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Editorial
Ens trobem a les acaballes
del mandat municipal
2011–2015, en el proper
butlletí us donarem a
conèixer les propostes i les
cares de les persones que
es postularan per encap-
çalar Argentona els propers
quatre anys. De moment,
però, encara queda temps
per analitzar la feina feta i,
en aquest sentit, els grups
municipals que composen
l’actual plenari van donar
llum verda a l’aprovació
inicial del nou Pla General
d’Ordenació Urbanística
(POUM). El document va
tirar endavant amb un
ampli suport polític i cap vot
en contra. En aquest Cap de
Creus trobareu un
reportatge que ofereix un
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dibuix general del que
proposa el pla per al nostre
municipi.
Per altra banda, en aques-
tes planes també repassem
les obres que s’estan
enllestint: la nova gespa i
vestuaris del Camp de
Futbol, la piscina municipal,
l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà (OAC)... I us oferim
un balanç del primer
aniversari de la biblioteca
com a equipament munici-
pal. La biblioteca no només
ha incrementat exponen-
cialment el nombre d’usua-
ris, també ha millorat els
serveis i les activitats que
ofereix convertint, d’aquesta
manera, el centre en un
equipament més dinàmic i
viu que mai.

Finalment també us
destaquem el recull
d’imatges de les Festes de
Nadal, els Tres Tombs i Sant
Julià i l’empenta de les
entitats: Els joves que han
creat Undertile i les
veteranes d’Argentona, que
han organitzat la primera
lliga de veteranes de la
Comarca.

Els grups
municipals
que composen
l’actual
plenari van
donar llum
verda a
l’aprovació
inicial
del nou Pla
General
d’Argentona
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Benvolguts vilatans i vila-
tanes;
Estem començant un nou
any i aquest ens portarà el
final del mandat de l’equip
de govern que m’honora
presidir i com és perceptiu
convocatòria d’eleccions
municipals el 24 de maig
per tal que els argentonins
puguin valorar i decidir qui
regira els afers argentonins
els propers quatre anys.
Repassem ara l’actualitat
de la vila. Hem començat

opinióOPINIÓ

l’any amb empenta, en el
Ple Municipal del mes de
febrer vàrem aprovar ini-
cialment el POUM amb un
ampli consens, 12 vots a
favor i 5 abstencions. Hem
acabat els nous vestidors i
la nova gespa del camp de
futbol, tenim la reforma de
la piscina municipal molt
avançada per tant cap
problema de cara a tenir
piscina a l’estiu. La recupe-
ració de l’espai de Cal
Guardià ens ha permès, de
manera provisional, am-
pliar el pàrquing de la zona
comercial amb 23 places
més. Estem a punt per
iniciar la remodelació de la
plaça de Sant Miquel del
Cros i en un mes aproxi-
madament tindrem en-
llestides les obres de l’OAC,
(Oficina d’Atenció al Ciu-
tadà).

I tot això, per què ara i no
abans? es poden pregun-
tar, doncs perquè les trami-
tacions administratives dels
projectes són llargues i en
quatre anys de mandat hi
ha un ordre de prioritats.
Recordem que abans
d’arribar ací s’han resolt
temes pendents de molts
anys com la compra de la
casa Puig i Cadafalch o la
recuperació de Cal Guar-
dià per al poble, la redac-
ció d’un nou projecte per
al Pla de Barris de Sant
Miquel del Cros i l’execució
de la primera fase, les
obres de la plaça Nova,
actuacions de microur-
banisme als carrers i urba-
nitzacions, renovació de
quadres elèctrics i millores
en l’enllumenat públic
actuacions aquestes desti-
nades millorar la eficiència

energètica, etc.., i totes i
cada una d’aquestes
actuacions han necessitat
els seu temps de negociació
i tramitació administrativa i
pressupostaria.
Encara que sigui per una
vegada, és bo recordar per
refrescar la memòria a
aquells que van dient que
estem davant d’un govern
inoperant.

Ferran Armengol
Alcalde d’Argentona

Carta de l’Alcalde

Ferran Armengol
Alcalde d’Argentona

Abans
d’arribar aquí
s’han resolt
temes pendents
de molts
anys
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participacióPARTICIPACIÓ

A finals de març es durà a terme la
renovació de càrrecs del plenari del

Consell de la Vila d’Argentona, òrgan màxim de
Participació Ciutadana de la vila i que el

composen una quarantena de persones entre
veïns i representants d’entitats i dels grups

polítics municipals. El Consell de la Vila, que s’ha
de renovar cada tres anys, debat sobre

assumptes d’interès, fa el seguiment de l’acció
municipal i proposa processos i accions de

participació ciutadana
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acords de pleACORDS DE PLE

El govern de l’Ajuntament d’Argentona el formen: CiU, PSC, Argencat i L’Entesa

Ple ordinari 12 de gener

Trobareu les actes dels plens municipals de 2014 a l’adreça http://argentona.cat/fitxes.php?categoria=64

*La sessió va comptar amb les absències de Míriam Agama i Xevi Collet (TxA) i Fèlix Rosa (AA)

Ple ordinari 2 de febrer*

Fes-nos arribar les teves cartes
a Ràdio Argentona o a argentonacomunicacio@argentona.cat.
Recorda: màxim 1.700 caràcters



GEN - FEB 20156

reportatgeREPORTATGE

El Pla General supera la primera volta

La redacció del POUM (que ara es
troba en període d’exposició pública)
s’ha basat, tant en els criteris polítics
que ha marcat l’equip de govern, com
en les aportacions que la ciutadania
ha pogut fer a través del procés de
participació ciutadana que ha precedit
l’elaboració del pla.
El nou POUM estableix que Argentona
ha de créixer de forma sostenible,
consumint el mínim territori possible.
Amb aquest objectiu adopta dues
estratègies, per una banda evita fer
noves requalificacions de terrenys i
desenvolupant el Cros i el Collellel Cros i el Collellel Cros i el Collellel Cros i el Collellel Cros i el Collell. I,
per l’altra, permet que habitatges
qualificats fins ara com a unifamiliars
puguin esdevenir plurifamiliars. Així,
a més, incentiva el manteniment del
patrimoni construït i facilita que
diverses generacions tornin a viure en
el mateix edifici, però en habitatges
diferents, una opció que de retruc
permet afrontar directament
problemàtiques relacionades amb
l’envelliment de la població.

El Cros i el Collell

El Cros i el Collell també estan cridats

Un ampli consens polític va beneir, en el primer ple de l’any, el document que ha de substituir l’actual
planejament d’Argentona, vigent des de 1987.  Hi van donar suport l’equip de govern (CiU, PSC, Argencat
i L’Entesa), el Partit Popular i Agrupació d’Argentona. Per la seva banda, Tots per Argentona i la CUP
van optar per l’abstenció.

a pal·liar el dèficit d’habitatges petits
que té Argentona i que són els que
demanden, especialment, la gent jove
i la gent gran. En 15 anys es preveu
la construcció de fins a 500 pisos nous,
150 dels quals de protecció oficial.
El creixement del Cros es preveu de
cent habitatges nous en una sola línia
propera a l’actual que s’acompanyarà
d’un nou equipament i d’una zona
esportiva a l’entorn de l’escola. Així
a les zones més
properes a l’au-
topista s’hi ge-
nerarà un parc
urbà que farà de
coixí verd entre
aquesta i les zo-
nes habitades.
Al Collell s’hi
construiran 400
habitatges, la
major part dels
quals en edificis
plurifamiliars i
d’aquests un mí-
nim de 120 de
protecció oficial.
Aquesta cons-
trucció està pre-

vista en fases en funció de la
demanda. El desenvolupament
d’aquest sector també té en compte
el valor ambiental de la zona que
passarà a mans públiques. Pel que fa
al comerç, s’hi permetrà la instal·lació
de petits comerços als baixos dels
edificis, però no s’hi podrà fer un gran
supermercat comercial per tal d’evitar
el trencament del model comercial de
la vila.
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reportatgeREPORTATGE

Urbanitzacions

El POUM també afronta les urbanit-
zacions, una de les problemàtiques
que Argentona arrossega fa més de
40 anys, preveient sistemes per facilitar
la seva finalització i la recepció defi-
nitiva per part de l’Ajuntament del
manteniment de carrers, clavegueram, etc.

