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ENTREVISTA A...

DURAN MATAMOROS 
I QUIM ROIG
ELS REPRESENTANTS DE LES JERC A 
ARENYS DE MUNT.

VALORACIO DELS RESULTATS DEL

MULTIREFERÈNDUM
PER PART DEL GOVERN MUNICIPAL

REPASSEM LA PRESENTACIÓ DE LA 

COORDINADORA 
D'ELECTES MARESME
A ARENYS DE MUNT

JA TENIM DATA I PREGUNTA PEL

REFERÈNDUM
PER LA INDEPENDÈNCIA DE 
CATALUNYA!

ELS
COCOUS

IGUALTAT X LGTB
En commemoració del dia 
internacional contra l'homofò-
bia, la transfòbila i la bifòbia, 
l'Ajuntament d'Arenys de 
Munt, el Centre Moral i altres entitas com 
Dona Viva i la Biblioteca, van organitzar 
un seguit d'actes relacionats amb el tema.  
Esperem que actes com aquests ajudin a 
normalitzar la situació d'aquest col·lectiu.

BILINGÜISME DE CS'S
El partit d'Albert Rivera se-
gueix trobant problemes on 
no n’hi ha. L’última gran idea 
ha estat demanar de traduir 
al castellà els senyals viaris de pobles 
catalans. Així demostren, un cop més, 
que el seu suposat bilingüisme és només 
una màscara darrere la qual aprofiten per 
aniquilar tot allò que no sigui espanyol.

MANUELA CARMENA
L'alcaldessa de Madrid Manue-
la Carmena va demostrar que 
l'adjectiu espanyol/a no ha 
de ser antònim de demòcrata.  
Permetent exposar a Carles Puigdemont 
els arguments a favor del referèndum, va 
demostrar molta més obertura de mires 
que els seus companys de partit catalans, 
que en comptes de ser "Catalunya en 
comú", semblen "Espanya en comú".

JOSEP MANEL XIMENIS
El regidor no adscrit, Josep 
Manel Ximenis, al ple de maig, 
va traspassar la línia de les 
faltes de respecte als seus 
companys de consistori, atacant durament 
a la regidora de la CUP, Maria Ballester, i a 
regidors d'ERC. Aquestes actituds lamen-
tables cansen i sobretot, desprestigien la 
política. El poble d’Arenys de Munt no té el 
perquè aguantar-ho.

HOQUEI D'ARENYS
20 anys després Arenys de 
Munt tornarà a tenir un equip 
a la màxima divisió de l’hoquei 
estatal. El treball i la bona fei-
na del club en categories inferiors també 
ha arribat als grans. Moltíssimes felicitats 
a tots els que ho heu fet possible! Estem 
segurs que sereu uns magnífics ambaixa-
dors de la marca Arenys de Munt a tots els 
camps on jugueu!
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LA RIERA D'ARENYS DE MUNT SERÀ PER A VIANANTS ELS CAPS DE SETMANA I FESTIUS

EL GOVERN ES COMPROMET A ASSUMIR ELS RESULTATS DEL MULTIREFERÈNDUM. ELS 
ARENYENCS PODREM GAUDIR MÉS I MILLOR DE LA NOSTRA RIERA.



Des de quan fa que militeu a les JERC i què us va portar a entrar-hi?

(Duran) Jo ja fa 4 anys i en Quim poc més d'1. En el meu cas era 
l’únic model d’organització política juvenil i polític que defensa-
va la independència des d’un model d’esquerres, independentista, 
socialista, republicà, feminista, ecologista i tot el que hi ve inclòs, 
però sempre sortint del fet de l’independentisme. 

(Quim) Jo més a nivell local, ja que m’agrada més la política muni-
cipal que la nacional, i el partit que més quadrava segons els meus 
pensaments, ideologies, el què més em representava, era Esquer-
ra Republicana de Catalunya. I les JERC com el partit associat dels 
joves. Per casualitat vaig llegir una notícia en la qual es demanava 
que es volia reviure les JERC a Arenys de Munt i vaig contactar amb 
en Ramon Pujol i ell em va donar el contacte d’en Duran. 

