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Editorial
A l’abril resseguim l’educació, la cultura i el patrimoni
El curs escolar enfila la recta
final. Mentrestant, els pares
i mares que tenen infants
al darrer curs d’escola
bressol ja es troben en el
dilema d’escollir centre. Les
quatre escoles de primària
d’Argentona són públiques
i, ja fa temps, intenten treballar conjuntament. El
Cap de Creus ha cregut
oportú entrevistar les
directores d’aquests centres
per tal de conèixer quina
diagnosi fan del moment
que viu avui l’educació,
quins projectes singulars
desenvolupen i com creuen
que hauria d’evolucionar
l’ensenyament. Us animem
a llegir les seves reflexions

i, també, a veure el vídeo
amb tota la conversa que
trobareu al canal Youtube
de Ràdio Argentona.
Per altra banda, ha estat
difícil encabir tota l’actualitat que ha generat el municipi en les darreres setmanes. Hi trobareu, per
exemple, el desenllaç de la
ubicació de la biblioteca.
Finalment hi ha unanimitat
política a l’hora d’acordar
que aquest equipament se
situï a Can Doro. També us
parlem, novament, de les
obres de la Casa Puig i
Cadafalch, que han rebut
la visita del Conseller de
Cultura, Santi Vila, que es
va comprometre a que
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Ha estat difícil
encabir tota
l’actualitat que
ha generat el
municipi en les
darreres
setmanes. Hi
trobareu, per
exemple, el
desenllaç de la
ubicació de la
biblioteca

núm.
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l’administració catalana
contribueixi a enllestir els
treballs.
Pel que fa a la cultura, als
vols de Sant Jordi no podia faltar un espai per a les
propostes locals, tant en el
camp de la literatura com
en el de la música. I, finalment, us destaquem que a
la contraportada hi trobareu la segona entrega de
la sèrie d’entrevistes a
argentonins i argento-nines
vinguts d’arreu del món.
Ens aporten una al-tra
mirada de la vila i ens
expliquen com se’n van
enamorar.

Pàg. 16

opinió
OPINIÓ

Argentona sense por

Eudald Calvo
Alcalde d’Argentona
El proppassat dilluns 11
d’abril va arribar a l’Ajuntament el requeriment de
l’Audiència Nacional en el
qual se’ns exigeix que els
facilitem la informació
referent a una moció que es
va aprovar al Ple de gener
donant suport al referèndum del 9N. Aquesta persecució judicial la patim
molts ajuntaments catalans
i està orquestrada pel mateix jutge que va ordenar la
famosa detenció dels titellaires que van actuar a
Madrid.

Ens hem de mostrar ferms
com a poble davant els
intents de judicialitzar* la
política, així com hem de
mostrar el nostre rebuig a
la barroera politització de la
justícia, dels quals el Tribunal Constitucional n’és el
més clar exemple, però
també l’Audiència Nacional, tribunal hereu del TOP
franquista.
La qüestió catalana, és a dir,
la voluntat majoritària dels
catalans i catalanes per esdevenir un Estat propi, no
es pot resoldre per la via
dels jutjats. És evident. Els
intents de fer-ho deixen en
evidència la incapacitat dels
polítics espanyols per
resoldre els problemes que
tenen sobre la taula.
A vegades, com és el cas
que ens ocupa, no estem
parlant ni tan sols de la

independència de la nostra
nació, sinó simplement de
donar suport a un fet democràtic com és convocar
una consulta a la població.
No entenem aquesta
demofòbia* de l’Estat
espanyol, que pretén
resoldre els problemes
d’aquesta manera.
Per tot això, ens mostrarem
ferms davant aquest judici
polític,
de
manera
coordinada amb molts
altres càrrecs electes que
també pateixen aquesta
persecució, sempre sabent
que responem a la voluntat
popular.
Gràcies a tots i totes els que
heu estat tirant del carro
d’aquest procés i que de
ben segur acabarà a bon
port ben aviat amb el
naixement de la República
Catalana.

Ens mostrarem
ferms davant
aquest judici
polític, de
manera
coordinada amb
molts altres
càrrecs electes
que també
pateixen
aquesta
persecució,
sempre sabent
que responem a
la voluntat
popular.

Ajuntament
d’Argentona
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Aula d’Extensió Universitària d’Argentona
Aviat farà un any que vam presentar en públic un projecte que crèiem que li
mancava al nostre poble L’Aula d’Extensió Universitària d’Argentona.
El nostre projecte no era res que no estigués inventat, ja que a molts pobles de
Catalunya ja hi existeix fa temps. Aquestes Aules tenen la finalitat de contribuir
a divulgar la cultura, la ciència, les arts i els coneixements com a base del
progrés social.
L’Aula està ubicada dins el centre cultural Àgora, que també és la nostra seu
social. Fem les reunions, la programació i la gestió de la dinàmica de
l’Associació. Sempre que vulgueu informació podeu anar-hi. Està situada al
carrer Mataró nº 5.
Des del primer d’octubre, amb una periodicitat quinzenal, hem anat tractant
diferents temes. Vam arrencar l’1 d’octubre parlant sobre «El vot de la dona a
través de la història», amb en Josep Mª Solé i Sabater. I hem acabat el segon
trimestre parlant de «Com protegir les nostres dades, internet, consells pràctics»,
a través de la xerrada que va impartir la nostra convilatana Roser Bellido.
De fet, hem abordat temàtiques tan diferents com el temps, tècniques culinàries,
alimentació, secrets del Vaticà, Vivaldi, el Pròxim Orient... El nostre funcionament
segueix el curs escolar. Cada trimestre oferim una programació variada que
intentem pugui ser d’interès general. També, i per acabar d’arrodonir el final
de cada trimestre, fem una activitat diferent. Abans de Nadal vam fer una
visita guiada al Museu del Càntir de la nostra vila i ara, abans de Setmana
Santa, vam anar a visitar el Castell de Santa Florentina de Canet.
El tercer trimestre s’incia el 31 de març amb conferències que desitgem puguin
ser del vostre interès. Es duran a terme cada quinze dies, els dijous a les 6 de
la tarda, al Saló de Pedra de l’Ajuntament. Us anirem informant!
En nom de la Junta,
Mª Rosa Masó Nogueras,
Presidenta de l’Aula
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Al Jutjat de Pau hem fet recompte de
les inscripcions de Registre Civil
efectuades durant l’any 2015. En total,
hem practicat 217 inscripcions
principals –un 1% menys que l’any anterior–, que desglossem a continuació:
NAIXEMENTS: 83 (50 nens i 33
nenes)
MATRIMONIS: 86 (73 civils, 1
evangelista i 12 canònics)
DEFUNCIONS: 48 (17 homes i 31
dones)
Durant l’any 2015 els noms masculins
més inscrits han estat Àlex i Nil, (3
vegades cadascun); i femenins han
estat Martina i Valèria (2 vegades).
Destaquem que davant dels 73
matrimonis celebrats a Argentona,
hem anotat un total de 60 sentències
de divorci.
Pel que fa al moviment dels assumptes
registrats d’auxili jurisdiccional
(exhorts), observem un descens del
volum d’assumptes civils, uns 461
exhorts (un 15% menys que l’any
anterior), igual que passa amb els
assumptes penals 243 exhorts (un 10%
menys). Aquestes dades confirmen el
descens de la conflictivitat judicial,
especialment en l’àmbit civil, que va
augmentar significativament entre els
anys 2008 i 2011.
En darrer lloc, tanquem aquest resum
indicant que hem registrat 5 Judicis de
Faltes i, també, 14 Actes de Conciliació.
Jordi Garcia Flamerich, Jutge de
Pau
Mª Cristina Pérez de Tudela
Caimons, Secretària
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Traspàs d’en Jaume Pallarolas i Caurel, escolapi
El passat dia 16 de febrer morí, a la
ciutat de Los Ángeles, les Califòrnies,
en Jaume Pallarolas i Caurel. En
Jaume, ja ho sabeu, era capellà, pare
escolapi per ser més exactes, opció
que havia fet quan tenia vint anys i
que havia mantingut durant tota la
jovenesa, fent gala de la seva fama
de tossut.
Havia nascut a la nostra vila el dia
27 de juliol de 1944. Als 9 anys ja
era alumne de l’Escola Pia de Santa
Anna de Mataró. El 1963 es va
integrar a l’orde escolapi. El 1969
va fer el seu compromís definitiu i el
1971 fou ordenat sacerdot. Va
celebrar la seva primera missa, fentla coincidir amb el casament del seu
germà Josep amb la Lina Valls, en
el mateix Centre Parroquial –el
nostre– on tots ells havien estat
batejats. No podia ser altrament
tractant-se d’en Jaume. Els que l’han
conegut a fons -nosaltres, els
argentonins, paradoxalment, només

l’hem conegut superficialment-, coincideixen a dir que sota la seva aparença d’home tranquil, pausat, parsimoniós, propens al somriure i a la
ironia, s’hi amagava l’home metòdic,
perseverant, compromès a totes,
totes, amb el credo espiritual que el
va regir durant tota la vida i amb el
sentiment humà d’amor a la pàtria
catalana i al seu poble: Argentona.
Però tot tranquil·lament, sense
estridències.
Va exercir el seu ministeri escolapi a
diverses poblacions: Barcelona (Sant
Antoni), Balaguer, Olot, i va ocupar
càrrecs de responsabilitat dins el
govern de l’Ordre en l’àmbit educatiu
i econòmic, fins al seu nomenament
com a provincial l’any 2003. Es va
fer responsable de continuar un
procés d’adaptació a l’Escola Pia de
Catalunya als canvis que la societat
demanava, impulsant un govern més
participatiu per part d’educadors,
pares i alumnes.

