
NOV - DES 2015 1

Butlletí
municipal

d’Argentona

135
N

O
V 

- D
ES

   
20

15
20

15
20

15
20

15
20

15

Política                      Pàg. 4

Totes les figures i detalls
preparats per celebrar el Nadal             Pàg. 10

Societat                           Pàg.  6 Cultura                       Pàg. 9
Llum verda al primer pressupost
del nou govern

Flotats, Segura i Arànega arriben
amb la nova Temporada de Teatre

Argentona fa els deures per
adaptar-se a la llei de transparència



NOV - DES 20152

Editorial
Adéu 2015 i benvingut 2016

L’any ha estat tant intens
que ha passat volant: elec-
cions municipals, avança-
ment de la Fira del Càntir,
Festa Major, agermana-
ment amb Auvagne... i
moltes més notícies que han
fet volar les pàgines del
calendari i ja ens trobem a
les acaballes del mes de-
sembre.
En aquest Cap de Creus, el
darrer del 2015, us expli-
carem quines seran les
principals inversions que
farà l’Ajuntament l’any
vinent i també com queden
les taxes municipals princi-
pals com l’IBI. També us
presentem el nou regidor de
participació i expliquem
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com s’ho farà Argentona
per posar-se al dia amb la
Llei de Transparència i Bon
Govern.
En l’àmbit cultural coneixe-
rem què ens espera a la
programació de la nova
Temporada de Teatre,
Música i Dansa. El 2016
comença amb força cultu-
ralment i a La Sala actuaran
noms de solvència contras-
tada com Josep Maria
Flotats, Mercè Arànega i
Clara Segura, entre molts
d’altres artistes que ens
transportaran lluny de la
nostra rutina diària.
Finalment, no pot faltar
l’agenda nadalenca del
municipi que la fan possible

molts voluntaris, entitats,
associacions, escoles i el
mateix Ajuntament que
entre tots proposen activitats
per a tota la família. I el
Nadal és també moment
per la solidaritat, una
solidaritat que es pot
transmetre de diferents
formes però que aquí a
casa es tradueix en el Gran
Recapte d’Aliments, en la
Marató de TV3 i també en
la recollida de joguines de
la Creu Roja. En la mesura
del possible, els argentonins
participen i col·laboren en
aquestes activitats i
demostren any rera any que
Argentona és un poble
solidari. I més enllà dels

problemes més propers, en
aquest número també abor-
dem la problemàtica dels
refugiats. I ho hem volgut
fer mirant al passat perquè
molts dels nostres avis van
viure el trasbals físic i emo-
cional que suposa haver de
marxar del teu país per por,
per buscar un millor futur
per tu i els teus.

Amb l’esperança d’un futur
millor, l’equip de Ràdio
Argentona i Cap de Creus
us volem desitjar un Bon
Nadal i un Feliç 2016.
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Les darreres dades sobre la
qualitat del reciclatge que
fa Argentona ens situen en
un 51,92% de brossa
recollida que es va reciclar
correctament, per sobre de
la mitjana del Maresme que
va ser del 32,65% i va
esdevenir la comarca que
millor recicla, i de la mitjana
de Catalunya que va ser del
31,24%.
Cal felicitar-nos a tots els
argentonins/es per aquesta
bona feina. Reciclar bé és
mèrit de tots els que ho fem

opinióOPINIÓ

Un poble que cuida
el seu medi ambient

Eudald Calvo
Alcalde d’Argentona

No podem ser
conformistes,
hem d’anar una
mica més lluny,
ja que el
planeta reclama
més i millors
mesures

diàriament i ho fem correc-
tament. Però no podem ser
conformistes, hem d’anar
una mica més lluny, ja que
el planeta reclama més i
millors mesures. No és
només a les cimeres de caps
d’Estat on es resolen
aquests problemes: som
tots  i totes nosaltres qui dia
a dia aconseguim reduir les
emissions de carboni i
gasos d’efecte hivernacle,
reduir la generació de
residus, aturar la desfores-
tació i, en definitiva, aturar
la pujada de la temperatura
global del planeta.
Per tot això, des de l’Ajunta-
ment volem anar més enllà
en totes aquestes qüestions.
La mesura més paradig-
màtica d’aquesta línia de
treball serà portar el porta
a porta a la resta de zones

del poble on encara no es
fa, és a dir, al barri del Cros
(aquest 2016) i les urbanit-
zacions (el 2017) i així
millorar pel que fa al reci-
clatge.
No només això: volem
incentivar l’ús de la bicicleta
per part dels treballadors/
es de l’Ajuntament i per això
hem aconseguit una bici-
cleta elèctrica que ens ha
cedit la Diputació de Barce-
lona, i també hem posat un
aparca-bicis perquè tothom
que vulgui pugui venir a
l’Ajuntament amb bicicleta.
Estem estudiant també la
idoneïtat de posar una
petita planta de biomassa
a la zona esportiva, perquè
l’energia consumida no
sigui fòssil i no renovable.
Així mateix, es va col·locar
una planta fotovoltaica a

l’Ajuntament per generar
energia renovable.
Seguir reciclant bé, intentar
reduir emissions, posar a
casa nostra fonts d’energies
renovables... Entre tots i
totes, podem viure en un
planeta millor!
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Pressupost de «base 0»
El govern de la CUP, PSC i ICV aconsegueix llum verda pel seu primer pressupost. Esquerra hi vota
a favor mentre que Tots per Argentona i el PP s’abstenen. El municipi comptarà amb prop de 14
milions d’euros l’any vinent. Les taxes i impostos municipals quedaran congelades.

Àlbum de fotos de la Diada i la Via Lliure a www.facebook.com/radioargentona

La Diada i la Via Lliure

La celebració de la Diada a Argentona
va ser el preludi popular i tradicional a
la part més reivindicativa de la jornada.
La Plaça del Molí va acollir, un any més,
les ofrenes florals d’entitats i partits, amb
l’única absència del Partit Popular, al
monòl i t  en memòria a Rafael de
Casanova a la Plaça del Molí.
A primera hora de la tarda, disset
autocars contractats per l’ANC d’Argentona, enfilaven cap a Barcelona
amb gairebé nou-cents argentonins. Molts d’altres van decidir assistir
pel seu compte a la manifestació convocada per Òmnium i l’ANC. La
majoria, però, es van concentrar entre els trams 54 i 57 exhibint el
punter verd, símbol de la diversitat.

Per primer cop en molts anys
Argentona ha aprovat pressupost i
ordenances en un sol ple ordinari. La
xifra global: 11.858.631 euros, el que
suposa un 5,13% més que el 2015.
L’alcalde i regidor d’hisenda, Eudald
Calvo (CUP), va ser l’encarregat de
defensar els comoptes:»Presentem un
pressupost de canvi de paradigma en
la seva concepció que vindrà reforçat
l’any vinent amb l’inici del procés de
pressupostos participatius». Va
assegurar que el Pressupost 2016 s’ha
treballat»partida a partida» i que els
ciutadans «en notaran els efectes
ràpidament».  Un dels arguments que
sustenten aquesta tesi és la reducció
de les anomenades «partides coixí».
Segons Calvo, l’adequació de les
despeses a la realitat és el que ha

permès al govern dedicar més diners
a la inversió i, al mateix temps, no
apujar els impostos.  L’alcalde també
va assenyalar com a significatiu
l’assumpció d’algunes despeses que,

fins ara, s’externalitzaven com és el
cas d’alguna plaça laboral.
Aquesta lectura no va ser compartida
pels grups de l’oposició que, cadascú

amb els seus matisos,  qualifica els
comptes de continuistes.  Des de TTTTTotsotsotsotsots
per Argentonaper Argentonaper Argentonaper Argentonaper Argentona van arribar les queixes
per la manca de temps per analitzar
els comptes. També van reclamar a
l’executiu que fes propostes per
millorar els ingressos de serveis com
La Sala, el Museu del Càntir i Ràdio
Argentona. També va rebre crítiques
el projecte de mercat municipal a la
Velcro, Xevi Collet ho va considerar
una «pèrdua de temps i diners», a
l’hora que qualificava la rehabilitació
que es pretén dur a terme a la Plaça
de Vendre de «remodelació de baix
cost».
Des d’Esquerra RepublicanaEsquerra RepublicanaEsquerra RepublicanaEsquerra RepublicanaEsquerra Republicana , Pere
Móra va expressar la seva satisfacció
per una proposta que es correspon
amb el programa de prioritats dels

L’adequació de
les despeses a
la realitat ha
permès dedicar
més diners a la
inversió
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republicans assenyalant, per exemple,
l’increment del 5% dels recursos de
Serveis Socials. També va rebre amb
satisfacció la inclusió d’un estudi per
instal·lar el mercat municipal a l’antiga
Velcro i el fet que les millores
urbanístiques contemplin des de la
pavimentació de carrers a l’avan-
çament en els processos d’urba-
nització.

Finalment, el PPPPPartit Partit Partit Partit Partit Popularopularopularopularopular va agrair
el nou tarannà i la predisposició del
govern durant les converses amb
l’oposició i l’interès per millorar el
municipi malgrat l’antagonia ideo-
lògica. Fran Fragoso va reclamar més
bonificacions i reduccions en les or-
denances i va mostrar-se contrari a la
reducció de la partida destinada al
Servei de Promoció Econòmica.
La presentació pública dels comptes
va tenir, per primer cop, una segona
part destinada exclusivament a la
ciutadania. La xerrada informativa va
tenir lloc el 16 de novembre al Saló
de Pedra. Amb aquesta acció el
govern pretén iniciar el camí per
involucrar els argentonins en la
discussió del pressupost i permetre
que part del proper exercici es redacti
a partir d’un procés de participació
ciutadana.

