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Editorial
Bienvenus frères!
El primer cap de setmana
d’octubre el Saló de Pedra
va acollir la presentació de
l’agermanament amb la
ciutat francesa d’Aubagne.
Aquest és el primer enllaç
d’Argentona amb un altre
municipi i, per aquest motiu, l’ interès per mostrar la
nostra millor cara ens va
portar a convidar la delegació francesa durant un cap
de setmana d’activitat cultural i social intensa amb la
celebració del Sense Portes
i la fira Fet a Argentona.
Obrim ara portes per sortir
en fora i, al mateix temps,
per deixar entrar noves
maneres de veure el món i
d’afrontar reptes.

Però si avui parlem de
reptes i de país, inevitablement hem de parlar del
procés que viu Catalunya i
que la ciutadania d’Argentona està acompanyant
amb una intensitat plena. El
primer reportatge d’aquest
butlletí el dediquem, precisament, a la històrica Diada
i posterior manifestació a
l’Avinguda Meridiana de
Barcelona i a la campanya
i les eleccions del 27-S. Però
també hi trobareu els
capítols posteriors: l’executiva de l’AMI celebrada a la
nostra vila i la representació
argentonina de suport als
imputats per la consulta del
9N que va tenir la seva

SUMARI

oblidar-nos de recordar la
Festa Major i d’avançar-vos
els millors plats que ens
servirà, aquesta tardor, la
Temporada de Teatre
Música i Dansa. Bon
appétit!
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Obrim les portes
per sortir en
fora i, al mateix
temps, per
deixar entrar
noves maneres
de veure el món
i d’afrontar
reptes

núm.

Pàg. 6

2

màxima expressió el 15
d’octubre amb la declaració
del President de la Generalitat, Artur Mas, davant del
TSJC.
I la quotidianitat també és
objecte d’informació en
aquest Cap de Creus. Us
expliquem les primeres
iniciatives, tant de l’Ajuntament com de comerciants i
empresaris, per tal d’adaptar les nostres vides als
horaris europeus. També
trobareu informació al
voltant de la dràstica retallada que ha patit el servei de
bus i de quins passos
seguirà el municipi per tal
de reivindicar aquest servei
públic. Tot plegat sense
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El Pressupost 2016,
una eina essencial pel canvi

Eudald Calvo
Alcalde d’Argentona
El 2016 ha de ser l’any del
canvi a Argentona i això
s’ha de materialitzar també en el Pressupost, l’eina
econòmica on s’imprimeixen les voluntats polítiques del consistori.
Una de les decisions polítiques va ser la de congelar els impostos. En un
moment de recuperació
valia la pena mantenir els
impostos congelats per
afavorir la recuperació del
consum.
D’altra banda, també hem

aconseguit reduir la despesa en pagar el deute
que l’Ajuntament té amb
els seus creditors. La
reducció de despesa en
pagament del deute i la
lleugera recuperació econòmica ens ha permès un
petit marge per començar
a fer política activa i abandonar el camí de les retallades.
Per tot això podem engegar algunes polítiques que
feia anys que teníem pendents i que ara podem reprendre de nou: seguir
arreglant carrers, començar a posar ordre a les urbanitzacions, iniciar a
arreglar el clavegueram,
acabar les obres del barri
del Cros...
I no només en obres i
manteniment el Pressupost

CARTES DELS LECTORS

2016 porta el canvi, també iniciem una política de
municipalització de serveis
que van ser privatitzats: a
partir de l’any que ve remunicipalitzem el servei
funerari, que estava en
mans de l’empresa que
ostenta el monopoli en el
servei. Això farà estalviar
molts diners a les famílies
del poble.
També exportem la recollida de residus porta a porta al barri del Cros, així el
poble reciclarà més i millor. Així mateix. també
s’augentaran les hores
d’obertura de la deixalleria.
Una altra de les qüestions
que s’ha prioritzat és la
modernització de l’Ajuntament, així com també la
seva transparència i la

Un Pressupost
2016 marcat
per la
modernització,
la transparència
i per
acompanyar
i impulsar la
recuperació
econòmica

participació ciutadana en
la presa de decisions.
En definitiva, un Pressupost 2016 marcat per la
modernització, la transparència i per acompanyar i impulsar la recuperació econòmica.

Si vols participar en aquest espai envia un correu electrònic amb la teva opinió a
radiodirector@argentona.cat. El text ha de tenir, com a màxim, 1.800 caràcters amb espais inclosos.

Els voluntaris
Argentona és un poble on la societat civil a través de
diverses entitats fan molta feina.
Argentona té moltes Associacions diverses i es fan molts
actes; recreatius, socials, de formació, esportives, de
recerca històrica, d’assistència...
A través de tota aquesta PARTICIPACIÓ de la societat
civil Argentona té un nivell alt d’activitats que molts pobles
voldrien tenir.
És gràcies a aquestes persones que de manera voluntària
fa que s’arribi a molts llocs on l’administració li és difícil
d’arribar.
Sempre hem dit que quina sort tenim de viure a un poble
on el treball voluntari substitueix en part, el que
l’Ajuntament no pot assumir. Dit tot això, m’ha sorprès
molt la nota publicada al darrer Cap de Creus (núm.
133) dient que la Festa Major d’aquest any potenciaria
la figura del voluntari, que l’Ajuntament incentivarà als

argentonins a fer de voluntaris donant punts a les entitats
que aportin més col·laboradors.
Quan ho he llegit he sentit dins meu que alguna cosa
no rutllava. Els voluntaris fan treball i esforç per anar
mantenint les seves activitats (cadascú amb el seu grau
de PARTICIPACIÓ i dedicació que li és possible). No
veig gens clar que l’Ajuntament premiï a les entitats que
més col·laborin amb la Festa Major dient que les tindrà
en compte a l’hora de donar les subvencions municipals.
Crec que per donar subvencions s’ha de valorar el
projecte, el valor que hi ha al darrere, el que representa
per al poble... Però que s’hagi de premiar a una o altra
entitat pel fet que els seus col·laboradors participen
amb el major nombre d’actes a la Festa Major, trobo
que és un xantatge. Aquest enfocament no és gens
adequat i crec que s’hauria de revisar. Jo ho veig així.
Mª Rosa Masó Nogueras
Argentona, 30 de juliol de 2015
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27-S: La campanya

La transcendència del moment polític que viu Catalunya s’ha traduït a Argentona en una mo
11 de Setembre, l’organització d’un acte de campanya que unia dos partits diferents i, sense

La campanya

La Diada i la Via Lliure
La celebració de la Diada a Argentona va ser el preludi popular i
tradicional a la part més reivindicativa de la jornada. La Plaça del Molí
va acollir, un any més, les ofrenes florals d’entitats i partits, amb l’única
absència del Partit Popular, al monòlit en memòria a Rafael de Casanova
a la Plaça del Molí.
A primera hora de la tarda, disset autocars contractats per l’ANC
d’Argentona, enfilaven cap a Barcelona amb gairebé nou-cents
argentonins. Molts d’altres van decidir assistir pel seu compte a la
manifestació convocada per Òmnium i l’ANC. La majoria, però, es van
concentrar entre els trams 54 i 57 exhibint el punter verd, símbol de la
diversitat.
Àlbum de fotos de la Diada i la Via Lliure a www.facebook.com/radioargentona
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La Diada va marcar el punt d’inici d’una
campanya que a Argentona es va viure
amb la intensitat d’unes municipals. Tots
els partits amb representació al
consistori van organitzar actes, exceptuant el Partit Popular i el PSC que, tot i
així, van fer-se presents al carrer.
Junts pel Sí i la CUP van organitzar un
acte conjunt moderat pel periodista
Quico Sallés i que va comptar amb la
presència de l’ex-consellera, Marina
Geli; el professor i membre de Súmate,
Pepe Ruiz; el Secretari d’Universitats i
ex-membre d’Unió, Antoni Castellà; i
el pagès i sindicalista, Pep Riera.