El dia 1 d’abril de 2015, fidel al
compromís amb l’Ordre, deixava la
seva terra per anar a l’altra banda
de l’Atlàntic, a Califòrnia, com a
viceprovincial. Un país que havia
visitat moltes vegades pel fet que
és una demarcació de l’Escola Pia
que depèn de Catalunya. Tenia
setanta anys. Poc podia pensar que
d’allà no en tornaria, que la Festa
del Càntir del 2014 hauria estat la
seva darrera... Ell que tan cofoi
estava de no haver-se’n deixat
perdre ni una!
Josep Lladó

Cinc minuts amb el president
El dia 11 de febrer vam anar a Barcelona, al teatre, com fem cada mes, a
veure l’obra Fang i setge. Cinc minuts
abans de començar, vet-ho aquí que
va arribar l’expresident Mas. La
reacció natural de la gent, en adonarse’n, va ser la de rebre’l amb
aplaudiments i corejant «president».
Tot plegat va ser molt emocionant i
amb la gran sort de ser espectadors
de primera, ja que el seu seient era
per davant i molt a prop nostre.
Durant la mitja part, es va aixecar del
seu seient, es va girar mirant la gent
amb un somriure als llavis, amb uns
ulls molt amables i mostrant-se molt
proper al públic. Fou aleshores quan
la meva amiga i jo ens vam dir: Què
et sembla si l’anem a saludar? Dit i
fet, arribem fins a ell i li dic: «Sóc una
persona que l’admira molt i ja sóc
gran i m’agradaria que em fessis un
petó». No me’n va donar un, no, sinó
dos, un a cada galta. Llavors em va

preguntar com em deia i jo,
encantada, li vaig dir Pilar. Tot seguit
em va demanar d’on era, i quan va
sentir d’Argentona em va explicar que
havia estat al Museu del Càntir i al
Racó d’en Binu uns dies després de
casar-se. Vaig aprofitar per demanarli si li vindria de gust venir un dia al
Saló de Pedra per fer una xerrada, ja
que sovint hi fem conferències i han
vingut altres personatges, com en
Pujol, la Pilar Rahola i d’altres que,
en aquell moment tan emocionant per
mi, no vaig recordar. No podria
acabar millor la conversa perquè em
va dir que a l’estiu ell va a casa de la
seva mare a Vilassar i, si l’avisem,
vindrà.
Poc després, en vaig parlar amb en
Jordi Darbra, que coordina les
conferències del Saló de Pedra a través
de l’entitat «Cultura i Debat». De fet,
ja fa temps que està en contacte amb
el seu entorn per portar-lo a

Argentona i ja ho té bastant lligat. Al
final, si tot va bé, sembla que tindrem
la sort de gaudir de la presència del
president a la nostra vila, i jo la sort
d’haver parlat amb una part de la
història d’aquest país.
Pilar Güell Teixidó
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L’Escola, a debat
Venen d’una reunió i, quan acabem la xerrada, hauran de marxar amb pressa cap a
una altra. Són la Mirèia Rumià, directora de l’escola Sant Miquel del Cros; Mònica
Jiménez, directora de l’escola Argentona; Àngels López, directora de l’escola Bernat
de Riuedemeia; i Meritxell Salvat, directora de l’escola Les Fonts. La seva agenda
gairebé no té forats lliures i aquest és un dels seus laments ja que els agradaria poder
trobar-se més sovint i enfortir el treball comú que ara intenten fer a pinzellades. Com
que hi ha poc temps anem directes al gra.
Com us han afectat els
darrers
anys
de
retallades?
Mònica Jiménez (MJ): Ho
patim sobretot a nivell de
personal. Cada cop tenim
menys mestres i això té
conseqüències a l’hora de
plantejar les activitats. A
més, el Departament cada
cop triga més a cobrir les
baixes.
Mirèia Rumià (MR): Una
baixa inferior a deu dies ja
no es cobreix.
Meritxell Salvat (MS):
Avisem els pares de que un
substitut es farà càrrec de la
classe.

6
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Àngels López (AL): De
vegades costa que les
famílies ho entenguin. En el
nostre cas, essent una
escola d’una sola línia,
quan tens una baixa has de
moure moltes fitxes. És un
desgavell.
Què és el que us ocupa
més temps en el vostre
dia a dia?
MR: Treballar per la bona
convivència. És una tasca
que treu moltes energies.
T’obliga a deixar de fer
matèria per explicar com
t’has de portar amb els
altres, com t’has de comunicar...

ÀL: És veritat, és un handicap a nivell educatiu. Hem
de canviar moltes coses a
l’escola però aquesta part
de valors ha de prevaldre
per la seva importància. Ens
roba molt temps perquè
creiem que hi ha actituds
que han de venir donades
però no és així.
MJ: Hi ha dies que no pots
fer el que tocava perquè
s’ha de resoldre un conflicte. Has de garantir que tots
sàpiguen que el respecte i
l’educació han de prevaldre. Els problemes de convivència s’han de resoldre
al moment, no pots deixar

Ens falta trobar
aquests vasos
comunicants,
que hi són, i
que quan els
descobrim
veiem la
riquesa que
tenen
que vagin a més.
MR: Si hi ha un problema
no et pots posar a aprendre
matemàtiques o el que sigui. Si no ho resols no hi
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haurà capacitat d’esforç i
concentració a la classe.
AL: Hem d’educar molt en
el conflicte. En saber gestionar de manera positiva el
que ens passa.
MR: I això que ara fem educació emocional i filosofia!
Línies d’aprenentatge que
no s’havien fet mai.
Abans no es treballaven les emocions?
MR: No s’escoltava tant
l’alumne.
Arribaves,
donaves la matèria i
marxaves. Ara no és així, i
això treu molt temps.
AL: Estem en moments de
canvi, això està claríssim.
En aquest procés, trobeu
que és prou fort el vincle
entre escola i família?
MR: Ho hauria de ser més.
S’hauria d’entendre que
entre tots ajudem l’infant.
AL: L’objectiu és comú i, per
tant, hauria de ser molt fàcil
posar-nos d’acord. Tots
volem que el nen millori i
estigui bé. El problema
sorgeix quan hi ha discrepància en la visió. La nostra
feina també passa per
educar en aquesta visió
conjunta.
MS: Hi ha d’haver més
confiança de la família cap
a l’escola.
MR: Haurien de veure’ns
com una ajuda. Ells
eduquen els seus fills i
nosaltres els podem ajudar
perquè els acompanyem
moltes hores. Veiem com
reaccionen, què fan i què
no fan. Els podem proposar
alternatives, però de
vegades el que dius
s’interpreta com un atac.
AL: Hem de veure com
podem generar més
confiança.
MJ: S’ha tendit molt a
delegar
molta
responsabilitat a les escoles
en aspectes que han de

recaure més en la família.
Hi ha temes en els que
l’escola, evidentment, s’hi
ha de posar i ensenyar,
però la família també juga
un paper molt important.
De vegades ens passen
responsabilitats que no ens
pertoquen i això costa de
fer entendre.
L es
quatre
escoles
d’Argentona
són
públiques. Això implica un
treball conjunt?
AL: La relació de les
directores és molt cordial i
això ja és un «plus» perquè
permet fer molt, però crec

són, i que quan els
descobrim veiem la riquesa
que tenen.
Expliqueu aquest projecte
de filosofia conjunt.
MR: Es va fer un protocol
de prevenció de les
drogodependències i es va
pensar com treballar-lo
amb els més petits. Per
aprendre a dir ‘no’, per
saber-se explicar, defensar
les teves idees... Per
treballar-ho van sortir
diverses propostes i ens
vam decantar per la
filosofia. La majoria de
mestres ja han fet la
formació que requereix i

que encara podríem fer
més. El dia a dia se’ns
menja i ens priva
d’engegar més projectes
comuns i és una llàstima
perquè a Argentona tenim
els ingredients perfectes per
fer-ho i, en canvi, ens
quedem en accions
puntuals.
MR: Sí, són puntuals, com
la filosofia, que la fem tots
però cadascú al seu centre
i només ens trobem un cop
l’any. O les jornades
esportives... Però queda
aquí.
AL: Ens falta trobar aquests
vasos comunicants, que hi

l’apliquem a les aules.
AL: Els resultats són molt
positius. Jo diria que és de
lo millor que fem a l’escola.
La consigna del projecte és
«ensenyar a pensar»,
desenvolupem habilitats
cognitives, de pensament...
És un projecte molt ric i no
només com a projecte
d’aquella hora sinó que la
perspectiva que et dóna la
pots adaptar a qualsevol
àrea i a qualsevol moment
de la vida de l’escola.
Però aquest no és l’únic
projecte que compartiu.
MS: També tenim el
projecte Escoles Verdes i el

