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entrevista a...

toni torrent i 
sefa planas
l'històric regidor i la recent 
fitxatge parlen de tot una mica

totes les claus del

multi-referèndum
a celebrar a principis de 2017

repassem la

7a botifarada i 
el sopar de nadal
celebrats aquests darrers 
mesos

valorem l'entrada de

l'any 2017
que serà decisiu per la història 
de catalunya

ELS
COCOUS

cup nacional
si per alguna cosa s'ha carac-
teritzat el moviment indepen-
dentista dels darrers anys és 
pel seu civisme, un exemple 
internacionalment. veure com diputats 
d'un parlament cremem fotografies i cri-
tiquen públicament a la policia que haurà 
de garantir el referèndum ni ajuda a la 
causa ni farà sumar ningú al procés.

el "diàleg" del pp
pacte fiscal? no. solucionar la 
pobresa energètica? no. re-
captar impostos? no. decidir 
la llengua vehicular a l'escola? 
no. prohibir els toros? no. corredor del 
mediterrani? no. seleccions esportives 
catalanes? no. millorar rodalies? no.
el monòleg del no del partido popular no 
és un diàleg, és una imposició. 

opinadors tòxics
en una democràcia totes les 
opinions han de ser respec-
tades, però mentir i difamar 
sense proves també hauria 
de ser delicte. que en mandats anteriors 
s'haguéssin comès irregularitats no vol 
dir que ara també es faci. i si algú té algun 
indici, que vagi als jutjats a denunciar-ho. 
com dirien en castellà, "cree el ladrón que 
todos son de su condición".

escocells de la riera
els escocells de la riera 
estan d'enhorabona! un cop 
construits segons el projecte 
aprovat el 2006, i veient la 
poca usabilitat que tenien, seran mo-
dificats aquest 2017. tots els arenyencs 
podrem decidir com han de ser. tal com 
va prometre el govern, ja està en marxa 
el procés participatiu per escollir com els 
volem. a què esperes? participa-hi!

no adscrits i pp adm
Fer avançar arenys de munt 
hauria de ser un objectiu de 
tots els regidors, de qualsevol 
partit polític. les noves orde-
nances fiscals, que permetran recaptar 
més per poder fer més despesa social, 
van ser aprovades pels partits del govern 
i per les abstencions del pp i els regidors 
no adscrits, deixant en evidència, un cop 
més, els regidors convergents.
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ee
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carrer panagall d'arenys de munt durant la nevada de 1962

alcalde, regidors i secció local d'esquerra republicana d'arenys de munt us         
desitgem un bon nadal i un feliç 2017. salut i república!



Com us vau conèixer? 

(a) era l’any 62, l’any de la nevada, ella tenia 17 anys i jo 18, i va 
fer una nevada impressionant. Fèiem els pastorets i ens coneixíem 
però no érem de la mateixa colla ni amics, i com que aquells dies 
no hi havia llum no podíem assajar. tot el jovent vam anar al capda-
munt de l’eixample per distreure’ns i vam començar a fer una bola 
de neu des de la carretera torrentbó fins arribar a l’ajuntament i 
anàvem empenyent i empenyent amb les mans i anàvem fent mane-
tes. (s) llavors dies més tard vam quedar per veure’ns però ell era 
tan casolà que no sortia de casa. vam estar 7 anys de promesos, i 
quan ens vàrem casar vam viure 18 anys al carrer sant antoni, més 
amunt de can Fontbona, i més tard vam baixar aquí a la riera on ja 
hi portem 32 anys.   

Antoni, per què et vas presentar a les llistes d’ERC? 

(a) Jo no em volia presentar, érem apolítics, veníem d’una dictadura 
i amb prou feines sabíem les diferències entre dreta i esquerra. el 
meu germà, en Jaume torrent, era el president de la secció local 
d’erc arenys de munt, és el que va iniciar el projecte d’erc a arenys 
de munt. el meu germà em va dir: - vinga toni, hauries de venir 
a esquerra, has de venir, que a més saps que ve en Joan miquel, 
l’octavi paituví... i després de molt insistir vaig acceptar, em vaig 
deixar convèncer. tot i així, li vaig demanar que em posés enrere de 
la llista, però em van posar 4t. Jo fent els meus càlculs vaig pensar 
“res, en traurem un parell, màxim tres” i la cosa va anar tan bé que 
vàrem fer majoria absoluta amb 6 regidors:  Joan miquel, l’ocatvi 
paituví, en sebastià de can negret, en soler “en pitxón”, en Josep 
umbert i jo (veure foto de la pàgina següent, equip de govern en un 
ple). si no recordo malament,  hi havia 3 de convergència, un psc i 
un del psan, que per ideologia equivaldrien a la cup actual. 

Quan dius que éreu apolítics a què us referiu exactament?

