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Editorial
Temps de festa i reptes de futur
Aquest és el número del
Cap de Creus de la Festa
Major, el que arriba a les
seves cases just abans que
Argentona es vesteixi de gala i on us fem una pinzellada de tota una programació
pensada des de l’Ajuntament i les entitats del municipi amb la voluntat que hi
hagi per tots els gustos.
Enguany serà una Festa
Major especial ja que estarà
desvinculada de la Fira
Internacional de Ceràmica
i Terrissa, Argillà, que es va
celebrar a principis de juliol.
Una Argillà que, com dirien
els mestres, progressa
adequadament però neces-

sita millorar alguns aspectes
en les properes edicions
que la faran encara més
potent i serà un dels motors
d’Argentona. En els dos
casos, tant a la Festa Major
com a la Fira Argillà, es pot
aplicar la frase feta «reinventar-se o morir» i en
aquests casos cal donar
marge, donar temps per
veure com es consoliden les
noves idees.

mires per no quedar-se
ancorats en aquells temps i
poden mirar els canvis presents amb la mateixa
curiositat de sempre. Argentona els hi fa un reconeixement i des del Cap de
Creus ens hi afegim ja que
tots dos han estat, en
diferents etapes, col·laboradors d’aquesta publicació
així com de Ràdio Argentona.

I els que han vist passar
molts canvis al municipi són
en Joan Lladó i en Lluís
Serra, dos argentonins que
poden parlar de l’Argentona d’abans però que
alhora tenen l’obertura de

A banda de la informació
de la Festa Major i el balanç
d’Argillà, una de les notícies
destacades d’aquest número és l’ampliació de la
recollida porta a porta a les
urbanitzacions i a Sant
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Miquel del Cros. Un repte
pel poble que ja ha demostrat que ho fa bé ja que
l’Agència Catalana de
Residus ens ha posat
d’exemple. Ara cal implicar
a tot el municipi i continuar
essent un exemple per tot
Catalunya.
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Un reconeixement
merescut a en Lluís i en Josep

Eudald Calvo
Alcalde d’Argentona
El passat Ple de juliol es va
aprovar per unanimitat
nomenar com a fills predilectes d’Argentona en Josep
Lladó Pascual i en Lluís
Serra Vives, una proposta
que neix de la ciutadania i
de diverses de les entitats
del poble.
Nascuts a la dècada dels
1930 van viure la joventut
en plena post-guerra i de
joves ja es van implicar en
la vida associativa de la Vila
al Centre Parroquial. Ben
aviat van desenvolupar les

seves aptituds artístiques: en
la prosa, en la poesia, en
el teatre... Han deixat un
immens llegat escrit sobre
la història i les històries
d’Argentona, d’un valor
incalculable.
I encara segueixen en actiu!
Per ells la joventut no ha
acabat. Els podeu trobar
passejant encara, si els
pareu us explicaran curioses
anècdotes sobre l’Argentona pretèrita (tenen bona
memòria!) i fins i tot encara
són actius a algunes entitats
del poble: en Lluís segueix
actiu al Grup de Fonts i en
Josep col·labora amb el
Centre d’Estudis Argentonins.
És en el sentit de la implicació i de tota una vida dedicada al poble que en Josep
i en Lluís són referents. Per

aquesta raó els reconeixem
la tasca nomenant-los fills
predilectes, perquè els bons
exemples s’han de premiar.
L’acte públic de reconeixement es farà per Festa Major.
D’altra banda, aquest estiu
hem apostat per separar la
Fira de Ceràmica, l’Argillà,
de la Festa Major. És una
aposta arriscada per ajudar
a rebrotar la fira de ceràmica, que es trobava en un
moment d’estancament.
L’experiència ha estat positiva tot i que caldrà paciència
per aconseguir els nivells de
visitants d’altres anys anteriors.
Ara cal consolidar també la
Festa Major d’estiu, omplint
els espais que la Fira ha
deixat: una oportunitat per
la Festa Major per reinven-

És en el sentit
de la implicació
i de tota una
vida dedicada
al poble que són
referents
tar-se també. Aprofito per
agrair la feina que es fa des
de la Comissió de Festes,
entitats, associacions i
voluntaris/es i treballadors/
es de l’Ajuntament per
aconseguir aquesta Festa
Major tant exitosa.
Passeu una bona Festa
Major!

22è CONCURS DE
FOTOGRAFIA JOVE
El Casal de joves d’Argentona organitza, de
forma conjunta amb els municipis de Cabrera
de Mar, Cabrils, Premià de Dalt, Vilassar de
Dalt i Vilassar de Mar, el 22è concurs de
fotografia.
Les bases del concurs es poden trobar al
Facebook/IEPfotojove. Al certamen hi poden
participar joves de 18 a 30 anys.
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acords de ple
ACORDS DE PLE

Ple ordinari 4 de maig 2015

Ple ordinari 1de juny 2015

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

Fes-te patrocinador de l’ «Homenatge a la Vellesa»
El Patronat local de la vellesa d’Argentona ja prepara 66a edició de l’Homenatge a la Vellesa que se celebrarà el
20 de setembre. Per tal que la festa sigui lluïda, tal i com es mereixen els avis i àvies d’Argentona, l’organització
posa a disposició de la ciutadania dos números de compte per fer aportacions solidàries a la festa.
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona «LA CAIXA»: Cte. 2100 - 0354 - 12 - 0100769324
BANKIA: Cte. 2038 - 6861- 57- 3000054443
El Patronat local de la vellesa dóna les gràcies, per endavant, a tots els col·laboradors que fan possible el ressò i
l’èxit d’una diada entranyable.

Ara fem via cap a la
República Catalana!!
L’Assemblea Nacional de Catalunya
prepara el proper acte per l’11 de
Setembre quan es vol omplir la
Meridiana de Barcelona.
Una vegada més l’ANC d’Argentona hi
posarà el seu granet de sorra.
Si l’any passat Argentona va portar 17
autobusos, enguany es vol aconseguir
ampliar la xifra fins a 22 vehicles i portar
1.200 persones, el 10% de la població.
Per aconseguir-ho et necessiten, posa’t
en contacte amb l’ANC d’Argentona a
les carpes que instal·len a la Plaça Nova
o al seu Facebook.
L’11 de setembre, cap a la Meridiana
amb l’ANC d’Argentona.
ANC Argentona

La primera vegada que l’ANC Argentona va organitzar autocars va ser per la diada de l’11
de setembre de 2012