50x50. Bàsicament els
alumnes fan un estudi de
les temperatura de les aules
per estudiar les possibilitats
de l’estalvi energètic. Per
altra banda, fomentem el
reciclatge i els hàbits
saludables. Els nens i nenes
mengen fruita un cop per
setmana
que
ens
subministra la Diputació,
treballem perquè es
substitueixin els embolcalls
d’alumini per carmanyoles,
tenim hort escolar...
També treballeu projectes
singulars.
AL: El Riudemeia i el Cros
compartim el projecte
d’emprenedoria..
Els
alumnes
creen
una
cooperativa a través d’un
aprenentatge que passa
per totes les àrees de
coneixement. És molt ric
perquè
suposa
un
aprenentatge que és útil per
la vida. A més, implica un
treball de cohesió del grup.
Aprenen les possibilitats
que tenen com a equip
però, també, les habilitats
individuals.
MR: Fa molts anys que el
fem i mai hem pensar que
l’haguéssim de deixar
perquè ja li havíem tret
prou suc.
I el projecte de Banda
Bufera?
MJ: De moment el fem a
l’escola d’Argentona i el
curs vinent s’estendrà al
Riudemeia. Va de 3er fins
a 6è i consisteix en que els
alumnes aprenen un
instrument de vent dins
l’horari escolar. L’hora
d’instrument l’imparteixen
músics i se suma a l’hora
de música que ja tenen dins
l’horari. A més, els nens
s’enduen l’instrument a
casa per poder practicar. La
idea és que, un cop el
projecte s’hagi estès a tots
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els centres, es puguin fer
trobades conjuntes que
afavoreixin la relació entre
els nens i nenes de totes les
escoles. Això ara ho trobem
a faltar.
I a l’escola LLes
es FFonts?
onts?
MS: El nostre projecte
singular es «Ambients», es
duu a terme al cicle infantil
i agrada molt, tant a pares
com a alumnes. Consisteix
en proposar set ambients
als nens i nenes, on poder
interactuar amb material
divers. Així experimenten i
després, en rotllana, expliquen les seves impressions
i treuen conclusions a partir
de l’experiència.
L’aprenentatge de l’anglès preocupa molt a
les famílies. Com el
treballeu?
MR: Nosaltres des de P3. Ja
no tenim ni la persona ni la
dotació però estirem recursos d’una altra banda. Ens
hem adonat que és la llengua amb la que els nens
treuen millors resultats. I és
que és molt difícil canviar
una cosa quan està mal
apresa. En canvi, amb
l’anglès parteixen de zero.
MJ: Nosaltres comencem a
P5 per poder disposar de
més hores d’especialista
per als cursos de primària.
Algunes àrees de cada cicle
s’imparteixen totalment en
anglès.
AL: Al Riudemeia comencem a P4. A infantil treballem el mètode Artigal, a
través de contes i a primària
es donen algunes unitats
didàctiques de medi en
anglès.
MS: A les fonts també fem
anglès des de P4 i l’introduïm en altres àrees com
el taller de plàstica o medi.
Aconselleu a les famílies
que busquin reforç en
acadèmies?

8
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MS: Actualment t’exigeixen
el domini de l’anglès en
cursos superiors. Per tant,
entenem que les famílies
busquin reforços.
AL: Però calen més recursos
a nivell social. No ens ajuda
que les pel·lícules es tradueixin. Tot i així, veiem que
els nens, davant de qualsevol joc que els agradi,
s’espavilen a entendre les
instruccions encara que
estiguin en anglès.
Darrerament s’han
posat en qüestió la
validesa de les notes.
AL: A la primària, quan el
nen està evolucionant contínuament, una nota no
sempre és un bon termòmetre i, en canvi, el marca
molt.

Els deures són
dels nens i dels
pares. Els pares
els han
d’ajudar a tenir,
com a mínim,
un espai
I els deures?
MR: Els deures són dels
nens i dels pares. Els pares
els han d’ajudar a tenir,
com a mínim, un espai. No
cal que els hi facin els
problemes de mates però
si que els acompanyin i no
els deixin sols davant el
perill. Si posem deure i no
es fan, perquè els posem?
Per aprendre que no cal ferlos? Això no té sentit.
AL: Els mestres hem de fer
una reflexió sobre els
deures. Hem de veure si
realment serveixen, perquè
veiem les famílies molt
agobiades...
MJ: I els nens també!
MR: A més si els nens han

de fer deures i anar a
anglès, bàsquet, futbol...
Què passa amb el temps
lliure? Si a nosaltres ens
posen feina després de la
feina ens queixem. Doncs
ells també, no?
AL: A més la càrrega pot ser
monstruosa, sobretot a
secundària. Està claríssim
que el mestre no ha
comptabilitzat el temps que
farà falta a l’alumne. Estem
perdent espai per respirar.
MJ: Els deures han de
suposar un aprenentatge
significatiu, que els motivin.
No una repetició mecànica
del que han fet durant el
dia.
Us calen més hores
lectives?
AL: És un greuge comparatiu, respecte la concertada, haver perdut la sisena
hora.
MR: Al Cros la tenim i no....
AL: No l’aprofiteu?
MR: Es que els nens estan
moltes hores a l’escola!
Hauríem de veure si les
aprofitem totes o hem de fer
més d’un pati... I pensar
que surten a les cinc i que
han d’anar a més llocs. No
tenen temps d’avorrir-se!
AL: Doncs jo trobo que falta
temps sobretot per a les
matèries més artístiques,
per a la imaginació i la
creativitat.
AL: L’administració valora
les escoles on fan nous projectes, on s’ha eliminat tota
aquesta part curricular,

d’horaris quadriculats... I,
en canvi, quan arriba l’inici
de curs, et demanen els
horaris, la programació...
És una incongruència.
Per tant, com hauria de
ser l’escola en un futur?
MS: Crec que la majoria
dels mestres volem que
l’alumne sigui el protagonista de l’aprenentatge,
que experimenti, investigui
i, a partir d’aquí, tregui
conclusions. Això és el que
fan les escoles que destaquen.
AL: També cal una transformació d’espais. L’arquitectura escolar ha de fer un
tomb. Les aules s’han
d’obrir, les parets han de
ser de vidre.
MJ: Cal flexibilitat horària
per tenir més autonomia i
llibertat a l’hora de plantejar activitats que durin més
o menys temps.
MS: I la formació dels
mestres. Perquè tot això, si
no va acompanyat d’una
nova formació de mestres...
AL: Tenim mancances en
l’àmbit tecnològic. Cal
formar els docents. I aquí
a Argentona hi afegim el
handicap de la mala
connexió. S’ha de solucionar per garantir que els
nostres alumnes tenen les
mateixes condicions que els
d’altres municipis.
Pots visionar la conversa
sencera a
www.youtube.com/radioargentona

cultura
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La biblioteca anirà a Can Doro
El projecte, de prop de 3
milions d’euros, comptarà
amb el suport de la Diputació de Barcelona i inclourà
l’arxiu municipal, Ràdio
Argentona, una plaça i un
aparcament
Argentona resoldrà dos problemes en
una sola actuació. Per una banda, la
ubicació de la biblioteca municipal i,
per l’altra, el futur de Can Doro.
Després de debatre-ho en el si de
l’equip de govern i, posteriorment,
amb l’oposició, tots els grups han
resolt per unanimitat que el centre
històric acolli el projecte més
important del mandat, que
comprendrà la biblioteca, l’arxiu
municipal, les instal·lacions de Ràdio
Argentona, una plaça pública i un
aparcament soterrat.

La previsió és que
les obres d’aquest
nou equipament
municipal s’enllesteixin al llarg del
2018. El cost total
d’aquest projecte es
situa al voltant dels
tres milions d’euros
i tindrà el suport de
la Diputació de Barcelona, tant en la
redacció del projecte com en el finançament de l’actuació.
La idea inicial amb la qual es treballa
és la d’una biblioteca que comptaria
amb uns 1.650 metres quadrats
distribuïts en dues plantes, a més dels
estudis de la ràdio municipal, d’uns
170 metres quadrats, l’arxiu i un parell
de sales polivalents. L’espai anterior
a l’edifici, que dóna al carrer Gran,
es destinaria a una plaça d’ús exclusiu

per a vianants. També s’hi faria un
aparcament soterrat, amb una previsió
inicial d’una planta amb capacitat per
a una quarantena de vehicles. La
construcció haurà de vetllar pel
manteniment i la conservació de la
mina de la font de Sant Domingo, i
també es pretén recuperar d’altres
elements arquitectònics que identificaven en el passat aquest espai.

