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ELSCOCOUS

PDECAT ARENYS DE MUNT
Tal i com ja va intentar el 2016 amb les 
obres d'urbanització de la Riera, i seguint 
amb la seva política de pals a la roda a tota 
obra de govern, el PDeCat va intentar atu-
rar les obres del Centre Cívic 
de Can Mallol, un nou espai 
per a totes les entitats del po-
ble. Per sort, el ple va tirar en-
davant el projecte per majoria.

FESTA MAJOR SANT MARTÍ
Si Sant Martí aixequés el cap de ben se-
gur estaria orgullós de la festa major d'en-
guany a Arenys de Munt. Activitats per a 
totes les edats i de tot tipus, que han fet el 
deliri de grans i petits. Gràci-
es per la bona feina dels regi-
dors i a tots els arenyencs, que 
amb la seva participació han 
fet de la festa major un èxit.

RIERA D'ARENYS DE MUNT
La Riera està d'enhorabona! Les constants 
pluges dels últims mesos han demos-
trat la bona feina d'aquest govern i d'an-
teriors. Ara, cada cop que plou, el poble 
ja no queda partit en dos i la 
via principal de la nostra vila 
segueix sent transitable, un 
fet pràcticament impensa-
ble no fa tants anys enrere. 

VOX
El resultat de les eleccions andaluses en 
les quals el partit d'ultradreta VOX ha tret 
fins a 12 diputats mostra el creixement 
desmesurat d'aquest partit homòfob, ra-
cista, masclista i de clar per-
fil anti-catalanista. Això ens 
espera si seguim sent espa-
nyols. Necessitem una nova 
república per revertir tot això.

PUNT DE RECÀRREGA E+
Els pobles del futur han de ser sostenibles 
i verds. Amb aquest objectiu, estem molt 
contents d'haver estrenat el primer punt 
de recàrrega per a vehicles elèctrics, a la 
Riera. Aquest element, apro-
vat en el projecte de la Riera 
de 2016, permetrà recarregar 
els vehicles dels arenyencs 
de forma totalment gratuïta.
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Ens trobem amb en Jordi Maimí al carrer Sant Antoni Maria 
Claret, un indret que ha sigut molt especial al llarg de la vida 
d'aquest militant històric d'Esquerra a Arenys de Munt.
Quina vinculació tens amb Arenys de Munt? Quan vas arribar? 
Per què? Què t’hi va portar?
Jo vaig arribar a Arenys de Munt al 1999 quan em vaig casar, però 
molts anys abans ja hi venia. Jo sóc d’Arenys de Mar, però el meu 
pare treballava a aquí, a la zona industrial, a una fàbrica de davant 
de l’Era, on feien tovalloles i ell portava la comptabilitat i moltes 
vegades pujàvem i anàvem a Can Feliu a comprar pollastres a l’ast. 
A l’època d’estudiant també hi havia companys que eren d’Arenys 
de Munt, com en Salvador, en Narcís, en Jordi, en Martí... i al 1989 
vaig conèixer la Viol que era d’Arenys de Munt, amb 16 anys, amb la 
qual hem tingut dos fills: l'Ona i en Gael. És curiós perquè a on visc 
ara, al carrer sant Antoni Maria Claret, ja hi venia amb el meu pare 
quan era petit perquè coneixíem a en Josep Viaplana –que va mo-
rir fa poc- i això era un rial, tot de sorra... i és curiós perquè mentre 
buscàvem pis amb la Viol vam anar a caure a aquí.  
A què et dediques? 
Sóc informàtic i sóc el responsable d’un departament d’informàti-
ca d’una administració pública. De més jove vaig estar donant clas-
ses d’ofimàtica i també vaig tenir una empresa d’informàtica que 
vaig compaginar amb la feina a l’administració. 
Has format part del teixit associatiu d'Arenys de Munt?
Fa anys vaig entrar al consell escolar de l’Escola Sant Martí, i també 
he estat 10 anys organitzant la breda del Pi Gros. Recentment m’hi 
he desvinculat perquè crec que s’ha de donar el relleu. Ara ja hi vaig 
de participant, d’espectador... És bo saber donar el relleu perquè a 
la vida s’ha d’oxigenar els espais.
La major part de membres de la secció local i alguns regidors 
d’Arenys de Munt diuen que ets el culpable que ara estiguin a 
ERC, què els hi fas? 
(Riures...) Això els hi hauríeu de preguntar a ells! De fet a mi m’agra-
da molt parlar però també escoltar a la gent, i buscar gent afí o 
amb gent amb qui em pugui sentir còmode, i potser per situacions 
de la vida em vaig trobar companys que ara estan a ERC com l’Àn-
gel, en Joan, en Ramon o en Martí i la Maria i que t’hi sents a gust. 
No sento que els hi vaig ‘tirar la canya’, però en canvi sí crec que és 
important que hi hagi feeling amb la gent. 