Vídeo de l’acte a
www.youtube.com/radioargentona
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més intensa

obilització inèdita. Ho demostren els disset autocars plens de gent cap a Barcelona el darrer
e cap mena de dubte, una participació a les urnes nou punts superior a l’anterior.

La jornada del 27-S
El 27-S es va viure amb normalitat i
amb una participació rècord del
81,71%, gairebé nou punts per sobre
de la registrada el 2012.
Les dues forces obertament independentistes van aglutinar la majoria
de vots. JuntsxSí va guanyar les
eleccions a Argentona amb 3.590
vots, el 48,3% del total. La sorpresa
la va donar Ciutadans que, tot i no
tenir representació al consistori i no
haver fet campanya al municipi, va
quedar en segona posició amb 1.066
vots (14,3%). Pel que fa a la resta, la
CUP aconseguia la tercera posició
amb 797 vots (10,72%), el PSC
quedava quart amb 674 vots (9,07%)
i el PP quedava en cinquena posició
amb 595 vots (8,01%).

L’AMI i les imputacions pel 9N
Tres dies després de les eleccions, el Saló de Pedra acollia l’executiva de
l’Associació de Municipis per la Independència (AMI). La trobada adquiria
un caire excepcional per celebrar-se just l’endemà que es conegués la
imputació del president Artur Mas i les ex-conselleres Ortega Rigau, per la
celebració del 9-N. El president de l’ANC, Jordi Sánchez, i representants
d’Òmnium Cultural van desplaçar-se a Argentona per donar-los suport i
anunciar accions de protesta.
El ple d’octubre va aprovar per unanimitat una moció de suport als encausats
pel 9-N i hi van haver manifestacions, el dia 23 davant els ajuntaments i el
dia 15 a Barcelona. L’alcalde d’Argentona, Eudald Calvo, va formar part de
la comitiva de càrrecs electes que van acompanyar al president de la
Generalitat des del Parlament fins al TSJC.
Vídeos de la trobada a www.youtube.com/radioargentona

SET- OCT 2015

5

societat
SOCIETAT

Avançant cap a Europa
El ple d’octubre va aprovar, per unanimitat, una moció a favor de la reforma horària.
La iniciativa política arriba després que alguns comerços i les principals empreses
d’Argentona s’hagin decidit a aplicar horaris que faciliten la conciliació de la vida
familiar amb la feina.
L’Ajuntament d’Argentona es dóna uns
mesos per avançar en l’aplicació de
mesures orientades a la racionalització
d’horaris. Aquesta tasca s’inicia
després que el ple d’octubre aprovés,
per unanimitat, una moció d’Esquerra
en suport a la ILP per a la Reforma
Horària que impulsa l’europeïtzació
dels horaris per tal de guanyar qualitat
de vida. Entre d’altres estratègies, la
moció proposa avançar els horaris de
les reunions i limitar-les en el temps.
Però l’Ajuntament no es troba sol en
aquest debat. Ja fa temps que les dues
grans empreses amb seu al municipi,
Beiersdorf i Velcro, apliquen aquesta
nova política laboral amb resultats
òptims: els treballadors perceben la
mesura com un guany personal i,
conseqüentment, són més productius.
El petit comerç, tradicionalment més
reticent als canvis, també ha començat
a aplicar-ho. Un dels exemples el
trobem a la Ferreteria L’Equip,
propietat de Roc Melillas. «Vam implantar el nou horari, coincidint amb
l’inici del curs escolar, per millorar la
conciliació familiar». Contràriament al
que pugui semblar, a L’Equip el canvi
han comportat que el negoci ampliï

L’Albert Burguera ofereix atenció al públic en
hores en les que ja estava treballant.
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Tots els treballadors de L’Equip tenen fills i el canvi d’horari els ha permès millorar la conciliació
familiar (MRM)

una hora més el seu horari d’obertura família han pres la decisió de canviar
al públic (de 8 a 13h i de 15 a 19h). l’horari. «Tinc tres fills i gairebé no els
Melillas explica que quan tanca en- veia. Aquest estiu hem tingut temps per
cara ha de quadrar caixa i «picar parlar i decidir-nos».
comandes» però que, tot i així, arriba Ara ha avançat l’horari de tancament
més d’hora a casa.
de la tarda, però treballa al migdia.
Assegura que la de«De fet ja hi érem
cisió ha estat ben
sempre, però ara
El petit comerç,
rebuda per tothom.
tenim la porta ober«Vaig quedar sorta». L’Albert reconeix
tradicionalment
près quan ho vaig
que amb el canvi han
més reticent als
anunciar a la xarxa
guanyat «qualitat de
perquè de seguida
vida» i que, econòcanvis, ha
vaig rebre molts
«les sencomençat a aplicar micament
likes», i afegeix:
sacions són molt bohoraris europeus
«Pares i mares amb
nes». Considera que
qui parlo també ho
seria positiu que el
troben interessant
col·lectiu de comerperquè els permet acompanyar el nen ciants d’Argentona s’unís a l’hora
a l’escola i no haver d’esperar fins les d’adoptar mesures com aquesta.
cinc per anar a comprar». Pel que fa a (Instants obre de 9 a 13h i de 15 a
la caixa, somriu: «Econòmicament, per 19h)
un neuròtic de les estadístiques com Els més de cent anys d’història de la
jo...Bé, molt bé!»
Graneria Serra no han estat un
A la Plaça Nova hi trobem Instants impediment perquè el seu propietari
Fotografia. L’aturada de les vacances es decidís a fer canvis. De fet, Joan
ha estat el moment en el que el seu Serra explica que la decisió s’ha pres,
propietari, l’Albert Burguera, i la seva principalment, per donar un millor

societat
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servei als clients. «Nosaltres necessitem la zona de càrrega i descàrrega
del carrer Barcelona i a partir de les
set de la tarda la perdem perquè els
cotxes ja hi poden aparcar». Serra
explica que aquest fet els limita molt
però que, al mateix temps, el seu tipus
de client a partir de les set ja té la
«feina feta». El nostre comprador ve a
buscar sacs de pinso per donar menjar
a l’aviram. Si obrim més d’hora li
oferim un millor servei». Tot i així, Joan
Serra considera que aquests nous
horaris no són vàlids per a tot tipus
d’establiment. «Hi haurà negocis que
es podran adaptar però d’altres que
hauran de seguir tancant més tard»,
explica.
La Graneria Serra ha adaptat l’horari a les necessitats dels seus clients.

Argentona es Mou
també ha obert el
debat de la
reforma horària i
promourà
xerrades amb
els impulsors
de la ILP
Paral·lelament a aquestes iniciatives
individuals, l’associació de comerciants Argentona es Mou també ha
obert el debat de la reforma horària.
La seva presidenta, Lia Ximenis,
explica que ja s’han reunit amb
l’Ajuntament i ho tornaran a fer
perquè consideren que «la reforma
horària no ha de ser una decisió dels
comerços, ha de ser una decisió de
poble».
Argentona es Mou ja s’ha posat en
contacte amb l’entitat que ha
promogut la ILP per a la reforma
horària demanant-los que vinguin a
Argentona a explicar avantatges,
inconvenients tant a comerciants, com
a entitats i ciutadania. «Tothom s’hi ha
d’implicar i estar-hi d’acord», diu
Ximenis, tot afegint que els comerciants no tenen por als canvis i que «si
aconseguim l’acord nosaltres pujarem
a aquest carro».

