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ELS
COCOUS

VLADIMIR PUTIN
La invasió d’Ucraïna té nom i cognoms: 
Vladimir Putin. El president rus ha desen-
cadenat una guerra de gran dimensions 
en territori europeu, causant un gran dal-
tabaix en l’economia mundial, 
i el que és pitjor, la mort, la 
pobresa i la desesperació de 
milions de famílies ucraïne-
ses. I tot, pel seu ego personal.

BALLADA DE RAMS 
L'Esbart torna a fer la Ballada de Rams a 
l’escenari del Centre després de quatre 
anys. En plena celebració dels 45 anys 
de l’Esbart, hi ha tornat després de les 
obres de reforma i de la 
pandèmia, amb dansaires 
de l'Escola de Dansa, els 
Juvenils, el Cos de Dansa 
i el nou grup de Veterans.

CUP ARENYS DE MUNT
El regidor de la CUP, Guiu Muns, està de-
mostrant que no formar part del govern 
municipal no està negat en poder treballar 
pel municipi. Les seves constants propos-
tes , que cada cop toquen més 
de peus a terra, i el seu incan-
sable treball venent sent una 
constant, i és molt agrait pels 
nostres regidors i regidores.

LAURA BORRÀS
La Presidenta del Parlament, Laura Bor-
ràs, insisteix en el fet d'equiparar la seva 
imputació per fraccionament de contrac-
tes com si fos una represaliada més del 
procés. Borràs fa un flac fa-
vor a la resta de represaliats, 
fins i tot alguns del seu propi 
partit, processats per defen-
sar la voluntat dels catalans.

PSC ARENYS DE MUNT
La política constant de posar pals a les ro-
des que les regidores socialistes sotmeten 
al govern local no és la que es mereixen els 
arenyencs. Vanesa Muñoz i Àngels Cas-
tillo semblen no haver supe-
rat la negativa dels regidors 
d'ERC a compartir govern 
amb els còmplices de la  re-
pressió als nostres polítics.

M. ÀNGELS GROS ARGELÉS:                                    
"NO EM CONSIDERO UNA 
POLÍTICA: TAN SOLS SÓC UNA 
PERSONA DEL POBLE QUE 
TREBALLA PEL POBLE"

EL PRESIDENT ARAGONÈS I LA CONSELLERA CIURÓ, ACOMPANYATS DE LA RESTA DEL CONSISTORI ARENYENC

PRESIDENT ARAGONÈS: 
"LA LLIBERTAT HA DE 
SER LA RAÓ DEL NOSTRE           
COMPROMÍS COL·LECTIU 
DAVANT LES AMENACES"

JOSEP SÀNCHEZ ÉS ESCOLLIT 
CAP DE LLISTA D'ESQUERRA            
REPUBLICANA PER LES     
PRÒXIMES ELECCIONS MUNICI-
PALS A ARENYS DE MUNT



Què vas estudiar i a que t’has dedicat profes-
sionalment?

La veritat és que vaig acabar els estudis probable-
ment abans del que m’hauria agradat. Vaig agafar 
una època una mica caòtica, enmig de la EGB i la 
ESO, i em vaig perdre pel camí. En aquell moment 
no veia un objectiu clar i vaig decidir anar a treba-
llar. El que sí que és cert és que després m’he anat 
formant en diferents àmbits a mesura que ha pas-
sat els anys, sovint de forma autodidacta, com per 
exemple el nivell D de català o ser agent de la pro-
pietat immobiliària, del qual ara mateix hi estic tre-
ballant. 

Abans de ser regidora et vam veure per algu-
nes entitats de poble... quins records en tens?

Doncs per exemple tinc molt bons records dels 
vuit anys que vaig passar al grup pessebrista del 
Centre Moral. A mi sempre m’han agradat molt les 
manualitats i crec que sóc bastant destre, de mane-
ra que quan m’ho van proposar no ho vaig dubtar. 
De fet, fins i tot vaig preguntar s’hi s’havia de pagar, 
per anar-hi. Jo era de les més joves i de les poques 
dones però vam fer un bon grup. I arran d’això, 
doncs bé, va contactar amb mi l’antiga presidenta 
perquè volia fer una reunió amb diferents perso-
nes per canviar la junta, i a l’hora d’escollir una nova 
presidenta, davant la dificultat de trobar voluntaris, 

vaig acabar acceptant la direcció, amb la inestima-
ble ajuda de l’Esteve Torrent, qui més endavant em 
rellevaria en el càrrec. Hi vaig estar només un any i 
mig però vam fer molta feina.