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

Aina Gómez: «L’ampliació del
porta a porta no pot quedar
estancada pel canvi de govern»
Aina Gómez (CUP) és la nova regidora d’Urbanisme i Medi Ambient de l’Ajuntament
d’Argentona. Té 24 anys i acaba d’acabar el grau de Geografia i Estudis Urbans
Regionals i Culturals a la Universitat Autònoma de Barcelona.
Com ha anat l’arrencada?
Estic en procés d’adaptació. Els dic als
treballadors de la casa que, sobretot,
tinguin molta paciència perquè entro
constantment als despatxos preguntant sobre temes concrets. Però molt
bé, molt il·lusionada i amb ganes d’obrir nous projectes i acabar els pendents.
El primer anunci important del govern
arriba d’una de les seves àrees:
L’ampliació del porta a porta a tot el
municipi. PPerquè
erquè comencen per aquí?
Perquè l’antic regidor ja ho tenia
previst i nosaltres li hem volgut donar
una continuïtat evitant que el projecte
quedés estancat amb el canvi de
govern. Però, principalment, hem
decidit fer-ho ara perquè volem dividir
el procés en dues fases. La primera
comportarà implantar el porta a porta
al barri de Sant Miquel del Cros i la
segona arribarà a les urbanitzacions.
Engegarem un procés participatiu i
pedagògic adreçat als ciutadans que
començarà un cop estiguin enllestides
les obres del Pla de Barris. Així ens
donem un temps de marge per poder-ho lligar.
No és una contradicció dir que s’ampliarà el sistema a partir d’un procés
participatiu quan, en realitat, la
decisió ja l’ha pres el govern?
Dins del model porta a porta hi ha diverses variants. El tipus de contenidors
que es poden escollir, les hores de
recollida de la brossa... Els ciutadans
podran decidir com adapten aquests
paràmetres a les seves necessitats i a
la morfologia del barri.
Però el porta a porta, el podran
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qüestionar?
No, això sí que
no. Exposarem
en el seu moment perquè
creiem oportú
el porta a porta. De fet, el
porta a porta
planteja molts
més avantatges que el model actual.
Un altre dels
relleus que
assumeix és el
del Pla General d’Urbanisme
(POUM).
Sí, cada setmana em reuneixo amb
l’equip redactor del POUM perquè
m’expliquin com està evolucionant tot
el planejament urbanístic i les
al·legacions que hi ha. Estem tenint
un primer contacte per prendre decisions importants.
Hi ha moltes al·legacions?
Déu ni do! N’hi ha més de cent vint
presentades per particulars i entitats.
Però moltes al·legacions estan repetides per diferents veïns que han agafat el mateix model l’han presentat per
separat. La majoria són modificacions
bastant puntuals tot i que també n’hi
ha de caràcter general. Aquelles que
afecten interessos públics tenen un cert
component de decisió política perquè
la balança s’ha de decantar cap a un
costat o un altre. Per aquestes darreres
estem celebrant reunions amb els
regidors que formem part de Serveis
Territorials per tal d’arribar a una

solució consensuada. Vull recordar
que hi ha un cap d’àrea que és l’Àngel
Puig (ICV) i un regidor d’obres que és
en Salvador Casas (PSC).
Obrirà el meló de què ha de passar
amb la V
elcro i amb Can Doro?
Velcro
Una de les nostres prioritats és iniciarho, tant la Velcro com Can Doro.
Aquest darrer espai, encara que
sembli que amb la creació d’aparcament s’ha tranquil·litzat el tema, reclama una reestructuració pensant en el
conjunt que forma amb la Plaça de
Vendre i la Plaça de l’Església. Cal una
actuació conjunta.
Com treballarà?
He començat mantenint un primer
contacte amb aquells veïns i entitats
que volen parlar amb mi. Per tenir una
idea general. Però pretenc reactivar els
consells d’Urbanisme i Medi Ambient
que es van deixar de convocar. Estem
estudiant quin ha de ser el model
d’aquests consells, si només l’han de
formar polítics o si també s’ha d’obrir
a les entitats i a la ciutadania.

reportatge
REPORTATGE

La recollida de la brossa ‘porta a
porta’ s’amplia a tot Argentona
El nou govern anuncia que impulsarà, en els propers dos anys, l’extensió del sistema
de recollida al barri del Cros i a les urbanitzacions de Les Ginesteres, Can Raimí, Can
Cabot i Can Ribosa.
Dos mesos després d’entrar a
l’Ajuntament, el nou equip de govern
ha fet un primer anunci important:
L’ampliació del “porta a porta” a tot
Argentona. Actualment el sistema es
porta a terme al nucli urbà i al veïnat
de Madà, implicant el 75% dels
ciutadans de la vila. Tot i així, la seva
efectivitat ja ha situat Argentona com
el municipi del Maresme amb millors
resultats en la recollida selectiva dels
residus. L’índex de recollida selectiva
municipal supera el 60%, molt per
sobre de la mitjana catalana (37%) i
de la comarca (40%).

En els propers
mesos es farà una
campanya
informativa i de
sensibilitació
L’ampliació del model afectarà al
voltant d’un miler d’habitatges i
permetrà augmentar el volum de
residus recollits selectivament.
D’aquesta manera es pretén assolir
un doble objectiu, per una banda
rebaixar els costos d’incineració de la
fracció rebuig i, per l’altra, millorar
els ingressos en el retorn obtingut pels
residus separats correctament. De
retruc, amb l’ampliació del “porta a
porta” també es pretén reduir el
turisme de residus i l’abocament
incontrolat de residus als contenidors
i a l’àrea d’emergència.
La proposta feia temps que figurava
a l’agenda política. Finalment,
després del canvi de govern, la
comissió de seguiment de la recollida
de la brossa, formada per regidors i
tècnics municipals, s’ha decidit a definir les bases d’aquest pla d’am-

pliació. Amb l’adopció d’un model de
recollida de brossa únic també es
podrà fixar la mateixa taxa per a tots
els veïns del municipi.
En els propers mesos es dissenyarà la
campanya informativa i de sensibilització mediambiental que acompa-

nyaran el pla. Per altra banda, també
es confeccionarà el procés de participació ciutadana que implicarà els
veïns del Cros i les urbanitzacions, per
tal de definir les particularitats de cada
barri i acordar les millors solucions per
assegurar l’èxit del projecte.

Sancions modèliques
L’Agència Catalana de Residus s’ha
fixat en el model sancionador
d’Argentona a l’hora de millorar els
resultats que s’obtenen arreu de
Catalunya. Així ho van assegurar els
responsables de l’Agència en una
roda de premsa celebrada a
principis de juliol. I és que, per tal
de millorar la recollida de residus,
l’administració catalana ha decidit
posar el focus en el model
sancionador i pren com a exemple
el que passa a Argentona on el
consistori ofereix la possibilitat de
substituir les sancions econòmiques
per treballs comunitaris. Aquestes

feines consisteixen a acompanyar a
la inspectora medio-ambiental del
municipi a fer tasques d’informació
als veïns, a supervisar l’estat dels
carrers o, per exemple, a revisar el
funcionament de la deixalleria.
Segons explica el tècnic de Medi
Ambient, Joan Pujol, aquest sistema
de sancions comporta una major
sensibilització del ciutadà.
Per altra banda, de les sancions que
s’apliquen a Argentona també s’ha
anat modificant a la baixa. La multa
per sancions més greus s’enfilava
fins als 3.000 euros i avui és de
1.200 euros.
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reportatge
reportatge

Dos estudiants de l’IES Argentona
guanyen el Premi Accés Batxillerat

Un sistema electrònic de seguretat
viària desenvolupat i patentat per Irene
González Navarro i Víctor Tuxans
Pajares, estudiants de secundària de
l’IES Argentona, ha estat el guanyador
dels Premis Accés Batxillerat 2015, un
guardó que anualment atorga la
Fundació Salas als millors treballs de
recerca sobre accessibilitat i discapacitat realitzats pels alumnes d’institut
de tot Catalunya.
El sistema desenvolupat per la Irene i
el Víctor està format per diferents
sensors i emissors que, convenientment instal·lats a semàfors, encreuaments, bastons i braçalets, produeixen
una vibració quan l’usuari s’apropa a
un pas potencialment perillós. A més,
a través de diferents patrons de
vibració, el sistema informa de la
conveniència o no de travessar el
carrer. Durant l’acte de lliurament del
guardo, els alumnes argentonins van
presentar una ampliació del treball,
basat en el mateix sistema.
El projecte va néixer en el marc del
Club de Ciències, una activitat
extraescolar creada fa tres anys pel
professor Ivan Nadal. La Irene
González explica que va ser justament
un problema visual del seu professor
el que els va donar la idea per al seu
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Els Premis Accés
Batxillerat 2015
reconeixen els millors
treballs de recerca
sobre accessibilitat i
discapacitat realitzats
pels alumnes d’institut
de tota Catalunya
projecte: «volíem centrar-nos en
estudiar alguna cosa del nostre cos i
vam optar per la vista». En el seu
procés de recerca i investigació, en
Víctor Tuxans va passar tota una
jornada amb els ulls embenats per
detectar les principals necessitats que

se li plantejaven. Així va ser com van
poder comprovar fins a quin punt els
senyals sonors dels semàfors adreçats
a persones amb discapacitat visual
queden apaivagats pel soroll del carrer.
A partir d’aquí van iniciar d’un
dispositiu basat en el tacte i que ja han
provat amb membre de la Fundació
ONCE.
A banda d’aquest premi, el sistema ha
guanyat altres distincions, algunes amb
dotació econòmica, que han ajudat a
patentar el sistema i cobrir despeses.
Segons el professor Ivan Nadal els
premis suposen «una motivació per
tirar endavant i una forma de conèixer
gent del sector i continuar millorant».
Tot i així lamenta la manca de suport
que reben els estudiant preuniversitaris.