La Generalitat es compromet amb la
rehabilitació de la Casa Puig i Cadafalch
La Generalitat es compromet a
continuar ajudant econòmicament en
les obres de rehabilitació de la casa
de Puig i Cadafalch d’Argentona. Així
ho va manifestar el conseller de
Cultura, Santi Vila, durant una visita
que va fer, el passat 24 de març, als
treballs de rehabilitació de l’immoble.
«Segur que des del govern de
Catalunya es trobarà la manera de
continuar ajudant aquest projecte,
també des de l’àmbit econòmic», va
assegurar. «La visita no es faria si no
s’estigués absolutament compromès
en la culminació d’aquest projecte»,
va precisar el conseller, que va
recordar que la Comissió Territorial del
Patrimoni Cultural ja va donar llum
verd a la segona fase del projecte de
rehabilitació de la casa, catalogada

com a bé cultural d’in-terès
nacional (BCIN) des del 1993.
Aquest nou ajut de la Generalitat
-del qual encara no es coneix la
quantitat- s’afegirà al de més de
110.000 euros que l’administració catalana ja va destinar a la
primera fase de restauració de
l’edifici, pressupos-tada en més
de 300.000 euros i que està
previst que acabi a l’estiu.
Aquestes obres consisteixen en la
rehabilitació de les cobertes i les
terrasses.
Serà llavors quan es donarà el tret de
sortida a la segona part dels treballs
que han de servir per culminar-ne la
restauració completa i que consistiran
a solucionar els problemes estructurals
de l’edifici, que està en molt mal estat.

Aquesta part de les obres té un
pressupost global de més d’1,5
milions d’euros.
Vídeo de la visita del Conseller de
Cultura a
www.youtube.com/radioargentona
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Cau un grup criminal que hauria
comès robatoris a Argentona
Argentona, Mataró, Premià de Mar,
Alella i Montgat són els municipis del
Maresme on va actuar el grup criminal
desmantellat pels Mossos d’Esquadra,
integrat per 12 persones. Haurien
comès 48 robatoris en cases i pisos
d’arreu del país. El líder de l’organització, un home de nacionalitat
albanesa, reclutava persones per
cometre aquests delictes, mostrant-los
les millors ubicacions per als robatoris
i també els indicava on podien vendre
l’or que sostreien de les llars. També
hi està involucrat un home que

regentava dues botigues de compravenda d’or que adquiria l’or i les joies
provinents dels robatoris.
L’actuació policial va tenir lloc el passat
16 de març, quan els Mossos van
detenir una dotzena de persones com
a presumptes autors dels fets, arran
de dues investigacions que van acabar
confluint.
A més del Maresme, també s’han
acreditat fets delictius al Vallès
Occidental i Oriental, Bages, Osona,
Anoia, Baix Llobregat, Solsonès i Alt
Penedès.

Viure l’hort
El debat sobre el futur del sector agrícola és ben
obert a Argentona. Des de l’oposició, Tots per
Argentona reclama que s’avanci en l’anàlisi de la
viabilitat d’un banc de terres. Però, a banda
d’aquesta proposta que s’emmarca en l’àmbit de
la creació de llocs de treball, Argentona ja fa temps
que veu proliferar espais de cultiu per a us
personal. Un d’aquests espais és els Horts de Can Lleonart, situats a les feixes
agrícoles de Can Pitongo, a l’Antic Camí del Tramvia. Ja fa un any que en
aquest camp s’hi desenvolupa l’activitat hortícola a nivell d’autoconsum.
El gestor de l’espai és Marc Vidal, enginyer agrònom, que ha vist en aquest
petit racó del marge esquerre de la Riera d’Argentona un emplaçament idoni
per al conreu de verdures i hortalisses, en petits horts a partir de 50 m2. Ell
mateix defensa que l’objectiu dels arrendataris va més enllà de la pagesia.
«Treballar a l’aire lliure, en contacte amb la natura, trobar-se amb altre gent
amb els mateixos interessos... Arriba a ser terapèutic», explica.

La Creu Roja
d’Argentona-Dosrius
busca titellaires
La Creu Roja d’Argentona-DosriusÒrrius ja fa dos anys que desenvolupa
un projecte que persegueix difondre
les diferents campanyes de l’entitat a
través d’un espectacle de titelles.
L’estratègia s’adreça, especialment, a
nens i nenes. Emma Morte, voluntària
de Creu Roja, explica que aquesta
eina és molt efectiva a l’hora de fer
pedagogia tant en accions de
sensibilització sobre la pobresa
infantil, com en campanyes de
seguretat a les platges. Per aquest
motiu l’entitat fa una crida per captar
nous voluntaris que vulguin incorporar- se al projecte. Vist a
Youtube.com/radioargentona

El Consorci Sanitari del Maresme (CSdM)
ha reclutat quinze pacients
Argentona s’adhereix a la unió comarcal per impulsar la indústria al
Maresme
La crisi ha posat de manifest que tenir una indústria potent és
imprescindible per reactivar l’economia. Per intentar-ho, el Consell
Comarcal del Maresme ha impulsat la constitució de la Taula de Política
Industrial del Maresme. Es tracta d’un organisme consensuat pels 30
municipis de la comarca, la patronal i els sindicat,s amb el suport de la
Diputació, TecnoCampus i Eurecat. El seu objectiu és estudiar la situació
actual del sector i definirà una estratègia que afavoreixi la consolidació
de les empreses existents i la captació de noves indústries generadores
de nous llocs de treball.
La Taula tindrà 5 línies principals d’actuació: estratègia industrial, promoció de l’ocupació, formació FP + formació
contínua, polígons d’activitat econòmica (PAE Maresme) i infraestructures i mobilitat.
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Dona i política, la taula rodona del Dia de la Dona
El 14 de març es va tancar el programa
d’actes relacionats amb el 8 de març,
Dia Internacional de les Dones, amb
una taula rodona que es va dur a
terme a la Sala de Plens de l’Ajuntament d’Argentona. L’acte, que es va
poder seguir en directe per Ràdio Argentona, va comptar amb la presència
Eva Granados
d’Eva
Granados, Diputada i portaveu
del PSC al Parlament de Catalunya;
Núria Carreres,
Carreres Coordinadora territorial del Partit Popular; Anna Rovira
Rovira,
Coordinadora Nacional de les Joventuts d’Esquerra Verda; Mirèia Mata
Mata,
Vicesecretària General d’Entorn, Gestió del Coneixement i Dones; Montse
Matas
Matas, regidora de Tots per ArgentoGómez regidora de la CUP.
na; i Aina Gómez,
L’acte el va presentar Susana Gómez
Gómez,

Regidora d’Igualtat de l’Ajuntament
d’Argentona i el va moderar M. Rosa

Martínez
Martínez, Directora de Ràdio
Argentona.

El grup de música U2U
promociona Argentona
Tenen de 4 a 7 anys, són cosins i els agrada
la música. Tot plegat, posat en comú, i amanit
amb el suport dels seus pares i d’un tiet músic
-Pep Lladó- ha desembocat en la formació
d’U2U.
Ràdio Argentona els ha fet una entrevista en
la que han explicat com neix la seva afició
musical i quins són els seus lligams amb la
vila. També mostren la seva espontaneïtat i
la seva il·lusió per poder pujar en un dels
escenaris de Festa Major.

Els alumnes del PFI faran una estada
a Alba per aprendre pastisseria italiana
Una delegació argentonina, formada
pels regidors d’Eduació i Joventut, i
tres tècnics municipals, es troba de
visita a la ciutat italiana d’Alba (Turí)
amb l’objectiu de conèixer el centre
de restauració on es durà a terme
l’intercanvi educatiu entre els alumnes
del PFI de pastisseria i un grup de joves
italians amb estudis similars.
L’intercanvi tindrà lloc el mes de juny i
l’organitzarà l’Associació Catalana
per a la Internacionalitzaicó del talent,

entitat dedicada a la promoció dels
intercanvis en els àmbits econòmic i
educatiu.
Segons el regidor de Joventut, Arnau
Aymerich, l’entorn que es trobaran els
joves és privilegiat pel que fa al situació
de finançament i per la relació entre
l’entorn turístic i comercial. També ha
posat en valor la coordinació que
existeix entre el centre educatiu,
l’administació i les empreses.
En el viatge també hi participen

representants dels municipis de
Montgat i Sant Pere de Ribes.

MAR - ABR 2016

11

coses de la vila
COSES DE LA VILA

Una calamarsada sobtada
afecta de ple Argentona
El fenomen va comportar l’esfondrament d’una nau de la fàbrica Velcro i la
pèrdua de la collita dels pagesos d’horta
El 15 de febrer Argentona es va
llevar emblanquinada a causa
d’una intensa calamarsada que
havia caigut durant la nit. La
brigada municipal i la policia local
van haver de treballar de valent
per minimitzar els efectes de
l’acumulació de gel a la via
pública, especialment a les
entrades de Can Cabot i Can
Raimí, i alguns carrers de les
Ginesteres i les voreres d’ombra.
Pel que fa als equipaments
municipals, qui es va endur la pitjor part va ser l’escola del Barri del Cros que
va partir una inundació i desperfectes a la instal·lació elèctrica.
Una de les incidències més destacades es va produir al voltant de dos quarts
de cinc de la matinada quan l’acumulació de granissada va col·lapsar la
teulada d’una nau de la fàbrica Velcro. 100 metres quadrats de la coberta
van acabar cedint i arrossegant dues parets. L’incident no va causar ferits i al
lloc s’hi van desplaçar dues dotacions de bombers.
La calamarsada també va fer malbé gairebé la totalitat de la collita dels pagesos
d’Argentona. La magnitud dels desperfectes va comportar que Unió de Pagesos
estudiï la possibilitat de demanar ajudes per a les explotacions professionals.