L’Activitat Econòmica

El POUM preveu el manteniment dels
actuals polígons industrials, flexibilit-
zant la mida i els usos de les naus per
tal d’afavorir l’establiment de noves
activitats, especialment aquelles que
aporten valor afegit i llocs de treball
qualificat. La única requalificació que
es planteja és un terreny agrícola
adjacent a l’empresa Velcro, que ha
de permetre que aquesta empresa es
mantingui a Argentona. Això es com-
pensa amb qualificació d’una no-va
zona agrícola en un altre punt del mu-
nicipi. Per altra banda, i el pla també
preveu incentius a l’establiment d’acti-
vitats hoteleres en finques grans i amb
edificacions catalogades.
Pel que fa al sòl no urbanitzable, el
Pla General aposta per la conservació
de la massa forestal existent, l’elimina-
ció d’expectatives urbanístiques al
marge esquerre de la riera i la
protecció i promoció del sòl agrícola
com a font de riquesa i qualitat de
vida. La problemàtica més important
pel que fa a l’activitat agrícola és
l’abandonament de terrenys agrícoles

d’alta qualitat. Segons els estudis
previs el 40% de les terres disponibles
no s’està cultivant.
En aquest sentit la normativa del pla
-treballada en col·laboració amb Unió
de Pagesos- preveu la possibilitat
d’activitats complementàries a l’agrí-
cola per tal d’afavorir la viabilitat eco-
nòmica d’aquestes explotacions i que
els pagesos puguin mantenir-se en el
territori.
La Llei d’urbanisme estableix que, per
a la reconstrucció i rehabilitació de les
masies i cases rurals que calgui
recuperar i preservar, per raons ar-
quitectòniques, històriques, paisat-
gístiques o socials, cal que estiguin
incloses en un catàleg específic, del
que Argentona no disposava fins ara.
Així doncs, la funció principal d’aquest
catàleg és conservar i recuperar les
masies i les cases rurals, fomentant
que siguin habitades, i per tant evitant
el despoblament del sòl no urbanit-
zable com a estratègia de conservació
del paisatge, reforçament de l’activitat
econòmica i sostenibilitat territorial.
Pel que fa al sòl no urbanitzable el pla
també determina la necessitat de
redactar tres plans especials urbanís-
tics que superen l’abast del planeja-
ment general i que no han estat abor-
dats fins ara. Per la seva especial im-
portància volem destacar els de recu-
peració ambiental de la riera d’Argen-
tona, i el de torrent de Vera, el primer
servirà per potenciar els valors naturals
i paisatgístics del principal element
vertebrador del municipi, mentre que

el segon es centrarà en la restauració
paisatgística i ambiental d’aquest
espai, que es mantindrà completament
com a agrícola.
Per saber-ne més consulta:
www.poumargentona.cat

Les crítiques de l’oposició

Tot i abstenir-se en la votació, Tots
per Argentona i la CUP van
assenyalar alguns punts discor-
dants del document presentat pel
govern.

Tots per Argentona: Des de
l’oposició, Tots x Argentona va
agrair el clima tranquil amb què
s’està desenvolupant al POUM i la
predisposició de l’equip redactor.
Xevi Collet va justificar la seva
abstenció, ja que aposten per un
Collell menys urbanitzat i van
lamentar les presses, les
oportunitats perdudes i la manca
de debat d’alguns assumptes que
consideren cabdals del pla
d’ordenació.

CUP: La CUP comparteix el 90%
del nou POUM però creu que el
govern no ha fomentat prou la
participació de la ciutadania en la
seva elaboració i ha actuat amb
improvisació i urgència per
presentar l’aprovació inicial. Per
altra banda, reclama una aposta
clara per la creació d’habitatge
social.
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equipamentsEQUIPAMENTS

Les obres de la piscina en marxa

El camp de futbol es renova

La gespa artificial del camp de futbol es va canviar durant
les vacances de Nadal perquè la que hi havia s’havia fet
malbé i no permetia als jugadors del Futbol Club
Argentona jugar amb bones condicions. La gespa,
instal·la-da per l’empresa Mondo, és de nova generació
i de monofilament. Les seves característiques donen altes
prestacions per camps d’aquestes característiques.
L’Ajuntament d’Ar-gentona ha de portar a terme un man-
teniment periòdic d’aquest material i l’empresa, per la

seva banda, té el compromís de fer una supervisió anual
durant quatre exercicis.
Els vestidors, una de les peticions que es feien des del
Futbol Club Argentona, també s’han renovat. En concret
s’ha construït un nou edifici prefabricat a la zona on abans
hi havia dos barracons que feien aquest servei. En total hi
ha tres nous vestidors i cada un disposa d’un espai de
dutxes, un espai amb bancs i penjadors per canviar-se,
un lavabo i un wc.

Una de les obres que més polèmica ha suscitat en els
darrers anys és la piscina municipal. Finalment les obres
han començat i van sobre calendari segons ens han
informat des de la Companyia d’Aigües d’Argentona. Els
treballs van començar l’1 de juliol amb una primera fase
de demolicions, correcció d’estructures i execució de noves.
La segona fase va ser la de les instal·lacions i ara es porten
a terme els revestiments i els acabats. Segons el calendari,
l’obra s’acabarà al març i només faltarà plantar gespa
natural al voltant de les dues piscines. Les piscines seran
de 24,5 per 16 metres i la infantil de 6 per 10 metres
amb una fondària que va dels 10 al 50 centímetres. El
tractament de l’aigua de la piscina es farà per electròlisis
salina que vol dir que el clor s’aconsegueix per un
tractament amb sals i no directament d’un producte
químic.
L’equipament comptarà amb plaques solars que es
trobaran en una zona destinada a la maquinària

necessària per la piscina. L’altra zona, la destinada al
públic, comptarà amb una recepció, una infermeria, una
zona de bar, dos vestidors amb dutxes i serveis públics.
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La tarima del Saló de Pedra de l’Ajuntament, fins
ara amb moqueta, s’ha recobert de parquet per
millorar aquest escenari on se celebren
nombrosos actes com matrimonis civils,
conferències, reunions i trobades. Des del servei
d’obres de l’Ajuntament també s’ha fet un
tractament específic a les parets i a la volta
d’aquest espai emblemàtic del municipi. Les juntes
de les pedres tenien un producte de làtex que
evitava que el material transpirés de forma natural
i alhora provocava que la sorra de les juntes anés
caient. Ara s’ha fet un sorrejat per netejar la paret
de pedra i la volta de totxo de totes les impureses
i s’han aplicat una sèrie de líquids específics que
permeten afavorir l’aspecte visual d’aquests
materials, fixar les juntes i alhora que la paret transpiri i la humitat no quedi retinguda.

L’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) més a prop

Can Doro, aparcament provisional

El Saló de Pedra sua

Les antigues dependències de la Policia Local s’estan
adaptant i transformant en la futura Oficina d’Atenció al
Ciutadà (OAC). L’empresa Arca del Maresme, amb
treballadors d’inserció laboral, és l’encarregada
d’executar aquesta obra.
Els treballs van començar a primers d’any i segons el

calendari d’obres es podrien acabar durant el mes de
març. L’OAC disposarà de 206 metres quadrats que
albergaran un vestíbul de rebuda del ciutadà que donarà
pas a una zona de 50 metres quadrats amb tres punts
d’atenció. Des d’aquesta mateixa entrada central també
es podrà accedir a una oficina de Medi Ambient i a la de
la Defensora del Vilatà, fins ara sense un indret fix per
atendre les queixes o d’altres peticions dels argentonins.
La zona també disposarà de serveis públics.
Els materials triats per aquest nou equipament municipal
han prioritzat captar la llum exterior i donar visibilitat a
les tasques per crear un espai de gestió transparent i
accessible. Així doncs hi ha tancaments fets amb vidre i
els espais són molt oberts, amb fusta de faig i granit pulit
al terra.
A banda de les dependències específiques de l’OAC,
aquesta planta continuarà albergant la sala dels
treballadors, zones d’arxiu i magatzem així com l’accés a
la planta primera de l’Ajuntament.

