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Butlletí
municipal
d’Argentona

Tots per Argentona guanya les eleccions però no aconsegueix cap aliança i es
queda a l’oposició. ERC dóna el vot d’investidura a Eudald Calvo (CUP)
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Editorial
Generació Garrinada
El passat 13 de juny Argentona va iniciar una nova
etapa amb la formació d’un
nou govern municipal.
Arriba a l’alcaldia la CUP,
formació integrada per una
de les primeres generacions
que van formar-se en la
participació ciutadana a
partir del Casal de Joves,
del col·lectiu l’Espurnall i,
evidentment, de l’organització de la Garrinada.
Aquells que van poder tastar els fruits de la implicació
des de ben joves ara han
arribat al despatx d’alcaldia
amb la intenció de capgirarho tot. Però el camí no serà
fàcil. D’entrada, per poder
exercir el seu lideratge han
pres decisions que no han

agradat a tothom, com
deixar Tots per Argentona,
la força més votada, a l’oposició, o com aliar-se amb
formacions -PSC i ICV-, a les
que havien criticat. Ara ha
arribat el moment de posar
a prova la «nova manera de
fer política». Tindrem quatre
anys per comprovar si ens
reconeixem tots plegats,
quatre anys per explorar els
límits de la participació, de
l’obertura, de la transparència... Els mitjans de comunicació locals, -Cap de
Creus, Ràdio Argentona i
www.argentonacomunicacio.cat- esperem tenir un
paper destacat a l’hora de
fomentar l’esperit crític tan
necessari entre els ciuta-
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Els mitjans de
comunicació
locals esperem
tenir un paper
destacat a
l’hora
d’informar de
tot el que ha de
passar i, per
tant, alhora de
fomentar
l’esperit crític
tan necessari
entre els
ciutadans.

núm.
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dans.
En aquest Cap de Creus
també hi trobareu un recull en imatges de les darreres festes que han omplert de gent els carrers de
la vila: la Fira d’Entitats,
la Diada de la Flor, les
Jornades de Dansa i el Dia
del Teatre. També ens fem
ressò d’una troballa d’alt
interès arqueològic: el
descobriment del motlle
amb què es va fondre la
campana Juliana. I, finalment, també trobareu a
les pàgines d’aquest butlletí estiuenc, les primeres
imatges refrescants que
ens va oferir la piscina
municipal el dia de la seva
obertura.
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Que el camí sigui llarg

Eudald Calvo
Alcalde d’Argentona
Fruit de les eleccions municipals del 24 de maig n’ha
sorgit un govern que permetrà que Argentona comenci una nova etapa en
la vida política del poble.
Una nova dinàmica política
que hem definit en base a
tres paràmetres: participació, transparència i sinceritat. Aquests tres paràmetres seran la clau per la

construcció del nou paradigma polític.
Vénen anys decisius pel
país. És, per tant, necessari
definir un rumb per Argentona. Cal saber on volem
anar... i que el camí sigui
llarg. Ho tenim clar: cal
sortir de la crisi econòmica
tots junts de manera que
ningú quedi enrere i solucionar tots els temes pendents del poble que fa massa anys que tenim sobre la
taula. Per avançar en
aquesta direcció, cal que
ens posem a remar amb
més energia que mai i, sobretot, que remem junts.
És per aquesta raó que cal
que els grups del govern i
els que no estan al govern
treballin conjuntament. Mà

estesa del govern a la resta
de grups perquè participin
en la presa de decisions. La
política ha de ser crítica i
exigent, però alhora
constructiva i amb lleialtat
al poble.
Teniu al vostre costat un
govern amb molta gent
jove: plena d’energia, empenta i il·lusió. Un govern
que està disposat a deixarhi la pell per fer avançar
Argentona. Perquè llaurarnos un futur per Argentona,
i per això cal posar-se a
treballar des d’avui mateix.
No deixarem per demà el
que podem fer avui.
Com deia Gramsci, la
indiferència és el pes mort
de la història... no sigueu
indiferents! Sigueu part

Preneu
partit per fer
d’Argentona
un poble viu i
participatiu

activa en la construcció
d’aquest nou paradigma,
sigueu actius en aquesta
nova etapa que obre Argentona, perquè entre tots ho
farem tot. Preneu partit per
fer d’Argentona un poble
viu i participatiu, ja sigui a
entitats i associacions, als
actes festius, a la vida
política, a tot arreu. Perquè
tot està per fer i tot és possible.
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acords de ple
ACORDS DE PLE

Ple ordinari 2 de març 2015

Ple ordinari 13 d’abril 2015
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Trobareu les actes dels plens municipals de 2014 a l’adreça http://argentona.cat/fitxes.php?categoria=64

La petjada de
l’Entesa: Apunts
Acabada la febrada electoral i, per
tant, sense cap sospita que pugui
tractar-se de propaganda o retret de
campanya de cap mena, vull
compartir unes reflexions referides a
l’empremta que ha deixat l’Entesa en
la nostra vila, ara que tanca una etapa
de més de setze anys (des de l’estiu
de 1998) de presència pública a

Argentona. En altres paraules: quines
coses té, o ha tingut, Argentona que
difícilment s’explicarien sense la seva
acció de govern, sempre compartida
amb el PSC. Doncs l’Entesa sempre
ha volgut definir un model de poble
per a molt més de quatre anys; així
s’expliquen, només a tall d’exemple,
el Pla estratègic d’Argentona, el Pla
director de Joventut o el Projecte
educatiu d’Argentona. Fou decisiva a
l’hora de desencallar temes enquis-

tats: l’adquisició per al poble de la
Sala o la Font Picant. Va fer una aposta
valenta en temes (alguns, per cert,
superant moltes incomprensions
inicials; però avui i ara no hi ha lloc
per a retrets) com el Teatre al carrer,
les Escoles bressol municipals, la
Garrinada del nostre jovent més
emprenedor, consells de participació,
la recollida de brossa Porta a porta...
que ara ens fan ser un municipi
modèlic. I tot això amb una gestió

Fes-nos arribar les teves cartes
a Ràdio Argentona o a radio@argentona.cat.
Recorda: màxim 1.700 caràcters
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econòmica excel·lent que va permetre
en poc temps multiplicar per 10 la
capacitat inversora de l’ajuntament.
Això són només uns apunts de
l’empremta que ha deixat l’Entesa.
Com en tota gestió, hi ha hagut llums
i ombres. Però negar el salt endavant
que han suposat per a la vila aquestes
i altres accions, que no caben aquí,
seria molt injust. Gaudim-les i
gestionem-les sàviament. Altres
persones, amb més temps i més espai,
en podran fer una anàlisi molt més
rigorosa. De moment jo apunto quatre
pinzellades, obert a un diàleg serè
sobre el tema. Entesos?
Ricard Aymerich

