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ELS
COCOUS

CUP ARENYS DE MUNT
La CUP d'Arenys de Munt, encapçalada 
pel regidor Guiu Muns, segueix treballant 
pel benestar dels arenyencs i les arenyen-
ques tot i no formar part del govern mu-
nicipal. En aquest sentit, des-
tacar la seva gran colaboració 
en el pressupost participatiu, 
gràcies a l'ajuda del qual ha es-
tat possible tirar-lo endavant.

NACIONS UNIDES
La darrera resolució de la ONU en la qual 
s'afirma que "Espanya va vulnerar els drets 
polítics de Junqueras, Romeva, Rull i Turull" 
ens demostra, un cop més, la inexistent 
qualitat democràtica a l'Estat 
Espanyol i ens recorda que, 
tot i la lentitud, la comunitat 
internacional acabarà po-
sant a Espanya on li pertoca.

GUSTAVO PETRO
El nou president de Colòmbia és una per-
sona d'esquerres i que s'ha posicionat a 
favor del dret dels catalans a decidir lliu-
rement el seu futur, fins i tot denunciant 
la violència policial que l'es-
tat espanyol va perpetrar el 
dia 1 d'octubre de 2017, que 
va viure des de Catalunya.  
Per molts anys, president!

LAURA BORRÀS
La Presidenta de Junts, Laura Borràs, 
encadena un ridícul rere un altre. Des de 
permetre escridassar i pressionar perio-
distes, no sancionar crits racistes o fer-se 
fotos amb gent que acaba 
de rebentar un homenatge 
a víctimes del terrorisme. No 
s'adona que està desacredi-
tant a tot l'independentisme?

ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO
El nou líder del Partit Popular espanyol, 
el gallec Alberto Núñez Feijóo, havia 
de tenir suposadament perfil moderat. 
Això no obstant, segueix utilitzant la 
mentida i l'anti-catalanisme 
per a atacar els catalans i 
així guanyar la simpatia de 
molts espanyols. Els mo-
derats, al PP, no existeixen.

MARIA COLOMER:                                    
"AMB EL QUE GUANYAVA             
TREBALLANT TOTA LA         
SETMANA NOMÉS PODIA      
PAGAR EL PA AL FORN"

LA RECENTMENT ESTRENADA ROTONTA ÉS LA NOVA PORTA D'ENTRADA A ARENYS DE MUNT

JENN DÍAZ: "LES INSTITUCI-
ONS NO SÓN MÉS FEMINISTES 
PERQUÈ HI HAGI PARITAT, SINÓ 
QUAN ES FAN POLÍTIQUES 
FEMINISTES I D'IGUALTAT"

DOLORS TORRENT:                                    
"SEMPRE QUE LA GENT       
D'ERC EM VULGUI JO HI SERÉ 
DONANT SUPORT:  SEMPRE 
SERÀ EL MEU PARTIT"



Explica’ns una mica què vas estudiar i a què 
t’has dedicat professionalment.

Els números sempre m’han fascinat. De seguida que 
vaig acabar els estudis de BUP a Arenys de Mar em 
va sortir una feina de secretària a Barcelona i no 
ho vaig dubtar. Era un àmbit molt interessant que 
em va permetre agafar molta experiència i relacio-
nar-me amb càrrecs importants d’entitats bancàries 
com la Caixa, i també és on vaig tocar el meu primer 
ordinador: aquells Macintosh que tenien la pantalla 
integrada en la mateixa caixa. Més tard, vaig deci-
dir re-emprendre els estudis per impulsar la meva 
carrera professional, i mentre treballava pels matins 
vaig estudiar Ciències Empresarials a les tardes. 
Després de passar per diferents empreses, em va 
venir a buscar un familiar que tenia un càmping 
per veure si el podia portar jo. Vaig decidir agafar-lo, 
amb l’ajuda del meu pare, i d’això ja farà vint anys...

I quines coses has fet al poble?

De petita vaig jugar a futbol i a bàsquet... fins i tot 
sent una mica més gran vaig participar amb uns 
amics en un programa de ràdio sobre esports que 
fèiem cada setmana a Ràdio Arenys de Munt. Tam-
bé vaig passar per l’esbart on ens van ensenyar a 
ballar sardanes, però després ja em vaig casar molt 
joveneta i vaig anar a viure a fora.  Després em vaig 
divorciar i quan vaig conèixer el meu actual marit 

(Carles Prims) i ens vàrem casar, vam tenir molt clar 
que era l’hora de tornar a casa.