El 94% d’alumnes de l’IES Argentona
aproven la selectivitat
A finals de juny es van donar a conèixer els resultats de la selectivitat
d’enguany. A Catalunya, quasi el 97% dels joves que s’hi van presentar van
aprovar. A Argentona el percentatge va ser una mica inferior, del 94%. Tot
plegat tenint en compte que aquest ha estat l’any en què s’hi ha presentat
més joves d´Argentona. L’Estefania Lombardo, amb un 8,2, i l´Ignasi Merino,
amb un 7,95, han estat els estudiants que han tret millors notes.

reportatge
reportatge

Josep Lladó i Lluís Serra nomenats
predilectes d’Argentona
El ple extraordinari celebrat el 8 de juliol va aprovar el nomenament de
dues personalitats de la vila com Josep Lladó Pascual
i Lluís Serra Vives, com a
fills predilectes d’Argentona. La iniciativa va arribar
a la Sala de Plens impulsada per diverses entitats i ciutadans que van
instar al consistori a reconèixer la tasca de tota
una
vida
en
favor
d’Argentona, la seva
cultura, el seu patrimoni i
la seva gent. Aquí en
repassem alguns apunts
biogràfics.
Josep Lladó Pascual va néixer a el 25
de juliol de 1933. Fa més de seixanta
anys que escriu una poesia de qualitat,
cultivant i enriquint la nostra llengua.
Ha estat premiat amb el Premi de la
Flor Natural en 1970 i amb
l’Englantina en 1972, dins els Jocs
Florals de Muntanya. En els Jocs
Florals de Lliçà de Vall, va obtenir
el 1999 la Viola de Plata, el 2002,
la de Flor Natural, l’Englantina, el
2003. Aquest gran nombre de
premis en els Jocs Florals de
Muntanya i de Lliçà de Vall, li
valgueren el mestratge en Gai Saber
dels respectius consistoris.
També ha obtingut premis en el camp
de la narrativa per les obres «Viatge a
les Amèriques en una sola nit», al
concurs literari de Mataró i Maresme
(1972), i per «Capvespre de Tardor»
en el Concurs de Contes Memorial
Fernando Rodríguez i Contreras
(1998)

Ha publicat tres llibres de poemes:
«...dels meus silencis» (1959), «Entre
l’alba i el capvespre» (1975) i «Vanitat
de vanitats» (2003). També és l’autor
dels vuit poemes que integren la «Suite
Poemàtica Musical d’Argentona». Per
últim, amb el suport del Centre
d’Estudis Argentonins Jaume Clavell
(CEAJC), ha publicat «Recull
enciclopèdic d’Argentona».
Simultàniament a la creació literària,
Josep Lladó ha participat de manera
activa en la vida ciutadana, associativa
i cultural del poble com a soci amb
guardó d’honor del CEAJC, president
del Cineclub Argentona i essent
regidor de Cultura de l’Ajuntament.
Lluís Serra i Vives, va néixer a
Argentona el 3 d’octubre de 1930. «El
moreno», tal com se’l coneix
popularment, va publicar el seu primer
poema quan tenia 21 anys, al Butlletí
Argentona. Va fer i dirigir teatre al
Centre Parroquial, va contribuir a
trencar la rigidesa del règim franquista

dins la Penya del Llanto, va recuperar
la bandera i tradició dels Tres Tombs i
també se’l recorda com el xofer de la
primera ambulància del poble amb
Creu Roja.
Però la seva activitat és incansable i
actualment manté la seva contribució
a la restauració de les deus d’aigua
amb el Grup de les Fonts i participant
del Museu de la Pagesia.
Coneixedor les antigues tradicions i
història del poble, sempre disposat a
compartir amb tothom el seu
coneixement, participa a Ràdio
Argentona amb el seu «Racó de
l’Oncle» dins el programa «Notxas de
nit».Ha fet un treball extraordinari de
recerca de les tradicions, costums i
històries argentonines, i ha publicat el
llibre Quan Argentona era de pagès.
També compta amb el títol de soci
d’honor del Centre d’Estudis
Argentonins Jaume Clavell per la seva
gran contribució a l’entitat i a la cultura
i memòria d’Argentona.
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cultura
CULTURA

Set dies de Festa Major
Música, teatre, foc, gegants,
els actes de la Garrinada,
activitats esportives i espectacles familiars conformen a grans trets la programació de la Festa Major
de Sant Domingo 2015 que
enguany també tindrà
diverses sorpreses. Una
festa que omple d’alegria el
municipi durant set dies
gràcies a la feina d’entitats,
voluntaris i el mateix
Ajuntament.
Música
Música. Les notes musicals no poden
faltar i enguany arriben de diferents
estils. Els argentonins podran gaudir
de concerts tan diversos com els que
proposen els joves de la Garrinada
amb Itaca Band, La Sra. Tomasa,

Miquel del Roig, Auxili,
Boicot, Ebri Knight, Dj
Domingo el Gran o els
The Penguins i el seu
reggae per xics. També hi
haurà la música de tota la
vida al concert de Festa
Major que enguany anirà
a càrrec de la Principal de
la Bisbal i els concerts a
Can Doro de les cantants
Maria Lamata Septet i el
duet format per Àngela
Suarez i David Txes. El
gospel tampoc faltarà i
arribarà dels components
de l’Argentona Cor de
Gospel i els seus convidats, el grup Amazing
Gospel. Les versions del
grup «Mala Vida» faran
les delícies del públic de
mitjana edat amb temes
de Hombres G, Radio
Futura, Duncan Du i
altres grans de l’escena
pop espanyola.
Tradició
radició. La colla
gegantera d’Argentona
és un element indispensable per la celebració de
la Festa Major i la família
de gegants i capgrossos
sortiran en cercaviles per
tot el poble. A més,
aquest any els gegants
també estaran acompanyats per la companyia
Xarop de Canya i la
Companyia Cíclicus, que
impregnaran de teatre i
circ les cercaviles.
Pels més tradicionals, la
vigília de Sant Domingo,
a Can Doro, es proclamaran els nous representants del Pubillatge. I
el dia del patró d’Argentona hi haurà, com cada
any, la posta dels càntirs
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de l’any, la Concentració dels
Domingos i l’Ofici en honor a Sant
Domingo de Guzmán a l’església de
Sant Julià.
Tot i que la Fira de Ceràmica i Terrissa
ja no formi part de la Festa Major, el
càntir continuarà sent el protagonista
d’aquests dies; no faltarà la
benedicció de les aigües i dels càntirs
de l’any i la tradicional aixecada de
càntirs.
Pel que fa al foc, la novetat arriba de
la secció infantil dels Diables
d’Argentona, els Banyetes, que
enguany tindran un correfoc creat
exclusivament per ells i una sorpresa
per a grans i petits. Es tracta d’un dels
secrets més ben guardats d’aquesta
festa i és que Argentona tindrà una
nova bèstia de foc.
Activitats familiars
familiars. Aquesta és una
aposta que es vol potenciar des de fa
uns anys i enguany no és diferent ja
que hi ha moltes propostes culturals
pensades per a un públic familiar. I
per fi s’ha trobat un lloc per dedicar-