(a) Jo vaig néixer el 44 i només havíem vist la vida amb dictadura. 
tothom estava callat i era molt prudent. abans tot era i passava per 
ser de la Falanje: els clubs esportius, els clubs escoltes, etc. Jo volia 
anar de campaments i el meu pare em va deixar anar-hi, no em va 
influenciar mai en si eren més dolents o bons, tot i que ell no era 
partidari del feixisme, evidentment.

(s) a arenys de munt vam tenir un capellà que era molt progres-
sista i a molts joves ens va fer obrir els ulls i veure la realitat que 
estàvem vivint.  teníem uns 16-18 anys i fèiem trobades i reunions 
clandestines i tot! aquest capellà va introduir l’escoltisme al poble. 
la seva visió tan progressista li va portar molts maldecaps. Jo havia 
format part del grup aina, el grup escolta, que també tenia un caire 
més modern i anti-franquista.

Vàreu fer els 4 anys de legislatura sencers? 

(a)  sí, vam estar del 1979 al 83, i jo, en més d’una ocasió, vaig estar 
a punt de plegar. no anava amb mi la política, sobretot les discus-
sions, les males relacions... la sort va ser que vivíem una època 
nova, de renovació, de deixar una dictadura enrere... volíem canvi-
ar el calvari que s’havia viscut; i va ser més en Joan miquel, a qui jo 
apreciava moltíssim, que em va convèncer perquè aguantés i seguís 
al seu costat. 

Dins d’aquest mandat va haver-hi la famosa destrucció de la creu 
dels caiguts, on ara hi tenim l'escultura de la Puntaire, oi?

(a) sí, com bé se sap, vam ser el primer poble en retirar-la. Jo em 
dedicava a repartir pastes i altres als comerços i era repartint a ca 
la nuri, allà al davant de l’escola sant martí. i de cop i volta sentim 
un soroll fort que no sabíem d’on venia. traiem el cap i veiem a 3 
regidors nostres amb un tractor, una corda que van lligar a la creu i 
estirant perquè aquesta caigués, van arrencar el motor i la a van fer 
caure damunt les escales... va quedar tota  trencada i el soroll va 
ser molt fort! amb aquelles, que l’ex-alcalde, en mas, que vivia allà 
mateix, va sortir, tot emprenyat, i es va posar a cridar com un boig. 
com que sabien que tenia una pistola a casa, van fugir ben ràpid no 
fos cas que els hi fes mal. de fet, jo no en sabia res que la tiraven 
al terra, però tot va venir perquè l’Heribert barrera havia de venir a 
inaugurar el pavelló i l’ampliació de l’escola sant martí, i l’umbert, 
en pitxón i el meu germà van dir que no podíem tenir un símbol 
franquista al poble! l’alcalde, en Joan miquel, ja havia proposat la 
idea de desmuntar-la, però fent-ho bé: un cop tinguem diners la 
podríem portar al cementiri i posar-hi una placa en record dels 
morts pel franquisme, però la visita de barrera ho va precipitar.   

després va venir l’acte de desagravi, en el qual, aquell mateix cap 

antoni
tOrrent 
SEfa
planaS

La Sefa Planas i l'Antoni Torrent fa 46 anys que estan casats i tenen 3 fills, la Bel, l’Anna i en Toni i tres néts, la Berta, en Jordi i 
la Lua. El dia de l'entrevista, ens reben a casa seva, al bell mig de la riera, a la casa familiar. A la taula hi trobem dolços i cava. 

entreviSta 



de setmana van venir els falangistes al po-
ble, a fer una manifestació, amb tambors, 
per la riera... tot el consistori van ama-
gar-se, no van donar la cara, només vam 
estar allà davant de l’ajuntament en Joan 
miquel i jo. molta gent es va tancar a casa. 
i evidentment, a nosaltres només ens in-
sultaven i increpaven. Fins i tot autocars de 
grisos van venir pel què pogués ser, perquè 
tenien por que la gent d’arenys de munt no 
es comportés, però realment la gent es va 
comportar. entenc que la gent tenia por en-
cara, que era una època d’incertesa. 

Antoni, quines regidories portaves? 

(a) primer esports i lleure, que en dèiem, 
i més endavant també vaig acabar portant 
Festes. llavors, que ja venia de tradició 
franquista, es feia el concurs de pubillatge 
al poble, i a mi no em convencia massa fer-
lo. així, recordo molt bé comentar-li a l’al-
calde que si s’havia de seguir fent aquest 
certamen volia que les guanyadores tin-
guessin un bon regal i amb regust català: 
així, cada any els hi regalàvem una Gran en-
ciclopèdia catalana.

I quines són les obres més ambicioses que 
vas fer com a regidor? 