Sabem que de ben jove ja et vas implicar en la 
defensa del país. Què ens en pots explicar?

Sí, de sempre he volgut la llibertat de la meva terra, 
que és Catalunya. No devia tenir ni els 18 anys i ja 
em movia en ambients de Barcelona on es reclama-
va aquest objectiu. Fèiem moltes xerrades basades 
en diferents àmbits sobre com aconseguir-ho. El 
que també es feia en aquella època era manifes-
tar-se davant de casernes de la Guàrdia Civil, com 
la que per desgràcia encara tenim a Calella, i cremar 
banderes espanyoles. Una vegada, en una manifes-
tació que si no recordo malament després de que 
es culpés injustament a grups independentistes 
catalans d’un intent d’atemptat que no era cert, vam 
cremar una bandera i quan va venir els agents de 
la guàrdia civil, vam començar a córrer tots, amb la 
mala sort que ens van acabar agafant a uns quants 
de nosaltres. Vam anar a parar al “cuartelillu”, a la co-
missaria de Sants. Vam estar-hi unes quantes hores 
i ens van dir de tot, evidentment en castellà: 
Des de “Niñatos de mierda que os habéis pensado, 
esto es España” o “Esta es vuestra bandera y tenéis 
que respetarla”, per no dir que evidentment es diri-
gien a mi com a “Dolores”. Curiosament, molt sem-
blant del que ens segueixen dient ara. En qualsevol 
cas, com que era menor d’edat, vaig haver de trucar 

La Dolors Torrent i Moreno és Presidenta de la Secció Local d’Esquerra Republicana a 
Arenys de Munt. Nascuda al nostre poble ara fa 52 anys, en fa 20 que gestiona el càmping 
la Maresma, a Sant Pol de Mar, i forma part de la junta directiva  de la Federació Catalana 
de Càmpings. És una dona amb empenta i molt solidària, que no suporta les desigualtats, 
ja siguin a nivell nacional o social.

"HI HA MOLTES COSES
QUE ALTRES PARTITS

ARA ES VOLEN POSAR
LA MEDALLA I EN

REALITAT ESTAVEN
EN CONTRA DE QUE

ES FÉSSIN"

       "SEMPRE QUE LA 
GENT D’ESQUERRA EM 

VULGUI JO HI SERÉ 
DONANT SUPORT: 

ÉS EL MEU PARTIT I 
HO SERÀ SEMPRE"
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Dolors Torrrent Moreno



a un familiar perquè em vingués a treure de la 
garjola. I al cap d’unes quantes hores em van 
deixar sortir, sense cap càrrec. Potser ens volien 
fer passar por però crec que amb actituds com 
la seva només aconsegueixen més rebel·lia. 

Però d’on surt aquesta vena política? Ja ve 
de família?

Doncs la veritat és que sí. El meu avi, nascut a 
Ayna, un poble a prop d’Albacete, ja era republi-
cà. Ell i el seu germà formaven part d’un partit 
comunista i republicà i quan va esclatar la Guer-
ra Civil, les coses se’ls van complicar. Van passar 
de ser una família benestant amb fàbrica prò-
pia a perdre totes aquelles possessions i a estar 
empresonats. Van passar per la presó de Yeste 
i tot i patir moltes pallisses, una de les quals li va 
fer perdre el timpà d’una orella, en van acon-
seguir sortir vius. Mentre estaven a la presó el 
meu avi es va convertir en el barber i afaitava i 
tallava els cabells dels presos. I això em porta a 
una anècdota molt curiosa que m’explicava l’avi: 
acabada la guerra i amb Franco a Yeste, li van 
demanar més d’una vegada que anés a afaitar 
el mateix Generalíssimo! Recordo que l’avi sem-
pre deia que: “Para verme como estoy, con las 
oportunidades que tuve de cortarle el cuello, lo 
hubiese hecho!”

Era ben natural que acabessis en un partit 
republicà i independentista com Esquerra.

