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BONA PARTICIPACIÓ… I BONA FESTA MAJOR!
S’apropen dies de joia. I és que la Festa Major està a tocar. Però també són dies de participació. I és que al capdavall, no existeix Festa Major sense participació, ni participació
sense Festa Major. I és que aquest Cap de Creus posa en valor la implicació i el compromís dels vilatans i les vilatanes amb el seu poble. Sou vosaltres els que participareu
i alhora gaudireu de la setmana més festiva de l’any. És per això que en aquesta edició
149 del butlletí municipal parlarem de les persones i de les entitats que fan que aquesta
festa tan nostrada sigui possible. Així mateix veurem com la Festa Major s’ha convertit en
els darrers anys en una de les festes de referència, no només del Maresme sinó també
de Catalunya, gràcies a la qualitat de la seva programació i a l’esforç que s’ha posat en
millorar la rebuda i l’acollida dels seus visitants. També destacarem algunes iniciatives
que es consoliden gràcies a la seva bona acollida en anys anteriors com l’Argentast,
els concerts de nit a l’espai de Can Doro, els espectacles de carrer, així com l’espai de
l’escola Bernat de Riudemeia com a lloc d’espectacles familiars.

LES FESTES, LA PARTICIPACIÓ, LA CULTURA I ELS ESPORTS,
CENTREN AQUEST CAP DE CREUS
No obstant, en aquest Cap de Creus número 149, no només parlarem de la participació
en l’àmbit de la Festa Major, de la que trobareu un complet reportatge. També parlarem
de la participació en altres àmbits. I és que sereu els argentonins i les argentonines els
que, un cop més, decidireu els projectes guanyadors dels pressupostos participatius
d’enguany, dels quals hem fet un reportatge. I també farem un repàs a la festa més
associativa –i participativa- de la vila: la III edició de la Mostra d’Entitats.
Així mateix, hi haurà una presència molt important d’una de les fires més esperades
de l’any, la Fira de Ceràmica Argillà Argentona, on es farà un recull de les imatges més
destacades. També, en la galeria d’imatges, hem fet un recull dels millors moments de
la Diada de la Flor, que any rere any continua sent un èxit gràcies també a la contribució
de les persones, de les entitats i de la seva comissió. Seguirem amb un repàs a una de
les entitats amb més recorregut de la vila, la Coral Llaç d’Amistat, i celebrarem amb ells
els seus 120 anys d’història. Pel que fa als esports, reviurem l’ascens a Primera Catalana
del FC Argentona i farem balanç de la temporada del Club Bàsquet Argentona, que
tindrà dos equips a Segona Catalana. I, per acabar, a la contraportada entrevistarem a
Josep Bonamusa, artesà de la fusta i lutier de la gralla.
TORNEN ELS INFORMATIUS DE RÀDIO ARGENTONA
El serveis informatius de Ràdio Argentona tornaran a emetre’s pròximament a partir de les 13h de dilluns
a divendres a la freqüència del 104.6. Així mateix els podreu escoltar a través d’Internet a argentona.cat/
radioendirecte, i a la carta al portal d’Argentona Comunicació: argentona.cat/webargentonacomunicacio.
Els serveis informatius es van deixar d’emetre des del dia 8 de març per la baixa per maternitat de la seva
locutora. Des de llavors, tant la Direcció de la Ràdio com la Regidoria de Mitjans de Comunicació, han treballat
per trobar la manera de mantenir aquest servei. Malauradament, però, no serà fins ben aviat que s’assolirà
aquesta substitució. Els motius d’aquest retard han estat dos: l’exhauriment de la borsa municipal de substituts i la complexitat de l’actual legislació pel que fa la contractació de les substitucions en l’administració
pública. Lamentem el retard en l’emissió d’aquest servei.
Regidoria de Mitjans de Comunicació
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CARTA DE L’ALCALDE

AVANCEM CAP A UN ENLLUMENAT EFICIENT
El mes de juny hem adjudicat el contracte de l’enllumenat públic. Podria semblar un contracte més dels que un ajuntament va adjudicant, però en aquest cas no és així. La importància d’aquest contracte és cabdal, ja no només per evitar els sovintejats talls de llum que
patim en algunes zones del poble, sinó també per la renovació que suposa amb criteris
moderns.
Un dels nous paràmetres que s’introdueix és el de l’eficiència energètica. Un dels mecanismes per millorar aquesta eficiència és canviar les lluminàries dels fanals, passant dels actuals sistemes ineficients a fanals amb LEDs o altres sistemes moderns. D’aquesta manera,
estalviem en costos energètics, que també és un estalvi econòmic.
D’altra banda, s’incorpora el criteri de reduir la contaminació lumínica. Segurament Argentona no esdevindrà mai un punt d’observació astronòmica, però almenys farem el possible
perquè al mirar al cel des d’Argentona, es vegin el màxim d’estrelles possibles. La llum dels
fanals és per il·luminar els carrers, no pas el cel. Els nous fanals eviten la dispersió de la llum
innecessària.
Finalment, també es canvien alguns fanals, és a dir, tota l’estructura. El temps passa factura
i cal anar renovant el material que es desgasta amb el temps. En aquest cas, els fanals en
pitjor estat seran renovats. La resta, els netejarem i els pintarem amb pintura antiorins, així
n’allarguem la vida útil.
La renovació dels quadres elèctrics és una altra política d’aquest Govern. Alguns quadres
rebran un manteniment necessari i d’altres seran canviats completament. Tot plegat, per
mantenir un bon servei en aquesta matèria, que només recordem quan se’n va la llum. Val
més prevenir que curar, diuen.
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CARTES LECTORS

