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ENTREVISTA A...

JORDI MESTRES
"TOT EL QUE JO PERCEBO DE LA VIDA 
COM A VALORS, EL PARTIT QUE MÉS 
M’IDENTIFICA I EM REPRESENTA ÉS 
ESQUERRA"

VALORACIO DE LA SORTIDA DE

MARIA BALLESTER
DEL GOVERN ARENYENC

REPASSEM LA PRESENTACIO DE LA 
CAMPANYA D'ERC MARESME

FEM REPÚBLICA
AL PARC JALPÍ D'ARENYS DE MUNT

US EXPLIQUEM ELS DETALLS DE L'

ACTE CENTRAL DE 
CAMPANYA
DE "LA REPÚBLICA QUE FAREM", 
CELEBRAT A BARCELONA

ELS
COCOUS

PRESSUPOSTOS 2017
Pressupostos aprovats sense 
vots en contra. Totes les 
forces poliques han tingut 
alçada de mires i capacitat de 
consensuar el pressupost muncipal del 
2017. Uns pressupostos que milloren els 
serveis, la neteja i les inversions, aposta 
més fort per l'emprenedoria i l'ocupació. 
Arenys de Munt s'ho mereix.

DENÚNCIES DEL PP
Seguint la línia de Ciudadanos 
a altres municipis, el PP are-
nyenc denunciarà a l'Ajunta-
ment per formar part de l'AMI, 
demostrant, un cop més, que els únics 
partits nacionalistes radicals són ells, 
boicotejant tot el que no sigui espanyol i/o 
espanyolista. Si sempre s'estan "denunci-
ant a sobre", que es posin bolquers.

VOLEM ACOLLIR
Catalunya ha demostrat un 
cop més que és un país solida-
ri. Ho demostrà amb la guerra 
d'Iraq i ho torna a demostrar 
amb la crisi dels refugiats sirians. El con-
cert del Sant Jordi o la multitudinària ma-
nifestació han demostrat que els catalans 
volem acollir. I com en tantes altres coses, 
per tenir un país més just i social, la forma 
més ràpida és marxant d'Espanya.

HAZTE OÍR
L'associació catòlica espanyo-
la "Hazte Oír" ha estat notícia 
aquests dies per passejar un 
bus amb un eslògan transfò-
bic per diferents ciutats espanyoles. Des 
d'ERC no sabem si els nens tenen penis o 
les nenes vulva, però el que sí sabem és 
que cadascú és lliure de sentir-se com vul-
gui i que ningú té el dret moral d'imposar 
a ningú altre si s'ha de sentir nen o nena.

MARIA BALLESTER
La nostra companya Maria 
Ballester ha decidit deixar el 
govern municipal però no per 
això deixarà de treballar pel 
poble. Volem aprofitar per donar-li les 
gràcies per aquests mesos que ha com-
partit govern amb nosaltres i recordar-li 
que aquest govern republicà, d'esquerres 
i independendista li guarda les portes 
obertes per si algun dia vol tornar.
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REGIDORS REPUBLICANS MARESMENCS AL PARC JALPÍ D'ARENYS DE MUNT

ÉXIT DE PARTICIPACIÓ EN EL TRET DE SORTIDA AL MARESME DE LA CAMPANYA "LA REPÚBLICA 
QUE FAREM" AL MARESME, AQUEST MES DE GENER



Com vas arribar a Arenys de Munt?

