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QUe va tenir LLOC aQUest seteMBre 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

PsOe esPanyOL
pedro sánchez podria haver 
estat el nou president del go-
vern espanyol. erc i pcd li 
haurien facilitat la investidu-
ra només a canvi d'un referèndum. però 
prefereixen no formar govern abans que 
autoritzar un referèndum d'autodetermi-
nació a catalunya. prefereixen deixar el pp 
a la moncloa que donar la veu al poble.  

jOrDi CarBOneLL
aquest agost ens deixà Jordi 
carbonell. Gran defensor dels 
drets lingüístics de catalunya 
durant la dictadura franquista, 
fou president d'erc entre el 1996 i el 2004 
i va ser un membre destacat de l'institut 
d'estudis catalans. la seva "que la pru-
dència no ens faci traïdors" ens recordarà 
per sempre el camí a seguir fins la llibertat.

GrUP ParLaMent CsQeP
la coalició entre iniciativa, els 
comuns i podem va votar en 
contra de la moció de confiança 
de puigdemont. tot i que mol-
tes vegades han dit que el referèndum és 
la seva prioritat, quan se'ls ofereix el que 
volen tampoc ens donen confiança. se'ls hi 
veu al llautó. csqep, podemos o bcncomú 
prometen la lluna però a l'hora de la veritat 
obeeixen als interessos espanyols. 

GaBriaL rUfián
Hi ha qui diu que a madrid no 
hi hem d'anar a fer res. però 
això no és així: quan siguem in-
dependents, ens haurem d'en-
tendre amb els nostres veïns. rufián, amb 
discursos pròxims, profunds però senzills 
com el que va fer a la investidura fallida 
de rajoy fa arribar el nostre missatge a les 
espanyes, perquè s'entengui que l'únic que 
demanem és poder ser un país normal.

Partit DeMÒCrata
des d'esquerra ens alegrem de 
la creació del nou partit de-
mòcrata de catalunya, que es 
defineix nítidament com a in-
dependentista. de fet, alertar al nou partit 
que s'autodefineix com a republicà i inde-
pendentista, que només li faltaria posar 
Junqueras de president per assemblar-se 
més a erc. per sort, el presi no està en ven-
da, ni amb comissió d'un 3%.
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PasseiG LLUís COMPanys i arC De triOMf, a BarCeLOna

celebració de la manifestació de la diada d'enguany. l'acte, organitzat per l'anc i Òm-
nium cultural, va ser descentralitzat (barcelona, tarragona, lleida, salt i berga)



La Marta és de la Iglésia, però també Formatger, com la coneixen 
molts arenyencs. Va venir al poble de molt petiteta amb els seus 3 
germans i és aquí on van neixer els seus dos fills, la Geor i en Ge-
rard, els quals han viscut, han jugat, han estudiat i s'han fet grans a 
Arenys de Munt. Ara, ella és regidora d'ERC a l'Ajuntament.

Què has estudiat? He estudiat diplomat en infermeria i tinc dos 
postgraus, un de uci i un de quiròfan i un mestratge de gestió hos-
pitalària. sempre he estat treballant en l’àmbit mèdic, vaig comen-
çar a “can mitjà” fent les receptes. un cop vaig endinsar-me en el 
món laboral, acabats els estudis, vaig començar fent d’auxiliar d’in-
fermeria, però a més anava compaginant mil feines, com fer de can-
gur, anant a collir cireres, treballant al restaurant de collsacreu una 
llarga temporada, els caps de setmana treballava en un negoci que 
tenia el meu germà a premià, havia de fer de tot per pagar-me els 
estudis i pujar la família. A quins centres has treballat? vaig estar al 
cap d’arenys de mar i en diversos hospitals, com el de calella, el de 
mataró, l’Hospital General de catalunya, el de sant pau... i finalment 
vaig tornar a mataró que és on estic ara. ara estic al quiròfan, però 
he estat a molts àmbits, a oncologia, pediatria, medicina interna, a 
urgències,... i quin t’agrada més? el quiròfan, i a mataró estic molt 
a gust. també vaig estar a Hartman que són uns laboratoris i em va 
donar l’oportunitat d’estar viatjant per europa i espanya, però vaig 
voler  tornar a mataró per tenir una vida més tranquil·la. però no em 
va durar gaire perquè em vaig involucrar en política... Quan va ser 
això? al moment que va començar el projecte d’erc amb en Joan 
rabasseda. va ser ell que em va venir a buscar. vaig estar 7 anys a 
l'oposició i ara portem 3 anys al govern. Amb en Joan us coneixíeu? 
Jo coneixia a la maria Josep, la seva dona, de tota la vida: havíem 
anat a escola juntes, i, amb la canalla petita, estàvem implicats en 
l’ampa de l’escola sant martí. T’ho vas pensar molt? no, no, la veri-
tat és que li vaig dir que sí de seguida, perquè curiosament aquell 
mateix any i l’any anterior el grup de convergència em va demanar 
de ser la figura del síndic de greuges i els vaig dir que sí, perquè era 
una figura neutral i es posava a dins de les millores que es podien 
fer al poble a través de les queixes i propostes dels veïns, però allò 
no va anar a més, i entremig d’aquest procés va aparèixer en Joan i 
jo tenia ganes de fer coses pel poble i vaig dir que sí. tinc clar que 
sí m’hagués vingut a buscar el pp hagués dit que no de seguida, 

