
TORNAREM a VÈNCER  
BUTLLETÍ DE LA SECCIÓ LOCAL D'ESQUERRA REPUBLICANA D'ARENYS DE MUNT TAV NUM. 46

ABRIL 2018

ELSCOCOUS

PSC CATALUNYA
El PSC sempre havia estat un partit pro-
gressista i d'esquerres que es preocu-
pava pels catalans. Sap especialment 
greu veure com el PSC s'ha alineat amb 
la branca més rància del PP 
per aniquilar l'autogovern de 
Catalunya amb el 155 i do-
nar suport a una repressió 
sense precedents. Vergonya.

CUP ARENYS DE MUNT
A diferència de PDeCat,  els regidors 
de la CUP han demostrat compromís 
amb el poble i amb el país, aprovant 
uns pressupostos que garanteixen més 
neteja, més participació, 
més comerç, més medi 
ambient i més inversions. 
En definitiva, ajuden a mi-
llorar la vida dels arenyencs. 

"ELS JORDIS"
Sovint, el govern espanyol polititza la justí-
cia, però poques vegades s'havien superat 
els límits com ara. Empresonar gent pací-
fica com Jordi Sánchez i Jordi Cuixart per 
delictes inexistents no ens pot 
deixar de recordar les dictadu-
res on aquells que no pensen 
com el règim son empreso-
nats.  #LlibertatPresosPolítics

PDECAT MARESME / ADM
PDeCat foren els primers a demanar que  
ERC trenqués tots els pactes de govern 
amb el PSC  després del 155 i va assegurar 
garantir governabilitat a ERC.  A la pràctica, 
PDeCat segueix governant al 
Maresme amb el PSC i vota 
en contra dels pressupostos 
arenyencs un cop ERC tren-
ca amb PSC. Gràcies per res.

ARENYENCS/ES
El passat 1 d'octubre,  el poble d'Arenys de 
Munt va  a estar a la alçada de les circums-
tàncies.  Durant aquella nit, centenars de 
persones, moltes d'elles encara sense dret 
a vot, van  protegir les urnes. 
Durant el dia, moltes més van 
protegir l'ajuntament, per 
defensar el dret més bàsic de 
tots: la democràcia. Gràcies!

          ENTREVISTA A...
JOAN RABASSEDA
          "ÉS IMCOMPRENSIBLE QUE QUI 
          COMPLEIX EL SEU PROGRAMA 
          ELECTORAL ACABI A LA 
          PRESÓ O A L'EXILI"

          VALOREM EL NOU
GOVERN ERC 100%
          INDEPENDENTISME I PROGRÉS
          PER A ARENYS DE MUNT 

          ESQUERRA SEGUEIX
TRANSFORMANT
          ARENYS DE MUNT 

          SEGUEIX PUJANT L'
INDEPENDENTISME
          A CADA NOVA VOTACIÓ
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En Joan Rabasseda ha estat el cap de llista d’Esquerra a Arenys 
de Munt en les tres últimes eleccions i és alcalde del municipi 
des de 2013. Encarant el tram final del seu segon mandat com a 
batlle, repassem una trajectòria marcada per una gran transfor-
mació del poble i uns esdeveniments convulsos a escala nacional.
Ens podries explicar com vas arribar a Arenys de Munt i per què?
Hauré de fer memòria històrica... La meva filla Magalí té 26 anys, i 
no estava ni encarregada quan vam venir... així que fa més de 27 
anys que vam arribar a Arenys de Munt. Venia d’Arenys de Mar, 
ja que la Maria Josep, la meva dona, és d’allà i buscàvem lloc per 
establir-nos. Buscàvem instal•lar-nos en un lloc cèntric del poble i 
Arenys de Munt ens agradava. Les meves arrels són a Santa Coloma 
de Farners, a la Selva.
Què vas estudiar i a què t'has dedicat professionalment?
D’estudis universitaris vaig fer Química i després vaig especialit-
zar-me en sistemes de gestió de qualitat. També tinc un màster de 
medi ambient i un altre de gestió pública (alta funció directiva). A 
la universitat vaig conèixer a la meva parella.
La meva trajectòria professional la vaig començar a l’empresa pri-
vada en el sector químic a Tortosa i després a Sils al sector de làc-
tics. Més endavant vaig treballar en laboratoris de l’administració 
pública, en el Departament d’Agricultura i en el de Governació. Lla-
vors, vaig passar a la funció pública en temes d’auditories, concre-
tament a Oficina de Racionalització del Sector Públic Instrumen-
tal. Finalment, a l’actualitat treballo com a Director de serveis de la 
Conselleria d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, on a dia 
d’avui encara no m’han cessat amb el 155...
Com, quan i perquè comences a interessar-te en política?
És una suma d’atzars i voluntats. Jo vaig començar col•laborant a 
Ràdio Arenys de Munt en el programa “El Balcó”, crec que es deia, 
els dissabtes, i després vaig començar a fer entrevistes al polítics al 
“Parlem del Poble” de l’època i vaig acabar moderant els debats 
polítics. Llavors, gent afí a Esquerra em va proposar de formar part 
de l’equip. Eren moments complicats per una ERC Arenys de Munt 
amb només un regidor, en Josep Maria Pitarque.  Però sempre 
m’he sentit identificat amb ERC: Esquerra, República i Catalunya 
són tres noms que m’identifiquen.  
T'ha canviat la teva vida el fet de ser batlle d'Arenys de Munt?
No sé si l’ha canviada, però l’ha modificat clarament... quan fas d'al-