Lia Ximenis, presidenta d’Argentona es Mou, explica que l’entitat organitzarà una reunió amb els
promotors de la ILP per la reforma horària.
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Sant Domingo 2015 en imatges

Bernat Cortés i Verdalet

La Festa Major de Sant Domingo es va celebrar amb un èxit de participació tal i com es
pot comprovar en aquestes fotografies.

Busca-les totes les imatges a facebook.com/radioargentona i al Flicker de l’Ajuntament

Garrinada, una festa en evolució
La Garrinada ha de repensar-se.
Aquesta és la principal conclusió a la
que van arribar el col·lectiu Garrinada,
la Regidoria de Festes, la Policia Local
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i Creu Roja, després que la nit del
6 d’agost s’haguessin d’obrir les
portes del recinte per tal d’alliberar
espai donada la saturació de

públic. Tot i així, no es va registrar
cap incident important i l’organització va superar amb nota l’edició
d’enguany.

cultura
CULTURA

2+2+1
Dos concerts, dues obres teatrals i un espectacle de dansa integren la Temporada de
Teatre, Música i Dansa (TMD) 2015
Aquest mes d’octubre s’ha obert la
nova TMD que el regidor de Cultura,
Àngel Puig, defineix com «una
proposta singular pel que fa a les
obres de teatre tant pel seu contingut
com pel reconeixement que ja tenen
per part de públic i crítica». Pel que fa
a la música, el regidor reconeix una
predilecció especial pel concert de
Joan Miquel Oliver (23 d’octubre) i el
concert de jazz, «que oferiran gent
molt propera a Argentona i Mataró».
El concert del fundador del grup
«Antònia Font», el cantautor Joan
Miquel Oliver, és un bon reclam per
omplir el teatre La Sala perquè el de
ses illes presentarà el seu nou disc
«Pegasus». El mateix autor definia el
seu treball, en el Diari de les Balears,
com «un disc que realment és un poc
diferent de tot el que he fet fins ara,
perquè ha passat molt de temps des
del meu primer disc, fa ja deu anys, i
del segon fa set anys. I clar, jo sóc
molt diferent».
L’altra proposta musical és el concert
d’August Tharrats i la mataronina Txell
Sust (14 de novembre) que oferiran
una música plena de connexió, ritme
i amb un swing contagiós. L’August
és el pioner del blues i el boogie woogie piano a Catalunya i la Txell Sust,
corista d’Alejandro Sanz en les gires
internacionals, té una veu carregada
de variacions sonores.
Pel que fa al teatre, «Animals de
Companyia» va obrir foc el 16
d’octubre amb un èxit absolut de
públic. La segona proposta teatral serà «L’efecte» (7 de novembre), una
obra que aborda la ment humana, les
relacions interpersonals i l’amor.
L’espectacle de dansa tancarà el cicle
l’11 de desembre de la mà de la companyia Iron Skulls i la seva proposta
«Sinestèsia», una barreja de hip-hop,
acrobàcies i dansa contemporània.

Pa amb xocolata? No! Pa amb teatre
La principal novetat d’aquesta temporada ha arribat de forma externa i
s’ha anomenat «Fem un pa amb teatre?». Es tracta d’una iniciativa perquè
tots els espectadors dels espectacles puguin gaudir de descomptes i
promocions en un seguit de restaurants i bars del municipi. Vaja per fer la
nit rodona: espectacle i sopar.
Hi participen les pizzeries Peperoni i Burriac, la Fonda del Casal i els
restaurants Sant Jaume, l’Orquestra, la Plaça i el del Casino d’Argentona.
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Argentona segella el seu primer agerman

Els municipis d’Argentona i el d’Aubagne (França) estan oficialment agermanats després d’
francesa va estar al municipi i van acabar de concretar aspectes puntuals d’aquest agermana
i també col·laboracions a nivell empresarial i de protocols d’actuació en àrees diverses.

La ceràmica és un dels principals punts en comú entre
Argentona i Aubagne, la primera ciutat amb la que
s’agermana el municipi. Aprofitant aquesta connexió, i
després d’intercanviar algunes visites, les dues poblacions
van signar el seu agermanament el primer cap de setmana
d’octubre.
Tot va començar l’estiu del 2014, quan una delegació
provençal va visitar Argentona i en aquella trobada van
començar les converses per impulsar un projecte de
col·laboració i d’intercanvi.
El diumenge 4 d’octubre va tenir lloc un acte públic de
presentació (youtube.com/radioargentona) i l’endemà es
va dur a terme la signatura oficial per part dels alcaldes
dels dos municipis, Gérard Gazay i Eudald Calvo.
Una de les primeres accions que es duran a terme fruit
d’aquest agermanament serà la participació del sector
comercial d’Argentona en unes jornades d’emprenedoria
que s’organitzaran a Aubagne al novembre. I, a més, ja
treballen en un intercanvi escolar amb alumnes de l’institut
d’Argentona i Aubagne que es podria concretar aquest
mateix curs 2015/16. Properament, l’Ajuntament crearà
comissions i grups de treball per desenvolupar projectes i
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iniciatives nous amb tots aquells veïns i entitats que estiguin
interessats a participar-hi.

Com és Aubagne?
Aubagne (Aubanha) és una ciutat d’Occitània amb una
població de 47.000 habitants, situada al país de Provença,
a 20 quilòmetres de Marsella i a 500 quilòmetres
d’Argentona. Vila natal de l’escriptor, dramaturg i cineasta
occità Marcel Pagnol, és coneguda per la seva artesania,
especialment els santons de Provença, que són figures
d’argila vinculades al pessebre i escenes nadalenques.
Cada dos anys organitzen la Biennal Santona i a l’agost
té lloc la Fira Argillà, que és la mostra ceràmica més
important de l’Estat francès, amb la participació de més
de 200 paradistes i una afluència que supera els 100.000
visitants. A més, la localitat occitana també disposa d’un
centre universitari d’imatge i so i organitza un festival
internacional de cinema. També té el Museu de la Legió
Estrangera, que rep prop d’uns 25.000 visitants anuals.
Amb aquest agermanament, es du a terme el primer acord
d’aquestes característiques de tots dos municipis.
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REPORTATGE

nament amb la ciutat francesa d’Aubagne

’un acte celebrat el 5 d’octubre. Durant el cap de setmana del 3 i 4 d’octubre, una comitiva
ament. Entre els que han transcendit hi ha un intercanvi d’estudiants, col·laboracions culturals

Sense Portes i Fira Fet Argentona
Argentona va rebre els nous germans francesos organitzant un bon sarau. I és que l’agermanament va coincidir amb
la celebració del festival de teatre al carrer Sense Portes i la fira comercial Fet a Argentona. L’espectacle «Mrs. Brownie»,
protagnoitzat per l’actriu Laura Guiteras, va proclamar-se vencedor del Sense Portes per aclamació popular. Aquesta
obra va embruixar el públic que es va aplegar a la plaça de l’Església.
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Novetats educatives
La regidoria d’Educació, amb el suport de
la Diputació de Barcelona, ha iniciat aquest
curs el projecte «Espais de Debat Educatiu
(EdE)». Es tracta d’un projecte que vol
dinamitzar el debat i l’acció educativa amb
i per les famílies, des d’un plantejament
municipal i respectant el context escolar,
social i familiar. Una forma de compartir
punts de vista de les diferents formes
d’educar així com tenir un espai per fer
suggeriments en relació a les respostes
educatives que es donen de forma
quotidiana en el context escolar, social i
familiar.
Són trobades mensuals i comptaran amb

el seguiment tècnic de la doctora en
psicologia i professora emèrita de la UAB,
Maria Jesús Comellas. En la primera
trobada, celebrada el 30 de setembre, es
van aplegar una vintena d’assistents.
A banda d’aquesta novetat, l’inici del curs
2015-2016 es va realitzar el 14 de
setembre amb un total de 1239 alumnes,
16 més que l’any passat. Un curs on també
són novetat el projecte musical de la Banda
Bufera a l’Escola Argentona i l’intercanvi
que s’ha programat entre els estudiants de
francès de l’Institut d’Argentona i els
estudiants de castellà de la ciutat
agermanada d’Auvagne (França).