El Cros recapta 6.400 euros
per a la investigació del
càncer infantil
El diumenge 10 d’abril, el Cros es va
convertir en el cor d’Argentona amb la
Màster Class Solidària que l’AMPA de
l’escola Sant Miquel del Cros va
organitzar per recaptar fons per la
investigació del càncer infantil. L’èxit va
ser total, tant pel que fa al públic, com
també a la recaptació que va arribar
als 6.400 euros.
El color rosa, vinculat a la lluita contra
el càncer, va tenyir tot el barri que va
voler donar així suport a la família de
l’Ariadna Barroso Ballvé, que es tracta
aquesta malaltia a l’Hospital Sant Joan
de Déu de Barcelona.

ASZ presenta la reurbanització del Barri del Cros
al Premi Europeu d’Espai Públic Urbà
El projecte de reurbanització del Barri
del Cros d’Argentona podria tenir
premi. El despatx d’arquitectes que
l’ha desenvolupat, ASZ Arquitectes,
n’ha quedat tan satisfet que ha decidit
presentar-lo al Premi Europeu d’Espai
Públic Urbà que promou el Centre de
Cultura Contemporània de Barcelona.
El projecte pretenia resoldre
deficiències estructurals, com les
filtracions d’aigua, però també crear
nous espais de trobada i cohesió al
barri. En aquest àmbit destaca
l’obertura diàfana que suposa la nova
Plaça de Sant Miquel en la que, a més,
els arquitectes han tingut cura de
barrejar-hi materials i volums per tal
de donar-li una personalitat única.
La regidora de Pla de Barris, Susana
López, ha valorat molt positivament

12

MAR - ABR 2016

el fet que la reurbanització del barri
opti a un guardó a nivell internacional. López també admet que la

feina no s’ha acabat, ja que encara
s’ha de dur a terme la tercera fase
del projecte.
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Dos ramats d’ovelles per disminuir el
risc d’incendi al Parc Serralada Litoral

La Diputació de Barcelona i l’Obra
Social «la Caixa» estan realitzant un
Pla d’actuacions amb l’ús de
ramaderia per disminuir el risc
d’incendi forestal al la zona central del
Parc de la Serralada Litoral.Durant les
darreres dècades, l’abandonament de
les activitats tradicionals, com
l’agricultura i la ramaderia en zones
de muntanya, ha donat lloc a la
desaparició d’àrees de conreu i
pastures i a l’afavoriment d’un
paisatge arbrat continu. La
conseqüència és l’augment del risc
d’incendi forestal i la pèrdua d’espais
oberts com a hàbitat d’interès per a
la conservació.
Entre els anys 2005 i 2010 es van

El Cros es descanta
pels contenidors amb
limitació horària

executar la majoria de franges de
prevenció d’incendis forestals al Parc
de la Serralada Litoral, infraestructures
lineals que segueixen les principals
vies de circulació del Parc, i estan
pensades com a zones de defensa i
atac en cas d’un possible incendi. Un
cop realitzades, cal fer-ne el
manteniment al cap d’uns anys i així
es va plantejar l’oportunitat de fer-ho
amb els ramats d’ovelles que ja
pasturaven al Parc. Es tracta de dos
ramats, un dels quals pastora a prop
de la Creu de Can Boquet i arriba a
gran part de les franges de prevenció
d’Alella i Òrrius. L’altre ramat pastura
a la zona de Parpers entre Argentona
i La Roca del Vallès.

El Contenidor amb limitació horària ha
estat el model triat pels veïns de Sant
Miquel del Cros en un procés obert
marcat per la baixa participació. La
darrera setmana de febrer es van
portar a terme les tres xerrades
informatives sobre els tres models de
recollida Porta a Porta que l’Ajuntament
proposava pel barri.
Aina Gómez (CUP), regidora de Medi
Ambient, reconeixia que, tot i que el
debat ha estat mol constructiu, la
resposta veïnal no ha estat l’esperada
i per això es reserven la possibilitat de
fer una nova roda de contactes amb
presidents d’escales per acabar
d’explicar-se i resoldre dubtes.
Els veïns van valorar els avantatges de
no haver de reservar un espai als
edificis per als contenidors i la
possibilitat de tenir, durant la major
part del dia, els carrers més ordenats.
A més, també es va considerar positiu
el fet que la neteja dels contenidors
anirà a càrrec de l’empresa que
s’ocupa del servei de recollida i que la
brossa es dipositarà en un únic
contenidor. Per contra, els veïns hauran
de tenir en compte que els servei de
recollida haurà de passar un mínim
de dues vegades pel barri per deixar i
recollir els contenidors i, finalment, que
la limitació horària serà estricta.

dies després de rebre el guardó,
Gabriel Amargant va actuar a l’esce-

nari de La Sala en el marc de la Temporada de Teatre Música i Dansa 2016.

Argentonins
amb Enderrock
Dues formacions amb presència
argentonina van rebre guardons, el
passat 3 de març, a la gala dels Premis Enderrock. Per una banda, els
Ebri Knight van recollir dos dels premis atorgats per votació popular al
millor disc i millor cançó, en categoria
folk, per ‘Foc’.
Per la seva banda, els premis de la
crítica van reconèixer, com a millor
disc de jazz, el treball de Gabriel
Amargant Quintet, ‘And Now for Something Completely Different’. Dos
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El CdC recomana a lectors...
‘El centenari del Centre Parroquial (1914 – 2014)’,
de Bernat Calvo
El llibre, editat
per l’Ajuntament d’Argentona, repassa la
història de l’entitat, des dels
seus orígens
com a Patronat
de Sant Isidre,
fins a l’actualitat més recent.
L’obra s’estructura en tres parts, la primera sobre la història
general i més institucional de l’entitat, la segona sobre
l’activitat cultural i, finalment, una tercera part sobre
l’activitat esportiva al Centre. Per a l’elaboració del llibre
l’autor ha comptat amb la col·laboració de diversos
membres de l’entitat com l’historiador Josep Lladó i el
president d’honor, Pep Alsina.
«(A)ïllat. Històries d’un nàufrag a Creta (20072013)», de Jordi Alsina
Aquest llibre inclou articles i relats que l’autor va publicar
a diferents mitjans al voltant de Creta i Grècia. Jordi Alsina
explica que l’illa de Creta «es va convertir en la meva
casa, una terra que segurament no hagués abandonat, si
els aires de la mal anomenada crisi no haguessin sacsejat
els fonaments de l’estat grec». A l’obra hi pesa la voluntat
de l’autor d’apropar el tarannà de la gent que ell va
conèixer i la seva història recent.
El projecte d’Alsina va acompanyat del projecte musical
del llaütista cretenc Giorgos Xylouris i compta amb la
col·laboració del dissenyador i artista Lluís Ràfols, autor
de la portada del llibre. El llibre, que també compta amb
el suport del Grup de Recerca Històrica i Etnològica
Catalana, s’ha pogut editar gràcies a una campanya de
finançament a través de la Plataforma Verkami.
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… I a melòmans
Nara Trio presenten Zatara, el seu
primer disc

La formació, nascuda el 2014, uneix el piano de Marc
Mas amb el baix de Bernat Guardia i la bateria de Pep
Terricabras, sota un concepte que parteix del jazz, però
passa pel folk, la música mediterrània i la clàssica.
D’aquesta obertura de mires sorgeix un repertori molt
variat que acaba donant llum al seu primer treball
discogràfic, Zatara. El disc compta amb col·laboracions
com la del músic grec, establert a Barcelona, Yannis
Papaioannou, el percussionista Francisco «Rambo»
Batista, el guitarrista de flamenc Ignasi Cama i el
quartet de corda format per Maria Juan, Lluna Aragón,
Anna Costa i Marta Sedó. A més, Carles Belda toca
l’acordió diatònic en la versió de la cançó popular
basca Maitia nun zira.