CANVI DE JUNTA
D’ARGENTONA ES MOU

DELS

LECTORS

Convençuts que el “comerç fa
poble” i dona vida, hem lluitat
per aconseguir que es tinguin
en compte les nostres necessitats com a part integrada del
desenvolupament de la ciutadania a la que pertanyem. Per
això també hem volgut estar
presents en tots els esdeveniments lúdics, culturals i altres que es van desenvolupant
tot l’any i que ens identifiquen.
Compartint i col·laborant amb
altres entitats i també amb
l’ajuntament perquè fossin un
èxit.

EL CARRER JOSEP SOLER
Sóc un vilatà i estic d’aniversari: en
aquestes dates celebro les meves
“Noces d’Argent” des de la meva
arribada a la vila d’Argentona:
aquí han nascut i estan creixent
els meus fills, he conegut bona
gent, i tinc bons veïns. Des que hi
vaig arribar he procurat fer vida de
poble, vinculant-me de manera
professional a la vila i participant
de manera activa en diferents entitats. Estic bé, m’agrada viure a
Argentona.
Però, suposo que com a tot arreu,
no tot són flors i violes. Com és
el meu deure com a ciutadà, he
complert amb tots els compromisos amb l’Ajuntament i amb la
Vila: taxes, impostos, normatives...
i no m’estic sentint tractat de manera justa per part dels nostres
representants polítics.
Visc al carrer Josep Soler, suposo
que el coneixeu, prop de l’església, antic camí de pas del tramvia
per anar a la Font Picant. Carrer
que en diuen del centre històric,
però en un estat lamentable, tant
en la superfície, només hi heu de
passejar, com en el seu subsòl, tenim un clavegueram, que segons
m’han dit els entesos, no s’ajusta a
la normativa. D’un temps cap aquí
he intentat que els nostres representants polítics posin fil a l’agulla,
presentant instàncies (puc arribar
a ser una mica pesat), tenint reunions amb regidors, amb l’alcal-

Fa 5 anys vam constituir, de nou,
una associació de comerços i
de serveis anomenada “Argentona es mou”. La raó de ser no
era altra que la voluntat de sumar esforços per contribuir a la
millora permanent del comerç
i, per extensió, del projecte de
poble.

de.... De vegades, no hi ha hagut
resposta, de vegades “ho estem
estudiant”, de vegades “s’ha de fer
el projecte”, de vegades “no hi ha
pressupost”, de vegades “tenim
altres prioritats” i darrerament la
resposta ja ha estat “no es farà”,
“no us ho farà ningú”. No sé, estic
trist, però continuaré amb la meva
“lluita”, vull un carrer decent, no
només per mi, també pels meus
veïns i pels vilatans. Ara ja només
em toca demanar ajuda, potser
algú que mani més, els hi digui els
representants polítics: “Ei, anem a
mirar si trobem una solució, i és
pot fer”.
No us atabalo més, sóc un vilatà
content de viure a Argentona i per
molts anys, però emprenyat per
tenir uns representats polítics en
els quals no trobo solucions.

També hem estat al costat dels
nostres clients, que són els que
ens permeten desenvolupar
els nostres negocis i que són
els qui realment construeixen
aquest projecte de poble passejant cada dia pels nostres
carrers i pels nostres comerços,
restaurants, el teatre.....
En aquest camí de 5 anys hem
tingut èxits, ens han quedat temes pendents, altres els hem
aparcat... però sempre ens ha
mogut l’interès comú i la il·lusió
pel nostre poble. Ara, amb el
canvi de junta, volem agrair el
suport rebut per part de clients,
ajuntament, entitats i associats;
així com donar la benvinguda a
la nova junta, tot desitjant que
puguin assolir els reptes que es
proposin.