Aquest espai cèntric del municipi es convertirà en una aparcament
provisional de 23 places. Una notícia molt ben acollida per Argentona es
Mou, associació de comerciants i botiguers, com explicava la seva
presidenta, Lia Ximenes, als micròfons de Ràdio Argentona.
Els murs de contenció s’han fet amb gabions que són estructures realitzades
amb malles de ferro galvanitzat o acer inoxidable que s’omplen de diferents
tipus de materials. És una sol·lució eficaç per entorns on es necessita
capacitat d’absorció del soroll i tenen una alta capacitat de drenatge. Pel
que fa al paviment, l’aparcament disposarà d’una capa d’àrids compactats
anomenada tot-u.
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El balanç del primer aniversari de la
Biblioteca Municipal del Carrer Gran
és «mot positiu perquè sabem, pels
comentaris dels usuaris, que abans
l’equipament presentava certes
mancances que hem intentat
solucionar durant aquests mesos»
explica la bibliotecària, Gemma Bravo.
Les xifres parlen per sí soles i en un
any s’ha passat de 125 préstecs al mes
als 400 préstecs actuals. Pel que fa al
nombre d’usuaris amb carnet, hi havia
200 i ara s’ha incrementat la xifra fins
als 800 usuaris amb fitxa. Pel que fa
al nombre d’usuaris mensuals de la
Biblioteca Municipal, tot i que és una
xifra que oscil·la cada mes, hi ha una
mitja de 1.800 ciutadans que fan ús
d’aquest equipament cada mes.
El regidor de Cultura, Àngel Puig,
explica que «estem molt engrescats i
contents al veure les dades i més enllà
de les xifres, els comentaris dels usuaris
que ens arriben». Pel que fa al futur,
Puig ha dit que «estem treballant en
una proposta per una nova futura
biblioteca municipal i tenim el
compromís amb la Diputació de
Barcelona de presentar-la abans
d’acabar el mandat». El Turó de Sant
Sebastià i Can Gallart són les dues
ubicacions que es debaten.
El perfil de l’usuari és molt variat
segons Bravo que explica que «hi ha
des de persones jubilades que tenen
més temps per llegir, persones que els
hi agrada la lectura i sovint vénen a
agafar llibres, estudiants i també públic
familiar que és el que poder s’ha
incrementat més».
La Biblioteca del carrer Gran havia
estat històricament un equipament
gestionat per Caixa Laietana que al
convertir-se en Bankia va patir canvis
importants de gestió. En un primer
moment, la Fundació Iluro es va fer
càrrec de la gestió dels equipaments
culturals que l’entitat bancària tenia a
Mataró i a Argentona i durant el procés
d’adaptació, l’Ajuntament es va posar

La Biblioteca Municipal
bufa la seva primera espelma

culturaCULTURA

en contacte amb els membres
d’aquesta Fundació perquè aquest
equipament passés a una gestió
pública. Des de gener del 2014, la
Biblioteca del carrer Gran es va
convertir en municipal.

Noves activitats

La incorporació de l’Hora del Conte,
la Tertúlia Literària de cada dijous de
final de mes i la presentació de llibres
per part del seus autors són algunes
de les activitats que s’han incorporat
i consolidat durant el 2014.
L’Hora del Conte «s’ha portat a terme
amb contacontes professionals i
també amb persones vinculades a la
Biblioteca però sempre s’ha fet entre
setmana i ara volem traspassar-lo als
dissabtes al matí perquè tothom el
pugui gaudir més en un ambient més
tranquil a la sala infantil» diu Bravo.
La Tertúlia Literària es fa cada últim
dijous de mes amb l’objectiu de
comentar diferents obres literàries que
trien els mateixos membres. La
presentació de llibres s’ha iniciat amb
autors com Rafa Burgos i la seva obra

sobre la corrupció catalana «Crema
Catalana» o «Fraccions» de l’Emília
Illamola, entre d’altres.
Una altra de les novetats d’aquest
primer any de funcionament és la
incorporació de dos ordinadors de
consulta amb connexió a Internet.
Cada usuari pot connectar-se durant
un màxim de mitja hora.
Pel que fa al fons, aquest es va
ampliant «en la mesura que el
pressupost ho permet» i també amb
donacions. Durant el 2014 s’han
incorporat  200 títols de pel·lícules
clàssiques i durant el 2015 també es
vol aconseguir pel·lícules pel públic
infantil. Un altre dels reptes pel 2015,
i sempre amb l’objectiu d’implicar la
població amb aquest equipament
cultural, és la implicació dels joves del
municipi amb l’explicació i/o exposició
dels seus treballs de recerca.

HORARI D’HIVERN:
De dilluns a divendres, de 9h30 a
13h i de 16h a 20h. Dilluns matí
tancat.
Dissabtes de 10h a 13h30
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 facebook.com/AjuntamentArgentona                @ajargentona

Els tresors... millor sota la rajola!!

societatSOCIETAT

Oriol Nuñez, Txon Garcia, Xevi
Renart i Ferran Julià són els
argentonins que han creat
www.undertile.org. Segons un
dels seus primers impulsors,
Oriol Nuñez, «és la primera web
del món amb superfície digital,
és un nou sistema de navegació».

La persona que vulgui formar part
d’aquest projecte argentoní però amb
vocació mundial només ha de
registrar-se al web i guardar sota una
rajola allò que vulgui, ja siguin
fotografies, cartes digitalitzades,
contrasenyes… I el web ho permet fer
de dues maneres, de forma pública i
que tothom pugui veure el que hi
guardes o de forma privada amb total
confidencialitat.
Tot va començar fa uns 12 anys explica
Oriol Nuñez quan un company seu
dels bombers va morir en un accident
a la muntanya. «Uns dies després, al
obrir la bústia, la seva dona i ella van
veure que els hi havia deixat un cd».
En aquell moment, Nuñez va
començar a pensar en com crear un
sistema per «guardar tresors» del tipus
que fossin. Aquesta va ser la idea
original i a partir d’aquell moment es
van posar a treballar.
Durant el camí han comptat amb dos
mentors imprescindibles que han
cregut amb el projecte. Es tracta del
professor de la UPC Barcelona Tech i
membre del Supercomputing Center,
Jordi Torres, i amb el propietari de
DCM Argentona, Antoni Guàrdia. A

banda d’aquest suport tècnic i logístic,
hi ha ciutadans que a nivell particular
han cregut amb el projecte i també
han col·laborat. L’any 2012, una
argentonina els hi va donar 80.000
euros i després d’ella van arribar més
col·laboracions encara que més petites
però igual d’importants per poder
contractar professionals de diferents
sectors. Els impulsors ho fan sense
ànim de lucre i segons Nuñez «els que
sí han cobrat són tots els professionals
que ens han ajudat en diferents
àmbits». També van estar un any a la
incubadora del TecnoCampus de
Mataró per desenvolupar la idea i fer-
la realitat.
Es tracta d’un sistema, segons els seus
creadors, pioner amb el tema de la
propietat i la transferència digital.

També treballen amb advocats i
notaris pel fet de la transferència
d’informació al llarg del temps.
Professionals de diferents sectors han
col·laborat en aquest projecte del món
de la informàtica per fer-lo viable. El
repte dels creadors no és petit i volen
que «sigui un sistema operatiu amb
hardware i software i  que sigui la web
amb més usuaris del món, aquest és
el repte».