Sóc de Barcelona, d’una família que provenim del món tèxtil, però 
als anys 60 vam deixar aquest món i vam entrar en altres àmbits: 
el meu pare va entrar al món dels mitjans de comunicació com la 
ràdio. Som 3 germans, jo sóc el petit, jo vaig néixer no teníem la 
fàbrica. Vaig estudiar a una escola a Sarrià però amb un ensenya-
ment alternatiu, amb mestres de Rosa Sensat, ja hi havia immersió 
lingüística i em fa tenir una visió de la vida diferent. Educaven a 
persones, en valors, el pensament de l’escola era “ara toca formar 
persones” i el nivell acadèmic ja l’assoliran. Fèiem moltes activitats 
fora de l’escola, al pati, etc. Era una escola petita, amb uns 300 
alumnes, i hi havia els meus cosins. La meva classe era la de “Ca-
vall Fort”  i sempre ens dèiem així, des de petits fins al últim curs.  
Hi anaven fills de polítics, d’artistes, etc. era un entorn molt ric 
culturalment i intel•lectualment. L’escola és deia “Orlandai” i anti-
gament era una escola de nenes, que és deia “Talita”, però quan va 
arribar la nova directora, formada sota la pedagogia de Rosa Sen-
sat, va passar a ser mixta i es va decidir canviar el nom. 

Després vaig fer FP automoció, però mai m’he dedicat a això. Para-
l•lelament, i per pagar-me els estudis, vaig treballar de cambrer i a 
la ràdio, per influència del meu pare, a Onda Cero, Onda Rambla... 
com a realitzador d’algun programa, creatiu de publicitat i com a 
comercial per buscar espònsors... M’hi vaig passar uns 10 anys a la 
ràdio. Fins que un dia un client em va dir que volia parlar amb mi 
perquè estava molt interessat en la meva persona. Pensava que 
volia alguna nova campanya a través de la radio però realment em 
volia a mi per acompanyar-lo en la seva empresa. Estava renovant 
tot l’equip comercial i volia gent jove. I vaig accedir a treballar amb 
ell. I així és com vaig entrar al món del parquet, fent de comercial... 
i ja porto en aquest sector 20 anys. Actualment sóc delegat comer-
cial de part de Barcelona i Girona i responsable d’un magatzem, 
per una empresa que just comença a exportar internacionalment. 

Llavors és el fet de treballar a Girona que fa que vinguis a Arenys?

No, arribar a Arenys de Munt és fruit de casualitats més personals 
que no pas laborals. Vaig marxar de BCN perquè no m’agradava viu-
re-hi ni treballar-hi, m’atabalava, i vaig anar a viure amb la meva 

parella en un pis que s’ajustava a les nostres butxaques, a Mataró. 
Estàvem de lloguer i ens plantejàvem comprar i finalment vam anar 
a parar a Canet, on ella hi tenia família. Però quan jo tenia 35 anys 
ens vam separar i vaig tornar a viure a Mataró, en un apartament 
de solter. Allà és on vaig començar a sortir amb la Lídia, la meva 
dona. Als meus 37 anys va néixer l’Arnau, el nostre primer fill, a l’any 
següent ens casem a la Garriga i al cap d’un any tenim el segon fill, 
en Gerard. En menys de 5 anys em vaig separar, casar, tenir dos fills 
i vaig muntar una empresa, a Mataró. 

A l’apartament de Mataró ja no hi cabíem, la Lídia estava embaras-
sada del segon fill i havíem de buscar un lloc més gran per viure, 
on millorar la nostra qualitat de vida. Buscant per la zona de l’alt 
Maresme va coincidir que un client meu que tenia una immobiliària 
d’Arenys de Munt ens va oferir l'opció adequada. Era l'agost de 2009. 
Tinc molt viva la imatge d’entrar aquells dies per la riera d’Arenys 
de Munt i veure una pancarta “Consulta per la independència, 13 
de setembre del 2009” i vaig pensar: “Òndia! Ni fet per mi!”. També 
recordo que no pensava que hi pogués participar, a la consulta de 
2009, donat que estava empadronat però tot els papers encara no 
estaven del tot en regla. Però el final em van deixar votar amb els 
papers que vaig presentar. Jo estava molt emocionat perquè era la 
primera vegada a la vida que podíem votar per la independència, i 
vaig ser l’enveja dels meus germans, que són molt de la ceba.

I dels arenyencs què en penses? Som gent acollidora? 