Com funcioneu a nivell estructural i organitzatiu?

(Duran) Funcionem a 4 nivells: Secció Local que és a nivell munici-
pal (seríem nosaltres dos), però hi ha seccions locals que les con-
formen diferents pobles per exemple: les JERC d’Arenys engloba 
Arenys de Munt i de Mar o JERC 3 Viles engloba Llavaneres, Sant 
Vicenç i Caldetes. Nosaltres no fem executives exclusives de la sec-
ció local de les JERC perquè hem de ser 3 persones com a mínim i 
amb els d’Arenys de Mar podríem fer-ho però al ser dos pobles tan 
diferents preferim que cada poble actuï pel seu compte en la seva 
mesura. Per aquest motiu ens és més fàcil formar part de la secció 
local d’ERC Arenys de Munt, també gràcies a que són ells que també 
ens han obert les portes a participar-hi. El segon nivell és el Regi-
onal, que el nostre és Maresme i Baix Besòs, però per exemple hi 
ha el de  Girona que engloba totes les comarques gironines, o BCN 
implica tota la ciutat. Després hi ha la Federal perquè entenem que 
el nostre àmbit nacional són els Països Catalans i hi ha les tres fe-
deracions: Principat i Catalunya Nord, Iles i País Valencià. Per últim 
hi ha l’àmbit Nacional que són tots els Països Catalans. 

Ens podríeu explicar els vostres àmbits d'actuació?

(Duran) Hi ha tres àmbits. Primer, el de política convencional o ins-
titucional, on per exemple presentem mocions en els municipis i on 
per exemple en el consell comarcal tenim un diputat;. Segon, l’àm-

bit formatiu, ja que som persones joves considerem que ens hem 
de formar i fem xerrades, cursos,... per tal que la nostra militància 
tinguem discurs i sapiguem defensar els nostres ideals. Finalment, 
el tercer àmbit és l’activisme: anar a fer pintades, encartellar... per 
exemple per la campanya de Nadal vam anar a un centre comercial 
a enganxar cartells per denunciar el consumisme; o fa anys es van 
encadenar a la COPE de Madrid per denunciar els atacs contra Ca-
talunya, quan en Pere Aragonés encara era el portaveu de les JERC. 

I després de les JERC, què?

(Duran) Doncs depèn de la persona, o segueix fent política cap al 
següent pas que seria ERC o fa política des de la vessant més sin-
dicalista com per exemple va fer en Camil Ros que ara és secretari 
general d’UGT. Hi ha gent que si que ha fet l’impàs com l’Anna Simó, 
en Pere Aragonés, en Puigcercós o l’Uriel Beltran. 

Alguns actes que hàgiu fet o que tingueu previst fer?

(Duran) A nivell local vam fer l’”Alçat”: el mes de maig del 2016, a 
l’Escorxador, vàrem fer les semifinals del concurs Alça’t, que és un 
concurs per donar a conèixer grups de música en català de la co-
marca. Això és el més destacable a Arenys de Munt. Però a nivell 
nacional, el que té més envergadura i coneixença és l’Acampada 
Jove, que és ara al juliol (13-14-15). Es va començar a fer a Arbúcies 
i Sant Celoni i ara fa uns anys que és fa a Montblanc. En Junqueras 
acostuma a fer l’acte polític, cada dia hi ha algun polític. L'any pas-
sat, per exemple, va ser la Teresa Jordà, en Lluís Llach i en Junque-
ras. Ho organitzeu i treballeu? Sí, per tots els militants és obligat 
treballar-hi, fem diferents torns d’unes 6 hores o més, perquè es 
considera part del nostre projecte polític. 

Quants militants sou en total? A nivell Nacional som 1090 i pico i a 
nivell Regional uns 121, aproximadament. 