cultura
CULTURA

lo a aquestes activitats: la Plaça de
l’Església. Entre les propostes d’aquest
any destaquen els espectacles infantils,
que aniran des de l’animació
participativa de Jaume Barri fins a la
màgia que ens portarà Charlie Mag
per acabar d’arrodonir la festa. Però
pels més inquiets també hi ha els
tallers interactius de «L’estrany viatge
del Sr. Tonet». A més, com cada any,
l’aigua també serà un dels
protagonistes de la diversió pels més

petits amb la xeringada familiar i festa
de l’escuma.
Esports
Esports. El moviment és una part vital
de la Festa Major, per això aquest any
no hi faltarà la Cursa Popular, que ja
celebra la seva trenta-sisena edició.
Però si els cinc quilòmetres al voltant
d’Argentona encara no ha esgotat
totes les forces, el dia següent torna
la Pedalada Popular, amb onze
quilòmetres de recorregut.

Teatre. L’espectacle tindrà especial
importància a les festes d’enguany. Les
propostes són variades: pels més tradicionals hi haurà una representació
teatral a La Sala de mà de T-Atranco
Teatre. També hi haurà propostes pels
amants dels ninots i titelles, a càrrec de
la Cia. David Berga i de Txo Titelles. I
per últim, els amants del clown i el circ
també tindran la oportunitat de gaudir
d’un Teatre-Show d’improvisa-ció i festa
de Guillem Albà & The All in Orchestra.

Novetats al Voluntariat
La Festa Major d’aquest any potenciarà la figura del
voluntari. L’Ajuntament ha decidit incentivar als
argentonins a fer de voluntaris de la Festa de Sant
Domingo donant punts a les entitats que aportin més
col·laboradors.
Aquests punts es tindran en compte a l’hora d’atorgar
les subvencions municipals. Cada entitat podrà
aconseguir fins a vint punts, si és cultural, i fins a vint-icinc si es tracta d’una entitat esportiva, segons ha explicat

la coordinadora de Voluntaris, Montse Terricabres.
Els punts són una de les novetats que s’han introduït aquest
any per motivar al voluntariat, però també n’hi ha hagut
una altra de logística. Enguany per inscriure’s com a voluntari
només calia omplir un formulari online al web argentona.cat.
Les activitats que precisen més voluntaris durant la Festa
Major són aquelles en espais oberts, com ara el Castell de
Focs Artificials, la Cursa i la Pedalada Popular i també els
correfocs, perquè hi ha més risc que en altres esdeveniments.
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Argillà 2015, canvi notable
La Fira Internacional de Ceràmica
d’Argentona, Argillà 2015, es va
celebrar durant el cap de setmana del
3, 4 i 5 de juliol. El director de la Fira
i del Museu del Càntir, Oriol Calvo,
va explicar a Ràdio Argentona el
mateix diumenge a darrera hora que
«ha sigut un any complicat, tot era
nou, hem lluitat contra elements com
una onada de calor sobtada que no
ens ha ajudat massa, ha costat molt i
divendres estàvem molt amoïnats però
el dissabte es van esvair els nostres
dubtes quan vam veure que la gent
havia respost tant i tant bé i que venien
de forma exclusiva, sense Festa Major,
a la Fira. El públic ha anat venint de
forma pausada que també és un
aspecte positiu perquè han pogut
veure les parades de forma més
tranquil·la que durant la Festa Major
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però ha costat; hi ha elements que ens
preocupen però també hi ha molts
altres elements positius que ens
mantenen esperançats amb aquest
nou format de fira».

Hi ha aspectes
que ens preocupen
però també
elements
positius respecte
aquest nou
format
de la fira
El regidor de Cultura, Àngel Puig, va
explicar que «falta escoltar els
ceramistes i les seves valoracions així

com el nivell de vendes que és un bon
termòmetre per saber com ha anat;
hi ha valoracions positives i d’altres
que no, en part per la calor, però sí
que de 19h a 21h ha vingut molta
gent.»
Aquest balanç es feia sense tenir dades
econòmiques de vendes i sense haver
valorat les enquestes que es van
passar als 85 expositors que hi van
participar de tota Europa. De totes
formes, ja s’han vist algunes coses a
millorar com la distribució de les
parades, ja que a la Plaça Nova no
van funcionar, i aconseguir més difusió
nacional. Pel que fa al públic, segons
Calvo «s’ha vist públic general però
també un de molt interessat en
ceràmica i hem rebut felicitacions de
gent vinculada a aquest sector que ens
han dit que s’ha vist un canvi notable.»

FOTOS: BERNAT CORTÈS VERDALET
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FESTES

JUL - AGO 2015

13

coses de la vila
COSES DE LA VILA

La rehabilitació de la casa Puig
i Cadafalch començarà a la tardor
A mitjans de juliol es va aprovar, en un ple
extraordinari, el projecte executiu per a la primera
fase de la rehabilitació de la casa Puig i Cadafalch
que ha elaborat l’arquitecta Mercè Zazurca. Aquesta
actuació, pressupostada en 260.330 euros, es durà
a terme gràcies a una subvenció de 250 mil euros
de la Fundació La Caixa, i una de 52.340 euros de
la Diputació de Barcelona. El consistori ha iniciat la
licitació dels treballs amb la previsió que s’iniciïn de
cara la tardor i s’allarguin deu mesos. La primera
fase de les obres assegurarà el tancament de l’edifici
i la seva impermeabilització, tant de la coberta com
de les terrasses, per evitar filtracions d’aigua i la
degradació de l’immoble.

Les rutes guiades tornen a despertar
l’interès per la història d’Argentona
Gairebé un centenar de persones han participat al cicle de
rutes guiades, organitzades
pel SEMPRE, per conèixer la
història, l’arquitectura i
l’entorn natural d’Argentona.
Les quatre sortides, organitzades pel SEMPRE, s’han
repartit de maig a juliol i han
resseguit des del patrimoni
modernista fins a les fonts,
passant pels camins romans
que es poden visitar a la
Collada de Parpers.

14
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El ple extraordinari celebrat,
el passat 8 de juliol, va aprovar una moció, a proposta
d’ERC, en favor de la laïcitat
de les administracions públiques i l’Ajuntament d’Argentona.
Dotze regidors van votar a
favor del text (ERC, CUP, PSC
i ICV i dos regidors de Tots x
Argentona), tres ho van fer
en contra (dos regidors de
Tots per Argentona i un del
PP) i dos es van abstenir (Tots
x Argentona). El text aprovat
comportarà que els càrrecs
electes no podran assistir a
actes religiosos en qualitat de
representants de la corporació o municipal. Per resoldre
els conflictes que pugui generar la moció, es va acordar
crear una comissió que revisarà la participació del consistori en els actes religiosos.