I al món de la política, quan és que t’hi sents 
cridada?

En el meu cas, tot es va començar a remoure en-
tre els anys 2009 i 2010. Viure la consulta del 13 de 
Setembre a Arenys de Munt va ser meravellós, i tot 
es va acabar de trencar amb la sentència del Tribu-
nal Constitucional en contra l'Estatut i la posterior 
manifestació del 10 de juliol. Jo sempre havia sigut 
catalanista, però arran d’aquella sentència tan injus-
ta és quan em vaig fer independentista, com molts 
altres centenars de milers de persones.

I com passes a formar part de d'Esquerra a 
Arenys de Munt?

Bé això anant a manifestacions aquí al poble i a fora, 
doncs suposo la gent et va veient, i al final va ser en 
Josep, l’actual alcalde, que un dia em va trucar per 
si em volia involucrar en el projecte d’Esquerra. De 
seguida em va engrescar la idea, perquè és veritat 
que sí si vols fer coses pel poble i vols canviar coses 
del poble, queixant-nos des del sofà de casa no ho 
farem: o ens posicionem i treballem pel poble des 
de primera fila o no serveix de res.

M. Àngels Gros i Argelés va néixer a Arenys de Munt fa 46 anys i actualment fa d’agent de 
la propietat immobiliària. Treballadora incansable, sovint fins i tot massa perfeccionista, al 
llarg de l’entrevista ens confessa que darrera el seu caràcter introvertit s’hi amaga una per-
sona a que li agraden els reptes, com de ben segur ho és portar les regnes de les regidories 
de Sanitat, Urbanisme, Habitatge i Igualtat/Dona/LGTBI, les quals lidera des de 2019.

"SI VOLS FER COSES 
PEL POBLE I VOLS 

CANVIAR COSES DEL 
POBLE, QUEIXANT-NOS 
DES DEL SOFÀ DE CASA 

NO HO FAREM"

       "NO EM CONSIDERO 
UNA POLÍTICA: 

TAN SOLS SÓC UNA 
PERSONA DEL POBLE 

QUE TREBALLA 
PEL POBLE"
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Entenem, per tant, que recomanes a la 
gent que passi per la política?

Jo crec que hi hauria de passar a tothom per 
la política perquè crec que hi han molts judicis 
de valor i crítiques gratuïtes que s’evitarien si es 
conegués com funciona l’Ajuntament. Sovint, 
hi ha coses que no les fas no pas perquè no 
vulguis sinó perquè simplement no pots fer-les. 
Ser regidora significa picar pedra dia rere dia. 
La veritat és que, tot i evidentment format part 
d’un partit polític, jo no em considero una po-
lítica: tan sols sóc una persona del poble que 
treballa pel poble.

I de tot aquest treball, de quines actuaci-
ons o projectes et sents més orgullosa?

Ostres jo mira jo em sento orgullosa de molts 
projectes i de diferents àmbits... Per exemple en 
igualtat crec que veníem de molt avall, i tot i que 
encara tenim moltes mancances tan a nivell 
local com nacional, estem fent molt bona fei-
na. Crec que les campanyes de sensibilització, 
com la dels micromasclistes, estan arribant a la 
ciutadania i estem aconseguint remoure cons-
ciències, que és el que preteníem. De la feina 
que estem fent amb el servei d’habitatge tam-
bé n'estic molt satisfeta: acabarem el mandat 
amb cinc pisos de protecció oficial, quan el vam 
començar zero! Era pràcticament impensable! 
També tenim diversos projectes en ment, de 
cara al futur, com habitatge dotacional perquè 
les persones joves es quedin al poble o habi-
tatge assequible per a persones jubilades amb 
pocs ingressos.

Així, sembla que l’últim any de mandat es 
presenta intens i que tens ganes de repetir 
com a regidora...