La casa Puig i Cadafalch
rep un impuls econòmic
L’Oficina de suport a la iniciativa Cultural
(OSIC) ha anunciat la concessió d’una
subvenció de 110.666 euros per a la
primera fase de les obres de rehabilitació
de la casa Puig i Cadafalch, de propietat
municipal des del 2012.
Aquesta aportació forma part d’un programa d’ajuts del Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya i que s’adrecen a la rehabilitació i conservació de béns
amb valor patrimonial i cultural. Aquesta
subvenció arribarà en dues anualitats, la
primera aquest mateix 2015 per un valor
d’una mica més de 70 mil euros i la resta
al 2016.
En la primera fase s’assegurarà el tancament de l’edifici i la seva impermeabilització, tant a la coberta com a les terrasses, per evitar les filtracions i la degradació

que ha patit l’immoble en els darrers anys.
Aquesta primera part de les obres compta
amb un pressupost de sortida de 260.333
euros, més IVA. L’Ajuntament d’Argentona
iniciarà en breu el procés de licitació per
tal que es pugui iniciar la intervenció el més
aviat possible.

Sant Miquel del Cros es transforma en un bosc encantat

Els veïns del barri van ambientar places i carrers i van organitzar un extens programa d’activitats
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Nou asfaltat per
diversos carrers
L’Àrea d’Espai Públic de
l’Ajuntament d’Argentona
va iniciar al setembre una
actuació de rehabilitació
del ferm a diversos carrers
d’Argentona. Les obres han
consistit principalment en la
millora del paviment, reasfaltat del carrer i repintar la
senyalització viària.

Argentona
recuperarà el
servei de bus
L’alcalde d’Argentona, Eudald Calvo, va sortir satisfet
de la reunió mantinguda el
passat 19 d'octubre amb el
Secretari de Mobilitat de la
Generalitat, Ricard Font.
Calvo va aconseguir el compromís de la recuperació del
servei de transport públic que
uneix Argentona, amb la Roca i Granollers. Aquest trajecte quedarà cobert amb 4
expedicions d’anada i 4 de
tornada, la resta d’hores es
cobriran amb el que s’anomena “servei a demanda”.
"Hi havia hores en les que el
servei només l'utilitzaven una
o dues persones. Ara els oferirem un taxi, els usuaris pagaran el mateix i la Generalitat es farà càrrec de la diferència", explica. Aquest nou
sistema s’aplicarà a partir del
8 de gener.
Després d’aquest acord
entre el consistori i la
Generalitat, la via judicial
que havia iniciat l’Ajuntament amb la interposició
d’un recurs d’alçada perd
tot el sentit. "Entenem que
ho hem resolt per la via
política, per tant, la resta de
vies queden congelades per
si el compromís no es
materialitza".

coses de la vila
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Argentona ha rebut el distintiu de Viles
Florides

Polèmica per la
poda de l’arbrat

Va ser en un acte celebrat a
Sant Hilari Sacalm al setembre. Viles Florides és un moviment impulsat per la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC)
per a fomentar la millora dels
espais verds a tots els nivells,
des de les grans infraestructures públiques o privades fins
als espais d’àmbit particular,
com escoles, casals, centres
cívics, comerços, restaurants, Els regidors Arnau Aymerich, Aina Gómez i Salvador Casas van recollir
el guardó
jardins i balcons domèstics.
L’objectiu final és fer créixer l’interès per la sobre el medi ambient i la necessitat de
natura i el verd, i afavorir la consciència viure en espais sostenibles.

L’Entitat Natura i l’Ajuntament d’Argentona mostren el seu desacord sobre
el moment més adient per
fer la poda de l’arbrat.
Segons el president de
Natura, Oriol Bassa, «les
temperatures encara són
altes» i alerta que una
poda com la que va
començar a mitjans de
setembre pot debilitar els
arbres de cara a la primavera. En canvi, el
regidor d’Espai Públic,
Salvador Casas, assegura
que segons els tècnics els
arbres es troben en «aturada vegetativa» que és el
moment adequat per podar-los i permetre que rebrotin correctament a la
primavera.

Una delegació boliviana coneix «in situ»
el sistema porta a porta
Dos alcaldes bolivians de la
província de Cochamba van
visitar Argentona a primers
d’octubre per conèixer el
sistema de recollida de la
brossa porta a porta ja que
en la seva regió, formada
per 15 municipis amb
150.000 habitants, no
tenen resolta la recollida de
les escombraries.
Aquesta delegació boliviana ha visitat diferents municipis catalans per agafar
idees i així poder-les aplicar
el millor possible als seus
municipis. L’alcalde de
Tolata a la Cochabamba i
president de la mancomanitat de Valle Alto, Walter
Vargas de Valdelomar, va
explicar que «nos parece
muy buena política la que se
ha implementado aquí, queremos coger ideas para implementarlo en Valle Alto i
después en el àrea metropolitana de Cochabamba».

Argentona,
ciutat refugi
El Ple de setembre va
aprovar per unanimitat
l’adhesió d’Argentona a la
xarxa de ciutats i pobles
refugi. La moció de solidaritat amb els refugiats i el
drama humanitari que
està provocant la guerra a
Síria acorda, entre d’altres, posar-se a disposició
de les institucions que
tenen competències per
col·laborar en la recerca
de solucions per als milers
de desplaçats. La moció
insta a la Unió Europea i
als governs espanyol i al
de la Generalitat de
Catalunya a donar resposta a les necessitats humanitàries i defensa una posició oberta i ferma en defensa d’aquests refugiats
i les víctimes de la guerra.
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Cap a una tinença d’animals de
companyia més responsable

L’Ajuntament d’Argentona continua
amb la campanya de sensibilització i
conscienciació en relació als deures
dels propietaris i els drets dels animals
de companyia. A banda d’intentar
millorar el problema de les deposi-

cions dels gossos al carrer, també s’incideix en
l’obligatorietat de registrar les mascotes. Es recorda que cal Identificar
l’animal mitjançant un
xip i, abans dels 3 mesos d’edat o dels 30
dies des de l’adquisició
o canvi de residència,
registrar-lo al cens
municipal.
L’Ordenança reguladora de la tinença
d’animals, així com la
Llei de Protecció dels
Animals i d’altres normatives, preveu una
sanció per no registrar
la mascota de 90 euros.
En el cas de gossos potencialment perillosos
hauran de tramitar la
corresponent llicència
municipal. Sempre han d’anar lligats
i amb morrió homologat als espais públics i no poden ser portats per menors
d’edat. A més, han d’estar allotjats en
recintes senyalitzats i que no permetin
la seva fugida.