Certificat
digital idCAT a
l’Ajuntament
falta foto

El nou alcalde es redueix el sou un 40%
L’alcalde d’Argentona, Eudald Calvo (CUP),
s’ha reduït un 40% el sou. Aquest càlcul
s’ha fet sobre la base que cobrava l’anterior
batlle, Ferran Armengol, els dos primers
anys de mandat, i que pujava a uns 44.000
euros bruts anuals. Els dos darrers anys de
govern, Armengol no va cobrar sou com a
alcalde, ja que es va jubilar de la seva feina.
Calvo rebrà una retribució anual d’uns
26.605 euros bruts anuals, o el que és el
mateix: 1.460 euros nets al mes en catorze
pagues. Tot i això, es contempla que la
massa salarial de l’Ajuntament d’Argentona
pujarà prop de 70.000 euros, aproximada-

Argentona,
consistori laic

ment, ja que dels set regidors del govern
quatre tindran una major dedicació que el
mandat anterior, passant així dels més de
93.000 euros aproximats als prop de
160.000 euros.
Els sous de l’Ajuntament d’Argentona van
haver de ser aprovats amb el vot de qualitat
de l’alcalde, ja que tant Tots per Argentona
(TxA) com el PP hi van votar en contra,
mentre que ERC es va abstenir. En el mateix
ple es va acordar crear una comissió per
consensuar les retribucions dels càrrecs
electes abans de l’aprovació del pressupost
municipal vinent.

Des del passat 1 de juliol
l’Ajuntament tramita el
certificat digital idCAT, Es
tracta d’un identificador
digital que garanteix la
identitat de les persones a
Internet i que permet, entre
d’altres, fer operacions amb
diferents administracions de
forma confidencial perquè
es tracta d’una eina emesa
pel Consorci Administració
Oberta de Catalunya Consorci AOC.
L’idCAT també permet
signar correus, documents
electrònics i formularis web.
De fet, sense aquesta
signatura electrònica els
tràmits telemàtics no tenen
validesa.

coses de la vila
COSES DE LA VILA

Èxit d’inserció laboral entre els
alumnes del curs d’Activitats de Venda

El Centru evita
el tancament

Deu dels quinze alumnes del curs
d’Activitats de Venda, organitzat pel Servei
de Promoció Econòmica (SEMPRE), han
trobat feina un cop finalitzada la formació.
La majoria han estat contractats per les
empreses on han realitzat les pràctiques
- Automòbils Granados, Cortefiel i Abacusperò alguns han trobat feina en altres
empreses.
Elena Cerdà, tècnica de formació del
SEMPRE, explica que l’alt nivell d’inserció
es deu a que «les empreses han valoren

que els treballadors s’hagin format, però
també hi ha tingut influència la reactivació
del mercat de treball».
Actualment el sempre té en marxa un curs
d’Operacions Auxiliars de Serveis
Administratius i Generals que s’imparteix
a l’Espai jove del Cros a un total de quinze
alumnes. Tots ells obtindran un certificat
professional del Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC). L’obertura d’inscripcions
per a nous cursos de formació està prevista
pels mesos de setembre i octubre.

La Tardor Literària s’aboca a la novel·la
negra

El Centre d’Estudis Argentonins Jaume Clavell (CEAJC) ens proposa els deures d’estiu
fent pública la llista de les quatre novel·les que centraran la Tardor Literària. Aquest any
els quatre títols escollits disseccionen el crim i el misteri. Es tracta de: La penitència de
l’alfil, de Rafa Melero; Dibuix a les fosques, de Jaume Benavente; L’amant xinès, de
Margarida Aritzeta; i Els últims dies del general Prim, de Francesc Puigpelat. Aquestes
obres es debatran amb els seus autors els dies 8, 15, 22 i 29 d’octubre.
La Tardor Literària sempre s’acompanya d’una sortida. Aquest cop el CEAJC proposa
visitar Reus, la ciutat del general Prim.

La Junta del Centre Parroquial d’Argentona va respirar alleugerida després de
la reunió mantinguda el
passat 17 de juny amb el
nou alcalde d’Argentona,
Eudald Calvo (CUP), en la
que es va acordar concedir
una pròrroga a l’entitat per
tal d’adequar les instal·lacions a la legislació vigent.
Els responsables del Centro
entraven a la trobada amb
angoixa, ja una setmana
abans havien rebut una notificació que els instava a
cessar tota activitat a partir
del 22 de juny.
La notificació, signada per
l’anterior alcalde, Ferran Armengol, venia motivada per
un informe elaborat pels
serveis tècnics municipals
que requereix una llarga
llista de reformes a les instal·lacions del Centro que
no s’han dut a terme a causa del seu elevat cost
econòmic. Entre les principals actuacions s’hi troben
la instal·lació de barreres
ignífugues i la rehabilitació
de la coberta del teatre.
L’alcalde va pactar amb
l’entitat una pròrroga per
dur a terme les adequacions
a les instal·lacions i, al
mateix temps, donar suport
tècnic i econòmic al Centro
Parroquial per tal de donar
compliment als requeriments legals.
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L’Arxiu Municipal amplia el
seu fons Puig i Cadafalch
Fruit del buidat de la Casa Puig i Cadafalch, l’Arxiu
Municipal Jaume Clavell i Nogueras disposa d’un
conjunt de 220 plaques de vidre amb fotografies
estereoscòpiques. Aquest material necessita tasques de
restauració i un tractament especial de neteja per poder
emmagatzemar-les en contenidors definitius i rebre un
tractament arxivístic per poder ser consultat. Aquestes
tasques es realitzaran mitjançant el suport econòmic
de la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de
Barcelona.

Donacions particulars
Per altra banda, en els darrers mesos, l’Arxiu Municipal
ha rebut quatre donacions de ciutadans particulars que
segons la responsable de l’arxiu, Gemma Bravo, «per
la seva significació mereixen ser difoses perquè tothom
que les vulgui les pugui consultar». Es tracta de
documentació relativa al Club de Bàsquet Argentona
(CBA), a la masia de Can Serra Lladó i sobre les
personalitats de Francesc Burniol i Esteve Albert.
La família Burniol ha donat 24 llibretes amb escrits
diversos, així com la cèdula personal i el certificat amb
la relació de notes obtingudes pel mestre. L’argentoní
Joan Pannon ha donat una col·lecció fotogràfica i fons
bibliogràfic relatius a Esteve Albert i Corp. Es tracta
d’una de les col·leccions bibliogràfiques més àmplia
sobre l’Esteve Albert que pot trobar als centres
d’informació de la Xarxa de la Diputació de Barcelona.
La informació sobre la masia de Can Serra de Lladó la
va aportar Carles Bas i consta de documents i fotografies
familiars d’aquesta masia desapareguda. Per últim, la
Comissió Organitzadora de l’exposició «1953-2003,
50 anys de bàsquet a Argentona», que es va fer l’any
2003, ha donat a l’Arxiu Municipal còpies de fotografies
i documents dels darrers 50 anys de la història del Club
de bàsquet d’Argentona.
Totes aquestes donacions nodreixen un fons documental
que, en els darrers anys ha fet un esforç per digitalitzarse. Ja es poden consultar en format digital els
documents més consultats com són els llibres d’Actes
dels Plens de l’Ajuntament, des del 1881 fins al 2006,
97 pergamins del Fons Desboc, el Cadastre de 1732 i
els Llibres Sacramentals de l’Església de Sant Julià.
D’aquests últims en destaquen els Llibres de Matrimonis
(1567-1953), Llibres de Defuncions (1508-1966),
Llibres de Baptismes (1826-1956), Llibres de
Confirmacions (1642-1942) i Llibres de Confessions
Pasquals (1568-1609).
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Horari de consulta més ampli
Les consultes de l’arxiu es poden fer al mateix Arxiu
d’Història Municipal o a la Biblioteca Municipal demanant
cita prèvia a arxiu@argentona.cat.
Els horaris d’obertura d’aquests dos equipaments durant
aquest estiu seran:
Arxiu Municipal, els dilluns de 9h a 13h i els divendres
L’Arxiu
de 9h a 12h 30.
La Biblioteca Municipal,
Municipal els matins de dimarts a divendres
de 10h a 13h, i les tardes de dilluns a divendres de 16h a
20:30 h.

esports

ESPORTS

Argentona, planter per
la natació sincronitzada
El Centre Natació Sabadell va acollir
el darrer cap de setmana de juny el
Campionat d’Espanya de natació
sincronitzada. En aquesta competició, l’equip de l’AE Sincro Mataró
va aconseguir el tercer lloc en la
modalitat d’equips en la categoria
infantil. L’equip, entrenat per Carla
Rodríguez i Paula Vega, està format
per: Vanesa Ligos, Estel Ferreras,
Oriana Carreras, Julia Tortosa,
Maria de Santos i per les argentonines Laura Garcia, Laura Cano,
Paula Albertuz, Bruna Busquets i Ivet
Estrader.