però l’ideal d’esquerra em representa i m’identifica més que són 
de llibertat, d’independència, de república catalana, d’igualtat, de 
millorar una país, i com que penso que els canvis han de començar 
per la base i anar pujant, penso que una de les millors maneres per 
començar era entrant en aquest projecte.

Entrant en les regidories que portes, com veus l’esport, en punts 
forts i febles, a Arenys de Munt? com a punts forts dir que tenim 
esportistes a molt bon nivell, i que tots els nens, en algun moment 
o altra de la seva vida, han fet un esport al poble. la pena és que 
a l’època de l’adolescència molts abandonen, però els que tenen 
una bona base d’esport llavors ho reprenen i hi tornen. Fa un parell 
d’anys vam intentar fer un curs d’escalada, també un grup de run-
ning, però no va sortir, però també és cert que és difícil accedir als 
adolescents i també es necessària molta col·laboració dels centres 
educatius. enguany estem intentant que comenci un projecte de 
volei a l’institut i si aquest grupet fort surt, que en pugui ser l’equip 
base d’arenys de munt. com a punt negatiu, quan vaig entrar com a 
regidora em vaig trobar els pavellons en força mal estat: el nou, el 
de can Xiriquei, amb una manca de neteja, i el vell amb mancances 
tant de tanques en mal estat, les calderes sense normativa... i es va 
solucionar, ara tenim els dos pavellons en bon estat.

De quins reptes ets sents més orgullosa? des que en sóc regido-
ra, s’ha creat la secció de volei, la de bàsquet que havia deixat de 
ser-hi, amb un equip de bàsquet d’adults l’amunt bàsquet, i ara un 
de nens que en podran ser la base. en futbol han doblat els nens 
apuntats, han pogut fer el primer equip; el futbol sala també ha 
crescut molt; i en patinatge tenim la tercera millor parella del món 
que ràpid s’ha dit! també estem impulsant molt el running, hem 
portat els ironKids, hem fet el cross dels arenys que cada vegada 
hi ha més participació, ara a través d’un programa de prevenció de 
l’obesitat infantil s’obrirà una escoleta de running amb la finalitat 
que aquells que no vulguin fer un esport col·lectiu tinguin la possi-
bilitat de fer-ne un d’individual. ara, recentment, hem fet la marxa, 
que l’ha portada íntegrament el grup de muntanya, on també hi 
ha hagut novetats, tant de recorregut com de diferents carreres 
i ha sigut tot un èxit. la gent ha estat molt contenta dels avitu-
allaments, de la senyalització, l’organització... també hi ha hagut 
una marxa per a Kids amb 30 nens de participants, i la marató que 
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hi va haver 68 participants, de fet el segon 
classificat ha sigut d’arenys de munt i això 
també estimula molt a la gent local per en-
trenar-se, participar i competir.