calde tens una vida privada però també una vida pública...  
Diga'ns la veritat: compensa ser alcalde?
Hi ha dies de tot. És una experiència interessant per a una època 
de la vida, cal anar fent camí i fer les coses a gust i amb conven-
ciment. L’alcaldia d’un poble com Arenys de Munt, de quasi 9.000 
habitants, per ser exactes som 8.931, té tres grans blocs o àmbits 
on un alcalde ha d’actuar: gestió municipal, representació instituci-
onal i  treballar la “psicologia pública”.
La vessant de gestió és la que més m’agrada. Crec que hem fet una 
molt bona feina i en són exemple les millores implementades a 
l’ajuntament amb un quadre de governança de més de 250 indi-
cadors, l’evolució dels serveis municipals des del 2013 fins a l’actu-
alitat; número de treballadors, número de sancions per incivisme, 
números d’actuacions a la via pública, reducció de deute viu de 
l’ajuntament al tancament d’any, etc. 
La representació institucional consisteix en assistir als actes que 
conviden a un representant de cada poble, o fer la rebuda quan 
ve al poble una autoritat del Parlament de Catalunya, per exemple. 
Finalment, hi ha aquesta vessant en la qual has d’escoltar als vila-
tans del poble que així ho desitgen. Sovint només es tracta d’es-
coltar els problemes de la gent i intentar posar el teu granet de 
sorra per ajudar-los, però a vegades algunes d’aquestes converses 
esdevenen del tot sorprenents fins a convertir-se en experiències 
vitals que no me n’oblidaré en la vida... 
Fa tres anys, en la presentació de la llista de les Municipals 2015, 
vas comunicar que seria l’últim cop que et presentaves com a 
cap de llista. Segueix en peu aquesta idea?
Jo sempre he estat partidari de la limitació de mandats a 8 anys, 
perquè cal una renovació d’idees. Fins i tot crec que per normati-
va s’hauria de fer aquesta limitació. Sempre ho he defensat per-
què són treballs en equip i les organitzacions rutllen bé quan hi 
ha equips que funcionen. Jo ja porto 12 anys: he encapçalat tres 
vegades la candidatura... Ben segur que donaré suport a la llista del 
2019, ja que el projecte d’Esquerra a Arenys de Munt és un projecte 
de llarg recorregut i amb el qual em sento plenament identificat.
Sens dubte el meu missatge seria que, des que ERC està al go-
vern d’Arenys de Munt, el poble ha començat una transformació 
en positiu en molts àmbits que continuarà amb el relleu que hi 
hagi, sigui quin sigui. I com he dit, per descomptat que continuaré 
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vinculat al projecte.
Records bons i dolents que t'emportaràs?
Aquesta pregunta i reflexió s’hauria de fer 
al final, encara poden passar moltes coses... 
(riu). Com a bons, sens dubte recordaré l’1 
d’octubre del 2017, i tot el que va compor-
tar en el context de preparació i execució 
i sobretot l’orgull que el poble va demos-
trar en tota la jornada del Referèndum. A 
nivell de secció local, m’enduré haver col-
laborat a reconstruir una secció local bas-
tant desestructurada i haver-la convertit en 
un projecte sòlid i de futur. Els 6 regidors 
“morals” que tenim no són una anècdota, 
sinó una demostració de la feina ben feta. 
Només així es passa dels 400 vots que hi 

havia als 1335 de fa 3 anys, a 600 vots de la 
segona llista més votada. 
De coses dolentes també n’hi ha hagut, a 
vegades crítiques despietades que no apor-
ten res a la col•lectivitat. En un procés elec-
toral guanya qui guanya i estaria bé deixar 
governar. A les següents eleccions el poble 
ja decidirà si continuar o canviar. També hi 
ha hagut moments de molta pressió, però 
que malauradament formen part del peat-
ge de la política. I també situacions dures, 
d’acompanyament de gent en moments 
molt complicats... però com deia, encara no 
és hora de fer balanç, no hem tancat etapa. 
En qualsevol cas, la llista de coses bones i 
positives és més llarga que la de negatives. 
Quan deixis l’alcaldia que recordaràs com 