Prova pilot al barri del Cros
Abans de finalitzar l’any, l’Ajuntament
iniciarà una prova pilot al barri del Cros.
Es deixaran de reposar les bosses per a
recollir les deposicions als diferents
dispensaris que estan repartits pel veïnat.
Aquells propietaris que tinguin la seva
mascota registrada i al cens municipal
d’animals domèstics podran sol·licitar
les bosses de manera gratuïta a l’Oficina
municipal del Cros. Allà se’ls facilitarà
les bosses per a cobrir les necessitats
d’uns dos mesos aproximadament. I en
cas de no tenir el gos registrat, podran
fer el tràmit directament a l’Oficina del
Cros. L’Ajuntament té comptabilitzats al
cens una quarantena de gossos al
registre municipal. Abans d’endegar
aquesta prova pilot, l’Ajuntament
enviarà una carta informativa a tots els
veïns del barri.
Entre els objectius d’aquesta iniciativa
destaquen la voluntat d’afavorir una
major sensibilització i un control més
responsable de les bosses, a més
d’incidir en l’obligatorietat dels
propietaris de registrar i xipar la seva
mascota.

Argentona ja disposa
d’un estudi de mobilitat
La Diputació de Barcelona ja ha fet
arribar a l’Ajuntament d’Argentona
l’estudi que avalua la mobilitat i el
trànsit, tant pels que fa als accessos i
sortides com la circulació a l’interior
del municipi. El document és una eina
que permetrà regular i introduir alguns
canvis que facilitin el moviment de
vehicles i donin claus en qüestions com
l’estacionament.
En els darrers mesos ja s’han dut a
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terme algunes de les mesures plantejades per l’estudi per tal de millorar la
circulació i la mobilitat a l’interior del
municipi, com l’accés directe al carrer
Joan XXIII des de la Ronda de Llevant,
així com el canvi de sentit als carrers
Montserrat, Marina Julià i Canigó.
Podeu consultar l’estudi de mobilitat
complet al següent link del web
municipal
www.argentona.cat/
mobilitat.

comunicació

COMUNICACIÓ

Ràdio Argentona obre temporada
amb continguts renovats
L’emissora municipal, Ràdio Argentona 104.6, ha iniciat temporada amb
el repte d’anar adaptant els seus continguts a les necessitats dels argentonins. Per aquest motiu, una de les
principals novetats de la temporada
és «Anem per feina», un programa
setmanal sobre el món del treball,
presentat per la periodista Irene Cortijo (Dimecres, 18h).
El pes de la programació el continua
portant el magazine diari «A Mig Matí», amb Miquel Carabaño, un calaix
de sastre ple d’informació, música i
entreteniment (De dilluns a divendres,
de 10 a 13h). Carabaño compta amb
un cabàs ple de seccions i col·laboradors fixes com les cuineres amateurs
Elvira Pagès i Montserrat Frisol; el
«Salut Exprés» amb els metges Albert
Palaudàries i Joan Batlle; o «De capital
a capital», amb Laura Gállego.

A banda de la
programació diària,
la Ràdio compta
amb un bon nombre
de col·laboradors
La informació local i de proximitat
també continuarà fidels a l’antena
(13h, 15h, 19h i 23h) i complementades amb els informatius de La Xarxa
(14h). La política no perd el seu pes
en el debat amb la retransmissió en
directe dels plens muni-cipals, la «Roda Política» posterior a les sessions i
la «Tertúlia Política» (Dijous, 18h) que
presenta M. Rosa Martínez i que enguany incorpora la presència mensual
de representants de govern i oposició
que rendiran comptes de la seva tasca
tant a tertulians com a l’audiència.
A banda de la programació diària,
Ràdio Argentona compta amb la participació d’un bon nombre de col·laboradors. Destaca la incorporació

diària d’una veu coneguda de la casa:
Albert Batlle, que s’encarrega de «Donar la Nota» (de dilluns a divendres,
de 16 a 17h). També continuen a la
sintonia de Ràdio Argentona els
Notxas de Nit (dilluns, 20h), Temps
de Jazz (dimecres, 21h) , Amanecer
Cristiano (dimecres, 22h) i Històries
(divendres, 20h). També s’han fet un
lloc en Jordi i la Consol amb un espai
nocturn cada dijous anomenat «2 de
Nit» (dijous, 21h).
Tots aquests continguts es poden recuperar a través del web de l’emissora
a www.argentonacomunicacio.cat i a
les xarxes socials.

Segueix Ràdio Argentona a través
de les xarxes socials:
www.facebook.com/
radioargentona
www. t w i t t e r. c o m /
radioargentona
w w w. y o u t u b e . c o m /
radioargentona
I, si vols col·laborar amb la teva
emissora municipal truca al 93
756 06 24 o envia un correu a
radiodirector@argentona.cat
I no oblidis el telèfon de directe:
93 797 15 50!
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DEL CENTRE D’ESTUDIS ARGENTONINS

Epidèmies a principis del s. XX a Argentona
Els estudis històrics ens confirmen l’existència d’una
mortaldat infantil i d’unes
epidèmies que van fer estralls fins ben entrat el s. XX.
Amb l’aparició de les vacunes contra la ràbia, el còlera, la diftèria o el tètanus,
es revolucionaren les pràctiques mèdiques. Els historiadors ens indiquen que les
crisis econòmiques i els enfrontaments bèl·lics en foren
una de les principals causes.1
El segle XX va començar
amb una etapa de crisi a
causa de la pèrdua de les
colònies de Cuba, Puerto
Rico i Filipines, l’any 1898.
La qual marcarà la vida
quotidiana del país i del
argentonins en particular:
llista de morts i greus
interrogants sobre el futur
dels repatriats. La majoria
venien afectats per diverses
malalties infeccioses.
Aquesta situació va fer que
el Consistori llogués una
casa al carrer Lladó de Dalt,
com a hospital especial per
aquests malalts.
El 1908, començà la guerra
del Marroc. Aquest conflicte
també es cobrava els seus
tributs en l’arribada de
soldats ferits i malalts. Per
aquesta raó ens trobem que
el 1911 l’equip de govern
va llogar una casa als afores
de la població, al veïnat de
Clarà, pels infecciosos de
còlera. El mateix temps va
fer una campanya de
vacunació contra l’epidèmia.2 Aquest mateix any en
algunes poblacions de la
comarca del Maresme hi va
haver una epidèmia de tifus.
El maig de 1911, l’inspector
de sanitat Miquel Trallero,
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Safareig de la plaça Nova. AHMA, foto Francesc Xavier Parés i Bartra,
principis segle XX

visità Argentona i recomanà
tota una sèrie de mesures:
el trasllat del cementiri,
habilitar una altra sala a
l’escorxador i construir
corrals pels animals vius, i
habilitar una casa que
reunís bones condicions per
hospitalitzar els malats
contagiosos. També recomanava millorar el clavegueram i que els veïns emblanquinessin les cases
amb calç. Feia advertiments
seriosos sobre les reformes
a les escoles, tant les
públiques com les privades.3
El 1914 hi va haver una
epidèmia de xarampió.
Durant dos mesos es van
haver de tancar les escoles,
i junt amb l’escorxador, es
van desinfectar amb sofre i
es blanquejaren les parets
amb calç.4 El Consistori es
plantejà de manera seriosa
construir nous claveguerams i sanejar els antics.
També es tramità obrir un
nou safareig públic exclusiu