Es congelen els impostos
locals

La modificació d’impostos i taxes es
va aprovar per àmplia majoria. La
principal novetat la protagonitza l’IBI
(Impost de Béns Immobles) que, si bé
queda congelat de mitjana, afegeix un
recàrrec del recàrrec del 50% en
l’impost  sobre aquells habitatges que
es mantinguin buits durant un període
superior als dos anys.

Quines seran les principals
inversions de l’any vinent?

Segons el govern les inversions pressupostades
parteixen d’un «canvi radical de filosofia» ja
que, fins ara, es pressupostaven petites
quantitats a l’espera d’incorporar el romanent
de tresoreria. En el pressupost 2016 les inversions
es comptabilitzen de bon inici per respondre a
les necessitats «d’actualitzar» la vila.
Pel que fa a les principals accions, la tria inclou
projectes pendents durant anys però, al mateix
temps, en deixa fora d’altres com Can Doro i
la Velcro que es deixen en fase d’estudi. No
totes les inversions es duran a terme amb
recursos propis, algunes compten amb
subvencions, com és el cas de la darrera fase
del Pla de Barris i la rehabilitació de la Casa
Puig i Cadafalch , i d’altres, com la rehabilitació
de la Plaça de Vendre, arrosseguen una partida
consignada en pressupostos anteriors.
Aquestes són les més importants:

Rehabilitació de la Casa Puig i
Cadafalch:
Total: 110.600 euros (Subvenció de la
Generalitat)

Darrera fase de rehabilitació del Barri de
Sant Miquel del Cros: 201.000 euros
(Recursos propis)181.000 euros (Subvenció de
la Generalitat)TTTTTotal: 382.000 eurosotal: 382.000 eurosotal: 382.000 eurosotal: 382.000 eurosotal: 382.000 euros

Rehabilitació de l’entrada de Ginesteres:
38.011 euros (Recursos propis)112.588 euros
(Crèdit)TTTTTotal:   156.000 eurosotal:   156.000 eurosotal:   156.000 eurosotal:   156.000 eurosotal:   156.000 euros

Fase 0 de Can Raimí:     6.000 euros (Recursos
propis)54.000 euros (Contribucions
especials)TTTTTotal: 60.000 eurosotal: 60.000 eurosotal: 60.000 eurosotal: 60.000 eurosotal: 60.000 euros

Rehabilitació del Carrer Josep Soler:
30.000 euros (Recursos propis) 342.322 euros
(Crèdit)TTTTTotal: 372.322 eurosotal: 372.322 eurosotal: 372.322 eurosotal: 372.322 eurosotal: 372.322 euros

Rehabilitació de la Plaça de Vendre:
L’actuació no està prevista en el pressupost
perquè tant la consignació com el projecte
s’arrosseguen d’exercicis anteriors. El
govern municipal s’ha compromès a
executar-ho l’any vinent. TTTTTotal: 160.000 eurosotal: 160.000 eurosotal: 160.000 eurosotal: 160.000 eurosotal: 160.000 euros
(Recursos propis)

La presentació
pública dels
comptes va tenir
una segona part
dedicada als
ciutadans
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- Quina serà la tasca de la regidoria- Quina serà la tasca de la regidoria- Quina serà la tasca de la regidoria- Quina serà la tasca de la regidoria- Quina serà la tasca de la regidoria
de transparència?de transparència?de transparència?de transparència?de transparència?
- Guillem Saleta: Volem explicar tant
el que fa el govern com el que fa
l’administració. Ara els Ajuntaments,
i les administracions públiques en
general, funcionaven de manera
opaca. No explicaven bé el que feien
i això alimentava la idea de l’adminis-
tració no fa res. I això és una manera
de poder explicar el que es fa tant des
del govern com des de l’administració.

- Quina informació tindran ara a- Quina informació tindran ara a- Quina informació tindran ara a- Quina informació tindran ara a- Quina informació tindran ara a
l’abast els ciutadans que abans nol’abast els ciutadans que abans nol’abast els ciutadans que abans nol’abast els ciutadans que abans nol’abast els ciutadans que abans no
tenien?tenien?tenien?tenien?tenien?
- Estem parlant de xifres però també
d’altres continguts. Per exemple, fins
ara ja es publicaven els pressupostos
però ara, a més, explicarem com
s’executa. Per altra banda, també tre-

«Cal impregnar la ciutadania de
la cultura de la transparència»

ballarem amb el
govern obert, la
participació, con-
tractes... La gent po-
drà saber quants
contractes té amb
l’Ajuntament un
contractista.
- El ciutadà ho po- El ciutadà ho po- El ciutadà ho po- El ciutadà ho po- El ciutadà ho po-----
drà digerir o es perdrà digerir o es perdrà digerir o es perdrà digerir o es perdrà digerir o es per-----
drà en un mardrà en un mardrà en un mardrà en un mardrà en un mar
d’informació?d’informació?d’informació?d’informació?d’informació?
- No ho crec, per-
què el ciutadà anirà
a buscar coses con-
cretes que li interessin. Segurament
una d’aquestes serà el sou dels càr-
recs electes.
- Hi ha molta feina per fer per- Hi ha molta feina per fer per- Hi ha molta feina per fer per- Hi ha molta feina per fer per- Hi ha molta feina per fer per
adequar l’Ajuntament a la llei?adequar l’Ajuntament a la llei?adequar l’Ajuntament a la llei?adequar l’Ajuntament a la llei?adequar l’Ajuntament a la llei?
Marta Cabot: Ja hi ha molta infor-
mació disponible a la web actual. Però
ara la canalitzarem a través del nou
portal de transparència.
- GS: Esperem que estigui actiu aquest
desembre.
- Què hi trobarem els ciutadans en- Què hi trobarem els ciutadans en- Què hi trobarem els ciutadans en- Què hi trobarem els ciutadans en- Què hi trobarem els ciutadans en
aquest portal?aquest portal?aquest portal?aquest portal?aquest portal?
MC: Per exemple els currículums i les
retribucions dels càrrecs electes,

l’organigrama municipal, contractes,
memòries dels serveis, auditories de
qualitat...
- Ens haurem de registrar per arribar- Ens haurem de registrar per arribar- Ens haurem de registrar per arribar- Ens haurem de registrar per arribar- Ens haurem de registrar per arribar
a la informació?a la informació?a la informació?a la informació?a la informació?
- MC: No, l’accés serà obert.
- L- L- L- L- La ciutadania demanava aquesta ciutadania demanava aquesta ciutadania demanava aquesta ciutadania demanava aquesta ciutadania demanava aquest
accés a la informació?accés a la informació?accés a la informació?accés a la informació?accés a la informació?
- GS: Hi havia demandes però
puntuals. Cal fomentar la cultura de
la transparència, impregnar la gent,
que tothom s’adoni de la seva
importància. De fet, la llei persegueix
que l’elaboració de les polítiques
públiques s’obri a la participació

Entrevista amb Guillem Saleta, Regidor de Transparència i Participació,
i Marta Cabot, tècnica de transparència de l’Ajuntament d’Argentona

Volem explicar
tant el que fa
el govern,
com el que fa
l’administració

El 18 de desembre de 2014 el Ple del Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 19/2014
de transparència, accés a la informació i bon govern. Un any després els Ajuntaments han
d’haver fet els deures per adequar-se a la nova normativa que pretén garantir la
transparència de l’activitat pública i el dret dels ciutadans a la informació i la documentació
públiques, alhora que estableix els principis de bon govern d’acord amb els quals han
d’actuar els alts càrrecs i personal de l’administració. L’actual govern d’Argentona s’ha
arremangat per complir amb la nova llei creant una regidoria específica i contractant una
tècnica encarregada de garantir que el consistori compleix la normativa.  El regidor de
transparència i participació, Guillem Saleta, explica que aquests canvis s’han fet
acompanyant la llei però, sobretot, per «filosofia política».
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La informació és clau a l’hora de garantir que la ciutadania compta amb
les eines adequades per prendre decisions i, també, per participar
activament en la vida municipal. Ja fa temps que Argentona treballa per
consolidar els canals d’informació directes al ciutadà. La nova llei de
transparència ha comportat l’aparició de nous mecanismes orientats a
oferir encara més facilitats.

El web municipal (www.argentona.cat)
És la pàgina web oficial de l’Ajuntament d’Argentona. Conté les dades de
l’estruc-tura municipal i també ofereix informació diària a través de la
institució i dels mitjans locals (argentona-comunicacio.cat). També conté
l’agenda d’actes culturals i accés directe a les xarxes socials del consistori.
L’administració local també participa activament a les xarxes socials a través
de pàgines i perfils a Face-book, Twitter, YouTube i Flickr.

El portal de transparència
És la nova eina que emana de la Llei     19/2014 de transparència, accés a
la informació pública i bon govern. Té per objectiu reforçar la transparència
del govern local oferint de forma estructurada i accessible tota la informació
relacionada amb els recursos públics i la planificació i gestió de l’activitat
municipal. El portal difondrà, per exemple, la informació relativa a la
contractació pública, les retribucions dels càrrecs electes o les funcions de
l’Ajuntament i dels organismes vinculats.

La seu electrònica (https://seuelectronica.argentona.cat)
És la versió electrònica de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), per tant,
ofereix un entorn segur per a la realit-zació de tràmits. Es va posar en
marxa a mitjans de novembre i, entre d’altres, s’hi poden consultar anuncis,
edictes, ordenances, reglaments o accedir al Perfil del Contractant.
Per poder realitzar tràmits cal comptar amb un certificat digital, es tracta
d’un identificador personal, que pot sol·licitar qualsevol persona major
d’edat, que garanteix la identitat a la xarxa. El certificat digital es tramita a
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà i permet operar amb l’Ajuntament assegurant
la integritat i confidencialitat de les dades que s’envien, així com la seva
confidencialitat. També permet fer d’altres operacions, com ara signar
correus, documents electrònics i formularis web.