Això són dues preguntes en una, eh (riu)! 
Aquesta últim any de mandat serà bastant 
intens perquè hi ha moltes coses engegades... 
Hem tingut dos anys de pandèmia i un con-
finament i això ha fet que la gestió, ja de per 
si complexa, fos extremadament lenta. Per sort, 
finalment hem pogut començar les obres de la 
Riera i de la rotonda d’entrada al poble, que es-
perem que estiguin enllestides a finals d’any, o 
a principis d’any vinent. Encara que se'ns digui 
que acabarem molts projectes en any electoral, 
la meva resposta sempre és la mateixa: nosal-
tres no ens aturarem mai, hi hagi o no eleccions 
pel mig. I en quan a les ganes de repetir com a 
regidora, com us deia sí tinc ganes de fer enca-
ra molts més projectes, com la nova residèn-
cia, i estaria encantada de poder continuar, si 
aquesta és la voluntat d’Esquerra, és clar...

La situació nacional... com l’estàs vivint?

Venim d’un context tan turbulent i convuls amb 
els fets d’octubre de 2017 que es fa difícil fer una 
bona anàlisi. Sembla que en aquest moment 
estem en un estat de letargia, intentant nave-

gar el dia a dia però encara recuperant-nos del 
xoc. Els hi va sortir molt bé, ens van decapitar i 
ens està costant molt recompondre’ns. El 2017 
vam perdre el nostre moment i tornar-ho a in-
tentar no serà fàcil.

Parla’ns de la M. Àngels més personal. A 
que t’agrada dedicar el temps lliure?

Poc en tinc, de temps lliure (riu)! Gaudeixo 
molt de les petites coses de la vida: estar amb 
la meva família, sortir a passejar o veure una 
posta de sol a la platja. No necessito fer un viat-
ge a Nova York per sentir-me realitzada, encara 
que no li faria un lleig. Un bon cafè, una bona 
conversa, sentir-me escoltada durant un bon 
sopar o dinar... són petites coses però de les 
quals en gaudeixo moltíssim. I sovint, penso en 
que sóc molt afortunada de poder-les gaudir.

I precisament en el teu temps lliure, sabem 
que darrerament vas anar a buscar refugi-
ats a Ucraïna per portar-los cap aquí. Ens 
pots explicar una mica com va sortir la idea 
i com va anar l'experiència?

Sí, la idea va sortir precisament de la presiden-
ta del partit al poble, la Dolors Torrent, que em 
va comentar que ella havia decidit anar cap a 
Ucraïna per a portar material i de tornada car-
regar exiliats. De seguida em vaig sentir cridada 
per la idea, i després de parlar-ho amb l’Àlex, la 
meva parella, vam decidir que hi aniríem tots 
dos. De fet, tenim un cosí que viu a Ucraïna i 
acaba de ser pare. Teníem l’esperança de con-
vènce’l, a ell o la seva dona i el fill, però tot i tenir 
la doble nacionalitat es va voler quedar a Ucra-
ïna: està fent guerra de guerrilles i està conven-

çut de la victòria davant les tropes russes que 
els han envaït.

I l’experiència en sí? Molt dura?

Les imatges del camp de refugiats van ser molt 
dures, les olors em va colpir. Veure de primera 
mà el dolor i la tragèdia de gent que tenia una 
vida feta com nosaltres i ha hagut de deixar la 
feina i la casa i sovint el marit o el pare i marxa 
sense res per salvar la vida és desolador. Per 
sort, també té la part gratificant. Pel camí ja ens 
vam trobar amb molta gent amb banderes que 
anava cap allà amb el mateix objectiu de solida-
ritat, de voler ajudar a aquella pobre gent. I des-
prés, de tornada, és molt bonic veure l’evolució 
d’aquelles persones estranyes que carregues al 
cotxe i que amb el pas de les hores hi acabes 
establint un vincle molt especial. Pugen al cot-
xe amb por i pràcticament sense parlar, en part 
perquè tampoc no parlen cap idioma conegut. 
Amb l’hamburguesa amb patates del primer 
àpat ja se’ls hi van il·luminar els ulls i a mesura 
que van passant les llargues hores d’autopista 
vas fent més coses amb ells i veus que es van 
deixant anar: deixen anar més somriures, algu-
na broma mentre fan anar el traductor del mò-
bil... Una experiència molt positiva. Sense cap 
mena de dubte, ho tornaria a fer.