(a) a part de les noves dependències de 
l’escola sant martí i d’asfaltar molts car-

rers, també vam construir el pavelló del 
torrent d’en terra. Hi havia molta pressió 
perquè llavors l'hoquei, que era a divisió 
d’honor, havia de jugar a pista coberta i la 
junta ens pressionava molt perquè ho tin-
guéssim acabat. em va fer especial il·lusió 
perquè jo sempre havia format part de la 
junta de l'hoquei, i de fet, vaig fundar la 
secció de patinatge juntament amb en Jordi 
roca, amb la idea de muntar alguna cosa 
per les noies. vam arribar a tenir 120 pati-
nadores!

Durant l’època que vas ser regidor, també hi 
va haver el cop d’estat d’en Tejero. La situ-
ació a l’Ajuntament, des d’un punt de vista 
institucional, com es va viure? 

(a) i tant, al 1981 va ser, el 23F. Ho vam viu-
re amb molta distància, ho notàvem lluny, 
havia passat a madrid, (s) però recordo que 
teníem molta por i molta incertesa aquella 
nit... no vam ni dormir. (a) sí, tothom esta-
va molt alerta, fins i tot recordo que durant 
aquests dies la guàrdia civil em va parar en 
dues ocasions mentre anava a treballar. a 
canet, em paren i, un guàrdia civil amb la 
metralleta a la mà, em pica el vidre i diu: 
“usted ya tiene que saber que cuando hay 
un control tiene que tener la ventanilla ba-

jada y el carnet en mano y sino le pongo fir-
me allá!”... però quan ets jove ho vius amb 
una dimensió diferent. És ara que valores i 
penses: “ostres, el què vam viure!”. ara es-
tem parlant d’independència i això és que 
s’ha fet un bon camí i molta feina. (s) ara 
estem vivint un canvi, i esperem que sigui 
real, igual que aquella època, que amb l'en-
trada de la democràcia també vam viure un 
canvi molt bonic. 

Sefa, el teu home fa la seva trajectòria de 
regidor i a tu et venen a trucar a la porta i et 
demanen si vols donar suport a ERC?

(s) resulta que cada 4 anys, l’antoni sempre 
anava a les llistes, cap al final, i un dia em 
ve a buscar en Jordi maimí, a principis del 
2015, i li dic que sí, que em fa molta il·lusió! 
i ara hi vaig i m’hi sento bé, molt bé. i mira 
que jo era apolítica total! potser per culpa 
d’aquells 4 anys vaig quedar-ne força tipa, 
perquè l’antoni no parava gaire per casa, i 
havia de cuidar 3 fills...

Però no només estàs a ERC sinó que fas mol-
tes més activitats, oi?

(s) sí, faig moltes coses! ara sóc vicepresi-
denta de la coral, faig patchwork, vaig amb 
les puntaires i en sóc sòcia, faig italià amb 
la Germana, vaig a un taller de manualitats 
a arenys de mar, sóc sòcia dels jubilats i 
també de dona viva... no paro!

uN cop tirada la creu, 
com que sabíeN que 

l'ex-alcalde mas teNia 
uNa pistola a casa, vaN 
fugir beN ràpid, No fos 
cas que els hi fes mal

multi-referèndum 2017 
el govern municipal celebrerà un multi-referèndum de caràcter vinculant per temes que són importants pels veïns

el multireferèndum per decidir aspectes importants per arenys de munt serà un altre exercici de democràcia directa, la forma de 
democràcia en la qual els ciutadans participem directament en el procés de presa de decisions polítiques. a arenys de munt n’hem 
tingut experiències prèvies. ara donarem compliment a un altre objectiu del pla d’actuació municipal 2015-2019, l’objectiu 07.7 que diu 
“impulsar processos participatius per col·laborar en la definició del model de poble”.

des del govern municipal vam anunciar pel maig de 2016 que preguntaríem als veïns i veïnes d’arenys de munt sobre si consideren que 
la riera ha de ser per a vianants, sobre el pont, sobre la bandera espanyola a la casa consistorial, o sobre els impostos...i actualment 
una comissió en la que hi participen tots els grups municipals, els regidors no adscrits, i un representant del consell del poble estan 
treballant -un cop ja ha estat presentat l’estudi sociològic que ha permès identificar els temes que més preocupen als arenyencs i 
arenyenques- per a definir les preguntes i sistemàtica de les votacions.

en aquest context hi ha tres elements de reflexió a tenir en compte: disposar d’informació prèvia i objectiva sobre els temes a decidir 
pensem que és imprescindible, els governants escollits en l’exercici de democràcia representativa que són les eleccions municipals no 
podem obviar les nostres responsabilitats, i la participació de la ciutadania és important. el 2016, els exercicis de democràcia directa en 
l’àmbit local de catalunya que han tingut més participació han estat la consulta de tortosa sobre el manteniment o no del monument 
franquista, en la que hi va participar el 29,7 de la població amb dret a vot, i la consulta de salt per decidir si donaven permís per a què 
s’instal·lés un iKea al terme municipal, en la que hi ha va participar un 21,5%. arenys de munt som pioners en moltes coses, també estarà 
bé si al multireferèndum per a definir el model de poble batem el rècord de participació!