Començar pels de casa

Fins al 31 d’abril, aquest grup
d’emprenedors s’han proposat
aconseguir que 4.000 argentonins es
facin una foto bevent d’un càntir i que
la pengin en una rajola amb el
hashtag #josócd’argentona.

Les sessions plenàries es poden
seguir, en directe, a través del canal

Youtube de Ràdio Argentona
www.youtube.com/radioargentona
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Sant Julià, Festa Major d’Hivern
La Festa Major d’Hivern es va celebrar el cap de setmana del 9, 10 i 11 de gener amb la bonança d’un anticicló que
va permetre el bon desen-volupament de tots els actes programats a l’aire lliure com les cercaviles de gegants, els
tradicionals Tres Tombs, la Fira d’Arte-sania i Alimentació, la cercavila de les Bèsties de Foc i el piromusical, entre
d’altres.
Pel que fa als actes inte-riors, el Museu del Càntir va inaugurar la nova exposició temàtica de «Càntirs d’arreu del
món», l’Orquestra Selvatana va protagonitzar el concert i el ball que es van fer a La Sala i enguany la carpa de Can
Doro ha acollit també actes musicals, tallers i el dinar de Festa Major.
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falta foto

La Sala exhaureix les localitats el primer
dia de la TMD
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Aquest mes de febrer s’han
iniciat un seguit d’obres a
la via pública amb l’objectiu
de millorar el trànsit i la
seguretat dels ciutadans. Els
treballs, projectats per la
Diputació a petició de
l’Ajuntament, pretenen
pacificar la carretera de
Vilassar (B-502) al seu pas
per Argentona.
Una de les actuacions
consisteix a traslladar el pas
de vianants de la rotonda
del Sant Crist fins la cruïlla
de l’avinguda de Nostra
Senyora de Montserrat i
transformar-lo en una
plataforma elevada.
L’Ajuntament defensa que
aquesta mesura aconse-
guirà millorar l’evacuació
del trànsit de l’avinguda
dels Països Catalans i, al
mateix temps, augmentarà
la seguretat dels usuaris.
També es faran dos passos
de vianants nous, un al
creuament amb el Passeig
de Marina Julià i un altre a
prop de la cruïlla amb el
carrer de Rafael Casanova,
aquest últim elevat.
Aquestes millores compor-
taran el reforç de la senya-
lització vertical i horitzontal
de la travessera i la implan-
tació de la porta d’entrada
de la mateixa a partir de la
cruïlla amb el carrer de
Bellavista.

Mesures per
pacificar la
carretera de
Vilassar

Argentona celebra el Dia Europeu de la Mediació

El 21 de gener, dia europeu de la mediació, va tenir lloc al Saló de Pedra d’Argentona
una xerrada amb el títol «Explicar, escoltar i entendre’ns: la mediació en diferents àmbits».
La conferència, adreçada a professors i joves de primer de batxillerat de l’institut
d’Argentona, la va impartir la defensora del vilatà d’Argentona, Mercè Balasch.

El Pi Gros del
Sant Crist s’ha mort

L’acció d’un fong és la causa més provable de
la mort de l’exemplar centenari que hi havia a
l’entrada d’Argentona. L’empresa encarregada
del manteniment de l’arbrat viari, CEPSA, va
fer un informe el mes de novembre en el que
detallava els canvis que estava patint l’arbre com
el canvi de color de la capçada, l’assecament i
la defoliació dràstica. El diagnòstic no era
esperançador ja que apuntava a una possible
aparició de fongs que, en el cas d’haver atacat
les arrels de l’arbre, dificultarien el tractament i
li restarien efectivitat. I així va ser, el tractament
aplicat al pi no va evitar la seva mort.

La temporada de Teatre, Música
i Dansa de la Sala va començar
oficialment el passat  8 de febrer
amb «Losers (perdedors)». I ho
va fer de la millor manera
possible: amb les butaques
plenes i riallades generals com
a banda sonora.
Informa’t del programa d’espec-
tacles i la venda d’entrades al
web www.argentona.cat
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Comença el curs d’Auxiliars
Agroforestals i gestió de residus

Una desena de veïns del barri del Cros van començar participen al curs de Formació
Ocupacional d’Auxiliars Agroforestals i de Gestió de Residus. El curs l’organitza l’Oficina
del Pla de Barri del Cros i compta amb la col·laboració de les àrees de Medi Ambient i
Sostenibilitat i, tamé, del Servei de Promoció Econòmica d’Argentona.
La formació combina tres especialitats professionals: l’agricultura ecològica, la gestió
forestal i la gestió de residus. En total 300 hores lectives que inclouen 80 hores de
pràctiques a empreses.
Es tracta d’una formació gratuïta ja que compta amb la subvenció el Servei d’Ocupació
de Catalunya (SOC) i el Fons Social Europeu (FSE). Un 75% dels alumnes que hi participen
tindran, a més, un contracte de treball amb l’Ajuntament d’Argentona durant el segon
semestre de 2015.

Sistema
antirobatori
de coure

L’Ajuntament d’Argentona
ha ampliat les mesures de
seguretat a l’enllumenat
públic i ha instal.lat un nou
sistema antirobatori  a les
urbanitzacions de Les
Ginesteres, Madà i el veïnat
de Serra de Lladó.
Els equips de seguretat
funcionen enviant un avís a
l’empresa de manteniment
de l’enllumenat, que comp-
ta amb un servei 24 hores, 
quan es detecta un intent de
robatori de coure. Fins ara
es disposava d’aquest
sistema als quadres elèctrics
situats al Polígon Industrial
Nord, barri de Sant Miquel
del Cros, Can Ferreters i
diverses zones del centre del
municipi.

Mia Puig exposa
35 anys de
professió  al
Museu del
Càntir

Les millors disfresses
del Carnestoltes 2015

El Museu del Càntir ha
acollit a finals del mes de
febrer els dibuixos que
l’artista, joier i gemmòleg
Mia Puig ha realitzat al llarg
de 35 anys de professió.
Una exposició elegant,
exquisida, delicada i alhora
amb tocs anecdòtics i diver-
tits.
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Argentona organitza la primera lliga
de veteranes de bàsquet del Maresme

esportsESPORTS

Una culé 100% argentonina
Al llarg dels seus 81 anys, ha seguit el Barça arreu del món

Els municipis que hi participen són
Vilassar de Mar, Vilassar de Dalt,

La Lola Perajuan Roca, coneguda com
la Loca de Ca l’Odon, és aficionada
al futbol des de ben petita «quan ja
anava al camp de l’Argentona amb
el meu pare i després al casar-me ens
vam fer socis del Barça». De sempre li
ha agradat l’esport «però no l’he
practicat mai perquè era força maldes-
tra i a la meva escola es feia handbol
però mai em triaven. Però sempre
m’ha agradat veure esport, de fet no-
més miro TV3 i els esports».
Aquesta argentonina de 81 anys ha
fet molts desplaçaments seguint al
Barça. Reecorda especialment un que
va fer amb el seu pare i que va ser
històric, la final de la Recopa quan el
Futbol Club Barcelona va derrotar al
Fortuna de Düsseldorf per 4 a 3. Era
el 16 de maig de 1979, en plena tran-
sició, quan s’aconseguia el primer
gran títol europeu i que suposava el

primer desplaçament massiu del
barcelonisme.
També recorda en especial una sortida
amb uns amics de la Roca del Vallès
per anar a veure l’Espanyol a Colònia
(Alemania). «Va ser una pallissa
perquè vam anar i tornar dormint a
l’autocar però va ser molt divertit, ells
ja ho donaven per guanyat i van al
final van perdre i jo per dins reia».
Dos dels seus néts juguen a futbol, un
a Barcelona i l’altre al Futbol Club Ar-
gentona. La Lola, sempre que pot, va
a veure’ls. Als seus 81 anys, segueix
el primer equip del Barça «sempre que
puc menys quan són a les 10h de la nit».
A banda dels viatges seguint al Barça,
la Lola ha sortit a veure món sempre
que ha pogut. Les destinacions que
ha conegut són incomptables i
ressegueixenl’Àfrica, Amèrica i Àsia.
Conèixer a Vicenç Ferrer a la Índia la

va marcar, com també, visitar la tomba
de la Mare Teresa de Calcuta. El
Buthan és un dels països que més li
han agradat a la de Ca l’Odon, que
també recorda que per poder moure’s
tant ha treballat molt durant tota la
seva vida.