Abril Conesa, una
promesa de la selecció
espanyola
Una altra argentonina, Abril Conesa Prieto, també va participar en
aquest campionat amb el seu
equip, el Club Natació Granollers,
amb qui va quedar segona d’Espanya. En la categoria de duos,
ella i la seva companya, Natalia
De La Nuez, van quedar segones
d’Espanya. Aquesta argentonina
de 15 anys ha cursat 3r d’ESO al
Centre de Tecnificació Joaquim Blume on ha passat tot
l’any combinant
estudis amb prop
de 8 hores d’entrenament diari.
Aquesta preparació
ha servit a l’Abril
per aconseguir un
dels reptes que
s’havia marcat, que
és participar a la

19a Mongetada Blanc i Blava
La Penya Espanyolista d’Argentona va celebrar, el 5 de
juliol, la 19a edició de la Mongetada Blanc i Blava. A la
trobada hi va anar l’actual president, Joan Collet, que va
estar acompanyat per altres presidents i pel nou alcalde,
Eudald Calvo.

Copa Comen de Natació Sincronitzada amb la selecció
espanyola de la seva categoria,
la infantil, i que es celebra a
Itàlia durant la primera setmana
d’agost.

45è aniversari de la Penya
Barcelonista
La Penya Barcelonista va celebrar, el
21 de juny, el seu
45è aniversari amb
un dinar de germanor que va aplegar
120 persones. La
Copa del Rei i la
Champions d’enguany van estar presents durant l’arrossada quan es va
fer un reconeixement a tots els presidents que ha tingut
l’entitat durant aquests anys així com a tots els socis. Dos
dels participants van guanyar dues entrades per anar a
veure el Barça en el proper Trofeu Joan Gamper.
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l’espitllera històrica
Un vilatà tan desconegut com exemplar,
l’Oleguer Carles i Lladó
Als once del Maig de mil vuit
cents cuaranta vuit en la Parroquia de Sant Julià de Argentona. Bisbat y Provincia
de Barcelona, jo abaix firmat
Vicari de la mateixa he batejat solemnement a un noi
que nasqué dos dias antes,
fill legítim y natural de Salvador Carles y Ribas pages
natural de esta y de Teresa
Lladó y Maynou conyugue
natural de Collsabadell y
habitants en la present Parroquia. Sient los avis paterns
Francesch Carles pages de
esta y Josepha Serra conjugue de Sta. Coloma de Basos,
y los maternos Francisco
Llado pages de Mollet y
Antonia Maynou de Collsabadell conyugues. Se le posaren los noms de Oleguer, Joaquim, Pere Martir, y foren
padrins Oleguer Lladó pages
natural y habitant de Collsabadell y Joaquima Carles,
muller de Joaquim Monteis,
natural y habitant de la present, als cuals he advertit lo
parentiu espiritual y obligacions que per ell contrahuen.
Testimonis: Miquel Güell
sastre de Llinàs y Joaquim
Monteix, braser de esta.
I per que consti ho firmo,
Anton Canudas Prevere
Vicari.
A los «veintidos de Enero» de
mil novecientos veinticuatro el
infrascrito cura párroco de
San Julián de Argentona,
obispado de Barcelona, mandó dar sepultura eclesiástica
al cadáver de Olegario Carles i Lladó, soltero, de edad
setentaicinco años, hijo de los
consortes Salvador Carles
Ribas y Teresa Lladó Mainou,
todos naturales de esta.
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Falleció de muerte natural a
la una de la tarde del día anterior, en el Torrente Ballot.
Recibió la extremaunción. No
testo. Y por ser así lo firmo.
El tildado leáse: veintitres de
Febrero.
Francisco Botey Prevere
Párroco.1
Aquestes dues anotacions
fan referència a un personatge anomenat Oleguer
Carles i Lladó. Entre el naixement i la defunció descrites
han passat 75 anys i, entremig, poc sabem del seu periple vital. Sabem, per exemple, que l’Oleguer va veure
com els seus pares i germans
morien i que no es va casar
mai. El podem imaginar, fent
vida de conco, fent-la petar
a la paret de les mentides
desprès d’haver laborat de
bracer o de pagès. Es va lliurar d’anar quintat. En desconeixem el motiu però, tal
com funcionava el sistema
de quintes d’aquella època,
la seva acció hi podia tenir
a veure i es va guanyar la
redempció amb tota justícia.
En la distribución de premios
á las acciones virtuosas
verificada últimamente en
Barcelona, se confirió el de
1000 rs. y un honorífico diploma al niño Olegario
Carles, natural de Argentona, y de edad de catorce
años, por el siguiente hecho
heroico:
En uno de los días de setiembre del año último, tuvo la
imprudencia de abalanzarse
hacia la ribera de Argentona
un niño de once años, en
ocasión que bajaba muy crecida. La corriente le arrebata,
lanzan un grito de horror

cuantos
se hallan allí
presentes; pero
solo el
n i ñ o
Carles
toma la
heroica
resolución de
arrojarse al agua para salvar
á aquel infeliz. Ambos niños
quedan envueltos por la
caudalosa corriente, y los
espectadores creen que son
dos las víctimas de las aguas;
vuelven á aparecer para
desaparecer luego, hasta
que por fin llegan ambos casi
exánimes á la orilla, teniendo
Carles fuertemente asido al
otro niño, sin que ni la
esperanza de poder salvar
mejor su propia vida le
impulsara á soltarle un solo
instante.
Que el nombre de Olegario
Carles sea conocido por
cuántos niños concurren a las
escuelas, y su noble acción
admirada por esas almas
tiernas á quienes pueden
ofrecerse este nuevo y grande
ejemplo de abnegación y
virtud.2
L’acte de lliurament es va
celebrar el dia 19 de
novembre de 1863 i
s’emmarcava dins de tot un
seguit d’esdeveniments,
instaurats per Ferran VII, que
commemoraven el natalici
de la seva filla la reina Isabel
II. Un d’aquests actes
l’organitzava la Sociedad
Económica Barcelonesa de
Amigos del país, entitat que
inicià les seves activitats l’any

1822 i que encara funciona
a l’actualitat. Aquell dia, sota
la presidència del senyor
Martín de Foronda y Viedma,
un militar que va ser un breu
temps governador civil de la
província de Barcelona, el
secretari de l’entitat, José
Mestre y Gabanes, fou
l’encarregat de glossar i
explicar als assistents les
accions heroiques de les
persones que «se habían
distinguido por sus acciones
benéficas, ó por sus notables
actos de economía y
previsión». Va ser un discurs
extens que «cautivó la
atención del auditorio, con
una interesante reseña de las
acciones heroicas, o de los
actos altamente meritorios
que iban a premiarse».3 El
premi que recollí l’Oleguer
era un accèssit del primer
premi de 1000 rals.
Jordi Pinart i Pradal
1
Arxiu de la parròquia de sant
Julià d’Argentona. Llibres de
baptismes i d’òbits.
2
«Variedades». Anuario de primera
enseñanza. (1863). La notícia es
publica a altres mitjans com a El
contemporáneo, La España o El
Clamor público.
3
Almanaque del Diario de
Barcelona para el año 1865.
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«No tenim pressupost»