Ja per acabar, recomana’ns alguna sèrie, 
pel·lícula o llibre que t’hagi nmarcat espe-
cialment.

Un llibre que em va deixar molt tocada després 
de llegir-me’l va ser “L’església del mar”; em va 
remoure moltíssim i va fer que després em 
llegís també “Els pilars de la terra” i els que el 
van seguir. En quan a una pel·lícula, una que he 
vista moltes vegades i que cada vegada em diu 
coses més profundes i més diferents és “Dir-
ty Dancing”: té els valors de l’amistat, els valors 
d’arriscar-se per una altra persona, de l’ajuda, 
de la solidaritat, d’acceptar que un pare es pot 
equivocar... recomanadíssima!

"NOSALTRES NO 
ENS ATURAREM MAI, 

HI HAGI O NO 
ELECCIONS PEL MIG"
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Endreça de zones verdes
Portem anys fent endreça de les zones 
verdes del poble i aquest últim any hem 
prioritzat el manteniment de la zona 
verda de can Jalpí, parcel·les municipals 
de totes les urbanitzacions del poble, 
franges de protecció incendi en diferents 
zones fetes aquest últims mesos a la 
zona del far de can Jalpi, tres turons, la 
creueta, collsacreu, Ajup,  rials del costat 

del pavelló de Can Zariquei, rial de Can 
Campeny, pujada cementiri...

Queda molta feina a fer i tenim ja redac-
tat el projecte per fer tota la franja de tot 
el cas urbà i les urbanitzacions aquest 
proper anys. Tenim molt clar que cal 
seguir millorant el nostre entorn Natural 
i sobretot protegir-lo.

Nou ascensor 
per l'escola 
Sant Martí
Aquest mes d’abril es posarà en marxa 
l’ascensor de l’escola Sant Martí. Les 
obres han estat llargues degut a la com-
plexitat d’unir els dos edificis, l’històric i 
l’aulari del carrer Josep M. Soler. Aquesta 
obra permetrà garantir l’accessibilitat a 
tot l’edifici des del carrer fins a l’interior. 

Vista d'algunes de les millores en l'enjardinament del Parc Jalpí  Construcció del nou l'asensor vista des del pati de l'escola

FEM AVANÇAR ARENYS DE MUNT
La inaguració del nou Centre Cívic de Can 
Mallol, cada dia més a prop
Aquest mes han acabat les obres de la 
planta baixa i primera planta del centre 
cívic. Ben aviat podrem visitar-lo per 
conèixer les possibilitats i oportunitats 
que donarà aquest equipament per 
Arenys de Munt. 

Durant els propers mesos s’arranjarà 
l’exterior i també es dotarà el centre cívic 
del mobiliari necessari; pel que fa a la 
licitació de les obres de la 2a planta,  ja 
està en marxa i s’iniciaran les obres tan 
aviat com sigui possible.

L’obertura del centre cívic serà pro-
gressiva, al llarg dels pròxims mesos, i 
esperem que finalment es pugui anar 
omplint de les activitats dels vilatans i 
vilatanes d’Arenys de Munt.

Acabant de donar els últims detalls a un dels passadissos de l'edifici Vista d'alguna de les noves sales polivalents
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Percentatge de recollida selectiva d'alguns municipis del Maresme i mitjana de la comarca (2020)

SABIES QUE...

FEM AVANÇAR ARENYS DE MUNT Més millores 
a l'esplai
L’esperada obra d’adequació de l’esplai de 
jubilats va començar a mitjans febrer i està 
pervist que s’acabi a l’estiu.. 

Es millores els accessos, enderrocant l'escala 
anterior i amb la creació d’una nova d’estruc-
tura metàl·lica. També es canvien les balco-
neres de fusta per tancaments d’alumini, es 
cobreix un tros de pati per habilitar una aula 
d’informàtica, es faran lavabos nous i també 
es millorarà els sistema elèctric i paviments. 

Amb un percentatge de recollida selectiva del 74,79%, Arenys de Munt és el segon municipi del Maresme que millor recicla?