Tres eines complementàries per tal
de millorar la informació ciutadana

directa de la ciutadania.
- P- P- P- P- Per tant, el portal de transparència,er tant, el portal de transparència,er tant, el portal de transparència,er tant, el portal de transparència,er tant, el portal de transparència,
a banda de donar informació, tambéa banda de donar informació, tambéa banda de donar informació, tambéa banda de donar informació, tambéa banda de donar informació, també
podrà rebre aportacions delspodrà rebre aportacions delspodrà rebre aportacions delspodrà rebre aportacions delspodrà rebre aportacions dels
ciutadans?ciutadans?ciutadans?ciutadans?ciutadans?
- GS: Sí, hi haurà un canal de
participació electrònic. Però no
deixarem de banda aquells
col·lectius, com la gent gran, que
continuarà utilitzant el sistema
presencial.

- Què s’ha hagut de fer per adequar- Què s’ha hagut de fer per adequar- Què s’ha hagut de fer per adequar- Què s’ha hagut de fer per adequar- Què s’ha hagut de fer per adequar
l’Ajuntament a la llei del’Ajuntament a la llei del’Ajuntament a la llei del’Ajuntament a la llei del’Ajuntament a la llei de
transparència?transparència?transparència?transparència?transparència?
- GS: Hem hagut de buscar tota la
informació que s’ha de posar a
disposició de la gent, organitzar-la i
transformar-la perquè tothom ho
pugui entendre.
- MC: El llenguatge administratiu pot
ser molt complicat i la transparència
també implica utilitzar un llenguatge

més planer.
La llei també parla de «bon govern».
- Què significa aquest concepte i com- Què significa aquest concepte i com- Què significa aquest concepte i com- Què significa aquest concepte i com- Què significa aquest concepte i com
ho veurem?ho veurem?ho veurem?ho veurem?ho veurem?
- GS: Per exemple, suposa que a
l’hora de fer normatives que puguin
afectar un col·lectiu concret, com
podria ser el comerç, treballarem
directament amb aquest col·lectiu per
tal que la normativa que apliquem
realment sigui efectiva.
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- Quin és l’encàrrec que us va- Quin és l’encàrrec que us va- Quin és l’encàrrec que us va- Quin és l’encàrrec que us va- Quin és l’encàrrec que us va
arribar?arribar?arribar?arribar?arribar?
- Enric F- Enric F- Enric F- Enric F- Enric Fuster:uster:uster:uster:uster: Treballar amb una línia,
que ja s’havia desenvolupat anterior-
ment, basada en la col·laboració en
matèria de promoció econòmica do-
nant resposta als reptes econòmics i
socials del territori des d’un àmbit su-
perior. Això vol dir quatre municipis tre-
ballant conjuntament, mancomu-nant
recursos, per respondre a les opor-
tunitats i necessitats de la seva població.
- Quin objectiu concret persegueix el- Quin objectiu concret persegueix el- Quin objectiu concret persegueix el- Quin objectiu concret persegueix el- Quin objectiu concret persegueix el
pla que presenteu?pla que presenteu?pla que presenteu?pla que presenteu?pla que presenteu?
- Viviana Pérez: - Viviana Pérez: - Viviana Pérez: - Viviana Pérez: - Viviana Pérez: Sobretot treballar de
manera conjunta el desenvolupament
econòmic territorial. Des dels àmbits
de l’empresa, l’ocupació, el turisme,
el comerç, les fires i la gastronomia.
L’estudi parteix d’un treball de camp
que heu fet vosaltres mateixos.
- Quina diagnosi heu fet de la nostra- Quina diagnosi heu fet de la nostra- Quina diagnosi heu fet de la nostra- Quina diagnosi heu fet de la nostra- Quina diagnosi heu fet de la nostra
situació?situació?situació?situació?situació?
- EF- EF- EF- EF- EF::::: En primer lloc hem trobat una
gran predisposició i voluntat política i
tècnica. I, després, pel que fa al teixit
productiu, també hi ha predisposició i
voluntat de creixement de les empreses
en un entorn que, estadísticament (PIB,
atur, dinàmiques empresarials...) va
prou bé, tant ara com en previsions
futures. Per tant, el més important és
resoldre els reptes de cohesió social o
de manca d’oportunitats que tenen
alguns col·lectius i ajudar-los a alinear-
se amb aquest creixement que
comencem a veure a nivell de xifres.
- De totes les línies estratègiques que- De totes les línies estratègiques que- De totes les línies estratègiques que- De totes les línies estratègiques que- De totes les línies estratègiques que
heu presentat quines són lesheu presentat quines són lesheu presentat quines són lesheu presentat quines són lesheu presentat quines són les
prioritàries?prioritàries?prioritàries?prioritàries?prioritàries?
- EF- EF- EF- EF- EF: : : : : La Promoció Econòmica ha de
treballar globalment els reptes de l’en-

Argentona, Cabrera, Dosrius i Òrrius,
units per millorar la competitivitat

torn econòmic d’un territori. Per tant,
s’ha de seguir treballant en temes
d’ocupació, de formació de treballa-
dors i empresaris, sensibilitzant en
emprenedoria i donant suport a les
idees emprenedores... Però, on aquest
nou pla director fa un salt important
és en el suport a les empreses. Volem
tenir més gent coneixent els reptes i
les necessitats que tenen les empreses
per poder oferir, tant internament, com
amb socis externs, els serveis i el
finançament més adequat perquè les
empreses puguin desenvolupar els
seus projectes de creixement.
- I amb aquest pla sota el braç, els- I amb aquest pla sota el braç, els- I amb aquest pla sota el braç, els- I amb aquest pla sota el braç, els- I amb aquest pla sota el braç, els
quatre municipis de Lquatre municipis de Lquatre municipis de Lquatre municipis de Lquatre municipis de La Rieraa Rieraa Rieraa Rieraa Riera
d’Argentona ho tindran més fàcil perd’Argentona ho tindran més fàcil perd’Argentona ho tindran més fàcil perd’Argentona ho tindran més fàcil perd’Argentona ho tindran més fàcil per
accedir a subvencions?accedir a subvencions?accedir a subvencions?accedir a subvencions?accedir a subvencions?
- EF- EF- EF- EF- EF: : : : : Absolutament. L’entorn de
finançament, sobretot el públic, fa que
cada cop es requereixin agregacions
territorials i poblacions més grans.
Perquè es volen projectes més

sofisticats i de major impacte. De fet,
moltes convocatòries de finançament
públic ja impedeixen que municipis de
la vostra mida, de forma independent,
accedeixin al finançament.
- Coneixeu exemples d’èxit en el qual- Coneixeu exemples d’èxit en el qual- Coneixeu exemples d’èxit en el qual- Coneixeu exemples d’èxit en el qual- Coneixeu exemples d’èxit en el qual
ens puguem fixar?ens puguem fixar?ens puguem fixar?ens puguem fixar?ens puguem fixar?
- EF- EF- EF- EF- EF: : : : : En l’àmbit comarcal trobem casos
d’èxit al Berguedà, Osona o el
Montsià. Però també trobem exemples
d’agrupacions municipals, la més
coneguda és La Riera de Caldes, de
Santa Perpètua cap amunt, o
Cardedeu i els municipis del Baix
Montseny... Són dinàmiques que
s’estan estenent amb èxit.
- VP- VP- VP- VP- VP::::: I això és el que està demanant,
en aquests moments, l’administració:
treballar de forma agrupada, però
que aquesta agrupació surti des de
baix i no vingui imposada des de dalt.
En el Pla Estratègic de la Riera
d’Argentona ens hem trobat aquesta
voluntat, tant política com tècnica.

El 26 de novembre es va presentar el Pla Estratègic de La Riera d’Argentona en una jornada de
treball al Saló de Pedra A la sessió hi van assistir alcaldes i tècnics dels quatre municipis implicats:
Argentona, Dosrius, Òrrius i Cabrera. L’objectiu és aconseguir dur a terme projectes conjunts que
siguin mereixedors de finançament supramunicipal i que, per tant, redistribueixin els beneficis entre
els quatre pobles implicats. Viviana Pérez i Enric Fuster han format part de l’equip redactor del
projecte.
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Una temporada estel·lar