Carta oberta a ERC
Decepció, traïció, menyspreu. És com
millor definiria el meu pas per ERCArgentona. Vaig ser cap de llista
oficialment per poc més d’uns dies,
però escollit per la militància des de 9
dec. Què ha passat? Resumidament,
un obstinat sector del partit, encapçalat
per la direcció, no acceptava una
democràtica elecció de primàries,
dedicant-se a posar mil i una traves i
pressions per treure’m del camí: des
de voler imposar altres candidats fins
la aliança amb CiU. Ho van
aconseguir, amb un cop de gràcia de
riure. En el període que la junta
electoral permet modificació de llistes
em van proposar cedir el primer lloc
al cap de llista de CiU, però resulta
que no es poden fer canvis d’ordre,
només canvis de persona. Així que
adduint a un «error administratiu» em
van fer fora.
M’havien escollit pel que sóc, un
pastisser de poble il·lusionat amb un
projecte de país, una persona de
carrer amb propostes per millorar el
poble que visc i conec. No sóc polític
de formació, ni tinc aspiracions d’escalar posicions, com d’altres. Malauradament, han dividit i enfonsat la
secció local, i el resultat electoral n’és
el reflex. Ni jo vaig votar pel partit. És
moment que la direcció plegui i deixi
pas a una nova generació, doncs
segueixo pensant que les males
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pràctiques al poble obeeixin a
persones concretes, però que ERC
manté els seus principis ètics i
compromisos amb el país.
Gracies a la militància que em va
donar suport, i felicitats a la CUP.
Manel Pérez

A la Raquel
El dia 2 d’abril,
va ser un dia molt
trist pel poble
d’Argentona i per
la Colla de Diables. Un tràgic
accident s’enduia
la vida de la nostra estimada Raquel, i la seva companya Duna, amb només 28 anys i
tota la vida per endavant.
La Raquel era una gran persona, una
noia plena d’optimisme, alegre,
amiga dels seus amics i que quan hi
era es feia sentir. Sempre anava
atrafegada entre estudiar, treballar, i
que sempre s’apuntava a tot el que
podia. La vèiem menys del que ens
agradaria, però quan venia a un
correfoc o a una sortida, es transformava en diable al 100 per 100, no
només a l’hora de l’espectacle, sinó
amb tot el que comporta formar part
de la colla. Les seves mans estaven
sempre a punt per preparar pirotècnia, muntar estructures i acompanyarnos durant els moments feliços on fem
una de les coses que més ens agraden: disfrutar de la pólvora, però en
companyia.
El foc li agradava molt. Ja amb 18
anys es va apuntar a la Colla i va
començar a cremar carretilles , tirar
coets per la coetada i, sobretot,
disfrutar de l’olor de pólvora, que la
feia feliç. Aquesta olor, que molts en
sentir-la arrufen el nas, la feia sentir
viva, com a molts de nosaltres. Sempre
que trobava un moment, venia, ja fos
més tard o més d’hora, abans, durant
o després de fer la feina, sempre amb
les mateixes ganes de fer de la colla
un espai de companyonia. Quan
venia li preguntàvem com li anava i

sempre t’explicava la quantitat de
coses que podia fer entre estudiar la
carrera, treballar a les cases de colònies, o al restaurant, amb la brigada
del poble on vivia i, últimament, la
feina a l’escola rural. Només de sentirla ja et cansaves! Però ella estava
contenta i sempre deia «m’he de
buscar la vida, és lo que hi ha».
L’escola rural va ser on va trobar el
que li agradava de veritat, estar treballant amb nens i en l’entorn rural, «que
més es pot demanar...».
La Raquel connectava tant amb els
nens de la Colla, els Banyetes, com
amb el jovent i amb els més grans. Es
feia amb tothom, era una persona
d’aquelles que no discutia amb ningú
i que sempre la senties propera, que
es feia estimar. Mai perdia les ganes
d’aprendre a disfrutar, però tampoc
les d’ensenyar a fer-ho a aquells que
entraven de mica en mica a aquesta
colla cada vegada més gran. D’una
cosa no en tenim cap dubte: gaudir
de la vida era el que sabia fer millor,
i és una herència que ens prenem molt
seriosament.
Aquest any el correfoc de Festa Major
no serà el mateix, ni tampoc cap dels
que venen però les carretilles sempre
més cirdaran el teu nom. Sempre
estaràs als nostres cors.
Colla de Diables d’Argentona

Condol a la família
de NutriSport
L’Ajuntament d’Argentona i nombrosos veïns es van aplegar davant del
consistori per mostrar el seu condol i
el seu suport als familiars i amics dels
quatre treballadors de NutriSport que
van morir en l’accident aeri de
Germanwings el passat 24 de març.

reportatge
REPORTATGE

Tots per Argentona guanya les eleccions
i la CUP es revela com a segona força
La sorpresa: CIU desapareix i ERC aixopluga els convergents sense llista
A finals d’abril es produïa el primer
terratrèmol polític de la precampanya: Els militants de CDC
rebutjaven situar al tercer lloc de la
llista el representant designat per
Unió, Manel Cruz. El desacord entre
els socis de la federació arribava in
extremis, just al moment d’esgotar-se
el termini per formalitzar la candidatura, i CiU quedava orfe de llista a
Argentona. Sense temps per pair-ho,
Esquerra anunciava la incorporació,
com a cap de llista, de Ferran Armengol, i situava a Montse Cervantes i
Marc Zaragoza en els números 5 i 6.
Aquest moviment relegava a la
segona posició a Manel Pérez, escollit
cap de llista d’Esquerra en unes primàries internes, i obligava a renunciar
a la seva posició a tres dels membres
de la llista inicial dels republicans per
deixar lloc a les noves incorporacions
que es presentaven amb la marca
«convergents».
Però la maniobra no va ser acceptada
per la Junta Electoral que, el 28
d’abril, va publicar al Butlletí Oficial
de la Província (BOP), una llista d’ERC
en la que hi desapareixia Manel Pérez.
Tot i que, en un primer moment, els
republicans van denunciar l’error i van
assegurar que presentarien un recurs
perquè fos esmenat, en una reunió
posterior de la formació amb els assessors jurídics del partit, es va posar
sobre la taula la possibilitat que el recurs iniciés un procés als tribunals
sense data concreta de finalització que
posés en risc la candidatura i l’acabés
anul·lant.
La situació va obrir una crisi interna a
Esquerra que va acabar amb la sortida de diversos militants i simpatitzants
que havien recolzat Pérez. Ell mateix
va fer pública una carta oberta en al
que denunciava les maniobres internes del partit per deixar-lo fora.

Pots recuperar el debat i la resta de continguts a www.yotube.com/radioargentona

La cobertura informativa:
La Sala acull un debat
sense cronòmetre
La campanya electoral es va iniciar el
8 de maig amb la tradicional penjada
de i va comptar amb una àmplia
cobertura per part de Ràdio Argentona
que va oferir entrevistes amb tots els
candidats a l’alcaldia, una tertúlia
amb els números 2 de la llista i el

debat de candidats a La Sala
d’Argentona. Prop de quatre-cents
argentonins van omplir la Sala per
escoltar les propostes dels candidats i
poder-los fer preguntes. En aquesta
ocasió, i prèvia aprovació per part del
Consell de Mitjans, només es van
minutar les primeres intervencions de
cada candidat. D’aquesta manera, els
alcaldables es van poder interpel·lar
directament en un debat àgil que va
durar dues hores.