Salut i somriures,

Josep Hernández

La junta sortint
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TAMBÉ TENS CONTINGUTS EN XARXA A YOUTUBE!
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Tweets

@ajargentona
@radioargentona
#Argentona

MUSEU DEL CÀNTIR@ museudelcantir 4 de maig
Vine al @museudelcantir del 18 al 20 de maig. T’hi esperen un munt
d’activitats relacionades amb el Dia Internacional dels Museus 2018: Concert
de Gòspel amb Argentona Cor de Gòspel, xerrada de Margarida Colomer
entorn al Republicanisme a Catalunya i Exposició de Glòria Badosa

escolalesfonts@ escolalesfonts 7 de maig
IIa Ballada del #FemDansa amb els nens nens i nenes de 1r i 2n a la Plaça
Nova d’Argentona.

Jordi Corbera@ arebroc 7 de maig
Mentre comptava papallones al #catalanBMS de #Argentona m’he topat
amb un parell d’ #orquídies Limodorum abortivum @SerrLitCen

mireia andreu@ mireia_andreum 12 de maig
Avui ens trobaràs fins les 20h del vespre a la Mostra d’Entitats d’Argentona.
Productes de col·laboració activa elaborats per les noies de l’Índia de la
@FVICENTEFERRER i balls de Bollywood a les 19h T’esperem!!

Tanca

Ramon Reixach i Puig@ ReixachRamon 20 de maig
Cascalls a un camp de civada d’Argentona.

Tanca

Toni Arteaga@ ArteagaToni 24 de maig
El grup local d’Argentona de @SomMobilitat ens hem trobat per provar el cotxe
elèctric. Esperem tenir aviat un punt de càrrega a #Argentona

Tanca

Tanca

Tanca

Tanca

Esther Gibert@ sther3 29 de maig
A l’escola Argentona hem finalitzat l’extraescolar preparant la festa de fi de
curs amb temàtica esportiva: cistella amb sensor per marcació de punts,
competició de baldufes i basket. #Scratch #Lego #robòticarducativa
#FiDeCurs @EDUKEMNOS

M.Rosa Comas@ MRosa_INS_3rB 11 de maig
@insargentona @ajargentona #AulaOberta3r “L’aigua i el Modernisme
a Argentona”. La visita a la Casa Puig i Cadafalch ha estat una oportunitat
fantàstica per a conèixer de prop aquest moviment tant present a la nostra
vila. Gràcies a la regidoria d’Educació per a fer-ho possible.

Tanca

Tanca

INS ARGENTONA@ insargentona 18 de juny
Els alumnes de 4t d’ESO ja són de viatge de fi d’etapa. Roma, els d’Argentona ja
som aquí! #Roma4tESO2018

Tanca

REPORTATGE

La Festa Major consolida el seu programa de qualitat
Torna la Festa Major del 3 al 6 d’agost carregada d’actes i activitats per als més petits i també per als més grans. Enguany
s’impulsen i es consoliden algunes iniciatives que van donar inici anys enrere com és la fira Argentast, l’espai de concerts de
nit a Can Doro, els espectacles de carrer, així com l’espai de l’escola Bernat de Riudemeia com a lloc d’espectacles familiars.

L

a Festa Major 2018 serà una Festa Major que destacarà per la
consolidació d’algunes iniciatives d’anys anteriors, per algunes novetats, i també per la seva participació –
gràcies a l’empenta dels voluntaris i de
les entitats-. Com a iniciatives que es
consoliden, destaca la zona d’artesania
i gastronomia amb la fira Argentast, un
servei que va superar les expectatives
i va ser tot un èxit l’any passat. També

es consoliden els concerts de nit a l’espai de Can Doro, i els espectacles que
es desenvolupen al carrer. Així mateix
l’espai de l’escola Bernat de Riudemeia
s’aferma com a lloc d’espectacles familiars.
Totes aquestes iniciatives es consoliden gràcies a la seva qualitat i a la bona
acollida que han rebut en passades
edicions. De fet, ens els darrers anys, la

INICIATIVES QUE ES CONSOLIDEN I S’IMPULSEN
 Fira Argentast
Es consolida aquesta proposta dins de la Festa Major
com una opció molt interessant per donar a conèixer la
cervesa artesana de proximitat i l’oferta gastronòmica del
municipi. Així mateix s’ofereix al públic espais amb taules
i cadires per poder seure a menjar o prendre quelcom.
Aquest servei, ubicat a l’avinguda Puig i Cadafalch, i estratègicament situat entre la fira d’artesans d’alimentació
i la fira d’artesans de productes no alimentaris, fa que sigui un punt de trànsit important entre la Festa Major i la
zona de la Garrinada i la fira d’atraccions.

Festa Major d’Argentona s’ha convertit en una de les festes de referència,
no només del Maresme sinó també
de Catalunya, gràcies a la qualitat de
la seva programació i també a l’esforç
que s’ha dipositat en millorar la rebuda i acollida dels visitants, optimitzant
i ampliant les zones d’aparcament, donant més visibilitat als punts d’informació, així com la millora d’altres serveis.