Dels arenyencs penso que sou de caràcter bastant tancat però aco-
llidors. Teniu un caràcter de poble molt marcat. Sou molt vostres, 
tossuts, romàntics, observadors, conservadors i alhora molt aco-
llidors. Nosaltres, amb poc temps, ens hem sentit molt integrats.

Sabem que has estat posat en infinitat d'entitats culturals i associ-
acions vàries. Què ens en destacaries?

A nivell social sempre m’ha agradat implicar-me en tot el que podia, 
per integrar-me en la societat en la qual vivia: ho vaig fer a Mataró, 
a Canet i també a Arenys de Munt. Per exemple, des del primer dia 
que arribo a Mataró em faig dels Capgrossos, la colla castellera, pel 
que reprenta a nivell cultural i sobretot no discriminant a ningú per 
cap condició social, cultural o de raça. I tots amb el mateix objectiu 

JORDI
MESTRES 

enquatredades

Jordi Mestres va arribar al poble de bracet de la consulta sobre la independència del 2009. Casat amb la Lídia i pare de l'Arnau i 
el Gerard, és un cul inquiet que ha passat per infinitat d'associacions i entitats culturals abans de sumar esforços i treball per al 
projecte republicà a Arenys de Munt, fent així realitat dues de les seves grans inquietuds: la política i la defensa de les llibertats
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comú: "tots units fem força", carregar i des-
carregar el castell.

Per les dates que ens parles, segurament 
vas patir l’accident de la Mariona, oi? 

Sí, va ser un cop molt dur per la colla. En-
cara recordo que era un castell 4 de 9 a (la 
plaça de) Santa Anna. Ella era un dossos 
del pom de dalt, els que estan just a sota 
l’anxaneta. Jo estava de contrafort, darrera 
dels baixos, els que estan just aguantant la 
base del castell. Era un castell sòlid, ferm, 
quiet, no es movia gents, com a vegades 
es veu per la televisió. Els Capgrossos son 
una colla que mai fa castells si no els te-
nen molt ben treballats, van sempre a as-
segurar. Però de cop el tronc es va trencar 
i va descarregar en caiguda lliure sobre la 
pinya. La desgràcia va ser el final fatídic per 
la Mariona. En aquells moments els nens 
encara no duien casc i potser ho vam pagar. 
No érem colla de gamma extra però sí de 
gamma alta però la pèrdua de la Mariona 
ens va deixar molt tocats.

Per contra, un dels millors records que guar-
do és quan amb la colla vam anar a Londres, 
a Regent Street. Cada any fan una espècie 
de fira i la dediquen a un país, i aquell any 
va tocar Espanya. Com que encara no po-
díem anar-hi com a Catalunya, compartíem 
carrer amb diferents tradicions culturals 
espanyoles. Però nosaltres vam causar un 
autèntic furor. Fins i tot la BBC va connectar 

en directe per retransmetre-ho a tot Gran 
Bretanya, i el Times ens va posar en porta-
da. Crec que va ser de les primeres vegades 
que mitjans de fora descobrien que els ca-
talans fèiem castells.

I implicar-te en política, com va anar?

El tema polític sempre m’ha interessat, tot 
i que mai m’hi havia posat. Mentre vivia a 
Canet, com que estava posat amb alguna 
que altra entitat amb motivacions socials, 
els d'ERC ja em van venir a tocar la porta, 
però no m’hi vaig posar. Un cop a Arenys de 
Munt, primer vaig passar per l’AMPA de l’es-
cola bressol la Petjada, després vaig estar 
a l’AMPA del Sant Martí, i més tard també 
vaig entrar al Consell Escolar com a pare, 
no com a AMPA. Vaig aprendre molt a nivell 
de relació de l’escola amb altres escoles, 
amb l’Ajuntament, a nivell nacional... I fruit 
d’això vas coneixent gent del poble, a pa-
res i mares cosa que al final fa que també 
m’apunti als Voluntaris, als Geganters, a 
l’Ateneu i a l’ANC.