per a malalts infecciosos a
la zona del Molí. 5
La Primera Guerra Mundial
originà una onada de prosperitat per a la burgesia
catalana arran de les
exportacions, però més
tard, anà aparellada d’una
crisi que afectà greument el
sector de les classes populars. Augmentaren els preus
dels productes de primera
necessitat, així com el preu
del transport i dels combustibles. 6 Entre 1919 i
1920, hi va haver un seguit
de vagues per aconseguir
millores laborals. A Argentona, com a altres poblacions de la zona, hi foren
presents.7
El 1918 va ser un any
d’una pandèmia de grip
que va afectar la població
a nivell internacional.
Espanya, tot i ser un país
neutral, també en fou víctima amb uns vuit milions
d’afectats.
D’Argentona no disposem
de xifres, però sabem que

les morts foren considerables, amb brots reincidents fins al 1920.8
El 1921 es va produir la
derrota d’Annual (Marroc), on hi va haver una
gran massacre. El desastre
fou tan gran (12.000
morts) que hi va haver una
veritable commoció nacional. Aquest conflicte també comportà unes epidèmies i una altra vegada
noves i velles mesures per
combatre-les.
Les epidèmies acostumen
aparèixer després d’un
període de penúria, ja
sigui de crisi econòmica o
bé de guerres, les quals
afecten primer les classes
populars perquè tenen
unes condicions de vida
més precària i, per tant,
són més vulnerables.
Quan aquestes epidèmies persisteixen en el
temps també recauen a la
resta de la població.
Margarida Colomer i
Rovira

IGLESIES I FORT, Josep, La Població
del Maresme a la Llum dels
Censos Generals. Accèssit Premi
Iluro, Mataró, 1971.
1
AMA. Actes plenari 2-6 i 7-71910, 13-10-1910.
2
AMA. Actes plenari, 5-1-1911,
11-1-1912.
3
AMA. Acta plenari. 2-4-1914.
4
AMA. Acta plenari. 19-111914.
5
AMA. Acta plenari. 21-101915 i 22-6-1916., 14-9-1916,
1-7-1916.
6
Colomer, Margarida, Josep
Calvet i Móra, Argentona:
Ajuntament d’Argentona. 1996,
p. 27.
7
AMA: Acta plenari. 31-101918. Viquipèdia.
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Tots per Argentona,
una actitud i una política propositiva

Tots els
argentonins,
definitivament,
disposarem de
recollira
d’escombraries
porta a porta
Quan surt aquest Cap de
Creus ja fa 130 dies que s’ha
constituït el nou govern de
l’Ajuntament d’Argentona.
Temps suficient perquè els
argentonins i argen-tonines
puguem veure les línies
estratègiques i les prioritats del
govern de CUP, PSC i ICV. Però,

a hores d’ara, no les hem vist.
Tots per Argentona com a grup
preparat per governar, i amb
la confiança majoritària dels
electors d’Argentona, no ha
parat de presentar propostes
de gestió del que ens afecta
en la vida diària d’àmbit tant
local com general, amb
qüestions com les que plantegem tot seguit:
Respecte l’arbrat de la via
pública els vam demanar que
informessin els veïns del model
de poda i la seva periodificació
per millorar resultats en
l’equilibri de la salut i la qualitat
de vida, tant de les persones
com dels arbres. Lluny d’això,
han iniciat la poda sense
informar i en un moment
massa calorós que és
qüestionat per experts i que

poden produir més malures en
l’arbrat.
A iniciativa de Tots per Argentona es va aprovar que el
2017 tot el municipi podrà
disposar del servei de recollida
d’escombraries a la porta de
casa seva. Amb aquesta
millora tots disposarem d’aquest servei que ha esdevingut
el millor de cara a facilitar als
veïns no haver de desplaçarse a contenidors, tenir neta la
via pública, evitar contaminació ambiental, obtenir el
millor retorn econòmic per a
les arques municipals i, en
conseqüència, abaratir els
costos de la gestió dels residus.
La creació d’un banc de terres
ha estat la primera proposta
que hem fet al govern amb la
finalitat de trobar una nova

sortida a persones que
actualment es troben en atur.
Ofereix la possibilitat de
guanyar-se la vida treballant
la terra i fiançant el sector
agrícola argentoní. Des del
Servei de Promoció Econòmica
municipal haurien de donar
forma a la proposta i vehicularla, per a totes les persones
interessades.
Ja ho vam dir: Tots per
Argentona fem propostes de
Govern que esperem siguin
executades per a qui pertoca.

Per a qualsevol problema o qüestió
ens trobareu a l’Ajuntament.
Tel. 677571903
E-mail: masonp@argentona.cat
www.totsperargentona.cat
facebook:/totsperargentona
Twiter: @TxArgentona

Cent dies molt ocupats
Estem posant l’ajuntament a punt. La feina que farem ho necessita

Escoltar la gent
ens ha pres
molt de temps,
però és
imprescindible.
Ho fèiem abans i
ho seguint fent
ara
Forma part de la cortesia
política concedir 100 dies de
marge als governs per deixarlos treballar en pau i també és
costum que els beneficiaris de
la treva, al cap d’aquest
període, s’expliquin. Doncs bé:

moltes persones ens han visitat
aquest estiu engres-cades pel
canvi de govern, amb ganes
de ser escolta-des i amb
l’esperança que a partir d’ara
es podran fer moltes més
coses. Això ens ha pres molt
de temps, però escoltar la gent
és imprescindible. Ho fèiem
abans i ho seguim fent ara.
Ens ha servit per constatar que
l’ajuntament necessita-va
canviar les dinàmiques de
relació amb el seu perso-nal
perquè els equips estaven poc
atesos, els treballadors no se
sentien prou escoltats i
abundaven els greuges comparatius. De manera que hem
carregat de feina el departament de recursos humans i,
ara per ara, el resultat és bo.
També hem avançat a les

àrees de participació i transparència: hem incorporat una
tècnica de transparència,
estem tirant endavant un pla
de foment de l’associacionisme i preparant més processos participatius que aniran
veient la llum.
Hem agafat el relleu de
l’última fase del POUM i hem
començat a treballar per
ampliar la recollida d’escombraries, porta a porta, a tot el
municipi. També ens ha tocat
batallar contra la decisió
arbitrària de la Generalitat de
retallar, de 17 a 6 serveis diaris,
els autobusos que enllaçaven
directament Argentona amb
Granollers. No podem
resignar-nos davant d’una
mesura unilateral, comunicada amb tan sols 4 dies

d’antelació, que dificulta als
nostres veïns desplaçar-se al
Vallès.
En un altre ordre de coses,
hem culminat la primera fase
de l’agermanament amb
Aubagne, una vila provençal,
situada a prop de Marsella, de
gran tradició ceramista. El 5
d’octubre vàrem signar-lo i ara
comencen els passos per
estrènyer llaços entre les dues
poblacions.
Som conscients que aquests
primers mesos hem fet molta
feina invisible, però que ningú
es pensi que no n’hem fet:
estem posant l’ajuntament a
punt. La feina que farem ho
necessita.
@CUPArgentona
argentona@cup.cat
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«Ara és l’hora» de la reforma horària
Esquerra impulsa l’iniciativa de racionalització dels horaris a Argentona