Com us sentiu a la secció local d'ERC d'Arenys de Munt? 

(Quim) Jo em considero un dels personatges més crítics de la secció 
local, tot i que he de dir que hi estic molt a gust amb el grup. 

(Duran) Jo vaig arribar a la secció local d’ERC d’Arenys de Munt, 
quan dos anys després de militar, en Pau Morales em va presentar 
en Joan Rabasseda, i un dia va convidar-me a l’executiva. Això tot 
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En Duran i en Quim són d’Arenys de Munt, estudiants, joves, implicats en organitzacions com les Catecolònies i militants de les 
JERC. Les JERC són una organització política juvenil autònoma, en conveni amb Esquerra Republicana de Catalunya, que lluiten 
per la independència dels Països Catalans, el socialisme, el feminisme, el republicanisme, l'antifeixisme i l'ecologisme. 
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just va ser ara fa dos anys. També hi estic 
molt bé, tot i que pots tenir més afinitats 
amb uns que amb altres, però en general 
m’hi sento bé. 

Us veieu algun dia com a regirors?

(Quim) Jo sí, en un futur m’agradaria entrar 
a l’Ajuntament. Tinc una anècdota que quan 
era petit i començava a estudiar sobre la 
corona d’Aragó veia que tenia molts ter-
ritoris i vaig decidir que volia ser rei d’Es-
panya (d’Espanya!!! Ja veus tu!!) per recon-
querir-ho tot i donar la independència a 
Catalunya. Això recordo que ho vaig dir per 
Ràdio Arenys de Munt, aquest tall encara 
deu estar guardat en algun lloc...

Vivim en una època que sovint es diu que la 
gent normal i corrent se sent molt allunya-
da de la política, i en el col·lectiu de joves 
aquest fet encara és més accentuat. Des de 
la vostra perspectiva, què proposaríeu per 
què els joves s'impliquéssin més en política?

(Duran) Doncs celebrar consells de joventut 
però que les decisions preses es portessin 
a terme i tinguessin visibilitat i es veies-
sin. Per exemple, a un poble del Berguedà, 
cada mes hi ha una classe d’alguna esco-
la del poble que disposa d’uns diners que 
han d’administrar. Trien alcaldes i regidors i 
ells decideixen, per exemple, si arreglar un 

gronxador o més llibres per la biblioteca.

Això de preguntar els joves, creieu que ho 
està fent la Regidoria de Festes d'aquí el 
poble?

(Quim) Sí, enguany ho ha fet. Si el què fas té 
una repercussió directa i es veu el què s’ha 
decidit, seguiran venint els joves. 

Creieu que els joves del poble saben que 
Arenys de Munt té representants a les JERC?

(Quim) El nostre entorn més proper d’amics 
sí, la resta no ho crec, perquè com déiem 
abans, veiem els joves força desconnectats 
del món polític. 

A nivell local, quins objectius us marqueu 
per la JERC?

(Duran) El més important de tots, ampliar la 
militància. Per a entrar-hi hi ha 3 mesos de 
marge, en els quals les persones que volen 
entrar estan com en un període de ‘prova’ i 
la direcció Nacional aprova els militants al 
cap d’aquests 3 mesos. De fet, tenim a al-
guns coneguts d’aquí al poble que voldrien 
formar-hi part.  I des d'aquí aprofitem a si 
qualsevol jove li pica el cuquet que vingui i 
parli amb nosaltres.

Ara que parleu de joves i política... què li di-
rieu per convèncer a un jove independentis-

ta i d’esquerres que dubta de si afiliar-se a 
la CUP o venir a les JERC amb vosaltres?

(Duran) Primer per història. Les JERC som 
joventuts amb una experiència de 86 anys. 
En tots aquets anys les hem vist de tots 
colors, cosa que ens permet ser més rigo-
roros, coherents i assumir responsabilitats 
i decisions quan toca prendre-les.  Segon, 
perquè a les JERC podrà fer feina política 
de totes formes ii veurà que tot el que fa a 
l’organització realment té repercussió a la 
societat on viu. Sense anar més lluny, les 
seves joventuts es limiten a fer accions de 
visualització i prou. 