Per les municipals de 2011 ERC ja em va son-
dejar en algun dels ERCmorzes, però vaig 
tenir clar que no perquè anava molt satu-
rat, amb tanta cosa. Però 4 anys més tard 
em tornen a venir a buscar, crec que va ser 
l’Àngel, en Jordi, en Josep i en Joan i em van 
convidar a fer un cafè, i vam estar xerrant 
una bona estona. I els vaig dir que m’ho 
pensaria. 

Et va costar prendre la decisió?

Doncs en part volia sortir d’alguna de les 
entitats perquè estava en masses, i per al-
tra banda passar a formar part d’un partit 
polític no em preocupava, i menys si era 
ERC. Només em preocupava la possible im-
plicació i vinculació directa que hi podia te-
nir en relació al temps i la família. La dona 
em recolza però em deixa clar que el primer 
són els de casa.

T’hi sents bé a ERC?

M’encanta participar, anar a les executives, 
anar als congressos,... perquè m’ho passo 
bé, aprenc, parlem de política i això m’en-
canta. Tot el que jo percebo de la vida com 
a valors, el partit que més m’identifica i 
em representa és Esquerra Republicana de 
Catalunya, per tant, formar-hi part em va 
fer il•lusió i feliç. A l’executiva vaig ser se-
cretari de política municipal però vaig dei-
xar-ho perquè tinc la família i la feina que 
m’absorbeix molt... així que a dia d’avui no 
compto anar més amunt del 13 a les prope-
res eleccions municipals del 2019, més en-
davant, quan els nanos siguin més grans, ja 
es veurà  (riures). 

Vinga, ja per tancar, tu que vens del món de 
la ràdio, ens recomanes un grup de música?

Sóc molt de Fito i Fitipaldis, el Bruce 
Sprinsgsteen, els Eaggels i Eric Clapton,... 

LA CUP SURT DEL GOVERN MUNICIPAL 
LA SORTIDA DE LA CUP DEL GOVERN NO AFECTARÁ ELS COMPROMISOS DEL GOVERN AMB LA GENT D'ARENYS DE MUNT

El passat mes de gener la CUP va deixar el govern d’Arenys de Munt, la qual cosa va comportar la remodelació del govern municipal i la fi 
de l’etapa del govern progressista i d’esquerres que ha durat poc més d’un any. 

Continuem governant amb el PSC, fent tots plegats una feina que valorem molt positivament per a la nostra vila, però els republicans 
haguéssim preferit continuar amb la diversitat de matisos dins d’un objectiu comú de polítiques d’esquerres. La regidora de la CUP va 
impulsar i materialitzar importants objectius del PAM2015-2019.

Avui, pràcticament a la meitat del mandat municipal, estem revisant el Pla d’Actuació Municipal tal com ens vam comprometre, i 
properament farem pública aquesta revisió. Un exemple més de gestió transparent, rigorosa i coherent. Els objectius del PAM es van 
assolint un darrere l’altre. Des dels més puntuals als més ambiciosos. La licitació de l’obra d’urbanització de la riera en el tram Bellsolell 
-Rasa està en marxa. I vetllarem per donar feina als arenyencs, tal com fa actualment amb les obres de la Pista Municipal o de L’Esplai.

Un altre objectiu assolit recentment ha estat el de l’aprovació inicial del Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Històric, Arquitectònic i 
Ambiental, un projecte que  identifica 299 elements del terme municipal d’Arenys de Munt que en configuren el nostre patrimoni, i en 
regula les intervencions establint mesures per a la seva conservació, recuperació i millora. Una fita històrica.

I en tots els àmbits del dia a dia d’Arenys de Munt la tasca republicana deixa la seva empremta. Havent entrat en vigor el pressupost 
municipal 2017, enguany serà l’any d’importants transformacions en l’espai públic que compartim. És un orgull liderar un dels 
ajuntaments més eficients del país. La República que farem, comença als ajuntaments.