Cabrera de Mar
i Argentona amb
dos equips: el de
les «mares» i el
de les «vetera-
nes». Aquestes
últimes són les
organitzadores
d’aquesta lliga
que va comen-
çar al gener i fi-
nalitzarà al mes
de juny amb la
proclamació de
l’equip guanya-
dor. El primer
partit va enfron-
tar, el 21 de

gener, les mares d’Argentona i les de
Vilassar de Mar, una trobada molt

ajustada que va acabar amb la victòria
de les vilassarenques per 31 a 26.
També s’han enfrontat Cabrera de
Mar i Vilassar de Dalt, aquestes últimes
s’apunten com a favorites i van
guanyar per 47 a 21.
El primer partit de les organitzadores,
les veteranes d’Argentona, que en el
seu dia van ser campiones d’Europa,
va ser dijous 12 de febrer amb un
derbi contra el Cabrera de Mar. El
resultat va ser de 30 per les de
Cabrera i 58 per les d’Argentona però
el marcador “és el que menys importa”
comenta la Susana Portabella, una de
les organitzadores de les vetaranes
d’Argentona. Les veteranes
d’Argentona entrenen cada dimarts i
aquesta és la forma de donar alicient
i potenciar l’esport femení.
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Homenatges al poble d’Argentona
Argentona, com la majoria
de pobles del nostre país,
s’ha acostumat  a retre ho-
menatge a aquelles perso-
nes que per un motiu o altre
han col·laborat a enaltir la
població. A partir del bui-
datge de les actes dels ple-
naris del govern municipal,
es poden documentar dife-
rents tipus de reconeixe-
ments a persones que s’han
distingit per la seva genero-
sitat, cultura o afinitats polí-
tiques d’algun moment his-
tòric.

Darius Romeu i Torrent, el
1901, va obtenir el títol de
baró de Viver per la seva
fidelitat a la Monarquia.
Aquest títol li fou concedit
com a diputat provincial pel
districte de Mataró i presi-
dent de la Diputació de Bar-
celona. El 1926 l’Ajunta-
ment acordà nomenar-lo fill
adoptiu d’Argentona per la
seva admirable gestió a
l’Ajuntament de Barcelona
i pels lligams familiars i de
veïnatge a la nostra pobla-
ció.1

Per aquest motiu el govern
municipal d’Argentona de-
cidí dedicar-li un carrer amb
el nom de Passeig Baró de
Viver. Malgrat que no vivia
tot l’any a Argentona, hi
tenia una masia i terres que
cultivaven persones del po-
ble. Una vegada a l’any, a

la segona setmana de se-
tembre, obria la baronia a
tota la població per honorar
la Verge del Viver, que es ve-
nera a la capella que està
ubicada a la mateixa finca.
El 1903 fou l’any que es va
restaurar l’altar major i el
retaule del segle XVI de l’es-
glésia parroquial. Els prepa-
ratius de la inauguració de
l’acte, en el qual va assistir
el cardenal Casañas, van
ser molt importants.
L’Ajuntament va voler fer un
agraïment especial per a
Elvira Jover de Vidal Ribas.
Es va acordar nomenar-la
«Filla adoptiva d’Argento-
na», per haver finançat els
cost d’aquesta restauració.
Elvira Jover els va donar les
gràcies pel títol de filla
adoptiva, que segons la se-
va opinió, era la primera ve-
gada que es concedia a Ar-
gentona. Tot i així, per raons
que es desconeixen l’acte
d’homenatge no es va dur
a terme fins al 1926.2

L’11 de setembre de 1913,
en plena efervescència
catalanista, a instància de
Josep D. Bellalta Collet es
proposava al Consistori
renovar noms de carrers per
tal de distingir-hi a persones
amb un significat cultural al

servei del nostre país i que
haguessin tingut una vincu-
lació a la nostra població.
Així és com es va proposar
els noms de Bernat de
Riudemeia, Manuel Llauder
-marqués de la Vall de
Ribas-, mossèn Jacint Ver-
daguer, per les seves diver-
ses estades a Argentona, i
Dolors Monserdà, vídua de
Macià que passava els
estius a la nostra població.
Una anècdota curiosa és la
resposta que va fer la se-
nyora Dolors Monserdà a
tal honor. Els diu que està
molt agraïda per la consi-
deració que li manifestaven
però que, de moment, com
que  encara era viva, els re-
comanava que no ho fessin
efectiu l’honor.
Entre finals de 1916 i co-
mençament de 1917 tam-
bé hi ha un reconeixement
a Carles Padrós i a Pere G.
Maristany i Oliver, comte de
Lavern, per les seves ges-
tions a favor de la construc-
ció del Pont de la Riera. Als
dos els van destinar un tram
de l’actual carrer Gran. El
comte era liberal monàr-
quic i el 1911 el rei Alfons
XIII el nomenà comte de La-
vern per la seva fidelitat a
la monarquia. Els dos foren
nomenats fills adoptius
d’Argentona.3

Seguirem a la propera
revista.

Margarida Colomer i
Rovira

1 AMA. Actes plenaris, 11-9-
1901, 2-10-1901, 16-7-1902.
2 AMA. 15-7-1903, 19 i 26-8-
1903, 2 i 9 - 9-1903.
3 AMA. Actes plenaris.
19-10-1916, 14-12-1916, 4-
1-1917.

L’Ajuntament
nomena «Filla
adoptiva» a

Elvira Jover per
la restauració
del retaule de
l’altar major

Daríus Romeu
fou nomenat fill

adoptiu
d’Argentona per

la seva gestió
com alcalde de
Barcelona i veí

de la nostra
població

Pere G. Maristany i Oliver

Dolors Monserdà

Manuel Llauder
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Estem treballant en la candidatura
i el programa electoral

L’Assemblea
Oberta a la
ciutadania
haurà de
ratificar la
candidatura
i el programa
electoral

Ja hem acabat el 2014 i
entrem de ple en el 2015,
any presumiblement d’elec-
cions per a tots els gustos:

S’ha acabat el 2014 i comencem
l’any 2015 amb força i il·lusió

En l’escrit que fèiem en el
darrer Cap de Creus dèiem
que no ens mancava la força
i la il·lusió per afrontar la pro-
pera campanya electoral del
mes de maig. Des de llavors,
entre altres coses, hem estat

www.totsperargentona.cat
masonp@argentona.cat
tel.677571903

fent feina construint la llista
de vint-i-cinc persones volun-
tàries que podrien participar
en la candidatura de TxA.
Els integrants de la Coor-
dinadora de TxA, hem fet una
primera passa preparant
aquesta llista situant-hi les
dones i homes més adients i
disposades a ocupar els
primers llocs de la mateixa,
amb ganes de  treballar amb
delit i eficàcia per Argentona.
Estem convençuts que l’esforç
que estem fent combinant
veterania, joventut i paritat en
gènere i amb una bona
capacitació de tots ells, ens
durà a proposar-nos com un
gran equip preparat que ens
oferirem a tots vosaltres per
a governar Argentona en els
propers quatre anys. Tots som
persones predisposades a
treballar, amb un alt nivell

municipals, autonòmiques,
plebiscitàries o sigui que
serà una època de molta
reflexió, llistes i moviments
de partits, campanyes
electorals... Esperem que
els vilatans i vilatanes
tinguin clar, amb els quatre
anys passats,  el que han
estat les actuacions dels
partits  en vers el poble
d’Argentona i puguin votar
en conseqüència.
Bé, s’ha acabat la Festa
Major d’hivern, Sant Julià, i
esperem que els actes que
s’han dut a terme, per part
de la Regidoria de Festes,
els pugueu haver gaudit
amb totes les seves
vessants, tant l’ofici com els
diferents actes:  del campio-

d’altruisme i gran vocació
d’estar al servei de la
ciutadania.
Aquest procés s’ha iniciat
amb una gran participació
de persones diverses, i
culminarà amb una proposta
que haurà de ser modificada
si cal i ratificada definiti-
vament en el decurs d’una
Assemblea Oberta a tota la
ciutadania que se celebrarà
el diumenge 8 de març al
Saló de Pedra de l’Ajunta-
ment, a la qual ja us hi
convidem.
Paral·lelament estem treba-
llant en les propostes d’ac-
tuació concretes que volem
executar en el proper man-
dat, propostes que estem
recollint i que s’aniran
concretant per al programa
electoral. L’Assemblea del dia
8 de març serà un bon motiu

de trobada per a presentar-
vos-les i continuar recollint les
vostres opinions, suggeri-
ments, necessitats i deman-
des, en tots els aspectes de la
vida quotidiana.
Amb la nostra feina feta amb
il·lusió pel futur proper, i amb
les vostres necessàries
aportacions que incorporem
en el pla de treball, estem
convençuts de ser capaços
d’afrontar la gestió del nostre
municipi, fent-ho bé per
resoldre tot allò que creiem
que és una prioritat àm-
pliament compartida: la
recerca de la qualitat de vida
de tots es nostres conciu-
tadans.

nat d’escacs, els gegants,
els diables, el teatre, l’or-
questra ...
Com molts veïns heu com-
provat, la gespa del camp
de futbol i els vestuaris ja
estan en ple funcionament
i properament la piscina
que s’acabarà pràcticament
durant el mes de febrer,
també l’espai de Cal
Guardià s’està acabant
d’arranjar,  provisionalment
per aparcament,  a l’espera
de la consulta popular per
ubicar el que en surti.
També,  i ja era hora,  s’ha
aconseguit aprovar inicial-
ment el POUM  pel ple amb
una majoria aclaparadora
que entenem era conve-
nient pel poble, ja que des

de l’any 1987 no hi havia
Pla Urbanístic i era neces-
sari preveure el futur del
poble d’Argentona pels
propers vint anys.
En el ple del 2 de Febrer
també es va aprovar ini-
cialment el Text  Refós del
Pla Especial i  Catàleg de
Patrimoni Arquitectònic,
Paisatgístic i Ambiental
d’Argentona amb més de
500 elements catalogats i
les seves corresponents
fitxes.
Tal com dèiem a l’inici,
esperem que aquest 2015
sigui un any amb què els
vilatans ens tornin a donar
la confiança i per poder
portar a terme el que
encara manca per acabar.

Esperem que
els vilatans
tinguin clar el
que han estat
les actuacions
dels partits
envers el
poble
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POUM: Argentona en positiu

Ens agrada
l’Argentona que
hem heretat i
volem que
continuï
agradant als que
ens venen al
darrera

Recuperem Argentona

Recuperar
Argentona serà
la nostra missió i
la dels nostres
candidats.
Comptem amb
vosaltres!

T. 667 18 28 93
argentona.socialistes.cat
argentona@socialistes.cat
twitter: @psc_argentona

Acabem d’aprovar inicial-
ment el POUM sense vots
en contra, el que demostra
la voluntat del govern per
arribar a acords amb
tothom, per això també

Cuando los vecinos lean
esta columna estaremos a
pocos meses de unas
nuevas elecciones munici-
pales. Desde el Partido
Popular de Argentona lleva-
mos cuatro años trabajando

hem comptat amb el que
ens ha dit la ciutadania a
través del procés
participatiu que hem obert:
un procés que, malgrat el
que ens puguin dir, ha
comptat amb la participació
de més de cinc-centes
persones que d’una
manera o altre ens han
transmès la seva opinió. El
resultat és el que coneixem,
cap vot en contra en la seva
aprovació inicial i, sense
cap mena de crispació al
carrer. Ara però, ens queda
el més difícil: acabar de
polir-lo per fer l’aprovació
provisional amb el màxim
de vots favorables. Per això,
fem una crida a tota la
ciutadania d’Argentona
perquè durant el període
d’exposició pública, que
acaba el 19 de març, facin

noves aportacions en forma
d’al·legacions per acabar
de matisar el POUM i sigui
l’eina que ens permeti el
desenvolupament de la
nostra vila durant els
propers 15 anys.
Pensar Argentona en positiu
és escoltar, és traduir el que
hem escoltat en propostes
realitzables i pensar en
l’Argentona de les persones
del futur, és pensar en el
desenvolupament econòmic
d’Argentona, és pensar en
les necessitats de la nostra
gent gran, és pensar en
quina Argentona deixem als
nostres joves, és pensar en
la preservació del medi
ambient, és pensar que
Argentona té futur per què
té passat i respectant el
passat respectem el futur. En
definitiva, ens agrada

l’Argentona que hem
heretat i volem que continuï
agradant als que ens venen
al darrera.
Hem dissenyat un POUM
que preveu un creixement
moderat per Argentona,
que dota de nous
equipaments per la gent
d’Argentona, que preveu un
creixement industrial amb
petita empresa i preserva
l’agricultura, hem dissenyat
un POUM que dona
solucions a les necessitats
energètiques del futur. Hem
dissenyat un POUM en
positiu.

intensamente por ofrecer
una alternativa al actual
equipo de gobierno que se
ha dedicado durante más
de tres años a la inacción,
es decir, a no hacer nada,
a dejar pasar el tiempo y a
centrarse en cuestiones de
identidad en lugar de a las
cosas terrenales que
ocupan y preocupan a los
ciudadanos.
Ahora vemos como a través
de las redes sociales,
aquellas que han tenido
abandonadas desde Con-
vergencia o el PSC, presu-
men de actuaciones realiza-
das, con el único afán de
presumir de una teórica
«Feina Ben Feta». Por cierto,
muchas de esas actuaciones
han sido propuestas por
nuestros concejales, pero ya

sabemos que este gobierno
es incapaz de reconocer
que desde la colaboración
es posible hacer mucho
más que desde la individua-
lidad.
Els nostres Regidors han
estat treballant per aportar
solucions als problemes des
de la lleialtat, la col.labo-
ració que dèiem abans i
mirant per sobre de tot en
l’interès dels veïns. Per això
hem votat a favor de coses
que han proposat altres
adversaris polítics. Sempre
des de la visió de treballar
pel nostres vilatans,
independenment del seu
pensament polític. No
podem dir el mateix
d’aquest equip de govern
que només ha mirat pel seu
interès sense cap mena de

generositat. Ens sap greu.
Nosaltres presentarem un
programa electoral realista,
sense enganyar a la gent.
Pensat per recuperar Argen-
tona. I que vol dir això?. Vol
dir tenir un poble net, segur,
atractiu pel turisme, en el
que comprar i aparcar no
sigui una aventura, en el
que passejar no sigui un
luxe, en el que tots els veïns
siguin tractats per igual, en
el que no s´actuï pensant en
els vots.
Recuperar Argentona serà
la nostra missió i la dels
nostres candidats.
Comptem amb vosaltres!!
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Volem el pa sencer

Fa mesos
que estem
treballant per
convertir
la CUP en
una alternativa
real de
govern