L’ESSÈNCIA I EL COMPROMÍS DE LA PARTICIPACIÓ
ELS VOLUNTARIS I LES VOLUNTÀRIES
La participació és la peça clau perquè la Festa Major pugui ser una realitat, i gràcies a la seva feina desinteressada i la seva il·lusió, aconsegueixen que la festa es desenvolupi amb èxit i sense incidències. D’entre
les seves funcions destaquen ser portadors d’aigua pels gegants i pel
correfoc, informar a la gent per a que no passi per davant dels escenaris, preparar la síndria quan es fa la sindriada popular de la Font Picant,
ajudar en els actes, entre d’altres.

ESTAND D’INFORMACIÓ
 Concerts de nit a l’espai de Can Doro
Es consoliden els concerts de nit a l’espai de Can Doro
gràcies a la seva bona acollida d’anys anteriors. Les actuacions estan pensades per cobrir una franja d’edat adulta.

L’estand d’informació estarà situat, com és habitual, a la cantonada de
l’avinguda de Puig i Cadafalch amb el carrer de Bernat de Riudemeia.

LES ENTITATS: EL
CALABROT D’ARGENT
CELEBRA 5 ANYS!

 Espai escola Bernat de Riudemeia
L’escola Bernat de Riudemeia es consolida com un lloc enfocat a la realització d’espectacles de caire familiar.
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La participació, el compromís i
l’essència de les entitats també són clau en la confecció del
programa de la Festa Major i
del seu desenvolupament. Enguany, l’Agrupament Escolta
Calabrot d’Argent celebren el
seu 5è aniversari amb una festa per a tot el poble a la Plaça
Nova.

Destacats
4 AGOST
POSTA DELS CÀNTIRS DE L’ANY
A les 7 h, a la Font de Sant Domingo.

lars
Preparació per a la seva benedicció i venda dels exemp
Carles
i
es
Cruany
Pol
i
Joan
ctes
arquite
del càntir dels
Bassó que porta el nom de “cantimplora”, i que per
primera vegada es vendrà en dues versions (numerats
individualment).

OFICI EN HONOR A SANT DOMINGO
A les 10 h, a l’església parroquial de Sant Julià.

n
Presidit pel rector de la Parròquia d’Argentona, mossè
Álex Marzo.
Durant l'Ofici, la Coral Càntir d'Or interpretarà la MISSA
PONTIFICALIS de L. Perosi, sota la direcció de Glòria
la
Suari, acompanyada per Pere Gonzàlez a l'orgue, i amb
com a
col·laboració especial de Blanca Pi i Quim Capdevila
solistes.
Retransmès per Ràdio Argentona.

TRADICIONAL BENEDICCIÓ de les AIGÜES I DELS
CÀNTIRS DE L’ANY
A les 11.30 h, a la font de Sant Domingo

go
Un cop acabada la benedicció, a la font de Sant Domin
per la
fet
POBLE
de
VOT
el
rà
renova
ntona
d’Arge
e
l’alcald
vila ja des de mitjans de segle XVII
Retransmès per Ràdio Argentona.

5 AGOST
39a CURSA POPULAR
A les 9.30 h, des de la plaça Nova

Distància: 5 km. Per veure el recorregut, consulteu el mapa.
Beguda, síndria i diplomes per a tots els participants. Més
informació a www.argentona.cat.

XERINGADA FAMILIAR I FESTA DE L’ESCUMA
A les 12 h, a la Plaça Nova

Enguany serà el grup La Tresca i la Verdesca els que ens
animaran amb el seu directe la xeringada on la música,
l’aigua, l’escuma, els globus d’aigua, pilotes gegants i
sobretot vosaltres sereu els protagonistes.

CONCERT amb MALA VIDA
A les 00.30 h, a la plaça Nova

Ja serà el quart any que ens visita aquesta formació, i és que
repeteixen perquè agraden i omplen! Mala Vida defineix el
seu espectacle com un “show interactiu” i ja sabem que si
ens hi entreguem ens fan ballar amb tots els èxits del poprock espanyol dels 80-90’s fins als més actuals.

6 AGOST

GRAN CASTELL DE FOCS
A les 23 h, al sot d’en Calopa

20a PEDALADA POPULAR
A les 9.30 h, des de la plaça del Molí

Zona de públic: carretera comarcal C-1415, des de la
rotonda de les Palmeres fins a l’Aixernador.

Distància: 11 km. Per veure el recorregut, consulteu el mapa.
Beguda, síndria i diplomes per a tots els participants. És
obligatori l’ús del casc. Més informació a www.argentona.cat.