ajUntament 

ara estem parlaNt       
d'iNdepeNdèNcia i això 

és que s'ha fet uN molt 
boN camí i molta feiNa



7a botifarrada i sopar 
de nadal republicà
secció local, regidors, militans i amics encaren curs 2016-17

a 7a botifarrada popular i el sopar de nadal re-
publicà s'han celebrat en els darrers mesos i han 
aplegat regidors, secció local i amics.

la botifarrada popular va coincidir amb la revetlla de la jor-
nada de la hispanitat i va transcórrer sota el lema #resacele-
brar, per demostrar que els catalans no serem mai sotmesos 
a l'opressió espanyola, com celebren la majoria de pobles 
sud-americans. més d'un centenar de persones van assistir a 
la trobada, a la plaça de l'església.

Per altra banda, el Sopar de nadal va servir per retrobar-nos 
i tancar l'any tot celebrant la feina feta pels regidors republi-
cans que lideren el govern local, i per desitjar-nos un millor 
2017, a nivell local i sobretot nacional.

germanor celtic - barça
celtic de glasgow i barÇa som pobles agermanats

l passat 23 de novembre el barça va visitar escò-
cia per jugar contra el celtic de Glasgow, a celtic 
park. cal recordar que el club blanc i verd, d'arrels 

irlandeses i catòliques, sempre s'ha mostrat a favor de la in-
depència d'escòcia, i això va afavorir la gran germanor entre 
les aficions escocesa i catalana. al finalltzar el partit, martí 
utset, membre de la secció local, va poder intercanviar l'es-
telada, que havia fet onejar durant el partit, per una bandera 
del celtic, amb un jove aficionat que va estar molt content de 
poder obtenir una bandera independentista catalana.

2017: l'any més decisiu de la 
història recent de catalunya
durant el 2017, arribarà l'hora de ser valents

l 2016 s'acaba i arriba el 2017, probablement l’any més decisiu de 
la història recent de catalunya. encara que sovint no en siguem 
conscients, els esdeveniments s’estan succeint a una velocitat 

vertiginosa, i com a catalans tindrem la responsabilitat final de que tot 
això arribi a bon port. 

ara just fa un any, des de Junts pel sí havíem guanyat les eleccions a ca-
talunya, però tots estàvem espantats perquè el fet de no poder formar 
govern semblava que feia descarrilar el tren del procés. però en els mesos 
que vingueren, un gir inesperat d’esdeveniments pràcticament en temps 
de descompte va fer que un cop més el catalanisme ressorgís quan sem-
blava que estava tocat de mort. per primer cop a la història del nostre país 
un govern de la Generalitat avançava nítidament cap a la independència.

després de l’orgasme col·lectiu de la investidura, vingueren mesos relati-
vament tranquils. però sota l’aparença de calma s’amaga un treball avan-
çadíssim des de la penombra, per preparar totes les estructures d’estat 
pel moment de la desconnexió. i no ens enganyéssim pas, aquesta rela-
tiva tranquil·litat no és res més que la calma que precedeix la tempesta.

encara no ens en podem fer la idea, però de cop i volta, aquest 2017, els 
esdeveniments es precipitaran. arribarà el xoc de legitimitats, i l’envesti-
da final de l’estat espanyol serà terrible. no només apuntaran contra els 
nostres representants institucionals, sinó sobre tots nosaltres. i llavors, 
de ben segur que sortiran les nostres pors.

els anys d’actes simbòlics, de conferències i de manifestacions quedaran 
enrere. Haurà arribat l’hora de la veritat. a les nostres esquenes, el pes de 
totes les persones que al llarg de la història d’aquest país mil·lenari han 
lluitat per arribar fins aquí. davant, els riscos d’emprendre una aventura 
en solitari no absent de riscos. a mig camí, un estat espanyol que intenta-
rà dividir-nos. i llavors, arribarà l’hora de ser valents.

valents per dir que només nosaltres decidirem el nostre futur. valents per 
pensar més en els nostres néts que no pas en nosaltres mateixos. valents 
per sentir-nos orgullosos que els nostres pares fossin de fora catalunya 
però encara més orgullosos construir un nou país pels nostres fills.

valents per estar al costat del parlament de catalunya. valents per intro-
duir la papereta del sí. però sobretot, valents per creure’ns-ho.  perquè si 
ens ho creiem, tots junts serem imparables. bon 2017!
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