En aquesta nova
etapa que
encetem com a
país, cal passar
d’uns horaris
propis d’una
altra època
L’impacte de la crisi
econòmica, i com l’organització horària actual incideix
en la competitivitat i la productivitat de l’economia catalana, ha comportat que la
nostra societat hagi iniciat

el debat sobre la reforma
horària. La iniciativa per a
la reforma horària «Ara és
l’hora» és una plataforma
que neix de la societat civil
amb l’objectiu d’impulsar
uns horaris beneficiosos per
a les institucions, les empreses i la ciutadania, a partir
de l’establiment d’un horari
racional generalitzat que
hauria de ser la norma a
aplicar en tots els àmbits
socials i econòmics, públics
i privats, sense perjudici que
es reconeguin després
determinades excepcions
per atendre situacions personals o de determinats
col·lectius.
Aquest nou paradigma en
els usos del temps és
especialment crític en el

context català ja que els
horaris actuals són una
anomalia generada pel
model de «desarrollo»
franquista que ens han
portat a un desfasament de
gairebé dues hores respecte
a la normalitat que teníem
en el temps de la segona
república i que ara cal
recuperar.
Algunes empreses i comerços d’Argentona ja
apliquen horaris europeus
i han pogut comprovar que
la bona gestió del temps té
una incidència determinant
en l’increment de la seva
productivitat. Però també
trobarem millores en la
qualitat educativa, les pràctiques d’oci i lleure i la conciliació familiar. Això re-

quereix l’esforç de les persones que hauran d’adaptar-se als canvis que requereix la societat en benefici
de tots, però també el de
l’administració que ha de
liderar la comunicació que
requereix aquest canvi.
«Ara és l’hora» que Argentona faci un pas endavant i
sigui pionera amb la
reforma horària com ha
demostrat ser en altres
àmbits, com el de la
recollida de residus porta a
porta, anant per davant i
mirant pel futur del nou
país.

En defensa del transport públic

Esperonem la
ciutadania
d’Argentona a
acompanyar-nos
en aquesta
reclamació
dels drets
col·lectius
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Novament, des del govern
de la Generalitat s’ha fet un
nou pas cap al desmantellament del transport públic
i, en conseqüència, la potenciació del transport privat. La nova decisió que
han pres ens afecta a la
gent d’Argentona amb la
pràcti-ca desaparició de la
línia entre Mataró i
Granollers que passa per
Argentona i la Roca. Podem
parlar de la ineficiència
d’aquesta línia, del poc ús
que se’n fa i de la poca
rendibilitat que té, i davant
d’aquestes anomalies es
poden prendre diferents
opcions: millorar-ne l’eficiència i fer-la el màxim de
rendible possible o eliminar-la, i han pres la decisió
més fàcil, potenciar la línia

entre Mataró i Granollers
obviant la gent usuària
d’Argentona i La Roca,
obligant-nos a fer desplaçaments a Mataró si volem
anar a Granollers. En la
pràctica aquesta decisió
exclou la gent d’Argentona
del transport públic.
Les línies de transport públic
que tenim a Argentona, en
general, estan mal dimensionades i no estan oferint
el servei públic que se li
suposa a una bona organització del servei: horaris,
temps de recorregut, excés
de parades, dèficit de línies,
són alguns exemples del
que no funciona i és el
debat que des de l’ajuntament volem tenir amb la
Generalitat, però que ells
no volen, i no la reivin-

dicació d’una línia, que és
al què ens obliguen.
En el moment de lliurar
aquest article queda alguna
reunió pendent que entenem que ha d’afavorir el
diàleg entre les dues administracions, tot i que en
dubten del recorregut que
pugui tenir, però en aquest
cas, des del govern d’Argentona estem decidits a
obrir tots els canals reivindicatius i esperonem la ciutadania d’Argentona a
acompanyar-nos en aquesta reclamació dels drets
col·lectius.

T. 667 18 29 93
argentona.socialistes.cat
argentona@socialistes.cat

grups municipals
GRUPS MUNICIPALS

595 gracias

Seguiremos
como siempre
hacemos,
solucionando los
problemas
reales de los
ciutadanos de
Argentona
¿Cuál es nuestro compromiso?, ¿Cuál es nuestra hoja
de ruta para el futuro? Seguir
trabajando desde Argentona
para solucionar los problemas
reales y defender una Cata-

luña dentro de España. Ese es
el compromiso que tenemos
con todos nuestros vecinos.
Queremos trasmitir nuestro
agradecimiento a las 595
personas que habéis vuelto a
confiar en el Partido Popular
en las elecciones autonómicas,
142 votos más que en las
municipales de 2015. Desde
el PP de Argentona seguiremos
defendiendo lo que nos
parece mejor para los catalanes, seguir dentro de España
y la Unión Europea.
Somos el único partido de
Argentona que defiende sin
matices seguir dentro de
España. Algunos diréis: Y el
PSC-PSOE también. En
Argentona no tenemos esa
suerte, estamos solo ante la
defensa de la unidad de

España. El PSC es independentista, los hechos lo
demuestran. Los socialistas
gobiernan en Argentona con
la CUP y no han votado en
contra de mociones separatistas como: «Declaración de
Independencia de Cataluña»,
«Colocación del rótulo
Municipio por la Independencia»… Mientras nosotros
tenemos claro que votaremos
en contra de toda moción que
signifique apoyar a los
independentistas.
¿Sabías que el nuevo gobierno
de Argentona (CUP-PSC-ICV)
cuesta más dinero a nuestros
bolsillos que el anterior
gobierno de Convergencia?.
El gasto político de este
gobierno de izquierdas independentistas es mayor que el

anterior, y no lo decimos solo
nosotros. Lo reconoció el
propio alcalde en la radio
municipal.
Seguiremos como siempre
hacemos, solucionar los problemas reales de los ciudadanos de Argentona, por eso
durante estos cuatro años
presentaremos propuestas
reales y con sentido común
como: bajar los impuestos,
recuperar la «noche del
deporte», instalar más zonas
de contenedores de basura,
jornadas gastronómicas para
dinamizar el comercio local.
Per defensar la Argentona Real,
la que es queda sense autobús
a Granollers per exemple,
sempre tindreu al Partit Popular
al vostre costat. I altres que
segueixen explican contes.

Agermanament: semblances i diferències

Als ciutadans
d’Aubagne els
costarà molt
d’entendre que
vivim en un país
en el qual els
poders de l’estat
no són
independents
Aquests primers dies
d’octubre Argentona ha
completat els passos per
formalitzar l’agermanament amb la ciutat francesa

d’Aubagne.
Situada a la regió de Provença-Alps-Costa Blava,
Aubagne és una ciutat de
prop de 50.000 habitants a
20 quilòmetres de Marsella.
L’agermanament significa
una oportunitat de col·laboració en múltiples camps i
activitats per a les dues
poblacions. Sens dubte,
aquest enllaç posarà de
manifest les semblances i
les diferències de les nostres
cultures. Estem separats per
només 500 quilòmetres i
segurament això fa que,
culturalment, tinguem trets
comuns. El provençal (malauradament molt poc parlat) i el català, en són un
exemple.
En el que segurament s’evidenciaran les diferències

serà en la realitat política i
de l’administració de cada
país. A casa nostra acabem
de fer unes eleccions plebiscitàries com a substitut
d’un referèndum que no
ens han deixat fer. Fa pocs
dies que sabem que s’ha
imputat al president de la
Generalitat i les conselleres
Ortega i Rigau per la
celebració de la consulta del
9N, imputació que molt
abans de fer-se efectiva pels
òrgans judicials ja era
anunciada per membres del
govern de Madrid.
Als ciutadans d’Aubagne els
costarà molt d’entendre que
vivim en un país en el qual
els poders de l’estat no són
independents. Els hi haurem d’explicar bé. Ells van
fer la revolució i tenen una

democràcia consoli-dada.
Els catalans hem d’explicar
al món que la democràcia
de l’Estat espanyol és de pa
sucat amb oli; i els argentonins, amb aquest agermanament, tenim l’oportunitat d’explicar el que els
principals mitjans de comunicació d’allà tracten amb
superficialitat.
També serà interessant
comprovar les diferències
d’un estat del benestar més
aviat consolidat com el
francès i l’estat del malestar
en què ens trobem nosaltres.
Però segur que l’agermanament ens ofereix un munt
de possibilitats que ara no
podem imaginar.
Facebook: ICV Argentona
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informació d’interès
INFORMACIÓ D’INTERÈS