Sí, suposo que si de petita a casa vas escoltant 
coses t’acaba seduint aquest món. Amb vint i 
pocs anys ja em vaig fer militant d’ERC perquè 
jo sóc catalana i vull la meva terra lliure i aquest 
era el partit que millor representava el que jo 
volia; tot i la repressió, Esquerra mai s’havia 
amagat. Més tard, per raons personals, em vaig 
donar de baixa. No va ser fins ara farà uns vuit 
anys que vaig conèixer en Jordi Mestres i em 
va tornar la il·lusió per la militància i per treba-
llar en el projecte republicà d’Arenys de Munt, 
aquest cop sí implicada a dins de la secció local. 
I fins ara!

Parlem una mica de política local. Et veu-
rem a les llistes de les municipals de l’any 
vinent?

Sempre que la gent d’Esquerra em vulgui jo hi 
seré donant suport: és el meu partit i ho serà 
sempre. A les llistes de ben segur que m’hi tro-
bareu, però per regidora serà complicat. Jo va-
loro molt la tasca que fan a l’ajuntament, perquè 
a més a més Arenys de Munt és un poble molt 
exigent, però la meva feina no em deixaria de-
dicar-me tot el que voldria al poble: o em dedi-
co el 100% a una feina o no m’hi dedico. A més, 
penso que hem de superar els que ens han 
precedit: aquest ha de ser l’objectiu d’Esquerra.

Com valores la feina que s’ha vingut fent 
aquests darrers anys?

La veritat és que s’han fet moltíssimes coses... 
Coses impressionants... Coses que hi ha altres 
partits que ara es volen posar la medalla i que 
en realitat estaven en contra de que es fessin. 
La urbanització superficial de la riera, per posar 
un exemple. A Junts els hauria de fer vergonya. 
A més a més també s’està fent aquesta magní-
fica rotonda a l’entrada del poble, que era molt 
i molt necessària, que hauria estat inimaginable 
si no hagués estat governant  Esquerra. També 
valoro molt bé que per fi puguem tenir pisos 
socials i que s’aposti per habitatge social: els 
partits que no són d’esquerres crec que mai 
no s’ho hagessin plantejat. I per acabar també 
m’agradaria destacar el nou Centre Cívic o la 
Plaça de la República. Sovint, penso que se’ns 
critica tant perquè s’està fent una política gai-
rebé perfecta i tenim un alcalde immillorable... 
però com sempre dic jo, quant més i millor fas 
les coses més t’exposes a la critica.

Parla’ns una mica de les teves aficions fora 
de la política. T’agrada viatjar? Explica’ns 
un viatge que t’hagi marcat.

Egipte em va marcar moltíssim. Hi vaig anar 
quan tenia 22 anys i tinc ganes de tornar-hi, 
amb en Carles, així que es calmin una mica les 
coses. Els vestigis arqueològics egipcis són bru-
tals, igual que els maies o els asteques. Entrar 
en un temple de 5.000 anys d’història i veure 
les pintures... és que això no té preu! Vaig tra-
vessar el desert amb combois protegits per 
l’exèrcit d’allà i vaig fer tot el Nil amb vaixell, fins 
el Temple D’Abu Simbel. Però el més impres-
sionant, sens dubte, va ser quan vam poder 
entrar a la Piràmide de Menkaura. En principi 
estava tancada al públic, però hi vam poder en-
trar, en una escapada amb camells a les quatre 

de la matinada i vam poder entrar-hi a dins a 
través d’uns túnels diminuts. La sensació va ser 
impressionant, sembla com si t’endinsessis en 
un túnel del temps i que la densitat de l’aire és 
extrema.
Però en realitat, aquell viatge em va marcar 
també per un altre aspecte. Ja m’havien avi-
sat que al Caire hi havia molta pobresa, molt 
contrast entre els turistes i les classes populars 
locals. Sempre he estat una persona molt so-
lidària i quan vaig anar cap allà vaig tenir clar 
que volia intentar posar el meu granet de sorra 
per ajudar aquella bona gent. Vaig agafar dues 
maletes: una per mi i una altra amb llibretes, 
contes i roba per a nens que vaig anar reco-
llint d’amics i familiars. A la zona del Caire que 
anomenaven la Vall dels Morts la pobresa era 
extrema i jo no portava prou coses per a tots 
els nens... va ser un moment molt dur.

Sabem que ets aficionada als esports...