S’ha creat una
comissió política
per debatre
salaris i
dedicacions
Uns veïns es queixaven, durant la celebració del Ple municipal del dia 8 d’aquest
mes, que la jardineria pública
era molt deficient i que això
no era culpa dels 4 jardiners
que fan el manteniment. El
problema està en que 4 jardiners són pocs i s’hi destinen
menys recursos econòmics
dels que caldria per tenir-la
com cal. El nou Regidor d’Es-

pai Públic va contestar-li que
tenia tota la raó i que el problema només era econòmic,
que no hi havia pressupost
per a més!
En el mateix Ple el Govern del
qual forma part aquest Regidor, va decidir augmentar
la partida destinada als seus
sous i als costos de la seva
seguretat social en 25.000
euros per al període que va
des d’ara fins a final d’any.
Podem veure, doncs, que les
voluntats polítiques són molt
importants a l’hora de prendre les decisions.
El tema de les retribucions i
dedicacions dels Regidors és
recurrent cada vegada que hi
ha eleccions, amb discussions entre els que estan al
Govern i els grups que estan
a l’oposició. Abans hem comentat que d’aquí a final

d’any aquest Govern ha encarit els seus costos salarials
en 25.000 euros, però hem
de dir que si no hagués estat
per la intervenció de Tots per
Argentona, amb acord amb
el grup d’ERC, aquest import
hagués estat de 45.000 euros
en aquest mig any. La seva
proposta inicial modi-ficava
els costos salarials en 90.000
anuals, passant de 190.000
a 280.000 euros.
Volem destacar un fet important, i és que amb el pacte
de CUP, PSC i ICV han fet un
govern en minoria (7 regidors d’un total de 17). Un
pacte el qual Tots per Argentona no aprovem. Però té un
component positiu: que no
poden fer sempre tot el que
vulguin en els temes importants. I l’augment de costos
salarials és un tema impor-

tant que ha hagut de ser tractat en un Ple. I ha estat aprovat únicament amb els seus 7
vots, amb el vot de qualitat
de l’Alcalde, ja que la resta
de grups no l’han aprovat (3
abstencions d’ERC, 1 en contra del PP i 6 en contra de
TxA).
I el més important: s’ha acordat crear una Comissió integrada pels sis grups polítics
municipals per acordar criteris
de retribució salarial i
dedicació política, que
hauran d’estar a punt per ser
aprovats cara el pressupost de
l’any vinent.
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

Quins set sous

Quina és la
retribució justa
d’un alcalde i sis
regidors d’una
població de
12.000
habitants?
Tot i tractar-se d’una ciència
exacta, les matemàtiques,
segons com es llegeixin,
s’interpreten de maneres
molt diferents. Quina és la
retribució justa d’un alcalde
i sis regidors d’una població
de 12.000 habitants?

Amb plena consciència de la
realitat econòmica que ens
envolta, molt sovint escandalosa, el codi ètic de la CUP
fixa que la quantitat que han
de percebre els seus càrrecs
públics és de dues vegades i
mitja el salari mínim, o sigui,
648’60euros nets x 2’5, en
catorze pagues. Total, poc
més de 1.600 euros mensuals. És poc? Massa?
Depèn, sobretot, de la dedicació. A diferència d’anteriors consistoris, l’equip de
govern actual ha compromès tot el seu temps laboral
al municipi, malgrat que,
formalment, hi destinarà
entre el 75% i el 85% de la
jornada de treball, és a dir,
entre 28 i 32 hores a la
setmana (amb una única
excepció).

En aquest Cap de Creus hi
veureu consignat el nostre
sou, el mateix tant per a
l’alcalde com per als regidors amb dedicació exclusiva, que acaba sumant una
quantitat lleugerament
superior a la d’anteriors
equips de govern argentonins. La massa salarial per
aquest concepte, doncs,
augmenta en prop de
20.000 euros anuals. Val la
pena?
La CUP considera que sí, i
sense dubtar-ho. La dedicació exclusiva de gairebé
tots els regidors tindrà com
a conseqüència la desaparició dels càrrecs de
confiança, prou freqüents
fins fa ben poc, perquè el
nostre compromís és no
contractar-ne cap. A més, és

prioritari promoure els treballadors de la casa gran
perquè demostrin que valen
molt més del que han pogut
demostrar fins ara.
Som conscients que ens
esteu observant amb lupa,
i feu bé. Però fixeu-vos també en el sou que hem assignat al nou alcalde, compareu-lo amb les dels anteriors i feu el mateix amb les
retribucions dels de pobles
semblants al nostre: comprovareu que és molt més
baix. Ho assumim de gust
perquè és una quantitat
digna, adequada al sentit
comú. Rebaixar-la més fóra
precaritzar la nostra feina.

@CUPArgentona
argentona@cup.cat
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Ajuntaments laics

La laïcitat és
garantia per a la
llibertat religiosa
i de pensament
de totes les
persones, tant si
s’identifiquen
amb algun credo
com si no, en
igualtat de
condicions

El Ple municipal ha aprovat
aplicar els principis de la laïcitat, en el sentit de separar les
actuacions pròpies de la gestió municipal de qualsevol
manifestació de caràcter confessional, i nomenar una comissió que haurà d’elaborar
uns criteris per adaptar els actes que puguin tenir valor patrimonial, com ara la renovació del vot de poble, i en què
participava l’ajuntament,
amb la concepció de laïcitat.
La laïcitat és la separació o
distinció entre poder polític i
les diferents confessions religioses, en el sentit que aquestes institucions no s’identifiquen amb cap opció religiosa, ni tampoc amb l’ateisme
ni amb l’agnosticisme, i que
cap creença religiosa ni cap
d’aquestes opcions de pensa-

ment no ha d’imposar-se a
través del poder polític.
La laïcitat, entesa d’aquesta
manera, s’allunya d’un laïcisme bel·ligerant contra les
religions. La laïcitat és garantia per a la llibertat religiosa i
de pensament de totes les
persones, tant si s’identifiquen
amb algun credo com si no,
en igualtat de condicions.
Tal com recorda la Declaració
Universal de Drets Humans
en l’article 18, el dret a la llibertat religiosa inclou la llibertat de tenir o adoptar una
religió o creença, així com la
llibertat de manifestar la pròpia religió o creença, individualment o col·lectivament,
en públic o en privat, per mitjà de l’ensenyament, la pràctica, el culte i l’observança. En
aquest sentit, la interpretació

de l’article 18 realitzada pel
Comitè de Drets Humans de
l’ONU, assenyala que aquest
article
protegeix
les
conviccions teistes, no teistes
i atees, així com el dret de no
professar cap religió o
convicció.
Per tant, l’aconfessionalitat o
la laïcitat no significa menystenir, ignorar o canviar la
consciència religiosa de ningú, sinó simplement mantenir
relacions respectuoses amb
les expressions institucionals
de les diverses creences i conviccions i assegurar que cap
creença o institució religiosa
s’apoderi de l’espai públic en
el qual es manifesten les diverses creences.
Us desitgem una bona Festa
Major!