BALL DE FESTA MAJOR AMB L’ORQUESTRA
INTERNACIONAL MARAVELLA
A les 24 h, a la Plaça Nova

19a REPICATRONADA
A les 13 h, a la plaça Nova

El ball de Festa Major l’obren els Senyors de Burriac

CONCERT amb PEPET I MARIETA
A mitjanit, a Can Doro

Arrenquem la consolidació de l’espai de Can Doro pels
:
concerts nocturns amb una aposta segura, Pepet i Marieta
rajolí de
un bon raig de reggae-ska, una mica de cúmbia, un
em
jota, unes gotetes de folk i fulles de ranxera i pop. Seguir
Pelut
i
Dimon
DJ
del
sessió
una
amb
nit
ballant la

Estrenes
5 AGOST
JOJO (espectacle multidisciplinar)
A les 21.30 h, a la Plaça de l’Església

tema i del
Jojo és la fábula d'un orangutà que parla del ecosis
seu fràgil equilibri.
són
La poesia visual de l'art amb sorra i el relat musical
. Cia
titelles
de
història
a
aquest
añarà
acomp
que
el marc
Ytuquepintas

6 AGOST
FLOTA ... DOS – espectacle de carrer
A les 21.30 h, a la plaça de l’Església

ilitat
David Moreno i Cristina Calleja uneixen la seva sensib
hàbitat
en un espectacle màgic i delicat, i com no, en el seu
del terra,
natural, pels aires. Un piano de cua penjat a 8 metres
historia
serà la porta al seu món singular, on descobriràn una
,
humor
sa,
destre
pur,
estat
d´amor emocionant. Poesía en
cia,
acrobà
dansa,
lar,
vehicu
atge
llengu
a
la musica com
i
projeccions i llums ens transportaràn a un univers únic
Cia.
&
o
emocionant. David Moren

L’any passat van celebrar els seus 25 anys d’existència, però
Diables d’Argentona enguany volen retre homenatge a en
Jordi Serra, en “Moreno”.

TARDA DE CIRC I TEATRETS
A les 18 h, a la Font Picant

Gaudirem d’una tarda d’allò més entretinguda per tota la
família a la Font Picant, amb els originals teatrets de MicroShakespeare de la Cia. Laitrum Teatre i uns tallers de circ a
càrrec de Cronopis per totes les edats.

SINDRIADA i BALLADA de SARDANES
A les 19.30 h, a la Font Picant

La Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona és l’encarregada
enguany d’acompanyar-nos en aquesta tarda tan
meravellosa i fer-nos ballar amb les seves tonades.

CARLES BELDA, MANXA ENRERA i GROC
A les 20 h, a Can Doro

“Si, una horeta curta de recital de diatònic amb peces de la
casa. Una mirada enrere per mostrar les peces que em fan el
pes i una mirada endavant per servir una dotzena i mitja de
peces noves, basades en la toponímia dels Països Catalans.
Una sessió instrumental total on vull compartir sense gaires
paraules una tria de centímetre 0.”

CONCERT amb REPICATRUGES SOUND SISTEMA
A mitjanit, a Can Doro

Argentona té artistes a cabassos. Ajuntem un grapat i fem
una orquestra? Bé, això ja s'ha fet. I si aprofitem aquesta
orquestra d'artistes locals i fem un tribut a tota una generació
perduda? Reviu-la amb la banda més genuïnament
argentonina. Seguirem ballant la nit amb una sessió molt
especial on el DJ Dimoni Pelut punxarà acompanyat pel DJ
Roc Piranya

REPORTATGE

10+10 Projectes a consulta



Per primera vegada en
la votació del pressupost
participatiu es podrà escollir
entre dues llistes diferenciades
pel seu cost: 10 projectes petits
(fins a 18.000€) i 10 projectes
grans (més de 18.000€).

E

l procés participatiu del Pressupost Municipal dotat de
500.000€ arriba a la seva fase
de votació després de seleccionar
les propostes més interessants d’entre més de 160 iniciatives. Durant el
mes de setembre les persones empadronades majors de 16 anys podran
escollir entre dues llistes de petits i
grans projectes, que estan dotades
de 75.000 i 425.000€ respectivament.
L’edició 2018 recupera diverses pro-

Propostes petites (fins a 18.000€)

Millora de la
senyalització
Projecte per reforçar i
millorar la senyalització
al centre del municipi i
als veïnats, que fomentin
una millor mobilitat i un
major coneixement dels
equipaments municipals,
punts d’interès i veïnats del
municipi.