La cultura del pacte

Qui comparteixi
la premissa
del pacte,
trobarà en
Esquerra un
lleial
interlocutor

dels fruïts de la cultura del
pacte, amb l’aprovació
inicial del nou planejament
general d’Argentona
(POUM) per una majoria
amplíssima. Dels 17
regidors que composen el
plenari, 12 van votar a favor
(el 70% dels nostres
representants!) i 5 es van
abstenir. Cap vot contrari,
doncs, al document que ha
d’ordenar urbanísticament
el poble i dissenyar el seu
desenvolupament i
creixement futurs. Un èxit
col·lectiu que hem
d’aplaudir i que s’explica en
bona mesura per un
lideratge basat en el diàleg,
el contrast d’idees i –quan
ha calgut- la renúncia.
Ara que som a les acaballes

del mandat municipal, a
ERC volem reivindicar la
cultura del pacte i fer nostra
la consigna de deliberar
amb la ciutadania, el teixit
social i la resta de partits
polítics. Amb tanta ambició
com generositat, aspirem a
governar sense imposar, a
convèncer i ser convençuts,
a sumar on altres resten.
Perquè creiem que és en
l’argumentació i discussió
pública de les diferents
propostes on se situa el
millor dels futurs possibles
per a Argentona. Ho diem
alt i clar: qui comparteixi la
premissa del pacte, trobarà
en Esquerra un lleial
interlocutor.

Les catalanes i els catalans
som gent de pacte. La
Història –la mateixa que ara
ens convoca- ho avala. Des
de les assemblees de Pau i
Treva a les Corts Generals,
passant per la Mancomu-
nitat, l’Assemblea o el
procés actual de transició
nacional, Catalunya mena
al consens.
Aquesta propensió a cons-
truir l’acord abans que
eixamplar la fractura també
té, en ocasions, el seu
correlat en la política
municipal. Un exercici que
és bo aplicar a totes les
qüestions que ens afecten,
però molt especialment a
les més transcendentals.
El primer Ple de l’any ha
portat un exemple inequívoc

aconseguir aquest objectiu.
Hem iniciat un procés
participatiu per definir
l’Argentona que volem, no
només la dels pròxims 4
anys, sinó la del futur. A
més, estem preparant una
llista molt potent de
persones per fer real aquest
projecte.

Argentona necessita un
canvi i noves idees per evitar
convertir-nos en un poble
dormitori i la CUP és l’eina
necessària per fer-ho
possible.

Ja fa gairebé 4 anys que la
CUP va entrar al Ple.
Aquests anys a l’oposició
han servit per formar-nos i
per conèixer interiorment
l’Ajuntament. Però ha
arribat el moment de fer un
pas endavant. 

La CUP no es va constituir
per estar eternament a
l’oposició, volem gover-
nar.  Però com deia l’Ovidi
Montl lor: «Ja no ens
alimenten motlles, ja volem
el pa sencer». No estem
disposats a ser, només, un
soci menor ni a entrar al
govern a qualsevol
preu.  Volem guanyar,
Volem liderar el canvi.
Per això, des de fa mesos
estem treballant per
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L’Entesa dels darrers quatre anys
serà ICV a les properes municipals

Volem concórrer
com a ICV
perquè l’Entesa
ja no és la
proposta
unitària dels
seus inicis

Article no entregat en el moment de tancar l’edició

L’Entesa va sorgir com una
candidatura unitària en la
qual Iniciativa s’hi va
integrar des del primer
moment. Igual que altres
formacions que van enten-
dre que calia deixar les

Iniciativa (i abans el PSUC)
sempre ha estat partidària
de les candidatures unità-
ries. A Argentona, quan no
s’ha presentat amb les
pròpies sigles, ha format
part de la CUPA, la CE i
l’Entesa. Creiem que una
candidatura unitària no pot
ser un acord entre partits
per encarar unes eleccions
municipals que es presen-
ten complicades. L’Entesa és
una experiència reeixida
perquè és fruit d’un treball
conjunt de molta gent
(adscrita o no a partits
polítics); una unió gestada
amb temps i basada en un
programa. Un programa
consensuat i debatut inter-
nament en base al qual
s’elegeixen els més quali-

ficats per defensar-lo. És,
per tant, un acord que va
de baix a dalt.
Algú que vol ser alcalde i
busca persones que li facin
costat també pot formar
una candidatura indepen-
dent. Però no és el tipus de
candidatura unitària que a
Iniciativa defensem, i menys
si es fa amb una indefinició
ideològica calculada per
captar més vots.
Així doncs, la nostra intenció
és tornar a ser ICV. Si en el
futur hi ha la confluència
per formar una unitat de
l’esquerra, allí estarem.

sigles de banda. No obstant
això, l’Entesa no va amagar
mai quines organitzacions
polítiques l’integraven ni la
seva ideologia d’esquerres.
Ha estat una experiència
política reeixida i això
demostra que la unitat i la
col·laboració té bons
resultats, tant electoralment
parlant com en la formació
de majories municipals
estables.
De l’Entesa actual només en
formen part Iniciativa i
independents. És per això
que a l’hora de plantejar-
nos la propera legislatura
vulguem concórrer com a
Iniciativa per Catalunya
Verds. L’Entesa no té sentit
si no és una proposta
unitària.
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FFFFFarmàcia del Crosarmàcia del Crosarmàcia del Crosarmàcia del Crosarmàcia del Cros
Pça. Blas Infante, s/n
Tel 93 757 05 01

FFFFFarmàcia Guillénarmàcia Guillénarmàcia Guillénarmàcia Guillénarmàcia Guillén
C/ Gran, 22
Tel. 93 797 12 62

FFFFFarmàcia Sindreuarmàcia Sindreuarmàcia Sindreuarmàcia Sindreuarmàcia Sindreu
C/ Barcelona, 26
Tel 93 797 14 00

FFFFFarmàcia Buxedaarmàcia Buxedaarmàcia Buxedaarmàcia Buxedaarmàcia Buxeda
Ctra. De Vilassar, 12
Tel 93 756 16 85

informació d’interèsINFORMACIÓ D’INTERÈS

Obertura
al públic

Guàrdies
(amb recepta)

FFFFFarmàcia 24 hores més propera: Farmàcia 24 hores més propera: Farmàcia 24 hores més propera: Farmàcia 24 hores més propera: Farmàcia 24 hores més propera: Farmàcia Colldeforn; Ronda Oarmàcia Colldeforn; Ronda Oarmàcia Colldeforn; Ronda Oarmàcia Colldeforn; Ronda Oarmàcia Colldeforn; Ronda O’Donnell, 13; 08303 Mataró; telèfon 93 757 92 93.’Donnell, 13; 08303 Mataró; telèfon 93 757 92 93.’Donnell, 13; 08303 Mataró; telèfon 93 757 92 93.’Donnell, 13; 08303 Mataró; telèfon 93 757 92 93.’Donnell, 13; 08303 Mataró; telèfon 93 757 92 93.
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PPPPPresident: resident: resident: resident: resident: Ferran Armengol. Consell de redacció: Consell de Mitjans de Comunicació Municipal.
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Tel. 93 756 06 24 - a/e:a/e:a/e:a/e:a/e: argentonacomunicacio@argentona.cat - www.argentonacomunicació.cat

Butlletí municipal
d’Argentona

Ajuntament d’Argentona

9.30 h a 13.30 h

9.00 h a 13.30 h

9.00 h a 13.30 h

17 h a 20 h

17 h a 20 h

17 h a 20 h

9.30 h a 13.30 h

9.30 h a 13.30 h

9.00 h a 14.00 h

9.30 h a 13.30 h

Tancat

17 h a 20 h
(si està de guàrdia)

17 h a 20.30 h
(si està de guàrdia)

17 h a 20 h
(si està de guàrdia)

Tancat

11 h a 13.30 h
(si està de guàrdia)

11 h a 14.00 h
(si està de guàrdia)