A cada TTTTTemporada de Temporada de Temporada de Temporada de Temporada de Teatre Música ieatre Música ieatre Música ieatre Música ieatre Música i
Dansa (TMD) Dansa (TMD) Dansa (TMD) Dansa (TMD) Dansa (TMD) que passa LLLLLa Salaa Salaa Salaa Salaa Sala d’Ar-
gentona es consolida com un equi-
pament cultural que atrau muntatges de
qualitat i, sobretot, grans professionals
de la cultura catalana. Prova d’aquesta
tendència és la TMD que s’estrenarà el
pròxim mes de febrer amb Josep Maria
Flotats, Mercè Arànega i Clara Segura
com a caps de cartell.
Josep Maria Flotats dirigeix i prota-
gonitza el muntatge que estrena el cicle:
SerSerSerSerSer-ho o no -ho o no -ho o no -ho o no -ho o no (13 febrer). Es tracta d’una
obra construïda a partir d’un pretext que
provoca la conversa entre els seus
protagonistes, dos veïns d’una mateixa
escala amb horitzons, coneixements i
creences antagònics. I en el fons
d’aquesta conversa hi batega implícit el
tema de la identitat i la tolerància.
Dues setmanes després, la jove
companyia Les Antonietes s’atreveix amb
la reflexió sobre la condició humana que
proposa Tennessee Willians a Un tram-Un tram-Un tram-Un tram-Un tram-
via anomenat desig via anomenat desig via anomenat desig via anomenat desig via anomenat desig (26 de febrer).
Aquest muntatge ja ha superat amb nota
el seu pas pel Festival Temporada Alta
de Girona.
La música prendrà el relleu al març amb
el clarinetista i saxofonista argentoní Ga-Ga-Ga-Ga-Ga-
briel Amargantbriel Amargantbriel Amargantbriel Amargantbriel Amargant (5 de març), que
presentarà el seu segon treball
acompanyat pels seus col.laboradors
habituals: Adrià Plana, Marco Mezqui-
da, Miguel Serna i Gonzalo del Val.
A mitjans de març arribarà una proposta
de teatre que lluita contra l’oblit: Un celUn celUn celUn celUn cel
de plomde plomde plomde plomde plom (12 de març), retrat fidel de
Neus Català, supervivent al camp de
concentració nazi de Ravensbrück.
Mercè Arànega interpreta de forma
inoblidable la lluitadora antifeixista en
un necessari i intel·ligent homenatge a
les oblidades dels oblidats.
La profunditat de la TMD no minvarà
amb el muntatge següent, ja que AndréAndréAndréAndréAndré
& Dorine& Dorine& Dorine& Dorine& Dorine (20 de març) posa a escena

una reflexió sobre la malaltia de
l’alzheimer a través del teatre gestual.
Una història que recula en el temps
d’una parella d’avis que lluita entre la
memòria que fuig i el present que la
vol retenir.
A principis d’abril arribarà Conillet Conillet Conillet Conillet Conillet (9
d’abril), una de les propostes estrella
de la TMD, amb Marc Martínez a la
direcció i Clara Segura interpretant,
amb èxit, amb un monòleg no gens
fàcil. L’autora, Marta Galán, refugia
l’actriu en una conillera per desplegar
les mil i una accions d’una dona soferta
que concilia la vida laboral amb la

Que un cognom no necessiti més presentacions significa que ens trobem davant d’una figura.
Doncs bé, la propera TMD en portarà tres: Flotats, Segura i Arànega. Tres grans noms en tres
muntatges diferents que compartiran programa amb cinc propostes més unides per la qualitat, la
sensibilitat i la profunditat.

Abonaments 100% «a la carta»

Els abonaments i les entrades per aquesta temporada d’espectacles 2016
de La Sala d’Argentona es posaran a la venda a partir del 18 de gener. La
gran novetat afectarà els abonaments que seran oberts i configurables al
100% pels espectadors. D’aquesta manera el públic podrà escollir, sense
condicionant ni limitació, els espectacles als quals vulguin assistir-hi.

familiar i que s’acaba convertint en una
àcida crítica de la manera d’actuar de
la nostra societat.
Després arribarà CoetusCoetusCoetusCoetusCoetus (16 d’abril),
una orquestra de percussió ibèrica, que
reuneix una extraordinària selecció
d’instruments de percussió i una
proposta musical ben sorprenent
liderada per Carles Dènia. La
temporada la clourà la ballarina
francesa i establerta a Argentona, Claire
Ducreux, que aglutina a RRRRRefugieéefugieéefugieéefugieéefugieé
PPPPPoetiqueoetiqueoetiqueoetiqueoetique (8 de maig) els seus dos
darrers solos: Barco de Arena i La
sonrisa del náufrago.
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Ràdio Argentona va participar en el Calendari d’Advent de
la Biblioteca d’Argentona on cada dia del mes de desembre
fins l’arribada del Nadal van anar diferents representants
d’entitats, escoles i associacions per obrir una finestra del
Calendari. Darrera de cada finestra es descobria un nou
conte per la Biblioteca.
Una altra de les tradicions 100% argentonines és anar a
veure el pessebre de Cal Magret on el matrimoni format
per l’Eulàlia Vinyals i en Domingo Torres fan cada any un
pessebre amb tot tipus de detalls. Tots els visitants reben
de forma gratuïta una número per participar en el sorteig
d’un naixement que es farà el dia 2 de febrer, coincidint
amb la Candelera.

Nadal a Argentona

- Què ens espera a Argentona aquestes festes?- Què ens espera a Argentona aquestes festes?- Què ens espera a Argentona aquestes festes?- Què ens espera a Argentona aquestes festes?- Què ens espera a Argentona aquestes festes?
- Ens espera una agenda d’actes bastant transversal i molt
unida, a més a més, a la Festa Major d’Hivern que arribarà
tot just el cap de setmana després de reis. La programació
prèvia a Sant Julià ja serà molt animada, passa per
diverses àrees, i suposa la presa del carrer que es fa cada
any. Ja hem pogut veure els arbres de la Plaça Nova
guarnits pels alumnes del PFI i, a més, els comerços també
han organitzat moltes coses.
- P- P- P- P- Podem avançar alguna cosa més de la Fodem avançar alguna cosa més de la Fodem avançar alguna cosa més de la Fodem avançar alguna cosa més de la Fodem avançar alguna cosa més de la Festa Majoresta Majoresta Majoresta Majoresta Major
d’Hivern?d’Hivern?d’Hivern?d’Hivern?d’Hivern?
- Ara estem pendents de celebrar la darrera comissió que
tanqui el programa però ja sabem que hi haurà novetats.
Estem treballant en una nit jove, que gestionaria el
col·lectiu Garrinada, i que es desenvoluparia a la carpa
que s’instal·larà a Can Doro. Justament aquest espai és
el que funcionarà com a centre neuràlgic de tota la festa.
També hi haurà alguna sorpresa tot mantenint el caliu i la
germanor que caracteritzen la Festa Major d’Hivern i que
es contraposa amb la bogeria de l’estiu. Però volem que
totes dues tinguin cohesió i participació.
- P- P- P- P- Per tant, la principal novetat seria la Garrinada d’hivern.er tant, la principal novetat seria la Garrinada d’hivern.er tant, la principal novetat seria la Garrinada d’hivern.er tant, la principal novetat seria la Garrinada d’hivern.er tant, la principal novetat seria la Garrinada d’hivern.
Sí, però que ningú s’espanti! Estem parlant de magnituds
molt diferents. Però sí que és veritat que el col·lectiu va
mani-festar la seva voluntat d’organitzar la nit jove perquè
hi havia manca de programació explícitament per joves a
la festa major d’hivern. Vam fer un parell de reunions i de
seguida vam veure que era possible dur-ho endavant amb
el suport de l’Ajuntament. Es tracta d’una  nit pensada

pels joves i per
als joves.
Aquesta és la
idea i penso que
sortirà bé.
- Com a regidor- Com a regidor- Com a regidor- Com a regidor- Com a regidor
què és el quequè és el quequè és el quequè és el quequè és el que
més tmés tmés tmés tmés t’agrada de’agrada de’agrada de’agrada de’agrada de
la Fla Fla Fla Fla Festa Majoresta Majoresta Majoresta Majoresta Major
d’Hivern?d’Hivern?d’Hivern?d’Hivern?d’Hivern?
Aquesta condició
de generar caliu.
La d’estiu està
enmig d’un ca-
lendari frenètic
de Festes Majors
que ens porta a
un altre ritme, a
uns altres hora-
ris. La d’hivern,
en canvi, permet
cohesionar-nos
més amb activitats com el dinar de germanor. És cert
que ve menys gent de fora perquè a l’hivern hi ha poca
tradició d’anar de Festes Majors. Això ens aboca a
pensar més en clau de poble i organitzar un cap de
setmana on hi hagi una excusa per sortir malgrat el
fred i que culmini amb el piromusical de fi de festa que
ja fa uns anyets que es fa.

Arnau Aymerich, regidor de comunicació, festes i joventut

«La Festa Major d’Hivern és una oportunitat
per a la cohesió social»
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Argentona, poble solidari

Les activitats or-
ganitzades per
entitats del mu-
nicipi per reco-
llir diners per la
Marató de TV3,
enguany dedi-
cada a la dia-
betis i la obesi-
tat, han om-
plert Argentona

de propostes variades com va ser, per exemple, el concert
organitzat pels Nats del 55 que es va celebrar el 29 de
novembre a La Sala.
A banda dels diners recollits per la Marató de TV3, xifra
no disponible en el moment de tancar aquesta edició,
Argentona també es va entregar en el Gran Recapte
d’Aliments que es va centrar en el cap de setmana del 12
i 13 de desembre i on es van recollir 5.000 quilos de
productes de primera necessitat com oli, llet i conserves.
D’altra banda, hi ha la campanya anual de recollida de
joguines que organitza Creu Roja perquè tots els nens i
nenes tinguin la visita dels Reis d’Orient la nit del 5 de
gener. Es demanen joguines adreçades a nens i nenes de
fins a 12 anys, la darrera franja és a vegades la que més
costa de recollir per tant cal pensar també en regals per
joves que tinguin 9, 10, 11 i 12 anys. Es demana que les
joguines siguin noves i no bèl·liques. Les persones que
vulguin col·laborar s’han d’adreçar a la Creu Roja, amb
seu a l’antic edifici de la Velcro.