La candidata APM?
La campanya de les municipals
2015 també es recordarà per la
transcendència mediàtica que va
tenir l’entrevista amb la candidata
de Plataforma per Catalunya,
Míriam Esteve Abril. Mitjans
d’àmbit nacional, nombrosos
diaris digitals i, sobretot, les xarxes
socials, van bullir amb el desconei-xement de la vila que va demostrar
Esteve. El vídeo de l’entrevista va registrar 45.000 visites en només dues
setmanes i l’enquesta final a la candidata va protagonitzar un gag del
programa d’humor de TV3 APM?.
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La jornada electoral: Els
resultats
La jornada electoral es va celebrar el
diumenge, 24 de maig, amb tota
normalitat. La participació va ser
lleugerament superior a la registrada
durant els comicis del 2011. El
recompte, que es va iniciar a les vuit
del vespre després del tancament dels
col·legis, va anar molt ràpid. Els
primers a donar els resultats van ser
els regidors de Tots per Argentona a
través dels recomptes que els van
enviar els seus apoderats. D’aquesta
manera, passades les nou del vespre,
Pep Masó anunciava que Tots per
Argentona era la guanyadora de la
nit i començaven a obrir-se les
ampolles de cava a la seu situada al
bell mig del carrer Gran.
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Les reaccions la nit del 24M
Pep Masó (T
ots
(Tots
per Argentona):
«És necessari un
pacte per un
govern fort. Cal
una reflexió interna i fer una
acord tenint en
compte els resultats que s’han produït.
Caldria un pacte una mica estrany perquè no poguéssim governar».
Eudald Calvo
(CUP): «És un
resultat espectacular. Teníem
bones expectatives, ens esperàvem créixer, la gent pel carrer ens animava...
Però no ens esperàvem pujar tant».
Ferran Armengol
(ERC)
(ERC): «Aspiràvem a tenir millors
resultats però els
hem d’acceptar
tal i com són perquè són la voluntat el poble. Tal i com ha anat la
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desaparició de la llista de CiU, els
problemes amb Unió i, després, tota
la problemàtica que ha acompanyat
la llista d’Esquerra, era d’esperar».
Salvador Casas
(PSC)
(PSC):»El resultat és clarament insuficient pel que
nosaltres volíem. Però hem
aguantat el tipus.
Tenim
aquest límit i d’aquí no passem (...).
L’operació d’ERC-Convergents ha
fracassat i ha alimentat altres forces».
F ran FFraragoso (PP):
«Hemos perdido cincuenta votos
y esto implica que perdemos el segundo concejal. No sabemos en que
hemos fallado. Creemos que hemos
recibido un voto de castigo a las
iniciales de nuestro partido».

Àngel Puig
(Iniciativa per
Catalunya –
Compromís
per la Inde pendència):
«Ens mantenim
tot i que les previsions optimistes que
teníem ens han fallat una mica. Ens
hauria agradat molt que en Miquel
Nieto, hagués sortit elegit».
Fèlix Rosa (Agrupació d’Argento
d’Argento-na)
na): «Això és el
que ha volgut el
poble i cada poble
té el que es mereix. Però jo sé que
se’n penediran».
Jaume Uribe
(Som
del
P oble): «No
m’ho esperava. No estic
enfadat, estic
decebut. Ara
em podré jubilar i dedicar-me a la família».

reportatge
reportatge

«Perseguirem a la gent perquè participi i
decideixi el que fa amb el seu govern, el
seu Ajuntament i els seus diners»
Quan encara s’està buidant la
sala de plens després de la
constitució del nou Ajuntament,
Eudald Calvo rep el Cap de Creus
en la seva primera entrevista
com alcalde. Decideix no fer-la
sol, l’acompanyen els regidors de
la CUP, Guillem Saleta i Arnau
Aymerich.
Felicitats.
Gràcies!
En què serà diferent el nou govern
que s’acaba de formar?
EC: Home, serà un govern trencador
amb tot el que hem vist fins ara. Serà
un govern que prioritzarà la
participació la transparència i la
sinceritat. Per tant, serà un govern que
treballarà conjuntament amb els
argentonins i les argentonines, amb
les entitats, les associacions i, també,
amb els partits polítics que no estan
al govern.
Podeu concretar d’alguna manera
com aconseguireu aquest canvi?
GS: Està previst pressupostos
participatius durant aquesta
legislatura. També intentarem fer
ordenances fiscals participatives.
Obrirem nous processos participatius,

Encaixada entre Masó i Calvo després de la proclamació

per exemple, per Can Doro.
Intentarem que la gent participi el
màxim possible i que, a més a més,
decideixi.
Heu explicat quin serà el vostre
tarannà, quin espereu que sigui el
de l’oposició?
AA: Ells van manifestar que validaven
el projecte de la CUP, per tant,
entenem que validen el lideratge de
la CUP en aquest nou govern.
Nosaltres ja hem
dit que no treballarem amb
l’oposició només
per necessitat,
perquè no tenim
majoria, sinó
també per convicció. Per tant, esperem que ben
aviat no sentim
mostres d’aquest
dol a l’hora de
treballar.
GS: Hem de ser
Trobaràs aquesta entrevista a www.youtube.com/radioargentona

generosos, sobretot amb els grups de
l’oposició, i fer-los participar en aquest
govern.
Reconeixeu que sou molt joves, creieu
que els ciutadans seran més exigents
amb vosaltres per aquest motiu?
GS: Em sembla que ens exigirem
sobretot nosaltres i, després, nosaltres.
Entenem que la gent ens ha d’exigir,
perquè som el govern. Però primer de
tot ens hem d’exigir nosaltres
mateixos.
L’alcalde ha demanat a la ciutadania
que s’impliqui. Com aconseguirà que
això succeeixi?
EC: Més que una demanda és un dret,
gairebé diria un deure, de tots els
argentonins i argentonines participar
de la vida política del poble.
Intentarem obrir el màxim de canals i
si la gent encara no està prou rodada
per participar al 100% nosaltres els
perseguirem perquè participin i
decideixin el que fan amb el seu
govern, el seu Ajuntament i els seus
diners.
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Més teatre que música i dansa a la Sala
La temporada de Teatre, Música i
Dansa d’aquest any va comptar amb
vuit espectacles que van anar omplint
La Sala –en major i menor mesuraentre el febrer i el maig.
L’aposta més alta va ser pel teatre cinc dels vuit espectacles pertanyien a
aquesta disciplina- i va ser l’aposta
guanyadora. El reclam absolut de la
temporada van ser els grans noms que
van trepitjar l’escenari de La Sala: Jordi
Díaz i Alba Florejachs (Losers), Anna
Sahún i Ramon Madaula (Idiota), Jordi
Bosch i Jordi Boixaderas (El Crèdit) i,
finalment, Pau Roca i Carlota Olcina
(Pulmons).
Les quatre obres de teatre de text van
omplir el recinte, però La gran
duquessa de Gerolstein, l’òpera bufa
d’Offenbach adaptada per la
companyia Bratislava, va patir una
gran davallada. Tot i la seva
inqüestionable qualitat, tant en
l’adaptació com en la interpretació, va
pesar més la paraula «bufa» per
desanimar als espectadors d’anar-hi.
Tanmateix, invertir tant en el teatre
implicava que la música i la dansa en
quedessin ressentides. No és
d’estranyar, doncs, que les dues
úniques
propostes
musicals
pertanyessin al Grup C. La primera,
el Viatge d’hivern de Schubert
reinterpretat per Judit Nedderman i el