Pista de Petanca
Construcció i
condicionament d’unes
pistes de petanca
5.000€

15.000€

Parc de barres i aparells
de gimnàstica
Inversió per fomentar la
salut i la pràctica d’exercici
físic a l’aire lliure, amb la
instal·lació d’un parc de
barres (street workout) i
aparells de gimnàstica,
adreçats al públic jove
i adult. Es planteja com
a possibles ubicacions
la Font Picant o la zona
esportiva Raül Paloma.
15.000€
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postes d’anys anteriors que no van ser
finalment escollides per la ciutadania
a la consulta, com l’adequació de la
Font Picant, l’impuls del projecte de
camins escolars segurs o la millora de
la senyalització, però també incorpora
nous projectes com diverses iniciatives
de millora del veïnat de Les Ginesteres,
l’asfaltat de l’aparcament de la zona esportiva Raül Paloma o la creació d’un
espai de salut a l’aire lliure amb un parc
de barres i aparells de gimnàstica.

Material informàtic
Casal de Gent Gran,
un projector digital i
pantalla
Partida per a la renovació
i millora de l’equipament
informàtic i multimèdia
del Casal de la Gent Gran
del centre.
10.000€

Cursos de formació per
adults
Projecte per a impulsar
una programació de
cursos formatius,
educatius i d’oci
per a adults (cuina,
reparacions de la
llar, fotografia, noves
tecnologies...)

Activitats per a Gent
Gran
Projecte per reforçar i
dinamitzar els Casals de
Gent Gran amb cursos
i activitats, així com una
campanya de difusió i
comunicació per donar
a conèixer la oferta entre
la gent gran del municipi

18.000€

12.000€

Obrir el pati de l’escola
de St Miquel del Cros i
col·locació d’elements
antivandàlics
Proposta per obrir el pati
de l’Escola del Cros fora
de l’horari lectiu, per tal
de fomentar la pràctica
d’exercici i d’activitats.
Renovació dels elements de
joc de l’espai i col•locació
d’elements antivandàlics.

Canvi de model de
papereres
Inversió per renovar les
papereres del municipi,
apostant per models que
fomentin el reciclatge i
la separació de residus
i que redueixin les
pràctiques incíviques.

6.000€

10.000€

Instal·lació de bancs a
l’espai públic
Inversió per renovar i
instal•lar bancs a l’espai
públic, tant al centre com
als veïnats d’Argentona
8.000€

Ajuts de millora
energètica de llars en
risc
Bossa d’ajuts destinada
a un programa de
millora i rehabilitació
energètica de les llars
de famílies amb menys
recursos, de renovació
d’electrodomèstics
per models de baix
consum, l’aïllament dels
habitatges, entre d’altres.
18.000€
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Propostes grans (més de 18.000€)

Adequació de la Font
Picant
Projecte per a la millora de
l’espai de la Font Picant,
amb una adequació
d’espais lúdics, per al
descans i jocs, amb la
instal•lació d’una petita
zona de pícnic i bancs,
jocs infantils i alguns
elements de foment
de la salut. Panells
informatius i lavabos. A la
zona de l’embotelladora,
instal•lació de serveis
bàsics per tal de
condicionar aquest
espai per a la celebració
d’activitats familiars i
municipals.
180.000€

Condicionament de
voreres per a persones
amb mobilitat reduïda
Partida destinada a
millorar l’accessibilitat
a la via pública, atenent
a la necessitat de
persones amb mobilitat
reduïda, seguint el pla
d’accessibilitat municipal.
65.000 €

Camins Escolars
Segurs
Millora dels itineraris
als centres escolars
d’Argentona, seguint
el Pla de Camins
Escolars elaborat per la
Diputació de Barcelona.
El projecte contempla
actuacions de millora
a l’accessibilitat a la
via pública, com el
disseny de recorreguts
exclusius per als
nens i nenes i zones
limitades als vehicles,
així com un programa
de sensibilització i de
participació ciutadana.

Asfalt del pàrquing
del pavelló esportiu
municipal
Condicionament i
asfaltat del terreny
entre el pavelló
esportiu i el camp de
futbol, per millorar i
augmentar l’espai actual
d’aparcament.
175.000€

Renovació canonades
veïnat de Les
Ginesteres
Partida destinada a
cobrir una fase del
projecte de renovació
del sistema de
canonades del veïnat de
Les Ginesteres.
400.000€

Condicionar els camins
comunitaris de Les
Ginesteres
Arranjament i millora
dels camins secundaris
que connecten els
carrers principals del
veïnat de Les Ginesteres,
afavorint una millor
connexió i comunicació
entre els veïns i veïnes.
80.000 €

225.000€

Arranjament de voreres
Partida destinada a
l’arranjament i millora de
voreres que es troben
en mal estat, en especial
aquelles malmeses
per les arrels dels
arbres, seguint el pla
d’accessibilitat municipal.
100.000€

Adequació entorn espai
social Les Ginesteres
Projecte de
condicionament dels
voltants del futur
local social de Les
Ginesteres, a l’àrea de
l’antic restaurant, per tal
de dotar l’espai d’altres
equipaments com un
parc infantil, pistes de
petanca, zones multiús,
entre d’altres.
150.000€

Adequació del
pàrquing del CAP
Condicionament i
asfaltat de la zona
d’aparcament situada
al costat del CAP.
Actualment el terra
és de sorra i presenta
irregularitats, causant
també problemes els
dies de pluja i molta pols
la resta de l’any.