Ja per anar tancant... com veieu la política 
nacional?

(Quim) Molt emocionant, entretinguda... i 
creiem que sí que votarem pel referèndum. 
I és que ERC i la CUP estan exercint força 
pressió. Per tant esperem que l’1 d’octubre 
votem per la independència. 

Finalment, els podrieu recomanar algun lli-
bre, película, grup de música...

(Duran) Jo el llibre "Sobre la violència" del 
filòsof eslové, Slavoj Zizek, que tracta sobre 
la violència en el segle XXI, sobre la lluita 
de classes, sobre temes d’economia... 

(Quim) Jo com a película, una que m’ha 
marcat molt és "Braveheart", la història de 
William Wallace i la seva lluita per la inde-
pendència d’Escòcia. 

COMPROMÍS DEL MULTIREFERÈNDUM
MULTIREFERÈNDUM 7 DE MAIG: APROFUNDIM EN LA DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA

El multireferèndum del 7 de maig va tornar a demostrar que Arenys de Munt continua sent capdavanter en la democràcia participativa. La 
participació ha estat alta si ens comparem amb altres consultes similars i molt a prop de l’objectiu inicial del 19%.

Des d’ERC hem estat proactius i hem fet campanya pel multireferèndum; com a partit defensant el nostre posicionament en relació a cada 
pregunta, i dins l’ajuntament  treballant de valent per a fer arribar tota la informació a cadascun dels veïnes i veïnes d’Arenys de Munt, de 
manera neutral, objectiva i transparent.  

Hem d’aprofundir en nous models de governança que fan a la ciutadania partícip en la presa de decisions. La 
democràcia no té perquè circumscriure’s només en anar a votar cada 4 anys. Els veïns i veïnes han de tenir eines al 
seu abast per poder opinar sobre temes rellevants. La reflexió estratègica -model de poble- és necessària i no ha de 
quedar reduïda al debat entre els partits, sovint contaminat pel tacticisme  polític que res aporta  al municipi.

Assistim a debats i plens en els quals es posa de relleu el tacticisme d’alguns que diuen parlar per boca de molts, 
que s’alimenten de crispació i alimenten la crispació, esmerçant esforços en restar credibilitat de l’adversari polític. 
Aquests mateixos que defensen de manera vehement una democràcia més participativa, i quan aquesta està al seu 
abast, passen pantalla, no es mullen i busquen el següent tema de conflicte. 

Aprofundir en la democràcia participativa és un procés lent, sovint incomprès per una part de la ciutadania no 
acostumada a que se la tingui en compte. Malgrat tot, des d’ERC seguim compromesos, perseverarem en compartir el 
debat estratègic amb els veïns i veïnes d’Arenys de Munt. Ho aconseguirem.

AJUNTAMENT 

PER ACOSTAR ELS JOVES 
A LA POLÍTICA S’HAN 

DE   CELEBRAR CONSELLS 
DE JOVENTUT ON LES           
DECISIONS PRESES ES      

DUGUIN A TERME

A LES JERC FEM FEINA 
POLÍTICA DE TOT TIPUS AMB 

REPERCUSSIÓ REAL A LA 
SOCIETAT ON VIVIM

els "jerkis"

Josep Sánchez
Primer Tinent      

d'Alcalde



PERQUÈ CALEN POLÍTIQUES 
ESPECÍFIQUES PER A DONES?
XERRADA A MONTGAT AMB LA COMPANYA DE LA SECCIÓ LOCAL GERMANA 
CHILLEMI COM A PONENT

a nostra companya de la secció local Germana Chillemi va 
ser una de les ponents a la xerrada organitzada per Es-
querra Republicana a Montgat, sota el títol "Perquè calen 

(encara) polítiques específiques per a dones?".