I parlant d’esports, sabem que ets molt acti-
va en el món muntanyenc, esportiu, i que re-
centment has fet la Matagalls-Montserrat. 
sí, de fet és la segona vegada que la faig, la 
primera va ser fa tres anys, però l’experi-
ència d’enguany ha sigut molt millor. em va 
engrescar un company de feina que la volia 
fer i vam decidir posar-nos-hi, amb l’objec-
tiu que, triguéssim el què triguéssim, l’aca-
baríem , i la vam fer en 22 hores. i aquest 
any ho he rebaixat a 16 hores. I cims, n’has 
fet molts? sí, molts. de 3.000m en porto uns 
90, de 4.000m 4 o 5; el què he fet més alt és 
de 5.550m al nepal, també n’he fet un parell 
als alps, i un parell més al nepal, de 5.000m. 
l’afició per caminar l’he tinguda tota la vida. 
de petita havia anat al cau de sant vicenç 
de montalt i fèiem moltes sortides; al meu 
pare li agradava molt la muntanya, jo a 
la natura hi trobo tranquil·litat, pau, bon 
ambient, bons companys i amics, i per mi 
forma part del meu entorn vital. i traves-
ses n’he fet moltes: la del camp base de 
l’everest, la de l’anapurna, carros de Foc, el 
camino de santiago... normalment les me-
ves vacances són d’aquest estil, d’anar fent 
sortides i cims, que per mi és un relax. Físi-
cament no em preparo massa, simplement 
surto a caminar i vaig al gimnàs.

I sobre la regidoria de gent gran, què ens en 
pots explicar? un dels principals objectius 
és acabar les obres de l’esplai per ade-
quar-ho a la normativa i a les necessitats 
dels usuaris, arreglant els obres, canviant 
el bar, fer una sala gran al pis de dalt per-

què puguin fer activitats i tallers, a part de 
lavabos. l’any passat vam començar a fer 
la setmana de la gent gran, enguany hi in-
corporem el dinar de la gent gran a preus 
assequibles. Hem iniciat les caminades de 
la gent gran amb molta participació, per 
exemple, fa poc vam fer un tram del camí de 
ronda i érem uns 60 participants i ens ho 
vàrem passar molt bé, el dia ens va acom-
panyar... també hem entrat en el programa 
de la diputació de “els cent cap als cent” 
perquè jo entenc que la gent gran ha de viu-
re fins a l’últim moment i de forma activa. 
també amb la residència verge del remei 
hem aconseguit quadrar els números, po-
sar serveis addicionals que no hi havia com 
el centre de dia, o el servei de rehabilitació 
a preus molt assequibles. 

Ja per acabar, com valoraries la vida d’un 
polític, tu que portes experiència en l’opo-

sició i el govern? molt dura... quan estàs a 
l’oposició et mors de ganes de fer coses i no 
pots i quan estàs a govern et mors de ganes 
de poder-les fer i no hi arribes, bàsicament 
per manca de recursos i per la burocràcia 
extremadament lenta. quan no hi ha diners 
has de tenir imaginació per poder tirar els 
projectes endavant. sovint, i per molt que 
facis i vulguis fer les coses de la millor ma-
nera, no pots agradar a tothom. Jo convi-
daria a la gent que en alguna època de la 
seva vida és fes càrrec d’un grup important, 
no cal que sigui a nivell polític directament, 
sinó per exemple, al capdavant d’una en-
titat, una associació... perquè els toros es 
veuen diferent si ets a dins o a fora.

Ens podries recomanar alguna cita, llibre, 
pel·lícula, grup musical o cançó... que t’hagi 
marcat?  com a cançó, que m’ha acompa-
nyat a molts llocs i és molt significativa per 
les meves preferències i perquè em porta 
molts bons records, la cançó “camins” dels 
sopa de cabra. un llibre, “los dos herma-
nos” que el vaig llegir de petita, i una pel·lí-
cula que em va marcar molt perquè no ente-
nia que hi passava va ser “resplandor en la 
Hierba” que tractava sobre dues persones 
que s’estimaven molt i finalment cada una 
acabava per la seva banda, per diferents 
circumstàncies i penses: “no pot ser!”. i sóc 
molt de sagues, tipus Harry potter, el se-
nyor dels anells, la Guerra de les Galàxies... 

CONsOlidaCió del PressUPOst PartiCiPatiU

quaN estàs a l'oposició 
et mors de gaNes de fer 
coses i No pots i quaN 

estas a goverN les vols 
fer però No hi arribes 

 

tres anys D'eXPeriènCia aMB eL PrOCÉs PartiCiPatiU

enguany ja anem per la tercera edició del pressupost participatiu, donant continuïtat a una 
iniciativa que vam treballar des del govern conjuntament amb les regidories de participació 
i economia. l’any 2014, el primer any de la seva posada en marxa, hi van votar més de 300 
persones, l’any 2015 la participació va baixar fins els 241 vots, mentre aquest darrer any, hi 
ha hagut una lleugera recuperació amb 266 vots.  per al pressupost participatiu del 2017 s'hi 
destinarà un import total de 133.400 €, dels quals 108.400€ són projectes d'inversions i 25.000€ 
per a propostes de serveis que han proposat els mateixos veïns.

eLs jOves i eL PrOCÉs PartiCiPatiU

uns dels gran reptes és aconseguir mo-
bilitzar els joves en la presa de decisions 
polítiques. en el nou disseny de pres-
supost participatiu es pretén promoure 
projectes engrescadors que generin 
els mateixos joves en el marc dels seus 
espais socials, educatius i de treball.