11 h a 13.30 h
(si està de guàrdia)

Tancat

Tancat

Tancat

Tancat

Dilluns a divendresDilluns a divendresDilluns a divendresDilluns a divendresDilluns a divendres DissabteDissabteDissabteDissabteDissabte DiumengeDiumengeDiumengeDiumengeDiumenge
MatíMatíMatíMatíMatí TTTTTardaardaardaardaarda MatíMatíMatíMatíMatí TTTTTardaardaardaardaarda MatíMatíMatíMatíMatí TTTTTardaardaardaardaarda

Farmàcia Guillén

Farmàcia Sindreu

Farmàcia Buxeda

Farmàcies

MigdiaMigdiaMigdiaMigdiaMigdia VVVVVespreespreespreespreespre MigdiaMigdiaMigdiaMigdiaMigdia VVVVVespreespreespreespreespre Matí, tarda i vespreMatí, tarda i vespreMatí, tarda i vespreMatí, tarda i vespreMatí, tarda i vespre

13.30 h a 17 h
(si està de guàrdia)

20 h a 21.30 h
(si està de guàrdia)

13.30 h a 17 h
(si està de guàrdia)

20 h a 21.30 h
(si està de guàrdia)

13.30 h a 21.30 h
(si està de guàrdia)

Sra. M. Montserrat
Cervantes
Codina (CiU)

Regidora Joventut;
Festes;
Actes Culturals;
Esports

Sr. Manuel
Cruz
Garcia (CiU)

5è. Tinent d'alcalde
Promoció Econòmica;
Manteniment i Serveis
Municipals

Sr. Salvador
Casas
Burgués (PSC)

1r. Tinent d'alcalde
Participació; Xarxes i
Noves Tecnologies

Sra. Susana A.
López
Rico (PSC)

Regidora Benestar
Social i Sanitat

Sr. Pere
Móra i Juvinyà
(Argencat)

2n. Tinent d'alcalde
Urbanisme, Obres i
Habitatge;
Sostenibilitat; Mobilitat

Sr. Àngel
Puig Boltà
(Entesa)

3r. Tinent d'alcalde
Educació;
Cultura
i Patrimoni

Sr. Pep
Masó Nogueras
(TXA)

Regidor
oposició

Sr. F. Xavier
Collet Diví
(TXA)

Regidor
oposició

Sra. Míriam
Agama Fernández
(TXA)

Regidora
oposició

Sr. Enric
Ureña Velasco
(TXA)

Regidor
oposició

Sr. Juan Manuel
Moraleda
Cacho (PP)

Regidor
oposició

Sr. Juan Fco.
Fragoso
Escribano (PP)

Regidor
oposició

Sr. Eudald
Calvo
Català (CUP)

Regidor
oposició

Sr. Fèlix
Rosa
Morales (AA)

Regidor
oposició

Sr. Ferran
Armengol i
Tauran (CiU)

Alcalde
Adm. General;
Mitjans de
Comunicació;
Governació

Sr. Marc
Zaragoza
Vicente (CiU)

4t. Tinent d'alcalde
Recursos Econòmics;
Recursos Humans

Regidors de l’Ajuntament d’Argentona

Sr. Jaume Uribe
Oller (regidor
no adscrit)

Regidor
oposició

9.00 h a 20.30 h
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AJUNTAMENT
93 797 49 00

POLICIA LOCAL
93 797 13 13

TAXIS
93 797 25 04
677 676 289

CREU ROJA ARGENTONA
93 797 16 56

AMBULÀNCIA
93 757 88 88

AMBULÀNCIA CREU ROJA
MARESME (24)
904 100 318

FECSA-ENDESA
900 770 077

OFICINA DE CORREUS
93 756 12 17

AIGÜES D’ARGENTONA
93 797 06 03

GAS NATURAL
900 760 760

C.I. ST. MIQUEL DEL CROS
93 757 51 88

Arxiu municipal
Plaça de l’Església, 4
Tel. 673 28 72 09

Bústia del consumidor
Ajuntament d’Argentona
C/ Gran, 61 (SEMPRE)
De 9.30 a 13.30 h
Tel. 93 797 49 00

Deixalleria
Pol. Ind. Nord,
C/Can Carmany, s/n
Tel. 93 756 14 48
Horari: de dilluns a divendres, de 10
a 13 h i de 16 a 19 h. Dissabte: de
10 a 14 i de 16 a 20 h. Diumenge:
de 10 a 14 h.

Parròquia de Sant Julià
Informació i acollida: dt. I dv. De 7 a
20.30 h. Tel 93 797 01 59

Jutjat de Pau
Tel. 93 797 17 03
Dill. A div. De 9 a 14.30 h. Entrevistes
amb el jutge: dimarts i dijous d’11 a
13.30 h.

Biblioteca
Dilluns matí tancat
De dilluns a divendres, tardes de 16h
a 20h30
De dimarts a divendres de 9h30 a 13h
NOU!! Dissabte matí obert de 10h a
13h30

ABS Argentona
Joan Fuster, 1

Tel. 93 756 10 92 i 93 756 11 38

Atenció a domiciliAtenció a domiciliAtenció a domiciliAtenció a domiciliAtenció a domicili

Per sol·licitar atenció a domicili a

Argentona i Òrrius, cal trucar al

telèfon 93 756 10 92, al consultori de

Miquel del Cros al telèfon 93 791 90

84; a Dosrius al telèfon 93 791 90

84.

Atenció primàriaAtenció primàriaAtenció primàriaAtenció primàriaAtenció primària

Serveis socials d’atenció primària:

C/ Enric Granados, 5

Tel. 93 797 04 86

Treballadora social, educadora

social i psicòloga: cal demanar

dia i hora de visita de 9 a 13 h

al telèfon 93 797 04 86, o

directament a les oficines del

C/ Enric Granados, 5.

Centre Obert LCentre Obert LCentre Obert LCentre Obert LCentre Obert L’Esquirol:’Esquirol:’Esquirol:’Esquirol:’Esquirol:

Av. Del Mediterrani, s/n.

Sant Miquel del Cros.

Tel. 93 757 00 86

IES ARGENTONA
93 797 46 10

ESCOLA ST MIQUEL DEL CROS
93 799 39 51

ESCOLA BERNAT DE
RIUDEMEIA
93 797 09 56

ESCOLA D’ARGENTONA
93 797 04 15

ESCOLA LES FONTS
93 756 17 13

EBM CARGOL TREU BANYA
93 757 51 88

EBM EL BOSQUET
93 797 45 23

MUSEU DEL CÀNTIR
93 797 21 52

BIBLIOTECA
93 797 12 15

ASSESSORAMENT
JURÍDIC PER A DONES
93 797 49 00 – Ext. 600

TELÈFONS D’INTERÈS
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Iniciem una secció on recollirem productes elaborats al municipi o que estiguin vinculats a la gent del poble. L’objectiu
és potenciar el comerç local i el producte de la terra. Des del Cap de Creus fem una crida als lectors perquè ens facin
saber els productes d’aquestes característiques al correu radiodirector@argentona.cat
Per aquesta primera entrega ens hem fixat en les begudes i licors.

La Gemma Bravo de l’arxiu
municipal ha trobat aquesta
imatge amb un vehicle
promocional del licor Quina
Momo. És la cantonada del
carrer Carreras Candi, una
imatge de finals del 60,
principis dels 70.

Si vols participar en la secció
de Mirant Enrere amb
fotografies antigues que tinguis
a casa, pots enviar-les a
argentonacomunicacio@argentona.cat

Producte

Mirant enrere

Licor Quina
Momo

15 euros

Vins Can
Pallarolas
3,90 euros

Cava Terra Catalana
Argentona
8,30 euros

Cervesa BIIR
bàsica, fruits
vermells i làmbica
2,75 euros
11,25 euros
13,50 euros

Cava brut
Carolina d’Abril

4,50 euros

100%
local