Sí, jo he fet sempre esport. Ara menys, ja tinc la 
meva edat... però el pàdel surf m’agrada mol-
tíssim, també he estat ficada en el món del 
culturisme i m’agrada molt anar amb bici de 
muntanya. També sóc molt de caminar per la 
muntanya o a l’hivern passejar de bon matí a 
prop del mar: gaudeixo molt sentint el trencall 
de les onades i l’olor de la sorra mullada.

Alguna cosa més?

També m’encanten els animals. Tinc tres gos-
sos i un gat. De fet, al càmping també col·la-
borem amb protectores d’animals i vaig estar 
ajudant a la veterinària de Sant Pol de Mar a 
operar les gates del poble per controlar la po-
blació. 

Per acabar: recomana’ns algun grup de 
música, alguna pel·lícula o algun llibre.

Mira, de música catalana, m’encanten els Catar-
res; pel·lícules, m’agraden totes aquelles basa-
des en històries reals i pel que fa a la literatura 
m’agrada molt la poesia.

"QUAN MÉS I MILLOR
FAS LES COSES,
MÉS T'EXPOSES

A LA CRÍTICA"
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Éxit del cicle Re-vers
A final d’agost va començar el Cicle 
d’Arts Poètiques RE-VERS, que s’allar-
garà fins a mitjans de setembre. Aquest 
cicle, que enguany celebra la seva cin-
quena edició, persevera en la temerària 
acció d’apropar a tothom les propostes 
de música, imatge i poesia més innova-
dores del panorama cultural català.

Els escenaris dels actes recorren diver-
sos indrets del nostre municipi: la nova 

plaça de la República Catalana i els Jar-
dins de Can Borrell, la Biblioteca Antònia 
Torrent o el Castell Jalpí.

Entre els artistes que ja han vingut o que 
ens visitaran enguany destaquen la fusió 
de la paraula amb la tecnologia i l’art de 
Josep Pedrals, el grup Vladivostok, el ja 
habitual maridatge amb Rosa Gàmiz i el 
sommelier Arnau Barangé o la pianista 
Clara Peya.

Ampliem la 
Brigada Jove
Aquest mes de juliol ha començat a ca-
minar la nova Brigada Jove, amb contrac-
tes de jornada complerta per a 6 mesos 
i que dóna una oportunitat d’entrar al 
mercat laboral i aprendre un ofici a joves 
aturats del poblem de 18 a 25 anys.

La Brigada Jove complementa la Brigada 
Municipal per reforçar el manteniment de 
les vies públiques i la neteja del poble.

Josep Pedrals i Xavi Lloses, el passat 26 d'agost, des dels Jardins de Can Borrell La Brigada Jove vetllant pel manteniment dels parcs infantils

FEM AVANÇAR ARENYS DE MUNT
La urbanització del darrer tram de la Riera 
i la nova rotonda avancen a molt bon ritme
El desenvolupament de les obres d’ur-
banització superficial de la riera avança 
a bon ritme. A finals del mes de juliol es 
va asfaltar la calçada de la riera, del tram 
comprès entre la Rasa i Pompeu Fabra, 
i es van col·locar els escocells en els 
arbres existents. Encara queda acabat 
l’asfaltatge de l’acabat final de color 

marró, que es farà al final de tot.

Durant el mes d’agost també s’ha estat 
treballant en les voreres de la carretera, 
per a connectar-les directament amb 
la nova riera, eliminant barreres arqui-
tectòniques i millorar la qualitat de vida 
de vianants i persones amb mobilitat 
reduïda. 

Finalment, des del passat 3 d’agost ja 
està en funcionament la nova rotonda 
d’entrada al poble, i des el primer dia ja 
ha millorat la circulació i ha evitat em-
bussos. Les seves prestacions milloraran 
encara més quan quedi completada, 
amb dos carrils per sentit i una amplada 
total de nou metres.

La nova rotonda de l'entrada del poble ja està en funcionament Progrés de les obres de la Riera
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*Ajuts per alimentació, subministraments, habitatge i transport

SABIES QUE...

Un esplai 
més modern
Les obres de l’esplai ja va deixant imatges 
d’estances pràcticament acabades: instal·la-
cions modernes i nous terres porcellànics 
a l’interior i a les terrasses. En els propers 
dies es procedirà a tapar sostres amb pladur, 
posar tancaments d’alumini i pintar. 