Pep Lladó presenta ‘Després de la
Rumba’
Pep Lladó s’ha decidit a
posar veu a les seves
pròpies cançons tot i
considerar que la seva veu
«no serveix per cantar».
Lladó ha editat ‘Després de
la Rumba’ a través del seu
estudi «Dos palmeres», amb
la voluntat de tancar el procés
personal que va iniciar amb
‘Andar contigo’. Hi han
col·laborat Lisa
Bause, Rafalito Salazar, David Torras, Domènec
Ludeña, Johnny Salazar, Oriol Martínez,Yumitus
Hernandez, Yaneisy Martínez,Tio Rafael i Kike
«Lavativa».
El disc té l’esperit de rumba que també ha marcat la
trajectòria de Lladó amb els «Ai, ai, ai», especialment
amb temes com ‘Quan ens falta l’amor’.

l’espitllera històrica

L’ESPITLLERA HISTÒRICA

DEL CENTRE D’ESTUDIS ARGENTONINS

El Patronat Obrer de Sant Isidre:
els orígens del Centre Parroquial
El Patronat Obrer de Sant
Isidre va ser una societat
cultural i recreativa d’identitat parroquial creada per
mossèn Josep Samsó i Elies,
durant el seu vicariat a
Argentona entre el 1910 i
el 1917, essent rector Francesc Botey. La fundació s’ha
d’entendre en el marc de la
gran tasca catequètica del
Dr. Samsó, qui va creure
que la creació del Patronat
seria una bona manera de
formar la canalla en l’esperit cristià i facilitar un lloc
de trobada a adults i joves,
més enllà de la formació de
catequesi.
Cal destacar la important
tasca social de les parròquies en un context difícil
socialment, en què s’emmarca la creació de diversos
centres parroquials i patronats a Catalunya, que seguí
el model dels «oratoris» de
Sant Felip Neri, iniciats a
Itàlia més d’un segle abans.
Així doncs, dins aquest
context parroquial, el Patronat Obrer de Sant Isidre
neix l’any 1914 amb la
finalitat de donar, en una
època convulsa socialment,
una tercera via als infants i
adolescents d’Argentona,
diferent de la del Fomento
Argentonés (altrament dits
«els de dalt» o «descamisats») i la Unión Argentonesa (altrament anomenats
els «de baix» o «galotus»).
Aquelles dues entitats
socials i recreatives oferien
un ambient massa carregat
de política i d’enfrontament
entre argentonins com per
a ser una bona opció de
creixement personal cristià

Primers Pastorets. Any 1917. Al davant de la rectoria. A l’esquerra Mn.
Botey i a la dreta, Mn. Pius Pallàs. Arxiu Pep Alsina

per als petits i joves del
poble.
L’entitat va ser legalitzada el
25 de juliol del 1914, dia
de Sant Jaume. El fet que
l’advocació del Patronat fos
dedicada a Sant Isidre, fou
perquè aquest sant madrileny era el patró més important dels pagesos a tot
Espanya en aquell moment,
en un municipi aleshores
eminentment agrícola.

El Patronat
va ser succeït
pel Centre
Parroquial
Van tenir la seva primera
seu al número 4 del carrer
del Torrent, en un local
espaiós, però mancat de les
condicions necessàries per
a desenvolupar tasques
d’esbarjo. A la planta baixa,
s’hi va instal·lar un cafè,
com a lloc de trobada
reposat tant per adults com
per a joves i a la primera

planta un espai per a jocs
dels infants on també
s’aconseguia la germinació
de la seva fe cristiana.
Ben aviat, el Patronat va
adquirir un terreny perquè
els nens i joves poguessin
anar a jugar a la pilota, així
com també es va instituir la
«Caixa d’Estalvis Social» per
fomentar l’estalvi entre joves
i infants.
El 1917, el doctor Samsó
marxà de la vila i el seu
successor va ser mossèn
Pius Pallàs. Pallàs va
aconseguir traslladar la seu
social al local de cal
Guardià. Aquell nou espai,
molt més ben equipat,
provocà una nova il·lusió
popular envers l’entitat.
Amb més, s’iniciava l’any
1917 el teatre amateur a
Cal Guardià amb els seus
primers Pastorets. Pius Pallàs
també va impulsar una
banda musical amateur
anomenada
«Banda
Argentonesa», o la secció
dels Pomells de Joventut,
moviment catalanista amb

finalitats
morals
i
patriòtiques, que reivindicà
l’esperit cristià i el cultiu de
la llengua, si bé es va haver
de dissoldre l’any 1923
amb la dictadura de Primo
de Rivera. La marxa de Pius
Pallàs l’any 1924 comportà
la desintegració de la
Banda Argentonesa, i va
suposar un estancament de
l’entitat.
La Guerra Civil (19361939) imposà un parèntesi
en la trajectòria de l’entitat.
El Patronat va quedar
confiscat, mentre que els
dos impulsors del Patronat,
el doctor Samsó i mossèn
Pius Pallàs, van morir com
a màrtirs de la fe.
El Patronat va ser succeït pel
Centre Parroquial, si bé en
unes noves instal·lacions,
agafant les regnes molts
dels antics impulsors i
recuperant
algunes
activitats com ara el cinema
o el teatre amateur (els
Pastorets es van representar
de nou el 1939).
Llistat de presidents
del Patronat:
- Josep Pinart Font
(1914 - 1922)
- Francesc Matheu
(1923 - 1927)
- Pere Pinart Font
(1927 – 1928)
- Miquel Plandolit
(1928 - 1933)
- Josep Dangla Bassa
(1933 – 1934)
- Josep Castells Gual
(1934 – 1936)
Bernat Calvo i Català
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Els BOCS es queden a les portes
de la seva 6a final consecutiva
L’Argentona Bocs s´ha quedat a les portes de disputar la seva 6ª final
consecutiva de Lliga Catalana de Futbol Americà després de perdre,
el passat 20 de Març, contra els Reds de Terrassa al Municipal
d´Argentona.
Els dos equips van començar amb força nervis però van ser els jugadors
de Quim Perejoan els que van agafar avantatge i a la mitja part
guanyaven per 6 a 0. Va ser en una de les poques errades defensives
dels locals que els egarencs van aprofitar per capgirar el marcador.
Els Bocs van seguir intentant, sense èxit, igualar l’eliminatòria. La
defensa dels Reds va jugar un paper clau aconseguint congelar el
marcador en un 6 a 7.
Amb aquesta derrota els Bocs han perdut la possibilitat de revalidar el
títol que els acredita com a vigents campions de Catalunya en la LCFA. Tot i així, cal destacar que els argentonins, han
desenvolupat una impecable fase regular acabant líders a la lliga amb set victòries en set partits, 277 punts a favor i tan
sols 27 en contra. Des de 2011, Bocs ha jugat cinc finals i ha guanyat les dues últimes, els anys 2014 i 2015.

La 2a etapa de la Volta Ciclista a Catalunya travessa
Argentona
Argentona va veure passar, el 22 de març, la 2a etapa de
la Volta Ciclista a Catalunya 2016. El gran grup va arribar
per la C-1415c sobre les 13.03h del migdia, enllaçant per
la Ronda de Llevant per seguir per la B-510 en direcció a
Dosrius. La jornada va finalitzar a Olot després de recórrer
178,7 km.
Els ciclistes De Plus (Etixx), De Gendt (Lotto Soudal), Gradek
(Verva Activejet) i Dron (Wanty) van ser els 4 primers a entrar
a Argentona amb 15 segons d’avantatge respecte la resta.
Troba el vídeo del pas de la Volta Ciclista a Catalunya per
Argentona a www.youtube.com/radioargentona

Els campus esportius triomfen per Setmana Santa
El Club Bàsquet Argentona (CBA) i el Futbol Club Argentona (FCA) celebrar dos campus esportius durant les
vacances de Setmana Santa que van gaudir d’una gran acollida per de les famílies.
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Revisar obres fetes a les cases fa més de 25 anys
és la «ruptura» que ens prometia la CUP?

No és de justícia
incrementar
l’IBI, avui,
per obres fetes
fa 25 anys
Aquests dies que es
comencen a pagar les
primeres quotes de l’Impost
d’IBI (contribució urbana)
diversos ciutadans s’han
adreçat a Tots per Argentona
preocupats perque han vist
augmentar considerablement la quantia d’aquest
Impost. Aquest augment que
han sofert els seus rebuts és

degut a l’actualització del
seu valor cadastral per obres
fetes en els seus domicilis, en
alguns casos, fa més de 25
anys.
És evident que aquesta
revisió dels imports dels béns
immobles respon, única i
exclusivament, a un afany
recaptatori per part de
l’actual Govern quatripartit
que no sabem si ratlla o no
la inconstitucionalitat, però sí
que evidencia una molt mala
praxi administrativa. La CUP
ja deia en el seu programa
electoral que incrementaria
l’IBI, després va dir que no
ho faria, i ara augmenta la
seva recaptació partint de
remenar els arxius.
L’any 1995 va haver-hi una
revisió cadastral, l’any 2008

n’hi ha hagut una altra, i això
havia
de
suposar
l’actualització de tot el parc
immobiliari i si en aquell
moment no es va fer, no és
de justícia fer-ho avui.
Aquesta decisió de l’actual
Govern no està en el terreny
d’una bona gestió. Les
gesticulacions dels qui
lideren el Govern municipal
en l’àmbit del què hauria de
representar «ruptura» o
«capgirament» no haurien
d’anar adreçades a alterar
el benestar ciutadà amb
ensurts econòmics d’aquest
tipus, sinó sobretot a fer,
entre altres coses, que
l’Administració sigui eficient
amb l’actualització de les
obres que es duen a terme
avui.