Agents cívics
Partida destinada a la
incorporació d’agents
cívics que potenciïn la
sensibilització ciutadana
vers el manteniment
i preservació de la via
pública i la sostenibilitat.
40.000€

50.000€

LA CONSULTA
QUÈ
Cada persona
participant podrà
escollir un màxim de
tres propostes de cada
llista, valorant-los amb
tres, dos i un punt per
ordre de prioritat.

QUI?
Podran participar-hi
aquelles persones
empadronades al municipi
majors de 16 anys i
aquelles que, tot i no viure
a Argentona, acreditin que
disposen d’alguna propietat.

QUAN?
El termini de
votació de
la consulta
ciutadana
serà de l’1
al 30 de
setembre.

COM?
La votació es farà via online a través del web
municipal i també físicament a unes urnes
que s’instal·laran a diversos
equipaments municipals i també
al carrer hi haurà punts de votació.
Podeu accedir al web de la
consulta a través d’aquest codi QR:
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Gran festa participativa de les entitats
Més de 30 associacions de la
vila han participat a la tercera
edició de la Mostra d’Entitats
que es va concentrar per
primera vegada a la Plaça Nova

E

l dissabte 12 de maig va tenir lloc
una nova edició de la Mostra
d’Entitats, que va reunir més d’una
trentena de les associacions del municipi en representació dels àmbits cultural,
esportiu, social, solidari o mediambiental.
Per primera vegada se celebrava a la Plaça Nova, apostant per una fórmula més
concentrada amb l’objectiu de que totes
les entitats tinguessin la mateixa afluència de públic.
En aquesta jornada es va convidar a totes les entitats d’Argentona que formen
part del Registre d’Entitats per mostrar la
feina que fan durant l’any. Les associacions participants van poder presentar les
seves activitats i moltes d’elles van organitzar exhibicions i propostes a l’espai
central, on al llarg del dia es van poder
veure demostracions de taekwondo, patinatge, tenis, bàsquet o una desfilada de
gossos, entre d’altres.

Durant el matí, l’Ajuntament d’Argentona
va oferir xocolata desfeta i també fruita
per a tots els participants i assistents
que ho desitgessin. La Mostra també va
estar molt ambientada amb la participació dels Brass the Gitano Band, que van
fer ballar a tothom.
Malauradament la pluja que va començar a caure a la tarda va obligar a avançar el tancament de la Mostra d’Entitats.

LES ENTITATS FAN POBLE
El nombre i varietat d’estands evidenciava el ric gruix d’entitats argentonines
però més enllà d’esdevenir un aparador
associatiu, l’objectiu de la Mostra és també oferir als vilatans la possibilitat d’interaccionar amb els membres associats.
D’aquesta manera, es potencia el vincle i
facilita el primer contacte d’aquelles persones que volen formar part d’una entitat
però desconeixen el procediment o simplement volen resoldre dubtes.
Les exhibicions al llarg de la jornada van
ser una demostració in situ de la raó de
ser de cada entitat i això sovint permet al
públic assistent descobrir que comparteix les mateixes inquietuds i, per tant,
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que voldria formar-ne part. El darrer pas per tenir aquest convenciment és posar les inquietuds en
pràctica i, per això, més enllà de
les exhibicions, s’ofereix la possibilitat de fer un tast d’aquell esport, pràctica o tradició a la qual
es dedica cada entitat.
Per tant, la Mostra també és un
banc de proves, especialment
pels més menuts que tenen
l’oportunitat de fer aflorar les
seves necessitats i descobrir
l’existència d’entitats on juntament amb altres infants podran
compartir-les. La participació i
implicació a les entitats és un
potencial formatiu de valors que
des d’un vessant lúdic incentiva
la cooperació, el treball en equip,
les relacions, així com fomenta les
qualitats pròpies dels integrants i
n’aporta de noves.
Així mateix, la fira fomenta les
relacions i mecanismes de coordinació entre les entitats. Compartint aquest espai, esdevenen
coneixences, ponts de diàleg on
es comparteixen de manera informal problemàtiques comunes,
resolucions a partir de les experiències i, per tant, nous contactes,
vincles i relacions. Per tant, en
aquests espais de trobada del
món associatiu argentoní, les entitats en surten reforçades, ja que
per la seva naturalesa activa i cooperativa, es creen aquests vincles entre elles. El teixit associatiu
de la vila doncs, esdevindrà fort i
viu a mesura que ho serà la seva
xarxa associativa.
Per tant, després de cada edició
de la Mostra, hi ha més vilatans
amb coneixement de les entitats
locals, hi ha més vincle entre els
seus membres, infants que han
posat a prova les seves inquietuds
i, previsiblement, un augment de
nous membres implicats en entitats. En definitiva, hi ha un major
arrelament dels vilatans i, per tant,
un poble més participatiu.
Trobareu una àmplia galeria
d’imatges al Flickr de l’Ajuntament