Brossa Quartet
de Corda, donava la sensació
d’assaig general
–ja que era el
primer cop que
es feia amb
coreografia. I la
segona, el jazz
molt mediterrani
de Joan Garrobé
Trio i Manel
Camp, es va fer
una mica massa
llarga.
Per últim, la dansa va ser poca
però molt intensa. Coincidint
amb les Jornades de Dansa va
aterrar a La Sala
la jove companyia Kulbik. Una
aposta més que
arriscada –i també innovadoraen tractar-se de
dansa urbana,
però que va superar amb escreix les expectatives del
públic. Potser més propostes de dansa
haurien cansat, i així els Kulbik deixen
el llistó molt alt per a la pròxima

temporada.
Laura Gállego Marfà és estudiant
de periodisme a la UPF

El secretari més jove de Catalunya
L’argentoní Bernat Calvo s’ha convertit
en el secretari municipal més jove de
tot Catalunya i, a més, ho ha aconseguit obtenint la millor nota d’entre tots
els aspirants. La fita no és nova, l’any
passat, amb només 25 anys, Calvo
també va ser l’opositor més jove que
va aconseguir la plaça, com a funcionari de carrera, de secretari-interventor.
A hores d’ara, i a l’espera que a finals
d’estiu li arribi el nomenament definitiu, Calvo ocupa una plaça provisional
a Vilassar de Dalt on, segons explica,
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aprèn del «dia a dia». Admet que, tot
i que li agrada molt la seva feina, en
un futur li agradaria treballar al Maresme o al Vallès per poder continuar
vivint a Argentona.
Pel que fa a les funcions que ha de
desenvolupar, Calvo admet que la
seva no és una feina fàcil, ja que es
basa en «donar fe pública» de l’actuació de l’Ajuntament i encapçalarne els serveis jurídics.
Juntament amb el secretari, el tresorer
i l’interventor són les figures administratives cabdals d’un consistori.

cultura
CULTURA

La Fira Internacional de Ceràmica
esdevé «Argillà Argentona»
Els responsables del Museu del Càntir,
del Patronat del Museu del Càntir i de
l’Ajuntament ja ho tenen tot a punt
perquè se celebri la Fira Internacional
de Ceràmica el cap de setmana del
3, 4 i 5 de juliol. Tres dies intensos,
amb tot tipus d’activitats al voltant de
l’argila, d’aquí el nom d’aquesta nova
marca amb padrins europeus, Argillà
Argentona. El nom sorgeix del material
bàsic per a la terrissa, l’argila, en una
barreja d’idiomes consensuada. El
canvi de dates s’ha justificat per
diversos motius, com explica el director
del Museu del Càntir, Oriol Calvo, «el
propòsit principal d’aquesta renovació
és la d’atraure expositors de més
qualitat, tant nacionals com d’altres
països europeus, alhora que es vol
arribar a molt públic que durant les
dates anteriors, a primers d’agost, es
troba de vacances».
Els participants d’aquesta edició, prop
d’un centenar, provenen de França,
Portugal, Itàlia, Rússia, Polònia,
Holanda, el Regne Unit i de diferents
punts de Catalunya i Espanya. Els seus
productes i les seves creacions es
podran trobar en un circuit més cèntric
que l’habitual. Les parades
resseguiran l’avinguda Puig i
Cadafalch, passant pel carrer Gran, i
acabaran a la plaça de l’Església, a
tocar del Museu del Càntir. Al mig del
recorregut, a la plaça Nova, s’hi
trobarà l’Associació de Ceramistes de

Catalunya que oferirà
activitats com cuites en
directe i tallers de torn,
entre d’altres.
Exposicions, tallers i
activitats
Les exposicions d’aquesta
edició tenen un nom propi,
el d’Antoni Cumella (Granollers, 1913-1985), que
va formar part d’una generació de grans ceramistes catalans de la segona meitat
del segle XX, com Josep Serra Abella i
Josep Llorens Artigas. Aquest grup
d’artistes van renovar completament
el llenguatge de la ceràmica a Catalunya, tot fent que aquest material,
tan lligat a la peça utilitària, esdevingués el seu suport per a l’expressió
artística.
En el cas de Cumella, aquesta expressivitat artística es fa més evident en la
dimensió espacial i pictòrica de les seves obres, autèntiques escultures, amb
un treball impressionant en les textures
i els esmalts. En bona part de la seva
producció, les formes netes i rotundes,
estan despullades de qualsevol
element decoratiu que no sigui
l’acabat de la superfície amb esmalts
monocroms amb matisos, gradacions
de color i granulats que hipnotitzen
completament l’espectador.

L’altra exposició és la del seu fill,
Antoni Cumella Serret que exposarà
un recull de fotografies en blanc i
negre a la Casa Gòtica sobre el procés
creatiu del seu pare durant la dècada
que va del 1975 al 1985. La Fira
també serà un bon pretext per visitar
l’exposició permanent de «Càntirs
d’Arreu del Món» al Museu del Càntir.
La tradició continua
Malgrat tots els canvis, el 4 d’agost
continuarà essent el dia que se celebri
la tradicional Festa del Càntir amb les
activitats més esperades com ara
l’aixecada de càntirs, la benedicció del
càntir de l’any i la seva posterior venda
i els jocs infantils al voltant d’aquest
element característic del municipi.
Activitats, totes elles, que formaran
part de la Festa Major d’Argentona.
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festes
FESTES

La Fira d’Entitats, les Jornades de
Dansa, el Dia Internacional del Teatre
i la Diada de la Flor són algunes de
les activitats que han omplert els
carrers d’Argentona de gent
Argentona aquesta primavera.

Fira d’entitats
El 26 d’abril la Mostra d’Entitats Culturals va oferir
fins a 9 hores d’activitats familiars. Els gegants de la
Colla Gegantera, del Centre Parroquial, i de les
escoles del municipi, van ser uns dels principals
reclams per als més menuts.

12
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Jornades
de Dansa
Del 6 al 10 de maig Argentona va celebrar les
XXIII Jornades de Dansa al carrer amb
l’objectiu d’acostar la dansa a tots els públics.

festes
FESTES

Diada de la Flor

A finals de març Argentona va celebrar el Dia Mundial
del Teatre amb espectacles al carrer. Enguany la
jornada va servir per denunciar la greu situació
econòmica que pateix el sector de la cultura i reclama
l’aplicació d’un IVA cultural equiparat a la resta de
països d’Europa.

El 7 de juny l’Ajuntament, una vintena d’entitats i
veïns de diversos carrers van vestir de catifes de flors
els carrers d’Argentona. La jornada també va
comptar amb una passada de gegants entre d’altres
activitats.
FOTOS: BERNAT CORTÈS VERDALET

Dia del Teatre
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coses de la vila
COSES DE LA VILA

L’argentoní Nil Noè campió
de Catalunya d’aualé
L’argentoní Nil Noè, de 10 anys, es va proclamar a finals de maig vencedor del 16è
Campionat d’Aualé de Catalunya en la
categoria escolar. En Nil, que fa 5è de primària i s’ha enfrontat a nois i noies de 6è
de primària i 1r d’ESO, ha resultat vencedor d’entre 23 participants, la majoria de
Barcelona. El campionat s’ha jugat en 6
rondes -i en Nil ja es va col·locar en primera posició a la tercera- a la facultat de Matemàtiques de la UPC.
L’aualé és un joc de taula africà considerat Nil Noè en primer pla a la dreta durant el campionat.
tan o més complex que els escacs. En ell
no hi intervé l’atzar sinó només la capacitat que treu millors notes, són les matemàtiques,
tàctica i analítica dels jugadors. En Nil diu i que l’any que ve vol tornar a guanyar el
que la seva assignatura preferida, i en la campionat.