Els ambiciosos objectius europeus de futur a l'alça suposen un gran repte perquè aquells municipis amb marge de millora imple-
mentem més accions decidides per augmentar la recollida selectiva i reduir el rebuig al llarg dels propers anys. Estem molt ben 
posicionants però encara ens queda molta feina per fer!

Comença la última fase de la 
urbanització de la Riera
El dia 7 de febrer es van iniciar les obres 
de la urbanització del darrer tram de la 
Riera, tancant així el projecte que ERC va 
iniciar el 2014.

Aquestes obres incorporaran no només 
completar la urbanització superficial, 
sinó millorar la integració amb el barri de 
Sant Carles i amb la carretera C-61, amb 
una nova rotonda d’entrada al poble i 
accés al polígon industrial Torrent d’en 

Puig. Aquesta millora suposarà la obra 
de mobilitat més gran que s’ha fet mai a 
Arenys de Munt, per a millorar la circula-
ció i evitar col·lapses en una via en la que 
passen més de 20.000 vehicles diaris.

Finalment, cal destacar que el s’ha 
aconseguit un estalvi en la obra d’apro-
ximadament un 10% respecte a la seva 
licitació inicial, passant de 2.301.752 a 
20.750.00.

Inici de les obres per a construir el del nou mur de separació entre el nivell de la carretera i la llera de la Riera Nova escala de l'espai de jubilats
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El President de la Generalitat, Pere 
Aragonès, visita Arenys de Munt
El president de la Generalitat, Pere 
Aragonès, va visitar Arenys de Munt el 
passat diumenge 27 de març, aprofitant 
l’acte de retorn de les restes del soldat 
republicà Andreu Flores a la seva 
família. El soldat arenyenc va morir en 
combat contra el feixisme i en defensa 
de la República, a la batalla de l'Ebre, 
fa 84 anys. Ara, gràcies a una mostra 
d'ADN a través del programa d'identifi-
cació genètica de la Generalitat, les seves 
restes foren trobades a la fossa del mas 
de Santa Magdalena a Mora d'Ebre.

Aprofitant el benentès, el president 
Aragonés va fer primerament una parada 
a l’Ajuntament, on va signar el llibre 
d’honor i va poder intercanviar algunes 
paraules amb l’alcalde, regidors i mili-
tants, amb els quals en molts casos els 
uneix una relació molt personal, basada 
en dècades de feina i activisme indepen-
dentista a la comarca del Maresme.

Posteriorment, la màxima autoritat del 
país es va dirigir al cementiri municipal, 
on tindria tenir lloc l’acte del retorn de les 
restes del soldat republicà. Aragonès va 
destacar que la reconstrucció de la me-
mòria col·lectiva ajuda a reflexionar sobre 
la Guerra Civil i la dictadura feixista: “En 
un context diferent però amb amenaces 
similars, avui hem de seguir fent de la 
llibertat, la justícia i la dignitat humana la 
raó de ser del nostre compromís col·lec-
tiu”. El president de la Generalitat també 
es va mostrar emocionat de “recuperar 
la memòria familiar esborrada per la 
guerra” com un estímul per a aquells 
que encara no han trobat els avis o besa-
vis ferits o morts entre el 1936 i el 1939. 
En el seu discurs, també molt reivindi-
catiu, va demanar donar veu al silenci i 
plantar cara al feixisme, encara present 
a les nostres institucions: "La llibertat 
ha de ser la raó del nostre compromís 
col·lectiu davant les amenaces".

Pere Aragonès firmant el llibre d'honor de l'Ajuntament

Volem ser 
un país 
d'acollida
La Generalitat, encapçalada pel 
President Aragonés, i altres insti-
tucions estan treballant en la re-
cepció i assistència dels milers 
de persones d’origen ucraïnès 
que arriben a Catalunya des de 
l’inici de la invasió russa. 

Es calcula que un 70% de les 
persones que entren al nostre 
país per via ferroviària o aèria 
es troben en trànsit cap a altres 
destinacions, i és important coor-
dinar les diferents competències 
i recursos del conjunt d’institu-
cions. 

La majoria  de persones refugi-

ades són dones, infants i ado-
lescents, ja que s’ha prohibit la 
sortida d’Ucraïna d’homes d’entre 
18 i 60 anys. 