Ets militant d’ERC i també havies militat a les JERC, oi?
A ERC milito des del 1992 i a les JERC sinó recordo malament era 
al 1990-1991 i va ser perquè amb un grup de monitors de l’esplai 
on vaig col·laborar em van enredar per entrar a les JERC a Arenys 
de Mar, vam ser com socis fundadors. De fet entro a ERC perquè 
és l’únic partit que ha defensat sempre el mateix: la independèn-
cia de Catalunya. És cert que a vegades millor i d’altres pitjor, però 
sempre volent la independència. Per sort, ara hi ha més partits que 
s’acosten a les idees d’ERC, del republicanisme i la independència, 
però als anys 90 érem els únics. A les JERC, quan hi entrem, és en 
part perquè s’acosten els Jocs Olímpics de Barcelona’92 i per con-
trarestar el fet que s’estan espanyolitzant molt, doncs comencem 
a fer campanyes de “Freedom for Catalonia”. Recordo que fèiem 
pancartes amb lones grogues i amb plantilles de fusta que pintà-
vem i enganxàvem per les carreteres, i això era molt engrescador.
I com passes a formar par d'ERC a Arenys de Munt?
Entro una mica perquè hi ha en Jordi Jolis, que és qui m’enreda a 
través d’estar junts a la Breda del Pi Gros, tot i que ja coneixia gent 
de la secció local com en Gustau, la Teresa o en Josep M. Pitarque 
de quan vivia a Arenys de Mar.  I fins ara...
Durant tots aquets anys que has estat a l’executiva, has tingut 
diferents tasques i algunes de molta responsabilitat, com ser-ne 
president. Què destacaries d’aquests dos anys de presidència? 
Van ser dos anys molt divertits i complicats a la vegada. Agafo la 
presidència just després d’unes eleccions, l’any 2011, on ERC treu 
molt bons resultats però perdem les municipals per vint-i-pocs 
vots respecte la CUP. Era la primera vegada que Arenys de Munt 
2000 no es presenta i pequem d’optimisme, crec jo, ens pensem 
que ens emportarem molt votant d'ADM2000. Després, un cop 
constituït l’Ajuntament comença una relació molt difícil amb l’al-
calde que surt en aquell moment, no se’ns deixa presentar certes 
coses als plens, com presentar mocions i això acaba amb una guer-
ra als jutjats perquè fem uns cartells amb una cremallera a la boca i 
a l’alcalde del moment no li va semblar correcte. Ens acaba posant 
una demanda als jutjats i que afortunadament el jutge ens acaba 
donant la raó. Per rematar l'etapa com a president de la secció lo-
cal, acabo amb una moció de censura en la que vaig formar part 
de les reunions, les negociacions... i finalment vam entrar a govern. 
Allò era el 2013, i aquell govern d'ERC ja porta 5 anys de bona feina. 

JORDI MAIMÍ
       Esquerra és 
l’únic partit que 
sempre ha de-

fensat el mateix: 
la independència 

de Catalunya.

@JordiMaimi
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I malgrat haver sigut president de la sec-
ció local d’ERC, estar militant durant anys, 
no has estat en primera línia política. 
Aquesta situació podria canviar en breu?
Això dependrà de l’assemblea, de l’execu-
tiva, del que el partit decideixi. Per la meva 
part no hi ha cap problema, em veig prepa-
rat i amb confiança per tenir aquesta res-
ponsabilitat. I familiarment és una cosa que 
ara podria assumir. A més, tots els anys que 
porto treballant en l’administració pública, 
em proporcionen un valor afegit per enten-
dre com funciona un ajuntament per dins. 
Recomanes passar per la política? 
Jo crec que sí que val la pena, sobretot a 

tota aquesta gent que sempre ho critica tot 
i que es pensen que tot és molt senzill i fà-
cil de solucionar. El mateix que formar part 
d’alguna entitat, club esportiu, associació 
de veïns, l’AMPA, consells escolars... Passar 
per aquí et fa canviar la perspectiva i veus 
que canviar les coses no és tan senzill...
Deixant de banda la política, parla’ns de 
tu: quines aficions tens? 
A mi m’agrada molt gaudir de la natura i 
córrer per les muntanyes. He fet la Mata-
galls-Montserrat 5 vegades i en els Termes 
d’Arenys de Munt he corregut les 3 mara-
tons que s’han fet. També faig mitges ma-
ratons. Són curses dures, per mantenir-me 
en forma entreno 3 cops per setmana.