La Mostra Literària lliura els premis per Sant Jordi
La diada de Sant Jordi es va fer entrega
dels premis de la XXXII Mostra Literària
d’Argentona amb la presència del jurat
format per Josep Lladó, Oriol Bassa, Araceli
Ferrer i la regidora d’actes culturals, Monste
Cervantes.
Els guanyadors van ser els següents:
Categoria A: Queralt Rovira Balart (prosa),
Carmen López Barrena (accèssit prosa),
Ana Belén Tornay (poesia) i Sara Salmi
Tahar (accèsit poesia).
Categoria B: Joana Calvo Aubareda
(prosa), Marta Mas Majó (poesia i accèsit

de prosa) i Raul Lozano (accèsit de poesia).
Categoria C: Almodis Peguera i Comas
(prosa), Antonella Castaño (accèssit de
prosa), Laura Garcia Gallemí (poesia) i
Isabel Amaya Fajardo (accèsit de poesia).
Categoria D: Marta Salichs Burgos (accèssit
prosa)
falta foto
Categoria E: Pau Garcia Guzmán (premi
microrelats), Aina Gallemí Pérez (prosa), Pau
Garcia Guzman (accèssit prosa), Gemma
Lladó Obón (accèssit poesia) i Jaume
Amatller Serra (accèssit prosa).
Les obres premiades seran trameses a la
fase comarcal per participar a la fase final.

Detingut un
argentoní per
extorsionar
empresaris
Els mossos d’esquadra van
detenir, el 20 de maig passat, un veí d’Argentona de
53 anys, per haver extorsionat quatre empresaris del
Maresme. El detingut feia
arribar als empresaris unes
cartes exigint el pagament
de 12.500 euros sota
l’amenaça de fer mal a les
seves famílies. Segons el comunicat, les cartes anaven
dins d’uns sobres amb un
logotip imitant el de l’Agència Tributària
En el moment de la seva
detenció, el detingut portava a la butxaca un paper
amb anotacions sobre les
víctimes i les cartes extorsionadores. Després de declarar en seu judicial, el detingut va ingressar a presó.

L’Ajuntament
penja la
bandera de
dinamarca

La recollida de la brossa, més ecològica

L’Ajuntament d’Argentona va estrenar el mes d’abril dos camions de la brossa amb un
sistema híbrid. Aquests vehicles són menys pesants, fan menys soroll i consumeixen fins
a un 60% menys de combustible que els anteriors.
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El passat 22 de maig
l’Ajuntament d’Argentona
va penjar la bandera de
Dinamarca al balcó instat
per l’Associació de Municipis per la Independència
(AMI) a agrair al parlament
danès haver aprovat una
moció en favor del ‘diàleg
democràtic i pacífic’ sobre
la independència de Catalunya.

coses de la vila
COSES DE LA VILA

Es presenta l’Aula d’Extensió
Universitària d’Argentona
El 4 de juny es va presentar, en públic, l’Aula
d’Extensió Universitària d’Argentona. Es
tracta d’una iniciativa cultural adreçada a
argentonins a partir dels 55 anys que,
després de l’estiu, engegarà un cicle de
con-ferències multidisciplinàries dutes a
terme per experts. Les trobades es duran a
terme quinzenalment a partir d’octubre i
fins a juny.
Tot i que les xerrades no començaran fins
passat l’estiu, ja hi ha un primer programa
de trobades que aborda des de la història,
fins a la meteorologia, passant per la
música i la política:
1 d’octubre: «El vot de la dona a través de
la història», a càrrec de Josep Maria Solé i
Sabater, historiador català especialitzat en
la Guerra Civil espanyola.
15 d’octubre: «La previsió del temps: del
frare meteorològic al Meteosat de segona
generació», a càrrec d’Eloi Cordomí,
meteoròleg i presentador de l’espai d’El
Temps a TV3.
12 de novembre: «Història del joc de la
pilota al llarg de la història», a càrrec de
Ferran Vital, professor d’història i
col·laborador al Diari Ara i la revista
Sàpiens.
26 de novembre: «Secrets del Vaticà», a

Es presenta la
història de la
Font Picant
FOTO: PEP CANALS

càrrec de Vicens Lozano, periodista, enviat
especial de TV3 a Roma.
10 de desembre: «Antonio Vivaldi, el gran
retratista sonor de la natura», a càrrec de
Joan Vives, flautista de bec, professor
d’història de la música i divulgador musical
català.
L’Aula d’Extensió Universitària d’Argentona
és una iniciativa privada i té seu al carrer
Mataró número 5. Per a més informació
podeu adreçar un correu electrònic a
auladargentona@gmail.com o consultar el
seu perfil a facebook: www.facebook.com/
auladargentona

El Saló de Pedra es va
omplir, el 16 d’abril, per
acompanyar Pep Padrós en
la presentació de l’obra que
li va merèixer el Premi
Burriac 2013. L’obra, La
Font Picant d’Argentona.
Del Balneari Prats al
Manantial Burriach 17832010, explica la història
d’aquest indret emblemàtic
d’Argentona. L’acte el va
introduir el regidor de
cultura, Àngel Puig i el va
presentar Jordi Torres, autor
del pròleg del llibre.

Es recullen 800
quilos de brossa
a la Riera

Obre portes la renovada piscina municipal
El matrimoni format per la Carmen Barberán i en Juli Blasco va estrenar, el passat 15 de
juny, la temporada de bany de la renovada piscina municipal d’Argentona. El primer dia
d’obertura de portes l’equipament també va rebre un nombrós grup de nens i nenes de
l’escola d’Argentona.
Les obres de rehabilitació les ha dut a terme la Companyia d’Aigües d’Argentona que
també s’encarregarà de la gestió de l’equipament. La temporada s’allargarà fins el 15
de setembre. Trobaràs el reportatge sobre l’obertura de la piscina a www.yotube.com/
radioargentona

El diumenge 10 de maig es
va organitzar una recollida
de brossa a la Riera
d’Argentona coincidint amb
la jornada de sensibilització
mediambiental Let’s clean
up Europe. El Consistori,
amb la col.laboració de
l’Associació Nadius i una
bona colla de voluntaris van
recollir fustes, runes i envasos que havien estat abocats
de forma incívica en diversos indrets. Tots aquests
residus es van classificar i
dipositar a la deixalleria
municipal.
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patrimoni
PATRIMONI

Descobreixen el nucli on es
va fondre la campana juliana
Un equip d’arqueòlegs va treballar
durant el mes de maig en una zona
propera a la plaça de l’església
d’Argentona on van descobrir l’estructura on es va fondre la popular
campana juliana.
Es tracta d’una estructura de base circular, amb un diàmetre d’1,20 metres,
feta de maons refractaris i argila i que
es troba en molt bon estat de conservació. L’equip d’excavació l’ha extreta
de la zona per tal de reconstruir-la.
L’objectiu de l’àrea de Patrimoni de
l’Ajuntament d’Argentona és exposarla en els pròxims mesos perquè la
ciutadania la pugui visitar i conèixer
molts més detalls, acompanyant la
peça d’una reproducció de la campana original.
Dins el rebliment que recobria aquest
nucli o «mascle» on es va dissenyar la
campana, s’han trobat un gran nombre de fragments del motlle exterior
de la campana. Així, s’ha recuperat
gran part del fris superior de la campana, que presenta una decoració de
volutes, palmetes i representacions de
gotims de raïm.
La campana juliana de l’església
parroquial data de l’any 1690 i va ser
obra del mestre campaner barceloní
Joan Andreu. El 10 de setembre
d’aquell mateix any va ser col·locada
a la cara de migdia del campanar de
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l’església de Sant Julià. La campana
va ser arrencada del cloquer de la
parròquia i llençada daltabaix el 1936
amb l’inici de la Guerra Civil
espanyola.
L’arqueòleg Cesc Busquets subratlla
que «aquesta campana és un element
molt important de la història local
d’Argentona, ja que llegendes com les
de les bruixes de Burriac o la dels
repicatruges, s’expliquen a través de
l’església i la juliana, la seva campana
més emblemàtica».
Els fonedors de campanes feien el seu
treball de manera itinerant, desplaçant-se fins a la
vila on se’ls feia
l’encàrrec, i fonent, a prop del
campanar, la
peça sol·licitada. La construcció d’una
campana és un
procés únic,
molt especialitzat i artesanal,
ja que cal construir un motlle
nou per a cada
peça, que deter-

mina les seves característiques
acústiques i decoratives. Una vegada
finalitzat el treball, s’enterrava el nucli
on s’havia construït i amb ell també
el procés i tècniques de fabricació que
els mestres campaners preservaven
amb molta cura.