Catalunya, terra d’acollida, abans 
de la guerra d’Ucraïna ja compta-
va amb una important comunitat 
ucraïnesa, formada per unes 
24.000 persones, que des del 
primer dia s’està desplegant una 
important xarxa de solidaritat i 
acollida, també a Arenys de Munt.

Energia pública 
per a tothom
La Generalitat està revisant si en els documents de 
les 230 centrals hidroelèctriques catalanes hi ha irre-
gularitats i possibles concessions a extingir. 

Està previst que la futura empresa energètica pú-
blica entri en la gestió de les centrals hidroelèctriques 
amb les concessions caducades. Aquestes centrals 
sumen 250 captacions, 139 titulars i 272 MW de po-
tència instal·lada. Aquestes instal·lacions generen avui, 
en funció de la pluviometria anual, entre el 50% i el 
70% de la producció elèctrica renovable, i entre el 8% i 
el 13% de la producció elèctrica total de Catalunya.

I COMENCEM A CANVIAR CATALUNYA

NOTÍCIES LOCALS | PERE ARAGONÈS VA FIRMAR EL LLIBRE D'HONOR DE LA VILA I VA PRESIDIR L'ACTE AL CEMENTIRI
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Josep Sánchez serà el cap de llista   
d’Esquerra Republicana a Arenys de 
Munt a les pròximes eleccions muni-
cipals de 2023 i podria repetir com a 
alcalde del municipi si així ho volen la 
majoria d’arenyencs.

Així ho va decidir l’assemblea extraordi-
nària d’Esquerra, celebrada el passat 25 
de febrer, i l’objectiu de la qual era escollir 
el pròxim cap de llista de la formació.

La candidatura continuista de Josep 
Sánchez, que és alcalde d’Arenys de 
Munt des de 2019, fou la única presenta-
da i va rebre la unanimitat dels vots dels 
militants i amics que es van reunir a la 
sala de plens de Can Borrell. 

En el seu discurs, l’alcaldable republicà 
va agrair la feina a la resta de regidors 
del consistori i va reconèixer que la seva 
feina es imprescindible pel dia a dia de 
la gestió a l’Ajuntament, tot insistint que 

no es tracta d’una candidatura, sinó d’un 
projecte transversal que ve definint i 
seguirà definint la política d’Arenys de 
Munt. Pere Aragonès firmant el llibre d'honor de l'Ajuntament

Josep Sànchez, cap de llista a 
les eleccions municipals

Pacte 
Nacional per 
la Llengua
El Pacte Nacional per la Llengua és un 
projecte de país impulsat per la Gene-
ralitat, amb la consciència de què hi ha 
nombrosos indicadors que mostren una 
tendència negativa en l’ús i coneixe-
ment de la llengua. 

Per això s’ha iniciat aquest debat 
constructiu, perquè les bases lingüísti-
ques del futur de Catalunya i de tota la 
comunitat lingüística siguin compartides 
tan àmpliament com sigui possible. I 
tota la ciutadania és invitada a participar 
en el procés participatiu amb propostes, 
tant de caràcter individual com col·lec-
tives. 

Per altra banda, també s’han iniciat els 

treball per modificar la Llei de Política 
Lingüística del 1998 amb un ampli con-
sens, per tal de garantir que afavoreix la 
llengua més feble, que és la catalana. La 
llengua amb la qual es fa l’aprenentatge 
a les escoles catalanes s’ha de decidir 
des del punt de vista pedagògic, amb 
criteris educatius, i no pels tribunals. 

I tota la solidaritat amb l’escola pública, 
especialment els veïns de Canet de Mar!

A vegades existeix la sensació que 
costa entendre de què va això del re-
publicanisme. La gent sol pensar que 
ser republicà vol dir no ser monàrquic, 
però la realitat és que el republicanis-
me va molt més enllà de no consi-
derar el rei espanyol com a propi.

Som republicans perquè volem 
governar la nostra nació de forma que 
competeixi a tota la ciutadania, i no 
només a les classes socials i a les elits 
de sempre. Som republicans perquè 
creiem en els drets i en les llibertats 
del individus i alhora ens oposem 
a qualsevol tipus de corrupció. Ser 
contraris a la idea de tenir un rei és, 
per tant, la conseqüència, i no pas la 
causa del nostre republicanisme.