Entre diferents temes, es va parlar dels salaris diferents entre els 
homes i les dones (un 25% menys elles); sobre els horaris i la càrrega 
familiar que porten les dones i que, en molts casos, fa que no puguin 
adoptar posicions d'alts càrrecs.

PRESENTACIÓ COORDINADORA 
D'ELECTES DEL MARESME
AL CENTRE MORAL D'ARENYS DE MUNT

l passadís del Centre Moral on es van instal·lar les urnes de 
la primera consulta sobre la independència de Catalunya 
va ser l'escenari triat per presentar la Coordinadora d'Elec-

tes del Maresme. 

Els representants dels 3 partits polítics que la impulsen, ERC, la CUP i 
el PDeCAT, entre ells l'alcalde arenyenc Joan Rabasseda, van explicar 
que la Coordinadora d’Electes del Maresme és un complement a la 
AECAT que donarà suport als electes i ajuntaments del Maresme que 
puguin ser represaliats per l'Estat per qualsevol acció o decisió en 
defensa de la democràcia, la sobirania local, el dret a l'autodeter-
minació i la República Catalana. També serà un espai per compartir 
anàlisis entorn a les actuacions per garantir la celebració efectiva del 
referèndum i garantir l'aplicació de les lleis de desconnexió.

Actualment, més del 50% de regidors maresmencs en formem part, 
inclosos membres del PSC i ICV, essent el Maresme la comarca amb 
un percentge més alt de regidors, només superada per Osona.

VOTAREM EN REFERÈNDUM 
EL DIUMENGE 1 D'OCTUBRE
"VOLEU QUE CATALUNYA SIGUI UN ESTAT INDEPENDENT EN FORMA DE 
REPÚBLICA?" SERÀ LA PREGUNTA DEL REFERÈNDUM

a tenim data i pregunta pel referèndum d'independèn-
cia de Catalunya. Serà el pròxim diumenge dia 1 d'oc-
tubre, i la pregunta serà "Voleu que Catalunya sigui un 

estat independent en forma de República?".

Així ho van anunciar el passat divendres 9 de juny el president 
Puigdemont i el vice-president Junqueras des del pati dels taron-
gers del Palau de la Generalitat.

Cal recordar que, a diferència del 9N, serà un referèndum vincu-
lant amb una pregunta clara i binària, que ha estat dissenyada 
per tenir el màxim consens entre les forces impulsores, incloent 
els conceptes “estat independent” i “república”, per tenir el mà-
xim consents entre les forces impulsores. Així mateix, les butlle-
tes estaran escrites en les 3 llengües oficials oficials de Catalu-
nya: català, castellà i aranès.

Cal recordar, com molt bé va explicar Junqueras en el seu discurs, 
que aquest pas final de la convocatòria del referèndum no és res 
més que la culminació del mandat democràtic sorgit del 27 de les 
eleccions del 27 de novembre. Junts pel Sí està compromès amb 
la independència de Catalunya per deixar enrere un estat espa-
nyol que impedeix infraestructures claus com el corredor medi-
terrani (posant així en risc moltes inversions), es ventila el fons 
de pensions per indemnitzar plataformes com el Càstor, permet 
que ministres violentin els drets fonamentals conspirant i encar-
regant proves falses contra representants del poble de Catalu-
nya i nega reiteradament que els catalans ens poguem expressar 
lliurement a les urnes.

En aquesta línia, el president Puigdemont va insistir que arribem 
a la convocatòria d'aquest referèndum unilateral després de la 
enèssima vegada d’haver intentat pactar-lo per enèsima vegada 
amb el govern espanyol, com s’ha fet recentment al Regne Unit 
amb Escòcia. Així, el referèndum es farà el pròxim dia 1 d'octubre 
sota la nova legislació catalana, un cop desplegades les primeres 
lleis de desconnexió. Ara és l'hora que els catalans i les catalanes 
decideixin lliurement el seu futur.
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