Èxit d’Argillà Argentona

Felicitem els
membres del
Patronat del
Museu del Càntir
per la iniciativa,
l’empenta i la
valentia de
proposar el canvi
Aquest estiu viurem una festa
major diferent, per primera
vegada en molts anys, la
Festa Major de Sant Domingo no estarà acompanyada
de la Fira Internacional de
Ceràmica, la qual cosa,
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d’una banda és positiu, ja
que podrem gaudir de la
Festa del Càntir sense que
hi hagi tanta gent al carrer, i
de l’altra és negatiu, ja que
possiblement la trobarem a
faltar, en aquest cas trigarem, si fa o no fa, el mateix
temps a acostumar-nos al
nou paisatge com el que
vam trigar a acostumar-nos
a l’anterior.
En qualsevol cas, el trasllat
de la Fira de la Ceràmica no
respon a la necessitat de
viure una Festa Major més
tranquil·la, respon sobretot
a la necessitat de reinven-tarnos, respon a la neces-sitat
de millorar una fira que
darrerament s’havia quedat
estancada pel que fa a la
quantitat i qualitat dels
expositors i de retruc en el

públic que hi participa. Pel
que fa als expositors, enguany ja hem pogut veure
un canvi important: més paradistes i més diversitat de
peces, però pel que fa al
públic, segura-ment encara
haurem d’esperar un temps
per arribar a un nombre de
visitants òptim per a les dimensions de la nostra fira,
tot i això el nombre de visitants que hem tingut, malgrat el canvi de dates i
l’onada de calor que vam
patir aquell cap de setmana
ha estat prou important, cosa que fa preveure l’encert
del seu avançament.
Aprofitem aquest espai per
agrair i felicitar els membres
del Patronat del Museu del
Càntir per la iniciativa,
l’empenta i la valentia de

proposar aquest canvi.
Volem posar de manifest,
aprofitant l’exemple de la
Fira de la Ceràmica, la capacitat de les organitzacions
i les comunitats per reinventar-se i reinterpretar-se com
una eina vàlida per assolir
els canvis necessaris per fer
evolucionar els col·lectius
organitzats, en el nostre cas,
el nostre muni-cipi, Argentona, que en molts aspectes
ha de perdre la por al canvi
per trobar nous horitzons,
noves fites i nous arguments
en la seva cerca de la millora
col·lectiva.
Bona Festa Major de Sant
Domingo!!
T. 667 18 29 93
argentona.socialistes.cat
argentona@socialistes.cat
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Hechos y no palabras

Defenderemos
una Argentona
con menos
gasto político y
lo seguiremos
defendiendo
siempre

Hace poco tuvimos el pleno
en el que se debatía sobre
los sueldos de los nuevos
regidores del equipo de
Gobierno. Nos resulta
curioso ver como este nuevo
equipo de partidos de
izquierdas nos saldrá más
caro a los argentonins que
el anterior gobierno. ¿Ésta
es su manera de hacer
política para la gente?. ¿Por
qué no destinan ese dinero
a políticas sociales?.
Nosotros seguiremos en
nuestra línea de reducir
gasto político, tanto bajando el sueldo de los
concejales como suprimiendo los teléfonos de los
grupos políticos. A estas
medidas le llamamos
políticas de hechos y no de

palabras.
La izquierda nos ha demostrado que son unos líderes
de la oratoria y la comunicación, pero a la hora de
gestionar el dinero de los
ciudadanos demuestran
todo lo contrario. Son expertos en déficit y paro.
Mientras el PSC-PSOE
habla de políticas sociales,
a la hora de la verdad no
las aplica. Fue el partido
que disparó los desahucios:
el 93% de las ejecuciones
hipotecarias provienen de
hipotecas firmadas durante
el gobierno de Zapatero.
Ellos aprobaron los desahucios exprés y ahora se
oponen a nuestras medidas
que han conseguido frenarlos (16.000 desahucios

evitados): se negaron hasta
diez veces a la dación en
pago.
La izquierda populista sea
a nivel municipal, autonómico o estatal, solo piensa
en sacar al PP de las instituciones, a diferencia de
nosotros que solo pensamos en sacar a los españoles de la crisis. Nosotros
seguiremos como siempre
hemos hecho, realizando
propuestas para solucionar
los problemas reales.

Nou govern i nova manera de governar

La confiança és
la clau del pacte
d’aquest nou
govern
En l’anterior article d’aquest
espai estàvem en negociacions per formar un nou govern municipal d’esquerres.
Ara, com tots sabeu, aquest
govern d’esquerres (format
per la CUP, PSC i ICV) ja és
una realitat.
Com serà aquest nou govern? En què es diferenciarà
dels anteriors? No ho podem
saber del cert, tenim quatre

anys al davant i poden passar
moltes coses; però de moment ja se li ha vist un nou
tarannà: el primer que ha fet
ha estat presentar-se al Cros
i també al conjunt de treballadors de l’Ajuntament. És una
bona declaració d’intencions.
S’ha decidit el cartipàs municipal. La distribució de carteres la podeu veure a la pàgina 22 d’aquest butlletí. Pel
que fa al nostre regidor, l’Àngel Puig, continuarà estant al
capdavant d’Educació, Cultura i Patrimoni i passarà a tenir
una dedicació del 85% de la
jornada laboral, enfront del
50% que tenia fins ara.
El nou govern també ha presentat un codi ètic i el programa del pacte de legislatura.
Aquest programa insisteix en
la transparència, la participació i la sinceritat, i afirma

que els tres grups polítics que
la formen tenen la intenció de
passar pàgina de la vella
política.
Lògicament aquest pacte és
resultat de la compaginació
dels programes respectius de
les forces que el conformen,
però un bon pacte de govern
no es pot bastir només amb
la confluència programàtica;
en tot cas aquesta confluència seria una condició necessària, però no suficient. Els
programes podien coincidir
amb els d’altres grups que no
formen part del govern, però
a l’hora d’emprendre un
trajecte comú tan impor-tant
com és una legislatura de
quatre anys, cal estar segurs
de tenir uns companys de
viatge en els que puguis
confiar.
La confiança és la clau

d’aquest pacte de govern. De
la mateixa manera que la
lletra del pacte insisteix en la
transparència, la partici-pació
i la sinceritat, és obvi que
aquestes qualitats també es
busquen en els companys de
govern.
Aquest nou govern té davant
uns reptes importants, no
només els de resoldre els
problemes que afecten la
nostra vila, sinó també el de
demostrar –si és que una cosa
es pot deslligar de l’altra– que
una manera diferent de
governar és possible. En
realitat, és amb la participació de tothom que hem de
demostrar que una nova
manera de fer política és
possible.
Bona Festa Major!
Facebook: Iniciativa Argentona
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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
(Entesa)

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
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Ajuntament d’Argentona

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

ABS Argentona
Tel. 93 756 10 92 i 93 756 11 38

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.

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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Roba i complements
argentonins

100%

Roba i complements fets a Argentona? Doncs sí, n’hem trobat de diferents estils i des
de gent que s’hi dedica de forma autònoma fins a empreses petites, mitjanes i grans.
Aquí us deixem només una mostra de productes 100% argentonins ja que hi ha
empreses de maquinària o de complements com les puntes o d’altres peces que es
necessiten per la industria tèxtil.
Fete Tèxtil va néixer l’any 1989, una
empresa amb una línia de roba ecològica,
juvenil i còmode.
DCM Argentona és una distribuïdora de
bosses, complements i sabates però també
tenen la seva pròpia línia de bosses de mà.
En concret fan la marca BIBA amb productes
que destaquen per la qualitat de la pell i la
JUL - AGO 2015
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marca
SLANG Barcelona. Tenen botigues per

tot Catalunya, Madrid i Balears.
Sail & Pepper, aquesta firma va néixer fa
només 3 anys i aquest estiu no donen a
l’abast amb totes les comandes que tenen
de botigues d’arreu però sobretot de la costa.
Bosses de mà i necessers amb roba de
loneta, materials reciclats i un disseny que
inclou, en molts models, el codi postal
d’Argentona, el 08310.