Altres descobertes
Una de les grates sorpreses amb què
s’ha trobat l’equip tècnic encarregat
de l’excavació ha estat el gran nombre
de troballes que s’han localitzat en
molts pocs metres de terreny,
conjuntament amb aquesta estructura
de la juliana, i que confirmen aquesta
zona propera a l’església com a clar
epicentre de l’activitat d’Argentona
durant molts segles.
S’han documentat diverses estructures
d’època romana, amb dues sitges i
un motlle per a llànties dels segles I-II
dC, així com espais per a l’emmagatzematge d’aliments del segle X-XI,
restes d’una necròpolis alt medieval, i
s’han identificat també el que podrien
haver estat els murs de la fortificació
de l’església parroquial a finals de la
Guerra Civil Catalana (1462-1472), i
els de l’antiga seu del Capítol de la
Universitat d’Argentona.

esports

ESPORTS

Els Argentona Bocs,
campions de Catalunya
Els Argentona Bocs es van
proclamar, el 26 d’abril, Campions de la 27a Lliga Catalana de
Futbol Americà, després de vèncer
als Reds de Terrassa per 15 a 6.
El jugador de Bocs, Marc Güell,
va ser proclamat millor jugador
(MVP) de la final.
Aquest és el segon títol consecutiu
que guanyen els d’Argentona,
una fita que mai havien assolit al
llarg dels 25 anys d’història de
l’entitat. A hores d’ara, en el seu
palmarès dels Bocs ja hi figuren èxits tan
significatius com 4 títols de lliga (1995,
2001, 2014 i 2015), 5 finals consecutives

(del 2011 al 2015) i 9 finals disputades de
les 27 que s’han celebrat a la Lliga Catalana
Sènior de Futbol Americà.

Les veteranes de bàsquet
subcampiones de la lliga

Les components de l’equip de veteranes
d’Argentona han quedat segones de la
primera lliga de bàsquet per a veteranes
del Maresme. La iniciativa, impulsada per

aquest equip, ha enfrontat des del
gener al juny als equips de veteranes de Vilassar de Mar, Cabrera,
Argentona Veteranes, Argentona
Mares i Vilassar de Dalt. Aquestes
darreres van proclamar-se guanyadores en la final que es va disputar diumenge 14 de juny per 45
a 36 punts. Les d’Argentona, campiones d’Europa en la seva joventut, els hi ho van posar difícil però
l’encert en el tir exterior i el bon
joc interior de les vilassarenques
van capgirar el marcador des del
tercer quart quan es va imposar la
seva superioritat. Després de la
final, es va celebrar una cloenda
amb més de 80 persones, representants de tots els equips participants, i on va quedar clar un
missatge: l’any vinent se celebrarà
la Segona Lliga de Veteranes del
Maresme. La primera Lliga de
Veteranes de bàsquet del Maresme s’ha
pogut realitzar gràcies a l’Ajuntament
d’Argentona, BIBA, el constructor Francesc
Terricabras i el Taller d’Arquitectura La Font.

La ruta de
les Fonts més
solidària
El diumenge 17 de maig es
va celebrar la Ruta de les
Fonts que va arribar a la
19a edició i que enguany
destinava els diners de la
inscripció pels damnificats
pel terratrèmol del Nepal.
Enguany el Grup de Muntanya
nya, entitat organitzadora
de la marxa va traçar el recorregut, sobretot, entre
corriols de muntanya.
També es van oferir un
trajecte alternatiu més curt,
de 10 quilòmetres, i l’habitual de 15 quilòmetres. En
el moment de tancar aquesta edició estava previst que
els Burriac Runners i els
membres del Grup de Muntanya fessin el 27 de juny
una pujada al Castell de
Burriac, en format cursa,
amb el nom de «TopRockBurriac». Després de la
cursa, que és la primera vegada que s’organitza, es
farà un sopar al Centre Parroquial.
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l’espitllera històrica
Els homenatges a Argentona (segona part)
El febrer de 1919, el Rei Alfons XIII va nomenar «Comendador de la Real Orden
de Isabel la Católica», a
Eduard Fortí i Solé, alcalde
d’Argentona. Amb aquest
nomenament el rei li demostrava el seu reconeixement per la seva fidelitat
a la monarquia i pel servei
de vint anys de patriotisme
com a president del govern
municipal. Per celebrar-ho
es va fer un acte d’homenatge amb dinar a l’Hotel
Solé, on hi van assistir
autoritats provincials.
Aquest acte va estar amenitzat per la coral «Llaç d’Amistat». 1
Encara ens trobem amb una
altra notícia sorprenent. El
31 de juliol de 1919, l’alcalde informe al Consistori que
el govern francès havia
distingit amb el títol de
«Caballero de la Legión de
Honor» a Joan Monturiol, en
funció dels rellevants serveis
a la pàtria. L’Ajuntament es
va comprometre a fer un
ofici i enviar-lo al domicili
de l’interessat, ja que considerava que la tasca de J.
Monturiol pel país i pel poble havia sigut molt important.
El govern francès actualment encara fa aquesta distinció a ciutadans que
col·laboren a millorar les
relacions entre França i
Espanya. Lamentem la poca informació al respecte.
Ens sembla adient informar
d’aquesta distinció a nivell
internacional tot i la seva
manca de informació.
Entre el juliol i l’agost de
1920, es van fer els preparatius per fer els honors al
doctor Josep Ferrero i la
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seva muller Marina Julià.
Aquesta senyora va cedir al
poble d’Argentona uns
terrenys per fer uns carrers
i com era natural hi va posar unes condicions, volia
que portessin el nom d’ella
i el del seu marit. Quan el
Consistori estava preparant
l’acte d’homenatge, Marina
Julià els va escriure una
carta en la qual recomanava que l’acte «sea revestido de la mayor solemnidad». L’equip de govern va
acordar nomenar-los fills
adoptius d’Argentona. La
cerimònia sembla que va
tenir la solemnitat que els
protagonistes esperaven.2
El 7 de març de 1924, es
va fer un homenatge al
General Primo de Rivera,
pel seu mèrit en la regeneració d’Espanya. En aquest
acte s’hi va adherir l’Ajuntament d’Argentona.
També es va decidir
constituir un comitè honorífic en què van participar:
Domènec Moré, Esteve Ros,
Francesc Vilaret com a
regidors i Joaquim Llopìs
com a jutge municipal. En
l’acta del plenari de 21 de
setembre de 1925, podem
observar com el Consistori
acorda per unanimitat
adherir-se a la petició formulada per l’Ajuntament
de Cadiz a S. M. el Rei
perquè concedeixi el títol de
Duque de Aixit (Marroc) a
Miguel Primo de Rivera, per
la seva eficàcia en dirigir la
campanya a l’Àfrica. El
1928 l’Ajuntament va acordar incorporar el nom de
Miguel Prim de Rivera a un
carrer paral·lel al de Marina
Julià.3
A un altre nivell, trobem que