a bagatge personal respecte el poble?
Primerament, vull puntualitzar que per mi 
l’obra de govern no és l’obra de l’alcalde, 
sinó de l’equip de govern. I segon, aquesta 
té moltes vessants, les que es veuen a fora 
i però també les de dins que no es veuen 
tant. Per exemple, estic especialment orgu-
llós de la brigada jove, que és un projecte 
que té una forta vessant social, d’implicació 
i laboral; o en l’àmbit cultural, els concerts 
de Santa Florentina; en infraestructures, 
la urbanització de la plaça de l’Església i 
l’obra de la Riera; el nou de l’escut, deixant 
de tenir un escut franquista per tenir-ne un 
que compleix l’heràldica catalana; fins i tot 
millores en administració electrònica. I tot 

això havent reduït el deute de 4,5 a 2,5 mi-
lions d’euros. ERC està al govern per trans-
formar la societat i per millorar-la, i en el cas 
d’Arenys de Munt hem fet moltes actuaci-
ons i en continuarem fent.
Què els hi diries a aquells que critiquen 
que compaginis un càrrec a la Generalitat 
amb l’alcaldia d'Arenys de Munt?
Des del 2013, sempre he compaginat l’al-
caldia amb una altra feina, fos la meva feina 
anterior o l’actual a la Generalitat. I sempre 
m’he organitzat de manera que pogués fer 
les dues coses. Sé que ha sigut objecte de 
crítica no ser cada dia al poble, però mala-
ment si l’ajuntament només funciona si hi 
ha l’alcalde cada dia! És un treball d’equip. 
Algunes visions tancades, el que en altres 

pobles és motiu de satisfacció aquí ho han 
venut com un fet negatiu.
L’alcalde té unes responsabilitats instituci-
onals i d’escolta a la gent i estic convençut 
que dedico les hores que convé a cada 
activitat. Hi ha alcaldies que l’alcalde no-
més fan d’alcalde, en canvi jo també porto 
urbanisme, urbanitzacions, governança... 
Hem d’entendre que els polítics hem de fer 
una tasca de presa de decisions i direcció: 
no hem de fer les coses si no que hem de 
prendre les decisions per a què les coses 
passin. I si alguna cosa he fet aquests dar-
rers anys és prioritzar la vida del poble i del 
país en detriment de la privada. 
Alguna reflexió d’aquests mesos tan con-

vulsos que han seguit l’1 d’octubre?
És del tot incomprensible que qui compleix 
el seu programa electoral acabi a la presó 
o a l’exili. És així com premiem els polítics 
que compleixen el mandat que els hi dóna 
la gent? Som més de 2 milions de persones 
que ja hem desconnectat d’Espanya i que 
volem la República. Això és ja irreversible. 
Com que la força és al poble, la República 
Catalana serà una realitat més tard o més 
d’hora.  
Ja per acabar... recomana’ns algun llibre.
Un llibre que fa pocs dies que m’estic re-
llegint és el d’”Ètica per governants”, de 
l’Abdal•lah Almuqaffa, que me’l va regalar 
l’Andreu Majó; són capítols curts i és ideal 
per si tens poc temps lliure per llegir ·

A ARENYS DE MUNT, GOVERN 100% ERC
AMB NOMÉS 5 DELS 13 REGIDORS DEL CONSISTORI, ERC SEGUEIX IMPULSANT ARENYS DE MUNT AMB FORÇA

Els valors republicans sobre els quals es basa l’ideari d’esquerra tenen en la democràcia i la llibertat dos dels seus principals 
fonaments. Per això, quan el PSC va votar a favor de l‘article 155 per suprimir les llibertats dels catalans, destituir el govern i 
imposar-nos nous dirigents com si fóssim una colònia, no ens van donar més alternativa que fer sortir del govern municipal la 
regidora del PSC, Àngels Castillo.

Nogensmenys, el fet de governar amb només 5 dels 13 regidors del consistori no només no ha aturat Arenys de Munt, sinó que 
ERC en solitari demostra un cop més que és capaç de liderar el creixement del poble, des de tots els àmbits.

La política consisteix en teixir complicitats i negociar amb diferents actors, i una mostra d’això són els pressupostos per aquest 
2018, que permetran desplegar polítiques que són útils per al teixit social i productiu.

Amb el Centre Cívic com a inversió estrella,  esdevindrà un equipament útil i modern; les associacions trobaran el lloc que 
necessiten per desenvolupar les seves activitats en perfectes condicions; activitats de caire social, cívic, cultural, empresarial 
trobaran en el nou centre cívic un espai de creació i innovació.