2014 2015 2016
300 241 26650 42 56

Comparativa de Participació
(2014-2016)

+ +Vots Propostes

nOU Disseny De PrOCÉs PartiCiPatiU 2017

amb la creació d’una comissió de treball del 
pressupost participatiu es pretén aprofundir en 
la co-responsabilitat dels arenyencs en la presa 
de decisions en relació al pressupost municipal. 
l’experiència de tres anys de pressupost participatiu 
és un bon punt de partida per assolir un nou disseny 
més inclusiu, equilibrat i motivador.



UN altre 11s el POble Ha     
Parlat: estem a PUNt
Un MiLió De PersOnes aL Carrer Per CinQUè any COnseCUtiU

n cop més ho hem tornat a fer. un altre 11 de setembre, més 
d'un milió de persones hem sortir al carrer per recordar a 
tothom que seguim perseverant, i que no pararem fins acon-

seguir que catalunya sigui un estat independent.
enguany, una diada descentralitzada va tenir 5 epicentres: salt (inte-
gració), lleida (equilibri territorial), tarragona (xarxa i progrés), berga 
(cultura) i barcelona (llibertat), representant cadascun dels 5 pilars so-
bre els quals es basarà la futura república catalana.
el batec conjunt a les 17:14 de la tarda d'un milío d'ànimes repartides 
al llarg del territori català va posar el clímax a la jornada d'enguany. 
esperem el dia en què poguem tenir un 11s en família asseguts a taula 
mentre dinem. sense mobilitzacions. no significarà que ens haguem 
rendit, sinó que ja no serem necessaris perquè ja serem un estat. 

JOrNada de treball      
rePUbliCaNa 2016
seCCió LOCaL, reGiDOrs, MiLitans i aMiCs enCaren CUrs 2016-17

an roig del castell va ser la seu de la jornada de tre-
ball republicana anual, el passat dissabte 17 de se-
tembre, que donava el tret de sortida al curs polític 

2016-2017. Fou, com cada any, punt de trobada de militants i 
amics amb els regidors i membres de la secció local.
durant la jornada,  es va fer un repàs de les tasques realitzades 
durant aquest mandat per les 5 regidories arenyenques lidera-
des per erc així com un repàs dels projectes de futur. posterior-
ment, es van re-avaluar les prioritats per a arenys de munt que 
van ser redactades i incloses en el programa electoral per les 
eleccions del 2015, amb l'ajuda de militants i amics.
la jornada de treball també va tener activitats de caràcter més 
lúdic,  com la dinàmica de grup, on es va jugar a fer una subhasta 
de valors republicans que va fer emocionar alguns dels militants 
més veterans: "ens va semblar tornar als anys 80 quan estàvem 
a l'agrupament escolta".
vam cloure la jornada amb un dinar de germanor, al qual també 
hi va assistir eduard lópez, vicesecretari General d'acció políti-
ca d'erc, el qual va respondre totes les nostres preguntes, re-
lacionades majoritàriament amb el progrés del full de ruta que 
ens ha de dur a la independència. i les seves respostes van ser 
molt esperençadores: el procés avança a bon ritme i tenim la 
independència més a prop que mai.

7è aNiversari CONsUlta 13s
L'aCte MULtitUDinari va  reCOrDar eLs OrGanitZaDOrs De La COnsULta

any de masses durant els actes de celebració del 7è aniver-
sari de la primera consulta sobre la independència de cata-
lunya que es va celebrar a arenys de munt el 13 de setembre 

de 2009. magnífic homenatge a tots aquells que en formàren part, i tot 
i les amenaces de tots els poders de l'estat, féren d'un gest tan senzill 
com votar el símbol de la força del poble. regidors actuals d'erc com 
Josep sànchez, marta de la iglésia i tònia vila i membres de la secció 
local com ramon pujol, maria daumal o martí utset van prendre part 
activa durant l'organització de la consulta aquell 2009.
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