el maig de 1926, es
va fer un acte de
gratitud a l’alcalde
Julià Lladó, pels
seus serveis i bona
gestió a l’Ajuntament. Aquesta cerimònia fou revestida
de senzillesa i veritable agraïment per
un sector de la població poc donat a
fer homenatges. Va
dirigir l’acte el regidor Jaume Clavell, com a portaveu de l’equip de Julià Lladó Abril
govern amb el
suport i entusiasme
del Centre d’Agricultors «La Redempció». Li van
fer entrega d’un
pergamí en el qual
es diu: «El pueblo
de Argentona reconociendo los importantes servicios
prestados por J.
Lladó Abril... como
testimonio de agradacimiento por su
recto proceder y
honrada administración al frente de
l’alcaldia».
Eduard Fortí
L’alcalde Julià Lladó va acceptar l’ofrena i va observar que els mèrits per
dir que seria un dels millors ser agraciat estan estretarecords que podia deixar als ment lligats a les circumsseus fills. Pocs dies després tàncies polítiques i socials
l’alcalde va dimitir i al cap del moment històric.
de poc també foren cessats
tot l’equip de govern
Margarida Colomer i
municipal. Eren temps
Rovira
difícils i fou un govern en el
qual no va participar cap 1 AMA. Acta plenari, 13-2-1919.
2
AMA. Actes plenaris, 28-11element caciquista. En el
1918, 15-7-1920, 12-8-1920, 22seu lloc al davant del 9-1925.
municipi, s’hi va situar altra 3 Acta plenari, 23-8-1928.
vegada el grup afí al cacic.4 4 Actes plenaris, 12-5-1926, 22Com a conclusió podem 5-1926.
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Tot encara és possible i tot està per fer!

Des de TxA no
«estarem a
l’oposició», no
farem «oposició»
farem proposició
En els darrers anys ens està
passant el millor que ens
pot passar. Vivim en un país
on la ciutadania organitzada estem fent possible una
altra manera de fer política
des de les institucions.
I ho estem fent amb una
inequívoca voluntat de deixar enrera la vella política

de partits, institucionalitzats
i instal·lats en el poder, de
la qual ens ha costat molt
començar-nos a desprendre.
De l’única política de la que
volem participar és d’aquella que es deixa tocar per
les necessitats, les urgències
i el interessos col·lectius de
les persones (aquesta ha
estat i és la nostra prioritat).
I en segon lloc, però igual
d’important, una política
que es deixa tocar pel
mandat ciutadà
ciutadà: que es
responsabilitza de no decebre el mandat ciutadà pel
que fa a l’ètica dels qui tenim un encàrrec polític.
És per això que, quan en
les 2 darreres setmanes
hem vist activar-se l’espectre de les clàssiques estratè-

gies pactistes entre CUP,
PSC, ICV per assaltar l’alcaldia d’Argentona, amb la
decisió innegociable d’ex
d’ex-cloure’ns d’aquest projecte
te, no només hem tingut la
impressió de retrocedir en
el temps sinó, més greu
encara: hem sentit que
se’ns estava arrabassant
bona part del projecte que
estem construint i que forma
part del temps polític
contemporani que està
vivint el nostre país.
No és possible construir
veritables alternatives de
govern rupturistes i profundament renovadores quan
es tiren endavant pactes
justament amb aquells
mateixos partits que s’han
criticat durant la campanya
electoral i fent-ho, a més,

en detriment d’altres complicitats i afinitats po-lítiques
que s’han anat teixint de
manera natural.
Des de Tots per Argentona
no contribuirem a fer una
vella política en la que no
creiem. Des de Tots per
Argentona no «estarem a
l’oposició», no «farem oposició», farem proposició i
totes aquelles i aquells que
ho vulgueu ens trobareu a
l’Ajuntament treballant i
defensant les propostes del
nostre programa electoral.
Perquè per nosaltres sí que
«tot encara és possible i tot
està per fer».
www.totsperargentona.cat
txacomunicacio@gmail.com
facebook:/totsperaregentona
twitter: @TxArgentona
tel.677571903

Estem a punt!

«Ens posem a
treballar
perquè
Argentona
sigui més
lliure i justa,
amb polítiques
de participació i
transparència,
amb humilitat
però valentia»

Gràcies als 1.023 vots de
confiança que les argentonines i els argentonins vau
donar-nos el passat 24 de
maig, estem a punt per
començar una nova etapa
dins el govern municipal.
L’emprenem amb il·lusió,
confiança i respecte, i amb
la responsabilitat de saber
que molta gent confia en
nosaltres, en la nostra feina
feta i en tota la que ens
queda per fer.
Aquests darrers quatre anys
a l’oposició ens han permès
veure com funciona l’entramat municipal, les possibilitats que ens ofereix i els
límits d’actuació que comporta i, sobretot, les dificultats existents per passar de
la teoria a la pràctica. Però
també ens ha ensenyat que

transformar la realitat és
possible des del municipalisme i colze a colze amb
la gent. Hem après moltes
coses, però ens en queden
moltes per aprendre. I per
això vam començar aquest
projecte, per ser protagonistes de la vila que
somiem tot picant pedra.
Així doncs, ens posem a
treballar perquè Argentona
sigui més lliure i justa, amb
polítiques de participació i
transparència, amb humilitat però amb valentia. Ens
posem a treballar per dur a
terme un projecte ambiciós
que serà possible amb el
suport i la participació del
poble.
Perquè la CUP som poble,
pertanyem al comú de la
gent i volem que tothom

s’impliqui en el nostre
projecte. Perquè tot està per
fer, tot és possible i Argentona serà el que tots i totes
nosaltres decidim.

@CUPArgentona
argentona@cup.cat
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ERC dóna suport al nou
govern d’esquerres d’Argentona

Els regidors
d’ERC hem fet
possible la
majoria
necessària
perquè
Argentona tingui
un govern
d’esquerres i un
alcalde
independentista

Des d’Esquerra Republicana de Catalunya volem
agrair el suport que hem rebut per part de molts vilatans d’Argentona i donar la
benvinguda al nou govern
de la vila.
Els regidors d’ERC hem fet
possible la majoria necessària perquè Argentona
tingui un govern d’esquerres i un alcalde independentista. Només podem
constatar l’alta coincidència
programàtica amb els
grups que portaran a partir
d’ara el timó d’Argentona i
els agraïm la ma que ens
han estès, perquè des de
l’oposició, la nostra veu
sigui tinguda en compte.
No hem amagat mai que
no entenem la política

municipal deslligada de la
nacional. El país que volem,
políticament lliure i socialment just, el volem perquè
també els vilatans d’Argentona tinguin un futur millor.
La feina feta des d’ERC en
l’anterior mandat farà
possible es puguin que
iniciar nous projectes que
seran bons per Argentona.
També tenim la confiança
que els que es no es van
tancar tindran continuïtat i
es perfeccionaran.
La confiança també és un
valor, i en aquest sentit, les
persones que formaran el
govern ens mereixen
confiança. A alguns hem
tingut temps de coneixe’ls
prou bé, tot i que fa quatre
anys ens pronosticaven una

relació curta. I és que quan
les persones són honestes,
no hi ha diferències que no
es puguin salvar.
Aquest govern ens trobarà
treballant de forma,
constructiva i responsable,
com ho hem fet fins ara,
però a l’hora ho farem de
forma crítica i exigent, per
seguir construint una
l’Argentona que volem.
Des d’aquí també volem
agrair a en Ferran Armengol i a en Marc Zaragoza
la seva dedicació i contribució a la política municipal. Moltes de les coses bones que veurem en el propers anys mai haurien estat
possibles sense la seva
feina.