Un cop acabades, les àvies i avis podran 
gaudir de la reforma integral de la planta 
per adequar-la a les necessitats de l’entitat, 
deixant un espai modern i diàfan.

Les subvencions a famílies i entitats d'Arenys de Munt s'han duplicat durant el 2021 i el 2022.

S’ha estat fent durant la crisi del Covid i es continuarà fent. Els estalvis de la bona gestió de       
l’Ajuntament han de servir per ajudar a qui més ho necessita: entitats, famílies i l’economia local.

Nou rècord del 81,79% en la 
recollida selectiva
Les dades de l’any 2021 que ha publicat 
l’Agència Catalana de Residus corrobo-
ren que Arenys de Munt fa bé la feina 
i se situa en un record del 81,98% en 
recollida selectiva (resultat que engloba 
tant la recollida porta a porta com la 
deixalleria).

Aquestes dades són molt rellevants.  A 
Catalunya, per exemple, la mitja és d’un 
46,62% i al Maresme tan sols un 49,01%.

A més, cal destacar que amb tan sols 
tres anys s’ha incrementat aquest 
percentatge més d’un 30%, gràcies a la 
bona feina de l’àrea de Medi Ambient i a 
la implicació dels vilatans.

Amb aquests resultats s’ha aconseguit 
vetllar per la butxaca dels contribuents, 
ja que sense aquest percentatge de 
recollida l’impost d’escombraries seria 
molt més elevat.

Reciclar bé a casa nostra contribueix a deixar un món millor pels nostres fills i les nostres filles Estat de les reformes en la planta de l'espai de jubilats
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Digitalització dels 
comerços catalans
El Departament d'Empresa 
i Treball, per mitjà del Con-
sorci de Comerç Artesania 
i Moda, gestionarà més de 
15 milions d’euros de fons 
europeus Next Generation 
per a impulsar la digitalit-
zació dels comerços del 
país. 

Els beneficiaris podran ser 
persones professionals 
autònomes, petites i mitja-

nes empreses titulars d’un 
establiment de comerç al 
detall, entitats territorials, 
gremis i entitats sectori-
als sense ànim de lucre, i 
associacions de mercats 
municipals sedentaris i no 
sedentaris. Les despeses 
subvencionables són les 
relacionades amb la trans-
formació digital, la transfor-
mació del punt de venda, la 
sostenibilitat i altres.

Accés per a gent gran 
a serveis bancaris 
L’Agència Catalana del Consum 
ha instat a la Unió Nacional 
de Cooperatives de Crèdit, 
l’Associació de Caixes i Bancs 
i a l’Associació Espanyola de 
Banca, a adherir-se a un codi de 
bones pràctiques que garanteixi 
l’accés als serveis bancaris, amb 
freqüència diària i en l’horari 
d’oficina íntegre, sense cita prè-
via i amb atenció personalitzada 
a totes les persones que acre-

ditin la impossibilitat d’operar 
digitalment.

Les entitats bancàries hau-
ran d’implementar accions en 
matèria de formació, tant al seu 
personal com a les persones 
usuàries, i reforçar l’atenció 
personalitzada i presencial, en 
detriment del servei a distància 
i per mitjans electrònics, per tal 
de fomentar la inclusió financera 
de tota les persones usuàries.

I COMENCEM A CANVIAR CATALUNYA

La diputada Jenn Díaz visita Arenys de 
Munt per parlar de feminismes
El passat mes de maig, Jenn Díaz, escrip-
tora i diputada del Parlament de Catalu-
nya, va venir a Arenys de Munt a fer una 
xerrada sobre feminismes. 

Autora del llibre “Dona i poder. Com i 
per què feminitzar la política” (2020), la 
diputada republicana ens va fer un relat 
d’experiències, sovint molt personals, 
per fer-nos palès que tot i la paritat que 
actualment ja existeix en el Parlament, 
encara és molt complicat ser una dona a 
la política, perquè encara ens queda molt 
per feminitzar-la: “Les institucions no són 
més feministes perquè hi hagi paritat, 
sinó quan es fan polítiques feministes i 
d'igualtat.”