Amb aquest pressupost també podrem desenvolupar millores a l’espai públic per fer un Arenys de Munt amable amb les 
persones i agradable als visitants. La riera, la nova plaça darrere Can Borrell, la reordenació de la zona del Pi Gros, o la col·locació 
de nous gronxadors  i la millora de les places de la vila, permetran gaudir de l’espai públic.

Sempre m’he sentit                       
identificat amb ERC:              

Esquerra, República i Cata-
lunya són tres noms que 

m’identifiquen
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L'INDEPENDENTISME SEGUEIX 
CREIXENT A ARENYS DE MUNT
EN CADA NOVA VOTACIÓ, NOUS VOTS INDEPENDENTISTES

En les votacions que van tenir lloc als darrers mesos de 2017 vam 
veure com el número d'arenyencs que votava independència no ha 
parat de créixer.
Pel que fa al referèndum del dia 1 d'octubre, un total de 3.723 vila-
tans van votar Sí a la independència de Catalunya, 256 més que la 
consulta del 9N de 2014 i 1.154 més que la primera consulta popular 
celebrada el 2009.
Quan a les darreres eleccions autonòmiques, també podem obser-
var un increment significatiu en els darrers anys, donat que en dos 
anys de diferència s'han incrementat en pràcticament 200 vots els 
suport a la independència, essent 3.831 els votants de Junts pel Sí i la 
CUP el 2015 i 4.025 els votants d'ERC, JxC i la CUP el 2017.
Esquerra és un partit que sempre ha estat l’abanderat de la indepen-
dència de Catalunya i ha posat per davant els interessos de país, fins 
i tot davant dels interessos de partit. No podem estar més orgullosos 
que a Arenys de Munt cada vegada hi hagi més gent compromesa 
amb l’objectiu de tenir un nou país millor per a tothom.

DES D'ERC SEGUIM    
TRANSFORMANT EL POBLE
CAMÍ DE VIANANTS ENTRE ELS DOS ARENYS, CARRER DE LA RASA... I 
LES OBRES DE LA RIERA AVANÇANT A BON RITME

En els últims mesos hi ha hagut una sèrie d'actuacions que de 
ben segur significaran una millora en la qualitat de vida dels are-
nyencs i arenyenques. Un dels exemples és la nova pavimentació 
del carrer de la Rasa i dels carrers del barri de Sant Carles, de les 
voreres de la carretera de Sant Celoni i del Pàrquing Bellsolell, així 
com millores en accessibilitat a les voreres pròximes a l'escola 
Sobirans, al Rial Pasqual i a la Cotxeria.

Així mateix, s'ha millorat la seguretat del camí des del poble fins 
al pavelló de Can Zariquey, eliminant el mur i incloent la col•loca-
ció de la tanca protectora de fusta amb esquelet de metall ho-
mologada per carreteres, garantint menor impacte ambiental.

Per altra banda, les obres de la Riera segueixen a bon ritme i re-
centment ja hem pogut veure asfaltada la zona central. 

Finalment, destacar que les properes actuacions se centraran en 
la nova Plaça del Pi Gros, amb nou espai per a vianants i sen-
se perdre cap plaça d'aparcament, la nova plaça al solar de Can 
Borrell o la construcció del nou Centre Cívic.

PROTAGONISTES DEL        
REPORTATGE "1-O" A TV3
FÓREM UN DELS 5 LLOCS DE VOTACIÓ PRESENTS EN EL REPORTATGE

El passat 9 de gener, TV3 va estrenar el documental '1-O', una 
crònica de la jornada del Referèndum de l'1 d'octubre de 2017, 
produït per Mediapro sota la direcció de Lluís Arcarazo. El repor-
tatge es centrà en les persones "que van fer possible el referèn-
dum" i es reconstruïren escenes viscudes en diversos punts de 
votació del territori català.

Un dels cinc punts de votació fou en el nostre municipi. En el 
reportatge, vam poder experimentar des dels ulls de la coordina-
dora del Referèndum a Arenys de Munt, la regidora d'ERC Tònia 
Vila, com es desenvolupaven les votacions al nostre poble, i com 
s'anaven sortejant els entrebancs que anaven sortint.

El reportatge també mostra les espectaculars imatges de cen-
tenars d'arenyencs protegint durant el dia la Sala Municipal i la 
posterior festa i celebracions un cop l'alcalde Joan Rabasseda 
va anunciar els resultats d'aquella jornada històrica, que de ben 
segur romandran a la retina de generacions i generacions.

#FEMPOBLEFEMPAÍS   #FEMREPÚBLICA