Enganxa’t al Nadal

Argentona es
Mou ha organit-
zat activitats per
a tota la família
per potenciar el
comerç local du-
rant la campa-
nya de Nadal i
Reis. La Plaça
Nova i la Plaça de

Vendre seran els punts neuràlgics d’aquestes activitats que se
centren en el cap de setmana d’abans de Nadal i el d’abans
de la nit de Reis. Des d’un rocòdrom, fins a un circuit de
segways, sessió de contacontes, pintacares i un tió gegant
són algunes de les activitats que s’han organitzat des
d’aquesta entitat que agrupa a comerciants, botiguers i tot
tipus de negocis del municipi. Sota el lema «Enganxa’t al Nadal»
els clients d’aquestes botigues poden beneficiar-se d’entrades
gratis a les activitats amb un carnet que s’omple amb gomets
que s’entreguen per cada compra superior a 5 euros.

Els Pastorets del Centru

El 12 i 13 de
desembre es
van portar a
terme els Pasto-
rets Infantils del
Centre Parro-
quial amb la
participació de
més quaranta
nens i nenes del
poble fent els

diferents papers. Una de les novetats d’enguany va ser
que es va incorporar una coral durant la representació.
Pel que fa a les sessions dels Pastorets Adults es faran el
27 de desembre i els dies 2 i 3 de gener, sempre a partir
de les 18h. Més de 50 argentonins participen en aquesta
representació que segueix el text de Josep Maria Folch i
Torres. Un text que fa el centenari el proper 2016 quan
està previst incorporar canvis en la representació
argentonina d’aquest clàssic teatral de Nadal.

Parc de Nadal i Cavalcada
de Reis

Els nens i nenes d’Argentona esperen amb ganes els dies
de vacances que són plens d’alegria i màgia. I al municipi
hi ha un fet diferencial que és el Parc de Nadal, una
proposta lúdica que omple el pavelló municipal d’activitats
lúdiques i esportives. L’entrada és gratuïta però es
demanarà a tots els assistents que col·laborin aportant un
quilo d’aliments que es donarà a una entitat benèfica.
Des del 27 fins al 30 de desembre estarà obert aquest
servei pels nens i nenes d’Argentona i rodalies.
Pel que fa a la Gran Cavalcada dels Reis d’Orients del 5
de gener, aquesta sortirà del carrer de Sant Sebastià, farà
el carrer Gran, Jacint Verdaguer, Carrasco i Formiguera,
avinguda Nostra Senyora de Montserrat, carrer Mestre
Falla, Puig i Cadafalch fins acabar a la Plaça Nova. Uns
dies abans, en concret el diumenge 3 de gener, els
missatgers Reials recolliran les cartes a partir de les 17h a
La Sala.
A banda d’aquestes activitats, la música no pot faltar per
aquestes dates i el Pare Noël farà la seva visita a Sant
Miquel del Cros. Un Nadal ple d’activitats per a tota la
família.
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El Casal d’avis
amplia l’horari
El Casal d’avis municipal,
situat a l’Avinguda Puig i
Cadafalch, ha ampliat el
seu horari des del no-
vembre obrint portes tres
matins a la setmana. La
proposta s’emmarca en
el pla local d’actuació per
a la gent gran, que va
sol·licitar l’Ajuntament
d’Argentona i que ha
estat elaborat per la
Diputació de Barcelona.
L’objectiu, a banda de
donar la possibilitat a la gent gran de
gaudir durant més hores de
l’equipament i els seus serveis, és
impulsar un programa d’activitats i
dinamització que l’Ajuntament
elaborarà a partir de les demandes i
propostes que formulin els mateixos
usuaris.
Una de les primeres iniciatives que es
portaran a terme serà un programa

Constituït el nou
Consell de Vila

El 22 d’octubre es va celebrar al Saló de Pedra el primer plenari del nou
Consell de la Vila d’Argentona, màxim òrgan de participació ciutadana
municipal. Els nous membres d’aquest organisme, que formen veïns,
representants d’entitats i dels grups polítics municipals, constituiran el nou
Consell per al mandat 2015-2018.

de sessions amb exercicis i activitats
per a estimular la memòria i que està
previst que comenci a mitjans de
novembre.

Nou horari del Casal:
Matins: Dimarts, dimecres i dijous
també de 10 a 13:30 hores
Tardes: De dilluns a dissabte de 15.30
a 20 hores

Argentona acull la
trobada bianual
d’Acció Escolta

El 14 i 15 de novembre Argentona va
acollir «Indaba 2015», la trobada
bianual d’Acció Escolta. Més de 150
joves van participar d’aquesta cita que
va incloure l’organització de tallers al
Casal de Joves i la celebració de
l’assemblea general de l’entitat al
Centre Parroquial.
L’alcalde d’Argentona, Eudald Calvo,
i el regidor de joventut, Arnau
Aymerich, van ser els encarregats de
donar la benvinguda institucional als
assistents.
Els joves que van quedar-se a dormir
a Argentona van passar la nit a
l’escola Les Fonts.

L’Aula d’Extensió
Universitària porta
Ana Maria LaJustícia

La llicenciada en química i respon-
sable de la marca de complements
dietètics que porten el seu nom, Ana
Maria LaJustícia, va explicar en una
conferència el 12 de novembre la
importància del magnesi i el col·lagen
en la nostra alimentació per evitar
lesions i altres problemes de salut. A
la xerrada, organitzada per l’Aula
d’Extensió Universitària d’Argentona,
van assistir una seixantena de
persones que van poder fer preguntes
a LaJustícia en el teatre del Centre
Parroquial. L’Aula d’Extensió Univer-
sitària d’Argentona va néixer el passat
mes de juliol i ja compta amb un cen-
tenar de socis.
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La gespa del camp de futbol
es restaurarà el desembre
Durant el mes de desembre es faran
els treballs de millora de la gespa artifi-
cial del camp de futbol d’Argentona.
Segons ha explicat avui el regidor d’es-
ports i alcalde d’Argentona, Eudald Cal-
vo, les tasques aniran a compte de la
mateixa empresa que va instal·lar la
gespa ja que aquesta encara es troba
en període de garantia i presenta alguns
problemes de sobreexida d’aigua que
la deterioren i dificulten l’ús del camp.
En concret, l’empresa encarregada de
la instal·lació de la gespa artificial,
Mondo Iberica, realitzarà una actuació

per tal d’eliminar unes ratlles fosques
que han aparegut en les darreres set-
manes al terreny de joc. Un estudi rea-
litzat per l’empresa conclou que
aquestes línies enfosquides que donen
un efecte visual discontinu a la gespa
les hauria provocades el cautxú que
s’acumula en aquestes zones d’unió
dels panots. L’informe assegura que
els materials es troben en perfec-tes
condicions, que no està oca-sionant
cap afectació per a la pràctica esporti-
va i el funcionament del terreny de joc,
i que és el granulat del cautxú l’origen

Els alumnes del PFI
participen en un
projecte interescolar
dedicat a Ramon Llull

Ramon Llull, llegats del passat és el
nom del projecte de suport a les
competències lingüístiques del curs
2015-2016, dedicat a la figura de
Ramon Llull, amb motiu del VIIè
centenari de la seva mort. La proposta
parteix del territori com a font de
recursos educatius i compta amb la
participació dels centres educatius,
biblioteques municipals i ajuntaments.
A Argentona es beneficiaran d’aquest
projecte els alumnes del PFI que, a
banda de treballar l’aturo a l’aula,
participaran de dues activitats
complementàries: la visita a la
Biblioteca Nacional de Catalunya i una
activitat de lectura dramatitzada.

Els mossos d’esquadra inicien una col·laboració
amb Ràdio Argentona

L’Oficina de Relacions amb
la Comunitat dels Mossos
d’Esquadra han iniciat una
col·laboració amb Ràdio
Argentona per tal d’acostar
a la ciutadania accions
d’informació i prevenció
que duen a terme. En el
seu primer espai van abor-
dar la campanya «Pensió
Segura», dirigida especial-
ment a la gent gran. Els
mossos han detectat que
quan s’acosten les dates de
Nadal, coincidint amb el cobrament doble de les pensions, augmenten els
delictes d’estafa i robatori. Els agents desaconsellen treure tots els diners de
cop i anar acompanyats d’algú de confiança. Recomanen dirigir-se al personal
de l’oficina enlloc d’utilitzar els caixers automàtics i anar directes cap a casa
quan es treuen sumes quantioses.

d’aquesta sensació d’enfosquiment
que presenta el filament de la gespa.
La intervenció es prolongarà du-rant
un període aproximat de quatre dies i
es portarà a terme a finals de desem-
bre, a les portes de les festes de Nadal,
per tal de no alterar el calendari
d’entrenaments i competicions dels
equips que fan ús de la instal·lació.
L’actuació consistirà principalment a
retirar i substituir el granulat de cautxú
de les zones afectades així com el
pentinat i neteja de la gespa per tal
que el camp torni al seu estat original.