El darrer exemple de que l’estat 
espanyol és antagònic a aquest valors 
que defensem és la resolució en la 
qual la Fiscalia del Tribunal Suprem 
va decidir arxivar totes les investi-
gacions obertes cap al rei emèrit, 
malgrat detectar múltiples indicis de 
delicte. Els tribunals espanyols saben 
que defensar Joan Carles I, i ara de-
fensar el seu fill, Felip VI, és defensar 
la Constitució, defensar Espanya, i en 
definitiva, defensar el model classista, 
corrupte i decadent que ha definit els 
darrers segles de l’estat espanyol.

És per això que som republicans. 
És per això que som independentis-
tes. Perquè només amb la indepen-
dència de l’estat espanyol podrem 
ser realment republicans.

OPINIÓ
Per què som 
republicans?

Joan Carles I, rei emèrit de l'Estat Espanyol
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I COMENCEM A CANVIAR CATALUNYA

Josep Sánchez, durant la presentació de la candidatura



Quedem amb en Josep Catarineu i Corominas  per fer un cafè 
a la vinya. Nascut el 1930, en Josep acumula un munt de records 
sobre l’abans d’Arenys de Munt, on sempre ha viscut. Tota una 
vida de treball, família i progrés. Està bé de salut, encara condueix 
— “però cada any m’he de renovar el carnet de conduir” ex-
plica—, fuma un parell de cigarrets cada dia, menja de tot, feineja 
a la vinya —“el meu gimnàs és la vinya”— i continua aprenent 
sobre qüestions que l’interessen mirant vídeos a YouTube pel 
telèfon mòbil. “Tenint el cap bé i els peus bé, vaig a tot arreu”, 
diu.

Comencem la conversa parlant dels seus primers records: 
—“Amb 10 o 11 anys les passava negres per menjar. Eren 
temps de molta misèria. Recordo que esperava que baixés 
una rierada per l’endemà poder anar cap a Lourdes a recollir 
al mig de la sorra les castanyes, ametlles o avellanes que l’ai-
gua s’enduia cap avall de les vinyes. En baixaven moltes”

Arenys de Munt en aquell temps estava envoltat de 
vinyes, no hi havia cap bosc prop de la vila. Els anys de la 
guerra civil van ser molt durs i en Josep no va anar mai a 

l’escola.

—“Recordo que de petit anava a les vuit del 
matí a la Grober, on els soldats ens donaven 
cafè amb llet. I hi tornava al migdia amb un pot 
que omplien de ranxo”

Explica que quan els soldats van marxar amb 
la retirada de les tropes van deixar abandonats 
molts fusells i munició a davant mateix de la 
Grober. I amb els nens de la seva edat hi anaven 

a jugar: —“Jugàvem amb bales i llençàvem 
amb les mans bombes de morter. També 
desmuntàvem la munició, i amb la pólvora 
fèiem dibuixos a terra per després encen-
dre’ls. Un dia una granada va explotar i 
tres o quatre canalles van prendre mal. No 
sabíem res i érem uns imprudents.”

d'Arenysd'Arenys  dede  MuntMunt
MemòriesMemòries

Josep Catarineu, 92 anysJosep Catarineu, 92 anys
ENTREVISTAT PER JOAN RABASSEDAENTREVISTAT PER JOAN RABASSEDA
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Als 13 anys va començar a treballar 
d’aprenent a la Fusteria Gaspar. Va ser-
ne el primer aprenent. També va estar 
set anys fent vaixells a les drassanes 
Gallart d’Arenys de Mar, on treballava 
amb en “Parício”, amb qui va acabar 
plantant-se per compte propi. Signant 
les lletres que pagaven cada mes, van 
comprar la primera màquina universal, 
que foradava, desgropava, aplanava... 
Aquesta màquina no la podien fer anar 
sempre que volien perquè hi havia talls 
de llum. Amb els anys va anar progres-
sant en el negoci i, amb el seu fill Pep, 
va traslladar-se del carrer Sant Antoni al 
polígon industrial del Torrent d’en Puig. 
“I vaig treballar de fuster fins als 65 
anys, quan el meu fill em va fotre a 
fora” explica amb un somriure. 