En l’àmbit d’una gestió
«rupturista» municipal també
caldria que el Govern posés
interès a donar respostes
ràpides a les peticions que
els ciutadans fan a
l’Ajuntament. Un bon
exercici seria fer més eficient
la nova oficina de l’OAC a
la planta baixa de
l’Ajuntament on molts
ciutadans fan llargues
esperes degudes, en alguns
moments, a l’absència del
personal d’atenció.
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

Ja hi som

L’únic que ens
importa és el
compromís que
hem adquirit
amb la nostra
gent, la que ens
ha empès fins a
l’ajuntament i la
que empeny, en
silenci, el procés
inexorable
cap a la
independència

Amb una fe digna de millor
causa, l’estat espanyol pretén
afrontar el procés d’alliberament nacional català fent
que els seus tribunals treballin
a tota pastilla. A hores d’ara,
més d’un terç dels nostres
ajuntaments han rebut citacions judicials (per penjar i
despenjar banderes, per
donar suport a la declaració
del Parlament, per pagar la
quota a l’AMI, per manifestar
que la monarquia és una filfa,
pel que convingui) i sembla
que no s’aturaran fins que no
ens empaperin a tots.
Mentrestant, empantanegat
entre la postautonomia i la
preindependència, el país està
a l’espera de comprovar si els
nostres polítics van de debò o
només ho fan veure, si

desobeiran les ordres del
govern més dèbil, més desacreditat i més disfuncional de
la recent història espanyola, o
si els seguiran marejant amb
argúcies legals, canvis de
noms i altres trucs de
prestidigitació dilatòria.
Però tots sabem que és a punt
d’arribar el dia que caldrà
desobeir francament, l’hora de
dir sense manies que ja no
depenem de ningú i que, en
conseqüència, ni acceptem les
seves ordres ni ens afecten les
seves amenaces. És el que va
fer la Montse Venturós,
alcaldessa de Berga, en negarse a declarar al jutge per quina
raó no havia despenjat
l’estelada del seu ajuntament.
Però sí que ho va dir a la gent
congregada davant dels

jutjats: «Per obeir el mandat
popular, per omplir de
contingut les nostres paraules».
A Argentona també hem rebut
una citació, en aquest cas pel
9-N, però el motiu és el de
menys. L’únic que ens importa
és el compromís que hem
adquirit amb la nostra gent,
la que ens ha empès fins a
l’ajuntament i la que empeny,
en silenci, el procés inexorable
cap a la independència.
Perquè el truc real, aquell que
mai no falla, es produeix quan
tothom es manté unit en un
mateix propòsit: només llavors,
junts i juntes, és quan
esdevenim imparables.
@CUPArgentona
argentona@cup.cat
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La Plaça de Vendre,
nou espai d’atracció d’Argentona

Tenim
l’oportunitat
d’efectuar un
canvi que
trenqui la
tendència de
fuga comercial
A Catalunya tenim entorn de
cent mil comerços i més de
vuitanta mil empreses que
ocupen al voltant de tres-cents
mil treballadors. El conjunt del
sector representa més del 12
per cent del total de la nostra
economia. El comerç és el

principal sector d’ocupació i a
la vegada presenta una millor
resistència en el manteniment
de llocs de treball en l’actual
context de crisi. És per això que
és tan important promoure un
model comercial arrelat a la
vila, modern i dinàmic, amb
una pluralitat d’oferta i
equilibri entre formats, com
una peça essencial per a la
cohesió social, la coherència
urbanística, la identitat i
l’atractiu d’Argentona.
En aquest sentit, es fa
necessària l’articulació i el
reforçament dels eixos
comercials actuals, amb un
model equilibrat d’impuls al
comerç local i de proximitat,
que doni seguretat, vida i
suposi mantenir el petit comerç
de la nostra vila. Un model que
continua estant amenaçat, no
ho podem pas oblidar, per un

altre que prioritza les grans
superfícies comercials i que
provoca la desertització dels
nostres centres urbans.
En aquests moments tenim a
Argentona
l’oportunitat
d’efectuar un canvi que trenqui
la tendència de fuga comercial
dels darrers anys i de donar un
fort dinamisme al municipi. I
és per això que en aquest
mandat consolidarem el
projecte de la Velcro com a
mercat
municipal
i
potenciarem el triangle
d’espais formats per Can
Doro, amb la construcció
d’una nova Biblioteca el 2017,
una restaurada Plaça de
Vendre per a finals del 2016,
com a nou espai d’atracció de
la vila, i la Casa Puig i
Cadafalch i el Museu del
Càntir, com a punts d’atracció
cultural. Una actuació ben

planificada
d’aquestes
actuacions han d’ajudar a
potenciar el nostre comerç
local i a equilibrar les polaritats
dels actuals eixos comercials.
I aquesta política comercial
s’efectuarà compartint les
decisions i el finançament.
Model que haurà de procurar
un canvi de mentalitat tant en
el govern municipal com en el
sector. Haurem de passar de
la
tradicional
actitud
proteccionista i paternalista –
que es tradueix en una
resistència al canvi, a la
modernització i a la millora de
la competitivitat– a prioritzar
l’eficiència de les empreses
comercials com a element clau
per al futur del sector.
Facebook:/esquerra.argentona
Twitter: @ERCargentona

Les urbanitzacions existeixen

L’exit de la
transformació
del barri del
Cros és la
constatació de
què l’esforç val
la pena»
En el ple de març es van
presentar diverses mocions
per millorar els espais de les
Ginesteres, mocions que, cal
dir-ho, empenyien al govern
a fer el que ja s’havia
compromès a fer, compromís avalat pel pressupost
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municipal, ja que inclou una
partida per a la seva
execució. En tot cas la
ignorància del grup de
l’oposició que les va
presentar o la voluntat infantil
de penjar-se medalletes, no
exclou la riquesa del debat i
aquest no és un altre que
situar les nostres urbanitzacions en el mapa
d’Argentona... i en el
pressupost municipal.
Així doncs, la voluntat del
govern, i especialment del
nostre grup, és la de
continuar avançant en la
millora de les urbanitzacions
d’Argentona, no només des
de l’acció urbanística, sinó
també des de la vessant
social. És a dir, que les
persones que hi viuen deixin

de sentir-se «vilatans de
segona». L’exemple de l’èxit
de la transformació del barri
del Cros és la constatació de
què l’esforç val la pena, ja
que la transformació urbana
es tradueix en una millora de
la seva cohesió social i
apropa aquest al nucli
central de la vila, en el sentit
humà del terme, i a l’inrevés.
No obstant això, en aquest
poble tenim visions clarament diferenciades sobre el
paper de les urbanitzacions,
i per alguns, aquestes han
estat peces de debat polític
amb
l’únic
objectiu
d’erosionar governs, i ara
sembla que amb el nou perfil
polític del ple municipal,
algunes formacions han pres
el relleu a d’altres ja desa-

paregudes en l’aconseguiment d’aquest objectiu,
que lluny d’afavorir el diàleg,
peça clau en la convivència
d’Argentona , atien els focs
de la divisió i de la
confrontació. Esperem que
aquest cop, aquesta estratègia fracassi.
A Argentona les urbanitzacions existeixen, a l’Argentona de les persones que
estem construint no podem
mirar cap a un altre cantó
ignorant la realitat humana
que les urbanitzacions
representen. Nosaltres no ho
farem.
T. 667 18 29 93
argentona.socialistes.cat
argentona@socialistes.cat
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Solucionando los problemas reales

Estamos aquí
para acabar con
los problemas,
no para hacer
perder el tiempo
a los
argentonins.
La buena política
se demuestra los
365 días del año,
no solo cuando
llegan elecciones

Estamos aquí para acabar
con los problemas, no para
hacer perder el tiempo a los
argentonins. La buena política se demuestra los 365
días del año, no solo cuando llegan elecciones.
Mientras algunos siguen con
el discurso de la independencia, nosotros seguimos
fijando todo nuestro tiempo
en solucionar los problemas
reales, hablar con los vecinos
y escuchar lo que realmente
les preocupa.
En el año 2013, presentamos la moción para
instalar cámaras de seguridad y así evitar casos de
robo. Cómo bien sabemos
todos, sigue siendo uno de
los principales problemas del
municipio. A día de hoy no

solo no se han instalado las
cámaras, sino que se ha
votado a favor de eliminar
nuestra moción. Seguimos
con casos de robo y sin
cámaras. Ya nos contará el
equipo de Gobierno cómo
pretende evitarlos, ¿con
esteladas?.
Ahora que está tan de moda
hablar de «España nos roba», nos gustaría decir que
quién roba a Argentona es
la Generalitat de Cataluña.
La deuda que tiene la Generalitat con nuestro municipio,
multiplica por 7 la deuda
que tiene el Estado con Argentona. Supera ya el millón
de euros. Por eso hemos presentado una moción para
que la Generalitat pague a
Argentona lo que le debe.

Otro de los problemas que
encontramos en Argentona,
es la venta de droga en el
entorno de las escuelas.
Presentaremos soluciones
para evitar que eso siga
pasando. Nuestra obligación
como partido político es
pensar en todos, desde los
más pequeños hasta los
mayores.
Hemos demostrado que el
Partido Popular es el partido
de la gestión y la responsabilidad. Ha sido el Gobierno
liderado por Mariano Rajoy
el que está consiguiendo
crear empleo y encabezar el
crecimiento económico. Es
importante seguir con estas
políticas, para no volver a las
fracasadas de la izquierda.