Guspira presenta el seu segon treball al Clap

El divendres, 27 de novembre, els argentonins Guspira van presentar el seu
segon treball, «Imperfecte», a la sala Clap de Mataró. La banda de hard-core
melòdic ha elaborat un disc íntegrament amb composicions pròpies i ha entrat
a formar part de la discogràfica Maldito Records. Els Guspira expliquen que
els temes del seu nou àlbum són més madurs i incorporen sentiment i
reivindicació.
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El Maresme es prepara
per rebre refugiats
A principis de novembre la campanya
de recollida de roba d’abric i material
d’aixopluc per als refugiats, princi-
palment sirians, que intenten entrar a
Europa fugint de la guerra, quedava
desbordada per l’allau de donacions.
I és que els dos tràilers habilitats per
la campanya «Catalunya amb els refu-
giats» havien quedat plens en un
temps rècord. Així doncs, quedava
suspesa una recollida que al municipi
havia centralitzat l’AMPA de l’Escola
Argentona.
L’esperit solidari dels argentonins
havia tingut el seu mirall, unes
setmanes abans, en el ple del consis-
tori, quan es va aprovar per unanimitat
una moció en la que s’adheria la
població a la xarxa de ciutats i pobles
refugi. La moció, acordava, entre
d’altres assumptes, posar-se a disposi-
ció de les institucions que tenen com-
petències en la matèria per tal de
col·laborar en la cerca de solucions
per als milers de persones refugiades.
A més, el text emplaçava als ciutadans

d’Argentona a donar acolliment a les
persones que cada dia travessen
Europa fugint dels conflictes armats.
Per últim, la moció instava a la Unió
Europea i als governs espanyol i català
a donar resposta a les necessitats hu-
manitàries i a mostrar una posició
oberta i ferma en defensa d’aquests
refugiats i, en general, de totes les víc-
times de la guerra.
Malauradament, aquest no és el pri-
mer cop que Argentona debat una
qüestió com aquesta. De fet, ja fa vint
anys, que el Maresme va acollir refu-
giats de la guerra dels balcans. Ciuta-
dans que van haver de deixar casa
seva, d’un dia per l’altre, i refer la vida
en un altre país, amb una altra llengua
i, en definitiva, una altra cultura. Ara,
a l’espera que l’estat obri les por-tes al
nombre de persones que, a través de
la Unió Europea, s’ha acordat acollir,
entitats i organitzacions ja es preparen.
El Consell Comarcal del Maresme ha
traslladat als alcaldes i alcaldesses del
Maresme la informació que el Fons

«Ell només patia pels de casa»
La figura del refugiat no ens és aliena. Argentona també en va
acollir durant la guerra civil. I, posteriorment, també hi va haver
argentonins que van haver de marxar a l’exili. Ho recorda bé la
Lola de Ca l’Odón que encara conserva la correspondència
entre la seva mare i el seu pare quan aquest es trobava en un
camp de refugiats d’Argelés. L’havien cridat a files per combatre
amb els republicans al front de Lleida i havia hagut de fugir a
França quan els nacionals van aixafar la «rebel·lió». La Lola
explica que el seu pare va travessar la frontera pel Coll d’Ares
des d’on els republicans estimbaven els camions per no deixar
res per a l’enemic. Després d’uns mesos vivint a la intempèrie
en el camp de refugiats va tornar, ara com a presoner de guerra,
a la presó de Santoña (Santander). La família, tot i desplaçar-
s’hi no el van poder veure. Es van haver d’esperar que les
autoritats locals intercedissin per ell i el deixessin tornar, previ
pas per la presó de Burgos. «Va tornar molt prim i malalt», explica
la Lola – «però de seguida es va refer. Durant tot aquest temps
ell només va patir pels de casa».

Català de Cooperació ha facilitat
sobre l’arribada a Catalunya, en els
propers mesos, d’entre 3.000 i 6.000
refugiats de guerra. Tot i que encara
no hi ha dates concretes, es calcula
que els primers grups arribaran abans
de finalitzar l’any. El que sí està
establert són els tres centres d’acollida
on s’ubicaran inicialment. Un d’ells és
La Conreria de Tiana.
El Consell Comarcal ha expressat la
seva voluntat d’actuar com a
coordinador en el territori de l’acollida
de refugiats sirians i, per aquest motiu,
ja ha sol·licitat a tots els ajuntaments
que explicitin els recursos disponibles
en matèria d’habitatge, escolarització,
formació i ocupació. Segons fons del
propi consell, aquests recursos hauran
de ser «addicionals respecte als ja
existents». Per altra banda, entitats
col·laboradores, com Creu Roja,
calculen que un terç dels nouvinguts
podrien necessitar tractament
psicològic per haver rebut directament
l’impacte de la guerra.
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Els refugiats republicans de 1939
L’exili republicà de 1939,
va representar el final d’un
projecte col·lectiu, nascut
amb la proclamació de la
Segona República i  la
Generalitat (1931 -1939).
Per a la societat catalana,
l’exili va ser el seu certificat
de defunció.
El 26 de gener de 1939
l’exèrcit franquista arri-
bava a Barcelona. La
pressió sobre la capital del
país va originar una mas-
siva retirada. La carretera
de la costa i altres vies
comarcals ofer ien un
escenari desolador: riua-
des de civi ls, mil i tars,
famíl ies senceres amb
carros, cotxes i camions
transportaven matalassos,
màquines de cosir i tota
mena d’estris. Hi havia
una gran gentada que
anava a peu, altres carre-

gats amb farcells o arros-
segant un carro ple de
maletes i matalassos. La
gent que fugia atemorida
ho feia amb cara d’an-
gúnia, d’incertesa i de
temença perquè no sabien
què trobarien ni a on
anirien a raure. Tots ells
havien defensat les lli-
bertats republicanes1.
Les tropes franquistes
ocupaven Argentona el 27
de gener. A la mateixa

tarda, grups de militars
republicans es van fer
presents a les poblacions
del voltant d’Argentona.
Van pernoctar a can Boba
del Cros, on hi vivia la
família Noè. Se’ls va veure
marxar cap a la carretera
de Dosrius. Els veïns del
carrer Gran recorden que
anaven passant riuades de
gent camí cap a França2.
Pel camí de retirada hi van
morir moltes persones a
causa dels bombardejos,
el fred i les malalties, com
Salvador Coll d’Argento-
na. A l ’arr ibada a la
frontera, els gendarmes
separaven els homes de
les dones i fills, era un
moment esgarrifós, no
sabien quan es tornarien
a veure. El 10 de febrer,
quan les tropes franquistes
arribaren a la Jonquera,
Franco ordenà tancar-la i
no pogueren passar.
Durant uns dies, hi hagué
la frontera tancada i els
refugiats hagueren de
buscar altres camins per
arribar a França.
 Aquell hivern, l’èxode de
refugiats republicans era

transmesa amb fotografies
per la premsa francesa.
Milers de persones llan-
çades a les platges i viles
del Rosselló: Sant Cebrià,

Argelers,  Barcarès, Ribe-
saltes... arraulits en re-
fugis mes o menys impro-
visats. Espais tancats amb
filferrades i vigilats per
militars senegalesos.
Sense aigua ni gaire men-
jar i la tramuntana que
bufava dia i nit. Es diu que
fou un dels hiverns més
freds. Les baixes de la

societat catalana foren
importants, de les quals hi
hauríem d’afegir les
pèrdues a conseqüència
de la guerra i la revolució.
Per un país que havia
aspirat a organitzar-se en
un Estat autònom i una
societat democràtica fou
una catàstrofe.
El refugiats republicans
van arr ibar a la x i f ra
aproximada de 460.000
persones. Una tercera part
d’aquest col·lectiu era na-
tural de Catalunya. A
Argentona, segons consta
en documentats, fugiren
una trentena de famílies,
entre elles la de Josep
Calvet i Mora, alcalde re-
publicà i conseller de la
Generalitat al govern Lluís
Companys; Joan Vilano-
va, alcalde durant la
guerra; Joan Pannon,
Josep Buera i Odon Pera-
joan entre altres3.
Marxaren persones de
molta vàlua. El país en
general i Argentona, en
particular, no se’n referia
mai més. En aquest as-
pecte, la victòria franquis-
ta va ser incontestable.

Margarida Colomer i
Rovira

1.- Colomer, Margarida, la
postguerra a Mataró 1939-1952,
Barcelona: Publicacions de
l’Abadia de Montserrat, 2006.
2.- Colomer, Margarida, Guerra
Civil i Revolució a Argentona,
Argentona: l’Aixernador Edicions,
1990.
3.- Colomer, Margarida, Josep
Calvet i Móra, Argentona:
Ajuntament d’Argentina, 1996.
AMA. Correspondència 1939-40,
Jutge instructor de Responsabilitats
Polítiques núm. 1.

Els veïns del
carrer Gran
recorden
riuades de
gent camí
cap a França

A Argentona
fugiren una
trentena de
famílies, entre
elles la de
Josep Calvet i
Mora, alcalde
republicà i
conseller de la
Generalitat al
govern de Lluís
Companys
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Tercera temporada del Handbol
Club Laietà-Argentona
El club Handbol Club Laietà-Argentona ha iniciat la seva tercera temporada amb 85 nens i nenes repartits en 6 equips
que competeixen al CEVO i l’equip cadet a 2ª catalana de la Federació Catalana d’Handbol.

ESPORTS

Més de 900 runners
a la Burriac Xtrem 2015

Enmig d’un matí de boira però de bones
temperatures, més de 900 esportistes van
participar en la Burriac Xtrem el passat 8 de
novembre. Els guanyadors de la cursa de 15
qu i lòmet res ,  la  que  va  reg i s t ra r  més
participants, van ser Anna Carmen Martínez i
Xavi Casal. En el circuit de 25 quilòmetres, la
primera va ser Núria Villegas en la categoria
femenina i Joaquim Navarro, el guanyador en
la masculina. Pel que fa a la marató de
muntanya ,  que  es  fe ia  per  segon any
consecutiu, els guanyadors van ser el basc
John Erdaide i l’argentonina Míriam Miras que
era la imatge promocional del cartell.
Des de l’organització han valorat la jornada
com «espectacular» i ja han avançat que de
cara a l ’edició de l ’any vinent hi haurà
novetats.
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Tot el que puguem fer per reforçar
lligams amb els nostres, fem-ho!