I és cert que vas fer un ironman?
Sí, vaig tenir la sort de participar a l’ironman 
de Calella amb 3 amics, on un neda, l’altre 
va amb bici i l’altre corre. La vam fer fa dos 
anys, amb en Martí Anglas en bicicleta, en 
Salva Bigorra nedant i jo corrent.
A part de córrer, també sabem que ets un 
home de bàsquet, i que no ets l’únic de la 
secció local. Com valores l’actual situació 
del bàsquet a Arenys de Munt? 
De fet ja fa uns anys, que amb en Martí i 
la Germana estem lluitant per recuperar el 
bàsquet a Arenys de Munt. Jo tinc dos na-
nos que hi juguen però han d’anar a jugar 
a Arenys de Mar, i de fet no són els únics 

que s’han de desplaçar perquè aquí no hi 
ha equip.... Fa dos anys vam estar a punt de 
portar el bàsquet femení a Arenys de Munt, 
però no va acabar de sortir bé. És un dels 
reptes que tenim a curt termini. 
Una mica de política nacional: com veus el 
paper que està fent ERC? Què penses de 
la situació complicada que estem vivint? 
Crec que la gent en general està essent 
molt injusta amb les crítiques que estan 
fent a ERC, quan ha sigut l’únic partit que 
des de sempre ha defensat la indepen-
dència de Catalunya. Em sap greu veure 
gent que fins fa pocs anys es venien a la 
monarquia i a l’Aznar i ara surtin que són 
els salvadors de la pàtria. El que més greu 

em sap és que vam perdre una oportunitat 
històrica de tenir una República ara fa un 
any, i ara per culpa d’això hi ha molta gent 
innocent a la presó. A més, crec que ara 
costarà tornar a engrescar la gent... També 
crec que no és el moment de reinventar la 
roda amb experiments: només cal recordar 
Reagrupament, Solidaritat per la Indepen-
dència, i altres "projectes" que van sortint 
darrerament... són temes que estan bé per 
un període curt però acaben sent fum: són 
els mateixos que volen continuar mante-
nint una cadira .
Ja per anar acabant, recomana'ns alguna 
zona d'Arenys de Munt per anar a córrer.

A mi m’agrada tota la zona de Sobirans cap 
amunt i el Montalt, fer el camí amagat, el 
Corral, la Pedra de la Ferradura, la Creu de 
Rupit, el Vilanegra,... també he anat de la 
Creu a la zona del Corredor. Un camí que 
m’agrada molt però no és Arenys de Munt 
és baixar el pou de glaç de Canyamas... A 
vegades també baixo pel fondo de can 
Rossell, també és un camí que s’hauria de 
recuperar perquè està fotut. 
Recomana'ns també algun llibre que ha-
gis llegit recentment
Jo sóc poc de llegir i de mirar pelis o sèri-
es, l’últim llibre que m’he llegit és un d’en 
Kilian Jornet i ara he començat l’últim de 
l’Oriol Junqueras ‘Fins que siguem lliures’. ·

ESQUERRA SOM PASSAT, PRESENT I FUTUR
DES D'ESQUERRA APOSTEM PER UN ARENYS DE MUNT PRÒSPER, DINÀMIC I COHESIONAT

Estem acabant el mandat i el govern municipal d’ERC seguim treballant de valent per acabar feina; ben aviat veurem com es 
van acabant de realitzar les obres pendents i petites actuacions al poble que milloraran la qualitat de vida de les persones;  
també comencem a treballar pensant en els projectes estratègics de futur. Finalitzem un 2018 després d’una festa major que 
ha estat tot un èxit i una campanya de Nadal posant en valor el nostre comerç local.

A hores d’ara estem en el procés d’aprovació del pressupost municipal per al proper any, en el qual hem posat els recursos 
econòmics per  continuar desplegant inversions estratègiques per a fer un municipi més cohesionat, endreçat i pròsper. Tenim 
per endavant inversions rellevants que estan a tocar;  acabar les obres d’urbanització de la Riera fina a l’entrada del poble, la 
dotació d’habitatge social i  la rehabilitació del Centre Cívic, que esdevindrà una eina imprescindible per a les associacions del 
poble, per a la cohesió social i la transformació del barri de Can Mallol. Arenys de Munt necessita de manera imprescindible i 
urgent un equipament modern, eficient, amb totes les comoditats i garanties, adequat a les noves dinàmiques socials del segle 
XXI.  Aquest nou equipament donarà resposta a l’enorme potencial associatiu, cultural, educatiu i empresarial del nostre poble i 
el dignificarà i dinamitzarà.