La municipalització de les escoles bressol

Preferim que la
gestió de les
escoles bressol
no s’hagi de
renovar
periòdicament,
per això la
regidoria
d’Educació
Aviat sortirà a concurs la
gestió de l’escola bressol «El
cargol treu banya» del Cros,
després d’haver-se com-

plert els anys de concessió
de l’empresa que l’ha estat
gestionant fins ara. El
concurs d’adjudicació d’un
servei municipal a una
empresa privada és un
procediment que requereix
la intervenció d’una mesa
de contractació i, en el cas
de les escoles bressol,
també d’un comitè d’experts acreditats en el camp
de l’educació.
Aquests són procediments
complexos i rigorosos que
procuren assegurar una
bona gestió del servei que
s’adjudica. Tanmateix, a
ICV no volem que la gestió
de les escoles bressol s’hagi
de renovar periòdicament.
Canviar d’empresa pot
suposar un trasbals en la

gestió i en el model educatiu, i creiem que ens el
podríem estalviar. Per això
la regidoria d’Educació
proposa municipalitzar el
servei de les dues escoles
bressol d’Argentona.
La municipalització suposarà el control directe de la
gestió per part de l’Ajuntament i la igualtat de criteris
pedagògics de les dues
escoles bressol. Per als
usuaris no ha de suposar
cap increment econòmic. La
regidoria d’Educació té molt
clar que més aviat cal anar
augmentant les bonificacions a les famílies que ho
necessitin.
La municipalització també
pot ser positiva per assegurar els drets dels

treballadors d’aquests
serveis.
Pel que fa a les empreses
privades que treballen per
a l’Ajuntament, cal dir que
els termes de contractació
actuals no donen gaires
garanties als treballadors.
En aquest sentit, som
partidaris de proposar el
«Salari Mínim Local», que
els sindicats recomanen i
que recentment s’ha posat
en pràctica a l’ajuntament
de Barcelona. El SML té com
a objectiu assegurar uns
salaris justos i alhora
protegir els drets dels
treballadors i treballadores
de les empreses que
contracta.
Facebook: ICV Argentona
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Regidors de l’Ajuntament d’Argentona

Eudald Calvo
(CUP)

Guillem Saleta
(CUP)

Aina Gómez
(CUP)

Arnau Aymerich
(CUP)

Pere Móra
(ERC)

Carles Martínez
(ERC)

Montse Cervantes
(ERC)

Salvador Casas
(PSC)

Alcaldia,
Recursos
Econòmics i
Governació

Participació i
Transparència,
Innovació
Tecnològica
4a Tinença d’alcaldia

Urbanisme,
Habitatge, Medi
Ambient i Sanitat

Comunicació,
Joventut
i Festes

Mobilitat i Projectes
Estratègics
1a Tinença d’alcaldia

Promoció
Econòmica
5a Tinença
d’alcaldia

Esports i
Actes Culturals

Espai Públic
i Obres
2a Tinença
d’alcaldia

Susana López
Rico (PSC)

Àngel Puig
(ICV)

Pep Masó
(TxA)

Xevi Collet
(TxA)

Montse Matas
(TxA)

Montse Capdevila
(TxA)

Eusebi Traby
(TxA)

Assumpta Boba
(TxA)

Fran Fragoso
(PP)

Serveis Socials, RRHH,
Igualtat, Barri del Cros
i Urbanitzacions

3a Tinença
d’alcaldia,
Educació; Cultura
i Patrimoni

Regidor
a l’oposició

Regidor
a l’oposició

Regidora
a l’oposició

Regidora
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
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informació d’interès
INFORMACIÓ D’INTERÈS

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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acords de ple
ACORDS DE PLE

Ple ordinari del 7 de març 2016

Ple ordinari del 4 d’abril 2016
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Pots veure els plens a
youtube.com/radioargentona

medi ambient
MEDI AMBIENT

l
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argentonins
ARGENTONINS

Mike Gavin: «Aquí la vida
és més espontània i més social»
El Mike Gavin (1949, Evanston Chicago) ha passat més de mitja vida
a Argentona. Aquest americà amb
arrels irlandeses va marxar de casa,
amb 22 anys, per descobrir Mèxic en
companyia d’un amic, tots dos a bord
d’un Volkswagen escarabat.
L’experiència li va agradar tant que hi
va tornar, aquest cop fent autoestop, i
s’hi va quedar a viure durant un any.
De tornada cap a casa es va posar a
treballar en una escola bilingüe d’un
barri mexicà a Chicago. «Al cap de vuit
mesos ja tenia asma i estava fart de la
neu i el fred», recorda, així que va recórrer novament a l’autoestop per arribar
a Nova York i allà agafar un vol fins a
Espanya. «No sabia si m’hi estaria 2
setmanes o 2 anys. I me n’hi he passat
40».
- És cultural aquest ànim viatger?
- No ho sé, els meus germans estan
tots allà mateix. Però sí que és veritat
que als Estats Units les persones són
menys arrelades que no pas aquí. De
fet, encara em sorprèn la cara que feien
els meus alumnes quan els preguntava
on viurien.
- Per què?
- Perquè ni tan sols entenien la
pregunta. A Argentona! Si sóc
d’Argentona, on vols que visqui? A
Mataró potser? No!!!
- Als Estats Units és diferent?
- És el contrari. Vam fer una reunió
d’excompanys i de 70 només 2 viuen
al mateix poble. El normal és marxar.
Fins i tot quan és l’hora d’anar a la
universitat, mai esculls la que tens més
a la vora encara que sigui la millor del
món. Vas el més lluny possible.
- Però manteniu el contacte
familiar?
- Sí! Juguem a Scrabble per internet.
Tinc obertes sis partides, cada dia faig
una jugada amb cadascun d’ells. I
aprofitem per fer un xat i fer la xerrada.
- Però, us veieu?
- Sí, aquest any es fa una trobada a
Denver (Colorado). Hi aniran els
germans, els fills amb les seves famílies.
Seran 50. Però aquest cop jo no hi aniré.
- Com vas decidir venir cap aquí?
- Des de la meva estada a Mèxic i
Colòmbia em
picava
MAR
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de la cultura era sobreposada per la
conquesta espanyola. Per descobrir-ho

havia de venir. Primer vaig anar a petar
a Madrid, després a Toledo i a
Andalusia. I allà vaig adonar-me que
la gent parlava molt malament de
Catalunya i això em va fer pensar que
havia de ser un lloc molt interessant.
- O sigui que vas fer autoestop...
- (Riu) I vaig arribar a Barcelona.

«Tenen la impressió
que sempre estem
celebrant alguna
cosa»
- Sabies que aquí es parlava
català
- NI idea! Primera notícia! A Andalusia
ja hi havia el concepte que aquí era un
altre país.
- Ho creus?
- Totalment! De fet, el pare de la meva
primera dona ja em va dir que ell mai
a la vida em parlaria en castellà.
Aquesta va ser la meva manera
d’aprendre.
- Per tant, vas arribar i vas fer
arrels.
Vaig conèixer l’Ul·la, la meva primera
dona. Vam anar a viure junts i vam tenir
en Goshua. Ella era mestra i després
d’estar un any a l’escola de Sant Cebrià
vam acabar a Argentona. Era el primer
curs en què es començava a fer l’escola
en català.
Això la va engrescar.
- Després de tant voltar, perquè
et vas quedar justament aquí?

- No m’ho vaig plantejar. Em vaig
enamorar, m’agradava el clima,
l’ambient … A Estats Units la vida es fa
de portes en dins entre 6 i 8 mesos l’any.
Aquí vas un diumenge a la plaça Nova,
et trobes algú, potser acabes dinant a
casa seva... L’altre dia va venir un noi
irlandès a casa a fer un concert i érem
25! Aquí la vida és més espontània, més
social.
- A banda del Goshua, tens dos
fills més.
- Sí, amb la Glòria, tenim en Nil i la
Marina.
- Deixar-los marxar...
- Tots dos han fet 4at d’ESO a Madison
(Wisconsin).
- No t’ha costat?
- A mi gens, a la meva dona més. Però
ara és diferent, amb l’skipe podem
parlar sovint. Hem sopat plegats a
distància. És molt diferent de quan jo
viatjava i tenia notícies de casa, per
carta, un cop al mes.
- Ara ja has passat més temps
aquí que a Estats Units.
- De fet, em sento més estranger al meu
país... Sobretot quan sento parlar en
Trump i veig la gent com s’emociona
amb ell, em fa vergonya i tot! Fins que
no he viscut fora no he estat conscient
com en són de ridículament patriòtics.
- I des d’allà, com ens veuen?
- Els crida molt l’atenció el caràcter
festiu. Els Regs, la Festa Major, el Sense
Portes, ara gegants, demà diables...
Tenen la impressió que sempre estem
celebrant alguna cosa.