Molts
argentonins se
senten decebuts
de la política
dels partits
tradicionals

Quan els partits del PSC i Ini-
ciativa que estan al Govern,
procedents del Govern an-
terior, ens parlen de les me-
ravelles que ara estan fent
(obrir el Casal d’Avis durant
alguns matins, endreçar
carrers...) sembla talment
que durant els quatre anys

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

anteriors no hagin estat ma-
nant. Els partits polítics tenen
una bona habilitat per inten-
tar enredar tothom, però els
argentonins tenim memòria!
De totes maneres ens com-
plau que avui comencin a
executar algunes de les coses
que la gent de Tots per Ar-
gentona duem en el pro-
grama electoral i que consi-
derem prioritari! En l’estil de
fer-ho, però, rau la diferència!
En els plens dels mesos de
setembre, octubre i de
novembre vam fer tantes
propostes per posar al dia i
millorar el servei als ciu-
tadans per mitjà de Mocions
i de les Ordenances, que a
hores d’ara el Govern
encara no ho ha paït. Van
haver d’acceptar, a contra-

Engreixant la màquina

El resultat és un
pressupost
pensat per a les
persones i no
per a grans
inversions o
infraestructures

Els diners no són mai cap fi,
sinó unes eines que faran
profit si se saben adminis-
trar i una font de conflictes si
es malbaraten.
Un ajuntament s’alimenta
dels seus pressupostos i cal
mesurar-los i repartir-los bé,

@CUPArgentona
argentona@cup.cat

cor, propostes de TxA. Fins i
tot van arribar a dir que haví-
em fet més propostes ara
que quan governàvem! El
que no volen veure és que
ja fa cinc anys que Tots per
Argentona no governa i que
han passat aquests cinc anys
vivint de les rendes sense que
s’hagin actualitzat ni canviat
actituds pel que fa a la gestió
municipal.
Hores d’ara, molts dels ar-
gentonins i argentonines que
van votar Tots per Argentona,
ens recorden que vam ser la
força guanyadora de les
eleccions del maig passat; se
senten decebuts de la política
dels partits tradicionals, uns
per reacció a noves maneres
de treballar com les que TxA
proposa, i d’altres per in-

competència manifesta en la
gestió del dia a dia. Més en-
cara si es trasllada aquesta
política a nivell nacional on
els partits de tota mena, sen-
se rumb clar, fan grans gesti-
culacions i ens tenen enca-
llats en un carreró estret en
el qual no entreveiem la sor-
tida.
Tenim el Nadal aquí. Tot allò
que puguem fer per reforçar
els lligams amb els nostres,
fem-ho! Siguem feliços i
estimem-nos!
Salut a tots i totes!

és a dir, tenint present l’antic
lema: «a cadascú segons les
seves necessitats i de ca-
dascú segons les seves capa-
citats». Això que, de tan obvi,
sembla innecessari recordar,
a la pràctica, cent quaranta
anys més tard, falla més del
compte perquè es perden
recursos lamentablement,
com es perd l’aigua quan les
conduccions són atrotinades.
Afinar bé el pressupost és el
primer pas per a fer eficient
la gestió municipal i per això
hi hem dedicat moltes hores
analitzant, partida per par-
tida, els ingressos i les
despeses. Feia temps que
algunes no es revisaven i s’a-
naven repetint per inèrcia,
com és el cas dels subminis-
traments elèctrics, d’aigua,

de gas o manteniment que
estaven calculades a l’alça i
que, gràcies a l’estalvi
energètic, hem rebaixat
força. Entre això i l’increment
dels ingressos en un 5,13%,
hem pogut elaborar un
pressupost que ha crescut
sense pujar els impostos.
El resultat és un pressupost
pensat per a les persones i
no per a grans inversions o
infraestructures, que ens
permetrà incorporà nous
treballadors municipals per
a poder oferir millors serveis
educatius, socials i culturals.
Al ple corresponent, els
pressupostos per a l’any
2016 van ser aprovats sense
cap vot en contra, senyal que
la resta de grups, o bé hi
estaven d’acord, o bé ens

atorgaven un marge de
confiança per greixar bé,
amb els diners de tots, la
maquinària municipal.
Aquesta entesa ha estat fruit
del treball conjunt que hem
fet durant aquests mesos
amb tots els grups polítics
que formen el Ple, i a qui
hem d’agrair les contribu-
cions a un pressupost que
també és seu. Precisament
amb aquest treball conjunt
hem obert la porta a què
ERC entri a formar part del
govern. Hem iniciat tot just
les converses fa poques
setmanes, amb l’objectiu de
fer un govern més estable i
més fort.

Hem aprovat el pressupost 2016 sense cap vot en contra i amb el suport
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Mancomunem serveis
de promoció econòmica

Els ajuntaments
tenim l’obligació
a no defallir en
la cerca
d’estratègies
per millorar la
cohesió social i
el benestar dels
nostresciutadans.

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

Esquerra dóna suport
al pressupost 2016

Cada vegada
han de pesar
més les
polítiques de
prevenció per tal
que la despesa
assistencial sigui
la menor
possible.

El nou govern hereta unes
finances sanejades que per-
meten seguir contenint im-
postos

Fem aquest article just
després de lliurar les
acreditacions als alumnes
dels cursos de formació
ocupacional i continuada,

El grup municipal d’Esquerra
Republicana d’Argentona va
votar a favor del pressupost
que el govern va presentar
per fer front a les necessitats
de la vila durant l’any vinent.
Aquest suport es basa en
l’acomodació amb el nostre
programa electoral i en la
responsabilitat assumida
amb la governabilitat de la
vida. Hauria estat contradic-
tori, doncs, propiciar un
govern al qual després se li
neguen les eines per poder
desplegar llurs polítiques.
També hem de significar la
receptivitat del govern alhora
d’incorporat bona part de les
prioritats i suggeriments que
va fer ERC en la fase d’ela-
boració del pressupost.
Prioritats, sobretot, orienta-

des a augmentar la inversió
social. A Argentona també hi
ha molta gent que està patint
els efectes d’una crisi agreu-
jada per les polítiques d’es-
canyament econòmic que
ens aplica l’Estat espanyol.
Des del nostre punt de vista,
en aquesta inversió social,
cada vegada han de pesar
més les polítiques de
prevenció per tal que la
despesa assistencial sigui la
menor possible.
Però en aquest pressupost
també es veuen reflectits
altres aspectes, com la
dinamització comercial del
poble estudiant la possibilitat
d’instal·lar el mercat muni-
cipal a l’antiga Velcro o el
manteniment i millora dels
carrers pensant en els

vianants. També cal men-
cionar l’increment de les
inversions sense necessitat
d’apujar impostos, gràcies al
fet que durant l’anterior
mandat es va fer un esforç
de reducció del deute i la
despesa financera molt
important, deixant les
finances de l’ajuntament
prou sanejades. És això el
que possibilita que l’actual
govern pugui disposar de
capacitat financera per
portar a terme les seves
polítiques i no a fer front a
pagaments de governs ante-
riors.
El suport d’ERC, però, no és
un xec en blanc. Estarem
amatents perquè aquestes
polítiques es duguin a terme.

d’ocupació, per això també
en les darreres setmanes
hem estat treballant conjun-
tament amb d’altres muni-
cipis del nostre entorn (Ca-
brera de Mar, Òrrius i Dos-
rius) en un projecte de man-
comunar serveis de promo-
ció econòmica i possibilitar
des de la suma, assolir un
nou nivell, pujar un graó en
la nostra activitat que ens
permeti augmentar el nom-
bre i la qualitat dels serveis
que prestem a la ciutadania
i accedir a noves subvencions
de polítiques actives d’ocu-
pació fins ara reservades a
municipis més grans que el
nostre.
Estem satisfets amb la feina
feta en els darrers anys però
no caurem en el cofoisme del

ja està bé, els ajuntaments
tenim l’obligació, tot i les
limitacions que ens posen, a
no defallir en la cerca
d’estratègies per millorar la
cohesió social dels nostres
municipis i el benestar dels
nostres ciutadans. I això és
el que estem fent a Argen-
tona, aprofitar les nostres
potencialitats, i tenir una visió
d’entorn que ens permeti
afavorir els nostres vilatans i
vilatanes,
Aprofitem aquesta finestra
per desitjar molt bones festes
i bon any nou!!

més de 50  persones hi ha
participat en els darrers me-
sos, persones que han vist
millorada la seva capacitació
per accedir al món laboral,
o adquirir noves eines per
treballar millor aquelles que
ja hi són, fent que les per-
sones d’Argentona tinguin
més possibilitats alhora de
competir per un lloc de
treball, no en va, Argentona
té un índex d’atur lleuge-
rament inferior al de la co-
marca i al de Catalunya.
Per l’equip de govern, i so-
bretot per a la regidoria de
Promoció Econòmica és es-
pecialment important aques-
ta activitat, ja que tenim
moltes dificultats, per la
nostra dimensió, d’introduir
canvis a les polítiques actives
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Lo primero Argentona

Estaremos en la
oposición
proponiendo
mejoras para
Argentona

Apunts d’Educació i Cultura

El pressupost municipal del
2016, pel que fa a les
regidories d’Educació i Cul-
tura, manté els serveis i acti-
vitats d’aquest any amb al-
gunes novetats i projectes
nous. En Educació, la nove-

En Educació, la
novetat és el
projecte musical
Banda Bufera
amb un
pressupost de
17.000 euros per
a l’exercici 2016