AJUNTAMENT 

DELS ARENYENCS PENSO 
QUE SOU DE CARÀCTER 
BASTANT TANCAT PERÒ 

MOLT ACOLLIDORS

TOT EL QUE JO PERCEBO DE 
LA VIDA COM A VALORS, EL 

PARTIT QUE MÉS M’IDENTIFI-
CA I EM REPRESENTA ÉS ERC 



PRESENTACIÓ DE LA AECAT 
MARESME A MATARÓ
ELS REGIDORS D'ERC ARENENYS, CONVOCATS

'alcalde i els regidors republicans d'Arenys de 
Munt van participar, amb la resta alcaldes i regi-
dors d'Esquerra Republicana de Catalunya al Ma-

resme, de la presentació de l'Assemblea d'Electes de Catalu-
nya (AECAT) que es va fer a la Nau Gaudí de Mataró. 

AECAT està format per més de 9.000 càrrecs electes de dife-
rents formacions catalanes amb l'objectiu de tirar endavant 
el procés cap a la república si l'estat espanyol inhabilités  els 
membres del Govern o del Parlament català. 

El Maresme és una de les comarques del país que té més 
electes registrats a l'AECAT, i Esquerra Republicana és el par-
tit que hi té més càrrecs electes, amb més de 100 regidors, 
pràcticament doblant el segon partit amb més afiliats.

VISITA D'ANNA SIMÓ
LA VICE-PRESIDENTA DEL PARLAMENT VISITA ARENYS DE MUNT

a vice-presidenta primera del Parlament de Cata-
lunya, Anna Simó, va visitar Arenys de Munt el pas-
sat més de febrer per inagurar l'exposició "D'un 

temps, d'un país. Dibuixos al natural de la societat política 
catalana", de Pol Peiró, juntament amb el també diputat de 
Junts pel Sí i president de Demòcrates, Antoni Castellà.
Ambdos van aprofitar per signar el llibre d'honor del municipi 
i l'Anna Simó es va quedar a fer un regrigeri amb els membres 
de la secció local d'esquerra, per comentar les últimes nove-
tats del procés independentista.

CAN JALPÍ INAGURA LA CAMPANYA 
"LA REPÚBLICA QUE FAREM"
ARENYS DE MUNT VA DONAR EL TRET DE SORTIDA DE LA CAMPANYA AL MARESME

ls càrrecs electes d'ERC al Maresme van aplegar-se al parc de 
Can Jalpí d'Arenys de Munt per donar el tret de sortida definitiu 
a la campanya "La República que farem" que el partit ja ha en-

gegat a tot el país i que té com a objectiu recollir l'opinió de la ciutadania 
sobre com ha de ser la república que estem construint. L'acte fou organit-
zar per la secció local i va comptar amb una imponent posada en escena 
davant del monument a la independència, i un petit refrigeri.

El paper d'alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores és clau, una vegada 
més, per aconseguir que la veu del territori, de les persones, sigui prota-
gonista en la construcció de la nova república. 

La campanya s'estructura en cinc eixos bàsics que van presentar cinc al-
caldes i alcaldesses del Maresme: Economia i treball, Ciutadania i benes-
tar, Cultura i educació, Territori i medi ambient, i Política internacional.

E

ACTE CENTRAL DE CAMPANYA
"LA REPÚBLICA QUE FAREM", AL CCIB DE BARCELONA

squerra Republicana va fer una crida a defensar la democràcia 
i a treballar pel referèndum a l’acte central de la campanya ‘La 
República que farem’. L'acte va aplegar més de 5.000 persones 

al CCIB de Barcelona, al qual hi va assistir una nombrosa representació de 
regidors, militants i amics d'ERC Arenys de Munt.
Fou un acte carregat de simbolisme amb discursos molt aplaudits de Joan 
Tardà i Toni Comín, entre d'altres, i que tingué una destacada represen-
tación internacional, amb personatges clau dels referèndums quebequès 
(1995) i eslovè (1990). Clogueren la trobada els discursos de la secretària 
general d’ERC, Marta Rovira, i del president del partit, Oriol Junqueras.
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