Les violències masclistes també foren 
un tema de conversa. En aquest aspecte, 
Díaz ens va recordar que quan pensem 
en la violència masclista, hem d’anar molt 
més enllà del que és més evident. Tot 
i que el grau d’intensitat sigui diferent, 
aquests comportaments i pressió de la 

societat masclista té impacte sobre les 
nostres vides, ja des de ben petits. En 
aquest sentit, es va mostrar especialment 
satisfeta de la Llei Catalana de Violències 
Masclistes, aprovada pel Parlament en la 
passada legislatura, enfocada en aquesta 
línia, en consonància a moltes de les lleis 
dels altres països europeus.

Va tancar l’acte un apassionant torn de 
preguntes en el qual els assistents po-
gueren preguntar a la diputada i que en 
algun moment es va arribar a convertir 
en un enriquidor debat entre la diputada 
del Baix Llobregat i els que es pensaven 
haver assistit a l'acte com a purs espec-
tadors.

Jenn Díaz, acompanyada de l'alcalde Josep Sánchez i la regidora M. Àngels Gros, durant la xerrada

NOTÍCIES LOCALS | LA DIPUTADA REPUBLICANA ENS VA OBSERQUIAR AMB UNA INTERESSANT XERRADA
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Més inversió en educació
El curs 2022-23 arrencarà amb una veri-
table transformació liderada pel Depar-
tament d’Educació en pro d’una educa-
ció de qualitat, una millor conciliació per 
a les famílies i la igualtat d’oportunitats.

• Baixada de ràtios a Infantil 3, amb 
la reducció del nombre d’alumnat 
per aula, compromisos del govern 
liderat per Pere Aragonès.

• 52 noves escoles bressol rurals.

• Decret d’admissió per lluitar contra 
la segregació escolar. 

• Escolarització de l’Infantil 2 gratuïta 
a les escoles bressol públiques i 
reducció de preus a les privades, 
que culminarà amb la gratuïtat de 
tota l’etapa 0-3.

• Avançament de l’inici de curs. El 
nou calendari escolar respon a una 
demanda històrica d’un ampli sector 
de la societat i contribuirà a millorar 
els resultats educatius i facilitar la 
conciliació de les famílies.

• No renovació dels concerts a les 
escoles que segreguen per gènere.

Heu preguntat mai què vol dir 
el “feminisme” en qualsevol àpat 
entre amics o familiars? Si ho feu, 
veureu que és una experiència molt 
curiosa, perquè la majoria no seran 
capaços de definir-ho correctament. 
I de ben segur, també quedaran sor-
presos quan els hi llegiu la definició 
de “feminisme” del DIEC: “Moviment 
social que denuncia la submissió 
tradicio-nal de les dones als homes i 
promou l’equiparació de drets entre 
els dos gèneres.”

Quedeu-vos sobretot en la segona 
part, perquè aquí rau el quid de la 
qüestió: equiparació de drets entre 
els dos gèneres, el masculí i el feme-
ní. I el que toca preguntar-vos ara és, 
doncs: quina persona mínimament 
decent no pot declarar-se feminista?

Encara que a vegades no ho sem-
bli, hem crescut en una societat pa-
triarcal on segueix ha-vent-hi moltes 
desigualtats entre els homes i les do-
nes i on no es garanteix la igualtat 
de drets i d’oportunitats entre els dos 
sexes. Petites actituds en la nostra 
societat que potser havíem conside-
rat normals però que, a la pràctica, 
sempre acaben perjudicant a qui, en 
una clara mostra de masclisme, sovint 
s’havia anomenat el “sexe dèbil”.

Així doncs, sí volem la plena 
igualtat, és feina de tots plegats 
canviar-ho. I és que, mal-grat la lluita 
constant que des de partits com el 
nostre i amplis sectors de la societat 
s’han anat aconseguint moltes fites 
que en el seu dia semblaven impos-
sibles, encara ens queda molta feina 
per fer. Depèn de tots nosaltres 
assolir aquesta igualtat.

OPINIÓ
Per què som 
feministes?

I COMENCEM A CANVIAR CATALUNYA

El Govern ha reforçat els recursos 
humans del Pla de xoc de lluita contra 
els macroincendis forestals, aquells que 
cremen una elevada superfície, més de 
500 hectàrees, i que són els que cremen 
el 90% de la superfície anual.

El Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural també està 
implementant el Pla de xoc per reduir els 
danys que originen els senglars a l’agri-
cultura i a la biodiversitat, i per reduir 
el accidents de trànsit que provoquen. 
Aquest programa temporal ha de servir 
per per controlar i reduir el nivell pobla-
cional de senglars a Catalunya portant a 
terme actuacions de prevenció i control, 
promovent les actuacions dels caçadors i 
implementant noves eines reguladores.

Control 
d'incendis i 
senglars

El Govern ja va aprovar el programa per 
al disseny i la creació de l’empresa ener-
gètica pública i a la tardor s’aprovaran el 
seus estatuts. La companyia energètica 
pública de la Generalitat influirà en el 
mercat elèctric, subministrarà energia 
als immobles de la Generalitat a un preu 
estable, i representarà un pas important 
per avançar cap un nou model energètic 
a Catalunya. 

Avança la 
companyia 
elèctrica 
pública



Nascuda a Arenys de Munt el 1921, la Teresa Colomer 
i Magrià és la més gran d’una família de sis germans. Amb 
les seves germanes Maria i Margarita fa més de vuitanta 
anys que viuen a la casa del carrer Regàs, on compartim 
una tarda d’estiu fent-la petar sobre l’abans d’Arenys de 
Munt. La Maria, qui ja ha complert 96 anys, està en plena 
forma. I la Teresa, qui avança cap els 101 anys, té enregis-
trades a la memòria escenes històriques del nostre país.

A casa seva, la porta ja no és aquella amb el forat rodó 
per on entrava el gat anys enrere, fa dècades que van deixar 
d’utilitzar el cup en el que trepitjaven raïm -“fa 81 anys les 
vinyes arribaven a la Riera” recorden-, i l’espai que havia 
estat l’emprovador de modista 
té altres usos. Els canvis 
son inherents a la vida, 
i la Teresa i la Ma-
ria són testimonis 
de moltíssimes 
transformacions.

Les filles del 
“carreter nou”, 
que s’havia esta-
blert a Arenys de 
Munt a co-

mençaments del segle XX procedent de Lladó d’Empordà, 
recorden que de ben joves anaven al cinema a Can Ton a 
veure dues pel·lícules “i ens quedàvem a la repetida i tot”, 
i també al ball a Can Corrioles. A la Maria li agradava molt 
ballar i a vegades hi anava sense haver menjat res. “Ha-
víem passat molta gana...” recorda la Maria qui té molt 
present que a la mitja part del ball de Carnaval una vegada 
uns veïns la van convidar a menjar xocolata amb xurros. La 
llibreteta que portaven al ball per anar apuntant el nom dels 
balladors també forma part del record d’aquell temps llunyà.

De petites van estudiar a les monges i la Teresa, qui 
havia treballat cosint a màquina a can Soteras,  després 
d’aprendre de modista a Barcelona va deixar la fàbrica i es 
va plantar per ella. “Teníem molta feina. Per la Festa Ma-
jor treballàvem tots els dies i aquí mateix a la casa, te-

níem el lloc per emprovar els vestits”. La Maria també 
havia treballat a la fàbrica de les Sedes, triant fils, més en-
davant a la fàbrica de can Closa -“recordo que plegava 

tovalloles, les posàvem 
en caixes, i jo havia 

de pujar dalt de les 
caixes per apre-
tar-les”- i també 
a d’altres fàbri-
ques de tovallo-
les, una indústria 
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molt arrelada a l’Arenys de Munt de 
l’època. “Quan treballava a Can 
Molons -recorda la Maria- vaig aga-
far el tifus i vaig estar a punt de 
morir”, altres persones conegu-
des seves no van tenir tanta sort en 
aquella època de penicil·lina escas-
sa i altres mancances, i no se’n van 
sortir. Amb el salari d’una setmana 
de feina podien pagar el pa al forn.

En ser modistes, les germanes 
Colomer sempre han anat molt ben 
vestides. Amb un somriure recorden 
“hem estat criticades per malgas-
tadores, perquè sempre hem anat 
mudades, però com que sabem 
cosir...”. Amb tantes dècades acu-
mulant experiències tenen molts re-
cords per explicar, des dels primers 
partits de bàsquet de la Teresa, una 
de les pioneres del bàsquet català, 
a les representacions dels Pastorets 
-“feia d’àngel, d’aquell que s’en-
fila”-, passant per etapes de la vida 
privada -“totes hem tingut preten-
dents, però no ha anat bé” apunta 
la Maria- i testimonis de la vida públi-
ca i política. “N’hem passat tantes!”.

