNxat: al acomiadar-me 
sempre acabava amb uN 
“boNa Nit pels oieNts”. 



sopar de la república 2016
eL tradiciOnaL sOpar de La repúbLica deL maresme centraL                                  
enGUany s'OrGanitZà  a La nOstra LOcaLitat

urant el passat mes d'abril, vam celebrar el tradicional 
sopar de la repúblia d'erc al maresme central, que en-
guany es celebrava en el nostre municipi, i que va servir 

per tancar els actes de celebració del 85è aniversari de la declaració 
de la república.
a la trobada hi van assistir els companys de les seccions locals d'are-
nys de mar, canet de mar, sant vicenç de montalt o vallgorgina, així 
com la presidenta actual d'erc maresme, mónica palacín, i la seva 
predecesora en el càrrec i actual alcaldessa de canet, blanca arbell. 
el convidat de l'executiva nacional d'erc fou eduard lópez, vices-
ecretari General d'acció política d'erc, que en acabar el sopar ens 
explicà les últimes novetats relacionades amb el procés independ-
entista i altres curiositats de dins la cúpula nacional. 

èxit de participació en el 
concert-concurs alça't
La nit deL 21 de març L'escOrXadOr va ser Una festa

l passat 21 de maig es va realitzar la semifinal del con-
curs musical alça’t, el concurs de grups novells que 
organitzem les Jerc del maresme i barcelonès nord, a 

l’escorxador d’arenys de munt. 
Hi participaven un total de quatre grups vinguts de diferents parts 
de la comarca: els primers en tocar van ser els rapers mataro-  
nins de Mètricas Explicitas, ja coneguts en aquest concurs, que 
van aportar molt ritme i diversitat musical al concurs. seguida-
ment van tocar els també mataronins Zoom, un grup musicalment 
molt bo que van portar fins a arenys les seves cançons de collita 
pròpia. Ja cap a la mitjanit va ser el torn de En Quarantena, un grup 
de vilassar de mar format per músics molt joves però amb molta 
experiència que van fer saltar el públic de l’escorxador amb les 
seves versions i cançons pròpies. els últims en concursar van ser 
el grup local Kalabranda que van demostrar que tenen molt camí 
per endavant omplint la sala i fent-ne una festa enorme. Final-
ment, la nit la van tancar els pd patriot’s. 
els guanyadors de la semifinal van ser En Quarantena i Zoom im-
posant-se als altres dos grups tant en votació popular com pels 
vots del jurat.  
va ser una gran nit a arenys de munt i ara ens espera la gran final 
a vilassar de mar el 18 de juny, en la qual els guanyadors acon-
seguiran una invitació per tocar a l'acampada Jove 2016.

tònia vila, secretària de 
política municipal d'erc
viLa entra a fOrmar part de La permanent cOmarcaL d'erc maresme

a regidora d'ensenyament, cultura i Festes d'arenys de 
munt, tònia vila, ha estat nomenada secretària de política 
municipal de la permanent d'erc a la comarca. vila serà 

l'encarregada de donar suport als grups municipals d'erc a l'alt 
maresme i fomentar espais de coneixement, formació i intercanvi 
entre els regidors elec-tes del partit en aquesta zona. molta sort!
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