Nou govern per a un nou moment

«Que la nostra
vila esdevingui
novament un
espai de
convivència, un
poble orgullós i
una vila
il·lusionada»
Iniciem un nou mandat
municipal, amb un nou
govern per a un nou
moment polític d’Argentona.

20

MAI - JUNY 2015

Les diverses possibilitats de
configurar un nou govern
que el resultat electoral ens
va donar, s’ha concretat
finalment amb un govern
de forces progressistes amb
un grau de coincidència
molt important pel que fa a
elements programàtics i de
formes de veure i viure la
política: més planificació,
més transparència, més
diàleg, en definitiva ...més
poble.
Venim d’un mandat municipal que ha tancat bona
part de les ferides obertes,
en forma de projectes
inacabats ara ja resolts i
que ha aconseguit reduir la
crispació política i social de
la vila. Ara toca un nou
govern que dibuixi l’Argentona del futur, l’Argentona

dels nous projectes que
facin que la nostra vila
esdevingui novament un
espai de convivència, un
poble orgullós, i una vila
il·lusionada. Hi ho farem
amb una majoria de govern
que combina l’energia del
que s’ha vingut anomenant
les forces emergents,
veritables guanyadores de
les eleccions municipals,
amb l’experiència de les
mal anomenades velles
formacions polítiques. Junts
som capaços de crear un
nou moment, que és el que
toca, per la política d’Argentona.
Els socialistes d’Argentona,
immersos en un procés
renovador, volem aprendre,
amb humilitat, allò que
desconeixem, però també

volem reivindicar allò que
coneixem i sabem fer , que
és la nostra experiència, i la
nostra defensa del municipalisme com ningú ha fet i
el nostre pòsit ideològic. Sí,
volem aprendre, però
també volem desfer vells
prejudicis. Per això entenem
que el nostre lloc és aquí,
en un govern d’esquerres
que té per la nostra vila un
projecte de canvi, més
igualitari i més solidari. Per
això participem en un
govern de voluntat transformadora.

T. 667 18 29 93
argentona.socialistes.cat
argentona@socialistes.cat
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Trabajar por y para Argentona

Estaremos 4
años en la
oposición
trabajando por
lo que nos
importa, los
argentonins

Desde este mismo instante,
empezamos la campaña
para las elecciones municipales de 2019.
Seguiremos con la misma
hoja de ruta que hemos
seguido hasta ahora, Argentona. ¿Qué significa
ésto?. Presentar mociones
que solucionen los problemas que nos encontramos
en la Vila, propuestas para
mejorar aquello que ya
tenemos y lo más importante de todo, sentarnos a
hablar con los vecinos para
ver cuáles son sus preocupaciones y también sus
propuestas.
En las elecciones del 24 de
Mayo sacamos 453 votos,
esto ha significado una
pérdida de 47 votos. En

primer lugar, dar las gracias
a todas las personas que
han confiado en nuestro
proyecto para mejorar
Argentona. Reconocemos
que estos resultados no
eran los esperados, contábamos como mínimo
superar los votos de 2011,
pero no ha podido ser.
Seguiremos trabajando
para conseguirlo en las
próximas elecciones.
Defenderemos como hasta
ahora, una Argentona plural, dentro de Cataluña y
por ello dentro de España.
Tanto a nivel estatal como
autonómico o municipal,
los ciudadanos necesitan
estabilidad política. Políticos
que se centren en los problemas reales de las per-

sonas, que no desvíen la
atención con populismos o
independentismos que
como bien sabemos, no
llegan a ninguna parte.
Ahora estaremos 4 años en
la oposición trabajando por
lo que nos importa, por los
argentonins, porque Argentona merece más.

Per un govern municipal d’esquerres

Donem les
gràcies al
votants que
han confiat
en el nostre
programa
i en la nostra
llista

En aquest primer escrit de
la nova legislatura, i ja com
a Iniciativa per Catalunya
Verds - Compromís per la
Independència, volem donar les gràcies al votants
que han confiat en el nostre
programa i en la nostra
llista. Gràcies als vostres
vots, continuarem estant
presents a l’Ajuntament
fent-nos sentir i impulsant
plantejaments d’esquerres.
La lectura que fem del conjunt dels resultats electorals
és positiva perquè han
decantat la balança cap a
les formacions d’esquerres,
el que pot donar lloc a un
govern de sensibilitat social
per als propers quatre anys.
També ha estat un bon
resultat per a les llistes
independentistes, el que fa

que Argentona estigui en el
grup majoritari de municipis
que volen que Catalunya
esdevingui un nou estat.
Escrivim aquestes línies en
els dies precedents a la
constitució del nou consistori, trobant-nos encara en
plenes negociacions amb
altres grups polítics. Quan
el Cap de Creus arribi a les
vostres mans ja coneixereu
la composició del nou
ajuntament. Per ara només
podem dir que confiem en
la formació d’un govern
d’esquerres estable que
reflecteixi el desig dels
electors.
En les negociacions que
estem portant a terme,
prioritzem les coincidències
programàtiques, l’honestedat i la capacitat de les

persones per governar i fer
realitat un programa consensuat. Volem deixar molt
clar que el resultat d’aquestes negociacions, sigui quin
sigui, no és un front contra
ningú ni contra cap opció
política. El nostre criteri és
que hi hagi un govern
estable per als propers
quatre anys, un govern que
faci possible «la millor
Argentona» que hem defensat durant la campanya
electoral.
Amb el canvi de sigles
deixem enrere setze anys
del grup municipal de
l’Entesa, dels qual hem
format part i del que ens
sentim promotors i alhora
hereus; i sempre orgullosos.

MAI - JUNY 2015

21

informació d’interès
INFORMACIÓ D’INTERÈS

Regidors de l’Ajuntament d’Argentona

Eduard 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

3r. Tinent d'alcalde
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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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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Pa amb tomàquet i embotits
argentonins

100%

El butlletí municipal Cap de Creus continua potenciant els productes elaborats a casa,
el producte de proximitat que és sinònim de qualitat. En aquesta ocasió hem triat un
producte bàsic de la dieta mediterrània com és el pa i els embotits, una parella
perfecta per qualsevol moment.
El Forn de Pa Can Moré és el més antic del
municipi, fan servir un producte primari de
qualitat i s’han adaptat als nous temps amb tot
tipus de varietats de pa amb farines d’espelta,
kamut, fajol i d’altres cereals.
La Fleca Casas fa un pa de pagès que ha quedat
segon en el campionat de Catalunya del millor
pa de pagès català. També compta amb el
- JUNY 2015
distintiu
Geogràfica Protegida.
24 MAId’Indicació

Els embotits de Can Valls, Can Ciano i Can
Pannon i són famosos per la seva qualitat, l’elaboració pròpia i artesana que els hi donen aquell
gust tant bo, el de tota la vida. Precisament aquesta
primavera, el jurat de la 15a edició dels Premis
Nacionals als Establiments Comercials Centenaris
de la Generalitat de Catalunya va concedir a Can
Valls el Premi com a Establiment Comercial
Centenari pels seus 202 anys d’història.