La Teresa recorda amb detall di-
versos episodis històrics, com la crema 
de l’altar a Arenys de Munt “aquell 
dia jo sortia de l’església i els de la 
FAI em van dir que si no me n’anava 
en tirarien un tiru”, o com la sortida 
cap a França del qui fou president de 
la II República espanyola a l’exili, Juan 
Negrín “en Negrín va estar molt 
dies a la plaça del poble, a Lladó, jo 
hi havia anat amb el papa, i quan 
va marxar cap a França vaig sentir 
uns guàrdies que deien mira como 
aplauden estos perros catalanes”, 
o com el seu pare li explicava que ha-
via anat al multitudinari enterrament 
del president Macià i, també, com 
el dia que el seu pare la va portar a 
un míting de Companys: “jo vaig dir 
-aquest home és molt lleig! i el papa 
em va contestar -però és molt savi”.

Els cents anys comencen a pesar-li 
a la Teresa, però té ben enregistrats a 

la memòria textos com el del poeta Se-
rafí Pitarra: “al Fossar de les Moreres 
no s’hi enterra cap traïdor, fins per-
dent nostres banderes serà l’urna 
de l’honor” o com una llarga poesia 
que havia recitat al Centre: “Crist està 
plorant a soles, cor ferit pel trist 
dolor, l’han llençat de les escoles 
com si fos un malfactor, ja no volen 
sa doctrina, font d’amor i caritat...”. 
La Teresa és la germana que sempre 
ha estat més interessada per la polí-
tica i conserva fotografies seves amb 
els diferents presidents de la Genera-
litat que han visitat Arenys de Munt.

La Maria no s’hi ha posat mai en 
política, però sempre ha viscut molt 
de prop la vida local. “A la dansa 
d’Arenys de Munt jo era capdan-
sera”, explica, conserva molt interès 
per les coses del poble, i manté una 
energia envejable als seus 96 anys. 
Quan li preguntem si té alguna recep-
ta per envellir així de bé contesta rient: 
“Haver passat gana! Els que no van 
passar gana per la guerra, tots son 
morts!”. Recorda quan anava a bus-
car aglans per menjar o vendre, i té un 
record detallat del dia que un pastor 
les hi va requisar. També explica que fa 
molts anys que mengen sobretot peix, 
que els agrada la xocolata i les po-
mes, i que “quan érem joves bevíem 
com a màxim aigua amb anissos, 
ni cervesa ni res, per això estem 
tan bé!”. Ara que ja son grans, però, 
ens confessa que el dissabte i diu-

menge beuen una copa del que quan 
eren petites anomenaven xampany 
-“una ampolla de cava ens dura 
dos dies”-, matisa la Maria, riallera.

La Maria transmet una gran vita-
litat, ha viscut grans canvis a la so-
cietat, i amb ella pots parlar de tot. 
Ara segueix de prop l’evolució de la 
darrera fase de les obres d’urbanit-
zació de la Riera d’Arenys de Munt, 
“a la Riera, abans, sempre hi ha-
via pols...no la canviaria pas”, als 
joves els donaria el consell de “que 
no prenguin drogues i que vigilin 
amb el cotxe”, i encara que no s’ha 
volgut embolicar mai en política no té 
pèls a llengua quan argumenta que 
“molts espanyols no ens poden 
veure i viuen de nosaltres”. Potser 
és la saviesa que proporciona l’edat. 

Arenys de Munt, 25 de juliol de 2022
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"EN NEGRÍN VA ESTAR 
MOLT DIES A LA PLAÇA DEL 

POBLE, A LLADÓ, 
JO HI HAVIA ANAT 

AMB EL PAPA, I QUAN 
VA MARXAR CAP 

A FRANÇA VAIG SENTIR 
UNS GUÀRDIES QUE DEIEN: 
MIRA COMO APLAUDEN ES-
TOS PERROS CATALANES"

"AMB EL QUE 
GUANYAVA 

TREBALLANT TOTA LA 
SETMANA PODIA 

PAGAR EL PA AL FORN"

ENTREVISTA de JOAN RABASSEDAENTREVISTA de JOAN RABASSEDA
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