Dels seus inicis a la fusteria en té 
molts records. “Quan hi havia un mort 
al poble, acabàvem la jornada a les 
set del vespre, anàvem a sopar, i 
després tornàvem a la fusteria per a 
fer el bagul. I l’endemà quan l’enter-
raven veia passar el bagul en el carro 
dels morts de Can Genís”. Eren els 
anys 50.

Recorda el seus primers salaris de 
cinc duros a la setmana. El que actu-
alment serien 15 cèntims d’euro. I que 
quan començava d’aprenent, com que 
no tenia bicicleta i li agradava anar amb 
bici, “l’amo em deixava la bici els diu-
menges al matí a canvi de què li anés 
a repartir factures per les cases dels 
clients del Montnegre i de Sant Iscle”.

En Josep és un bon conversador. I 
d’un tema enllaça amb un altre. Digui’m 
una cosa del passat d’Arenys de Munt 
que no li agradava gens:  —“Doncs les 
festes en les que hi havia processons 
i hi havies d’anar amb un ciri. Era 
molt pesat”

I una cosa que li agradava més com 
funcionava abans: —“Doncs que abans 
et deixaven fer. Ara tens un gall que 
canta i et denuncien. I quan tens un 

negoci, entre l’Estat i l’ajuntament 
t’ho foten tot. I si tens un client que 
no et paga, ja has begut oli.”

També es queixa molt del que 
passa amb lladres i okupes. “Això no 
pot anar així. De seguida tornen a 
ser pel carrer. Qui fa aquestes lleis...
que li passi a ell! Abans, qui la feia la 
pagava.”

Coneix a la seva dona, la Maria 
Rosa Cantallops, “des que vam fer la 
primera comunió”. Als 19 anys va anar 
a fer la mili a Tarragona i, en tornar, ja 
va començar a fer-se els mobles per a 
casar-se. Tots dos ja han passat dels 
90 anys i ho han celebrat amb tota la 
família, els quatre fills que han tingut, 
néts i besnéts. N’està molt orgullós de la 
família, en Josep.

Li pregunto també si té alguna 
recepta per arribar als 90 anys així de 
trempat: —“Sempre he menjat de 
tot. És bo menjar de tot. Treballar i 
fer exercici també. Ara a la vinya no 
paro... I també es bo tenir uns horaris 
fixos.”

—Li agrada menjar sushi? 

—“Què és això?” contesta ràpi-
dament. En Josep menja de tot, bullits, 
guisats... però no sushi. Li agraden molt 
les mongetes del pic groc i aprofita 
per recordar que els cabirols se li van 
menjar bona part de les que tenia sem-
brades a la vinya. I parlant dels vegans i 

de les persones que no mengen ni carn, 
ni peix, ni ous etziba “aquests no han 
passat misèria, només han estat en 
un despatx”.

En Josep enyora coses del passat, 
però no hi tornaria. Opina que Arenys 
de Munt també ha progressat i recor-
da com a l’avinguda Panagall tots els 
veïns havien de dedicar una jornada 
al mes a treure la sorra que s’hi acu-
mulava. “Arenys de Munt sempre 
estava ensorrat, abans”. Li agrada 
la Riera urbanitzada i està al cas de la 
construcció de la rotonda a l’entrada del 
poble: “a veure si l’arriben a fer, és 
molt necessària per entrar al polígon 
industrial”.

En Josep no ha estat mai posat 
en política, però acabem la conversa 
preguntant-li que recomanaria als polí-
tics,  i ràpidament contesta: —“que no 
posin tantes traves a tot, que deixin 
treballar”. Potser és la saviesa que 
proporciona l’edat. 

Arenys de Munt, 10 d'abril de 2022
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"ELS VEGANS HO 
SÓN PERQUÈ NO HAN 

PASSAT MISÈRIA, 
NOMÉS HAN 
ESTAT EN UN 

DESPATX"

"ELS POLÍTICS NO 
HAURIEN DE POSAR 
TANTES TRAVES A

TOT: QUE DEIXIN 
TREBALLAR!"



#fempoblefempaís