La nostra vila és una font de talent i creativitat, aprofitem-ho! Volem i podem fer d’Arenys de Munt un municipi pròsper, 
dinàmic i cohesionat.

Em veig preparat i 
amb confiança per tenir 

la responsabilitat d'anar a 
primera línia si l'executiva 

així ho decideix

A
JU

N
TA

M
EN

T

Em sap greu veure gent 
que fins fa poc es venien 
a la monarquia i a l’Aznar        
i ara surtin de salvadors    

de la pàtria



PRESENTACIÓ DE JOSEP 
SÀNCHEZ COM A ALCALDABLE
EL MERCAT ALBERGA LA PRESENTACIÓ DEL CANDIDAT PEL 2019-2023

El passat 30 de novembre, va tenir lloc al Mercat l’acte de presentació 
de Josep Sànchez i Camps com a candidat d’ERC Arenys de Munt 
per a les properes eleccions municipals de 2019. Joan Rabasseda 
va donar el relleu a en Josep Sànchez, qui ara ja forma part del seu 
equip de govern, liderant les regidories d’Economia, Promoció Eco-
nòmica i Comunicació, entre altres.  
A l'acte també hi participà el senador d'ERC Bernat Picornell, que ens 
va elogiar les capacitats del cap de llista i ens va explicar com asse-
gurar els ajuntaments republicans per consolidar l'independentisme 
com a moviment majoritari.
L’acte de presentació també va servir per donar la benvinguda als 
Tallers Republicans, la nova eina per a definir el model de poble que 
volem per a Arenys de Munt. En les diferents sessions que ja s'estan 
realitzant amb els veïns del poble, s'està discutint sobre quins són 
els elements prioritaris per a #ArenysDeMunt, a curt, mitjà i a llarg 
termini, que s'acabaran incorporant al programa electoral de 2019.

ESQUERRA ASSEGURA UNA 
SUBVENCIÓ PEL CENTRE
200.000 EUROS ADDICIONALS ALS 40.000 PEL CENTRE MORAL

El govern municipal d’Esquerra a Arenys de Munt ha aconseguit 
una nova subvenció per al Centre Moral de 200.000 euros, que 
sumats als existents arriben a un total de 240.000 euros. Aquests 
diners podran ser destinats a les obres de reforma i millora del 
conjunt del Centre Moral i adaptar-se a la normativa vigent.

Des d'Esquerra sempre hem defensat que les entitats d’Arenys 
de Munt són el cor del poble, perque fan moure tota l'activitat 
dels arenyencs. I el Centre Moral n’és, sens dubte, una de les més 
importants, que per tot el que ens dóna el poble no es podia 
permetre perdre.

Des d’aquí també volem aprofitar per donar les gràcies a la bona 
feina dels nostres regidors i en aquest cas concret en especial a 
l’alcalde Joan Rabasseda i Ferrer, que gràcies a la seva bona feina 
i d'haver trucat a moltes portes, ha contribuït en bona part a ob-
tenir aquests 200.000 euros addicionals pel Centre Moral.

ARENYS DE MUNT VISITA LA 
PRESÓ DE LLEDONERS
PER COMMEMORAR ELS 365 DIES DE L'EMPRESONAMENT D'ORIOL 
JUNQUERAS I QUIM FORN

Quinze mil persones es van reunir el passat 1 de novembre a 
l’esplanada dels Lledoners, davant del centre penitenciari, a l’acte 
d’homenatge a Oriol Junqueras i Quim Forn. L'acte va servir per 
commemorar l'any d'empresonament preventiu de Junqueras 
i Forn per part de la justícia espanyola, per un crims inexistents.

Arenys de Munt va omplir un autocar sencer, entre militants i amics, 
que van assistir a l'acte, demostrant un cop més, el compromís del 
arenyencs amb els valors del respecte i la solidaritat amb les famílies 
dels presos, que sacrifiquen la seva llibertat per haver dut a terme 
democràticament els compromisos amb Catalunya.

Foren precisament els seus familiars dels presos qui van llegir cartes 
escrites pels propis presos. Tot i així, el moment més emotiu de l'acte 
fou quan es va demanar fer silenci i el propi Oriol Junqueras va cri-
dar un "Bona Tarda" des de dins la presó. Les seves paraules es van 
sentir clarament i l'esclat d'emoció va ser molt evident per tots els 
assistents a l'acte. 

#fempoblefempaís


