Maria Canaleta i Valentí
Fa 45 anys que visc a Arenys de Munt
Soc vídua i mare de tres fills
Tinc 65 anys

Em presento a candidata a les Primàries d’Arenys de Munt, no per ser
alcaldessa, sinó per ajudar a donar un nou aire a la política del poble d’Arenys
de Munt i a Catalunya.

L’1 d’octubre vam votar i vam guanyar. Hem d’ajudar a donar impuls per
implantar la nova República Catalana i hem de ser-hi tots i totes.

Els d’Arenys de Munt vàrem ser els que vàrem donar el primer pas amb la
Consulta de 2009, sense pensar que arribaríem fins on som. Ara hem de
continuar la lluita per la implantació de la República Catalana.

Tenim presos i preses, tenim gent a l’exili, represaliats i falsos judicis. Això
només ho salvarem tots junts, vinguem d’allà on vinguem, del nord o del sud,
d’Europa, de l’Àfrica, o d’altres indrets, tots hem de viure en llibertat.

He participat i participo en moltes entitats i associacions del poble:

o Marxa Popular dels Termes. Hi estic vinculada des del començament.
Cada any en fem una, el primer diumenge d’octubre, amb molt d’èxit.
Més de dos mil cinc-cents participants.

o Sardanes. Sempre he sigut aficionada a la sardana i l’any 2013 vaig
formar part de la Comissió per proclamar Arenys de Munt primera
Capital de la Sardana. Organitzem ballades, concerts, concursos, actes
culinaris i un ampli etc.... .Hi ha actes que encara se celebren, com són
l’Aplec dels Arenys durant el primer cap de setmana d’abril i el concurs
nocturn puntuable per al campionat de Catalunya durant el primer

dissabte de juny. Sardanes, també organitza la Revetlla de cap d’Any
que se celebra a la Sala Municipal.

o Ràdio Municipal. Amb dos companys més fem el programa de
“Sardanes a la Ràdio”.

o Cate-colònies. Les cate-colònies del Centre Moral del poble, cada
estiu mou una quantitat de més de cinc-centes persones, entre nens,
nenes, monitors i cuina. Un de molts moments que he passat a les
colònies va ser l’any 2013, quan el nostre poble celebrava la capitalitat
de la sardana i durant els deu dies que vàrem ser fora els vam ensenyar
a ballar sardanes a tots els participants de les colònies, de tots els torns,
i l’últim dia, en arribar a la plaça, tots quatre torns vàrem ballar la
sardana d’Arenys de Munt. Va ser molt emocionant.

o Breda d’Eixample. Vinculada a la Breda més de vint anys, sis dels
quals com a Presidenta. També s’organitzen diversos actes durant tot
l’any.

o Consulta 13 setembre 2009. També vaig estar present i participant
activament el dia 13 de setembre de 2009, dia de la primera consulta per
la Independència, un dia que no oblidaré mai.

o Assemblea Nacional Catalana. Sòcia de ple dret des del gener de
2014. He participat en moltíssims actes organitzats des de l’ANC.

Altres actes on he participat són: Guateque i Trobades de cotxes antics,
aconseguint reunir més de cent cotxes antics a la riera.

La meva participació en el poble ha estat i és molt activa.

El meu objectiu per Arenys de munt és que els serveis socials, ensenyament i
sanitat funcionin cada dia millor a Arenys de Munt.

Tinc la formació acadèmica que es donava aquell temps: els estudis Primaris i
els 5 anys de Comerç Mercantil (Comercio).

Tota la meva vida ha estat lligada al tèxtil en diferents empreses del poble.

Què vull per a Arenys de Munt?
Mireu, en tots els anys que fa que visc a Arenys de Munt, us dic que he vist fer
uns grans canvis al poble. De mica en mica ha millorat moltíssim, encara que
en un poble sempre hi ha coses per fer i millorar. Crec que això són coses que
s’han de fer amb bona coordinació, respecte i bona entesa de tot el consistori
sense oblidar la veu del poble.

Vull que Arenys de Munt sigui un poble obert a tothom, acollidor, on tothom,
vingui d’on vingui, s’hi trobi com a casa seva. Vull un poble emprenedor, on tots
els seus habitants, nens/es, joves, grans i més grans, no tinguin mancances de
cap mena.
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