Regidors de l’Ajuntament d’Argentona

Eudald Calvo
(CUP)

Guillem Saleta
(CUP)

Aina Gómez
(CUP)

Arnau Aymerich
(CUP)

Salvador Casas
(PSC)

Susana López
Rico (PSC)

Àngel Puig
(ICV)

Pep Masó
(TxA)

Alcaldia,
Esports
Recursos
Econòmics i
Governació

Participació i
Transparència,
Innovació
Tecnològica
3a Tinença d’alcaldia

Urbanisme,
Mobilitat, Habitatge,
Medi Ambient i Sanitat
5a Tinença
d’alcaldia

Comunicació,
Joventut
i Festes

Promoció
Econòmica, Espai
Públic i Obres
1a Tinença d’alcaldia

Serveis Socials, RRHH,
Igualtat, Barri del Cros
i Urbanitzacions
4a Tinença d’alcaldia

2a Tinença d’alcaldia
Educació;
Cultura
i Patrimoni

Regidor
a l’oposició

Xevi Collet
(TxA)

Montse Matas
(TxA)

Montse Capdevila
(TxA)

Eusebi Traby
(TxA)

Assumpta Boba
(TxA)

Pere Mora
(ERC)

Carles Martínez
(ERC)

Montse Cervantes
(ERC)

Fran Fragoso
(PP)

Regidor
a l’oposició

Regidora
a l’oposició

Regidora
a l’oposició

Regidor
a l’oposició

Regidor
a l’oposició

Regidor
a l’oposició

Regidor
a l’oposició

Regidor
a l’oposició

Regidor
a l’oposició

Farmàcies

Obertura
al públic

Dilluns a divendres
Tarda
Matí

(amb recepta)

Tarda

Matí

Tarda

Farmàcia del Cros
Pça. Blas Infante, s/n
Tel 93 757 05 01

9.30 h a 13.30 h

17 h a 20 h

9.30 h a 13.30 h

Tancat

Tancat

Tancat

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

9.00 h a 13.30 h

17 h a 20 h

9.30 h a 13.30 h

17 h a 20 h
(si està de guàrdia)

11 h a 13.30 h
(si està de guàrdia)

Tancat

9.00 h a 14.00 h

17 h a 20.30 h
(si està de guàrdia)

11 h a 14.00 h
(si està de guàrdia)

Tancat

17 h a 20 h
(si està de guàrdia)

11 h a 13.30 h
(si està de guàrdia)

Tancat

Farmàcia Sindreu
C/ Barcelona, 26
Tel 93 797 14 00
Farmàcia Buxeda
Ctra. De Vilassar, 12
Tel 93 756 16 85

Guàrdies

Diumenge

Dissabte
Matí

Farmàcia Guillén
Farmàcia Sindreu
Farmàcia Buxeda

9.00 h a 20.30 h

9.00 h a 13.30 h

17 h a 20 h

9.30 h a 13.30 h

Migdia

Vespre

Migdia

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)

Matí, tarda i vespre
13.30 h a 21.30 h
(si està de guàrdia)

Farmàcia 24 hores més propera: FFarmàcia
armàcia Colldeforn; Ronda O
’Donnell, 13; 08303 Mataró; telèfon 93 757 92 93.
O’Donnell,

Butlletí municipal
d’Argentona

Ajuntament d’Argentona

20

Edita: Ajuntament d’Argentona – Regidoria de Mitjans de Comunicació. Dipòsit LLegal:
egal: B-44775-91.
President: Arnau Aymerich. Consell de redacció: Consell de Mitjans de Comunicació Municipal.
Col·laboradors: Grups municipals de Tots per Argentona, CUP, ERC, PSC, PP i ICV i Centre d’Estudis
Argentonins. Redacció: M. Rosa Martínez, Irene Cortijo, Laura Gállego Fotografia: M. Rosa Martínez
(MRM), Irene Cortijo (IC), Miquel Carabaño (MC), Bernat Cortés (BC) i Laura Gállego (LG). Disseny:
Isidro Lara. Maquetació: papyrusdisseny. Impressió: Gramagraf Exemplars: 4.500
Tel. 93 756 06 24 - a/e: argentonacomunicacio@argentona.cat - www.argentonacomunicació.cat

SET- OCT 2015

informació d’interès
INFORMACIÓ D’INTERÈS

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.

ABS Argentona
Tel. 93 756 10 92 i 93 756 11 38
Atenció 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 primària
Serveis socials d’atenció primària:
C/ Enric Granados, 5

Parròquia de Sant Julià

Tel. 93 797 04 86

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

Treballadora social, educadora

Jutjat de Pau

dia i hora de visita de 9 a 13 h

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.

directament a les oficines del

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

TELÈFONS D’INTERÈS

Joan Fuster, 1

social i psicòloga: cal demanar
al telèfon 93 797 04 86, o
C/ Enric Granados, 5.
Centre Obert LL’Esquirol:
’Esquirol:
Av. Del Mediterrani, s/n.
Sant Miquel del Cros.
Tel. 93 757 00 86

AJUNTAMENT
93 797 49 00

IES ARGENTONA
93 797 46 10

POLICIA LOCAL
93 797 13 13

ESCOLA ST MIQUEL DEL CROS
93 799 39 51

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

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
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acords de ple
ACORDS DE PLE

Ple de constitució de l’Ajuntament, 13 de juny 2015
En aquest Ple es va votar de forma secreta l’elecció del nou alcalde i el resultat va ser: 10 vots
per Eudald Calvo; 6 per Pep Masó; 1 vot per Juan Francisco Fragoso

Ple ordinari 1 de juliol 2015

Ple extraordinari 8 de juliol 2015
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acords de ple
ACORDS DE PLE

Ple extraordinari 31 d’agost 2015

Ple ordinari 7 de setembre 2015

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

Trobaràs els vídeos de les sessions a www.youtube.com/radioargentona
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La Festa de la Vellesa 2015
El matrimoni format per Lourdes Colominas i Joan Capdevila van ser els padrins de la Festa de la Vellesa que es va
celebrar el 20 de setembre amb la tradicional missa, el passeig fins a la plaça Nova i l’esmorzar amb espectacle a la
Plaça Nova. Un acte on van participar més d’un centenar d’argentonins de més de 75 anys acompanyats dels seus
familiars. Busca l’àlbum sencer de fotos a www.facebook.com/radioargentona

Mirant enrere

Dues imatges de la Festa de la Vellesa dels anys 50, una del Cap de Creus i l’altre del Carrer Gran, que són de
l’Arxiu Històric i Municipal d’Argentona. Si vols participar en la secció de Mirant Enrere amb fotografies antigues
OCT 2015
24 tinguisSETque
a casa,
pots enviar-les a argentonacomunicacio@argentona.cat