Hace pocas semanas se
aprobaron los presupuestos
municipales, presupuestos
que no votamos a favor
¿Por qué no votamos a
favor? Hay una serie de
cosas en los presupuestos
presentados por la coalición
de izquierdas (CUP-PSC-
ICV) que no compartimos,
como es la congelación de
impuestos y no optar por
bajarlos, a pesar de reco-
nocer el alcalde que hay
más ingresos debido a la
recuperación económica,
no vamos a votar a favor de
unos presupuestos en los
que la alcaldía nos cuesta
80.000 euros más, unas
cuentas que destinan más
de 306.000 euros al Museo
del Càntir, una cantidad

desmesurada que hay que
controlar, también nos
oponemos a que el Gobier-
no de izquierdas cobre un
50% más de IBI a las
viviendas vacías.
Ahora toca bajar impuestos
en Argentona , para ayudar
a nuestros ciudadanos
como está haciendo Maria-
no Rajoy desde el Gobierno
de España. En la próxima
legislatura volverá a bajar
el IRPF, al contrario de Artur
Mas que sigue asfixián-
donos con su tramo autonó-
mico del IRPF. La política
está para solucionar los
problemas aunque las
medidas a tomar no gusten
a la mayoría, es nuestra
obligación como gestores.
Eso ha hecho el Gobierno

del Partido Popular, pasan-
do de la crisis a la recu-
peración y del paro al
empleo.
El cambio en España llegó
en 2011 con el Partido
Popular, cambio centrado
en sacar al país de la crisis,
ahora que hemos cumpli-
do, nos fijamos una nueva
meta, 20 millones de em-
pleos en 2020, no es algo
imposible como las pro-
puestas de Podemos o
Ciudadanos, se trata de
seguir haciendo lo que
hemos hecho hasta ahora,
reformas y crear empleo.

tat és el projecte musical
Banda Bufera, que perme-
trà als alumnes de les esco-
les incrementar els seus co-
neixements musicals. De
moment només inclou dues
escoles, i en els propers
anys s’ampliarà a la resta.
Compta amb un pressupost
de 17.000 euros per
l’exercici de 2016. També hi
ha la reestructuració educa-
tiva del Centre Obert, con-
juntament amb Serveis
Socials, així com la conso-
lidació del projecte Habi-
litats Parentals i, per altra
banda, l’Espai de Debat
Educatiu, adreçat a establir
diàleg permanent entre
educadors, pares i respon-
sables municipals.
A Cultura, hi ha la novetat
dels intercanvis culturals

amb Aubagne, que s’estan
concretant, i que giraran
entorn de la dansa.
De les activitats culturals
habituals, podem dir que la
Temporada d’Arts Escèni-
ques (aquest any amb par-
ticipació d’artistes locals) té
un pressupost de 40.000
euros, el Sense Portes
25.000, i la Setmana de la
Memòria Històrica 12.000.
Es mantenen el Premi
Burriac i el Certamen
Literari; també la Big Band,
que podrem veure actuar
en més d’una ocasió. La
biblioteca (amb un pres-
supost de 9.000 euros)
continuarà oferint el bon
funcionament actual i
portant a terme activitats ja
conegudes: el taller d’Es-
criptura Creativa, els Conta-

contes amb Valors, el calen-
dari d’Advent…
El Museu del Càntir tindrà
un increment pressupostari
d’un 23% i, entre les seves
activitats habituals, consoli-
darà la novetat de fer la Fira
de Ceràmica i Terrissa els
primers dies de juliol.
Per últim, tot i que és un
projecte compartit entre
regidories, destaquem la 1a
fase de les obres de
rehabilitació de la casa Puig
i Cadafalch, que vénen
totalment subvencionades,
amb un cost de 424.000
euros.

Facebook: ICV Argentona
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FFFFFarmàcia del Crosarmàcia del Crosarmàcia del Crosarmàcia del Crosarmàcia del Cros
Pça. Blas Infante, s/n
Tel 93 757 05 01

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

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

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

informació d’interèsINFORMACIÓ D’INTERÈS

Obertura
al públic

Guàrdies
(amb recepta)
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Butlletí municipal
d’Argentona

Ajuntament d’Argentona

9.30 h a 13.30 h

9.00 h a 13.30 h

9.00 h a 13.30 h

17 h a 20 h

17 h a 20 h

17 h a 20 h

9.30 h a 13.30 h

9.30 h a 13.30 h

9.00 h a 14.00 h

9.30 h a 13.30 h

Tancat

17 h a 20 h
(si està de guàrdia)

17 h a 20.30 h
(si està de guàrdia)

17 h a 20 h
(si està de guàrdia)

Tancat

11 h a 13.30 h
(si està de guàrdia)

11 h a 14.00 h
(si està de guàrdia)

11 h a 13.30 h
(si està de guàrdia)

Tancat

Tancat

Tancat

Tancat

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

Farmàcia Guillén
Farmàcia Sindreu

Farmàcia Buxeda

Farmàcies

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

13.30 h a 17 h
(si està de guàrdia)

20 h a 21.30 h
(si està de guàrdia)

13.30 h a 17 h
(si està de guàrdia)

20 h a 21.30 h
(si està de guàrdia)

13.30 h a 21.30 h
(si està de guàrdia)

9.00 h a 20.30 h

Guillem Saleta
(CUP)

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

Aina Gómez
(CUP)

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

Salvador Casas
(PSC)

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

Susana López
Rico (PSC)

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

Àngel Puig
(ICV)

2a Tinença d’alcaldia
Educació;
Cultura
i Patrimoni

Pep Masó
(TxA)

Regidor
a l’oposició

Xevi Collet
(TxA)

Regidor
a l’oposició

Montse Matas
(TxA)

Regidora
a l’oposició

Montse Capdevila
(TxA)

Regidora
a l’oposició

Eusebi Traby
(TxA)

Regidor
a l’oposició

Assumpta Boba
(TxA)

Regidor
a l’oposició

Pere Mora
(ERC)

Regidor
a l’oposició

Carles Martínez
(ERC)

Regidor
a l’oposició

Montse Cervantes
(ERC)

Regidor
a l’oposició

Eudald Calvo
(CUP)

Alcaldia,
Esports
Recursos
Econòmics i
Governació

Arnau Aymerich
(CUP)

Comunicació,
Joventut
i Festes

Regidors de l’Ajuntament d’Argentona

Fran Fragoso
(PP)

Regidor
a l’oposició
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informació d’interèsINFORMACIÓ D’INTERÈS

AJUNTAMENT
93 797 49 00

POLICIA LOCAL
93 797 13 13

TAXIS
93 797 25 04
677 676 289

CREU ROJA ARGENTONA
93 797 16 56

AMBULÀNCIA
93 757 88 88

AMBULÀNCIA CREU ROJA
MARESME (24)
904 100 318

FECSA-ENDESA
900 770 077

OFICINA DE CORREUS
93 756 12 17

AIGÜES D’ARGENTONA
93 797 06 03

GAS NATURAL
900 760 760

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

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

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

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

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

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

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

ABS Argentona
Joan Fuster, 1

Tel. 93 756 10 92 i 93 756 11 38

Atenció a domiciliAtenció a domiciliAtenció a domiciliAtenció a domiciliAtenció a domicili

Per sol·licitar atenció a domicili a

Argentona i Òrrius, cal trucar al

telèfon 93 756 10 92, al consultori de

Miquel del Cros al telèfon 93 791 90

84; a Dosrius al telèfon 93 791 90

84.

Atenció primàriaAtenció primàriaAtenció primàriaAtenció primàriaAtenció primària

Serveis socials d’atenció primària:

C/ Enric Granados, 5

Tel. 93 797 04 86

Treballadora social, educadora

social i psicòloga: cal demanar

dia i hora de visita de 9 a 13 h

al telèfon 93 797 04 86, o

directament a les oficines del

C/ Enric Granados, 5.

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

Av. Del Mediterrani, s/n.

Sant Miquel del Cros.

Tel. 93 757 00 86

IES ARGENTONA
93 797 46 10

ESCOLA ST MIQUEL DEL CROS
93 799 39 51

ESCOLA BERNAT DE
RIUDEMEIA
93 797 09 56

ESCOLA D’ARGENTONA
93 797 04 15

ESCOLA LES FONTS
93 756 17 13

EBM CARGOL TREU BANYA
93 757 51 88

EBM EL BOSQUET
93 797 45 23

MUSEU DEL CÀNTIR
93 797 21 52

BIBLIOTECA
93 797 12 15

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

TELÈFONS D’INTERÈS
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acords de pleACORDS DE PLE

Ple ordinari del 5 d’octubre de 2015
En aquest Ple no hi va ser present el regidor del Partit Popular, Fran Fragoso

Ple extraordinari i urgent celebrat el 15 d’octubre

Ple ordinari celebrat el 9 de novembre   Absència del regidor Salvador Casas (PSC)
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acords de pleACORDS DE PLE
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El 15 de desembre es va presentar en societat
VOLCAAD (Associació de Voluntaris de
Companyia del Maresme) ,  una plataforma
ciutadana, sense ànim de lucre, que té per objectiu
promoure l’adopció dels animals que es troben al CAAD
Maresme. Així mateix, desenvolupen mesures per ajudar
a millorar la vida psíquica i física dels animals que es
troben en aquest espai.

La festa de presentació es va dur a terme a la Plaça Nova
i va comptar amb voluntaris, educadors, canins i artistes
que van participar en diverses activitats com desfilades de

una plataforma d’atenció als animals abandonats
Neix VOLCAAD

gossos, exhibicions d’educació canina o dog dàncing, entre
altres.

El Centre d’Atenció d’Animals Domèstics de Companyia
(CAAD) del Maresme es troba situat en el terme municipal
d’Argentona i dóna servei a 12 municipis de la comarca.
Es tracta d’un equipament del Consell Comarcal del
Maresme que s’encarrega de recollir i acollir els animals
perduts o abandonats, aquests darrers la majoria.

Per ser voluntari o demanar informació sobre les adopcions:
atencioanimals@ccmaresme.cat o al 93 797 42 72