ENTITATS PARTICIPANTS
 Esportives
Club Bàsquet Argentona
Argentona Bocs
CFS Olímpic Argentona
Casino d’Argentona
HC Laietà Argentona
Associació de Patinatge Artístic Argentona
Club Crazy jumpers
Grup de Muntanya d’Argentona
 Culturals
Associació Sense Ànim de Lucre
Musicargentona
Diables d’Argentona
Aula d’Extensió Universitària
Associació de Veïns d’Argentona
Associació Espai Musical Burriac
Amics del Ball d’Argentona
Coral Llaç d’Amistat
Geganters i Grallers d’Argentona
Associació el Moviment És Vida
 Solidàries
Fundació Vicente Ferrer
Associació Amics Bisbe Joan Godayol

Associació de Dones d’Argentona
Famílies Sense Fronteres Per La Infància
Fundació Grup Tercer Món
AGIMM Associació Grup Integrador de
Minusvàlids de Mataró i Maresme
Associació Asperger Argentona
 Medi ambient
Volcaad (associació de voluntaris del
Caad Maresme)
Natura Maresme
Associació El Somni Dels Gats
 Economia i empresa
Argentona es Mou
Ateneu Cooperatiu del Maresme
 Socials
Assemblea Nacional Catalana
 Educatives
AMPA Les Fonts
AMPA Escola Argentona
 Joventut
Agrupament Escolta Calabrot d’Argent
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Argentona
Floreix

E

ls dies 2 i 3 de juny Argentona es va mudar de poncelles per celebrar la Diada de la Flor. Al bell mig de la
Plaça Nova s’hi podia veure la font com la que hi havia
antigament en aquest emplaçament. L’engalanada de carrers
amb motius florals, la Fira d’artesania i alimentació, l’obertura
al públic dels jardins de la casa Puig i Cadafalch i l’Ou com
balla al Museu del Càntir, van tenir lloc en un cap de setmana
ple d’actes i activitats per a tots els vilatans, dels més grans
als més menuts. Així mateix la trobada de plaques de cava i
puntaires, el maridatge de vins amb un punt de flor, l’obertura
al públic als jardins de Can Galopa i tallers i contes, van centrar la jornada del diumenge. Tot i la mala previsió del temps,
finalment es va poder culminar la Diada amb la tradicional trepitjada de catifes de flors, tot fent un cercavila amenitzat amb
els gegants i grallers d’Argentona, acompanyats del pubillatge argentoní.

Podeu veure més imatges d’aquest cap de setmana
al Facebook de Ràdio Argentona.
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Més de 70 artesans
participen a l’Argillà 2018

L

a Fira Internacional de Ceràmica i Terrissa d’Argentona, Argillà Argentona 2018, es va celebrar
del 6 al 8 de juliol i va comptar amb més d’una
setantena d’artesans ceramistes procedents de més
de 10 països i tres continents com Portugal, Itàlia, França, Regne Unit, Letònia, Rússia, Espanya, Argentina, el
Marroc i també Catalunya. Enguany el país convidat ha
estat Romania, que va portar a la vila la seva artesania
excepcional declarada Patrimoni Cultural Immaterial
de la Humanitat per la UNESCO.
Durant la fira, els assistents també van poder gaudir
d’una àmplia varietat de tallers i demostracions de ceràmica, així com d’exposicions i de cinema.
A més, el públic ja va poder comprar el Càntir de l’any
2018, una peça del dissenyador Carles Bassó i Joan i Pol
Cruanyes, que enguany va sorprendre amb dues versions cromàtiques: un en vermell i l’altre en negre.

Podeu veure més imatges d’aquest cap de setmana
al Facebook de Ràdio Argentona i al Flickr de l’Ajuntament
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La Coral Llaç d’Amistat celebra 120 anys
amb un concert inèdit a La Sala
L’acte va tenir lloc
diumenge 27 de maig
a La Sala i va reunir
a les corals de la vila
juntament amb altres
músics i solistes locals

L

a Sala d’Argentona feia
un ‘sold out’ el passat
diumenge 27 de maig
amb la celebració de l’acte
central dels 120 anys de la
Coral Llaç d’Amistat. El programa d’actes anunciava la
participació del cor actual
i l’antic, així com la direcció
d’avui i d’ahir amb Narcís
Perich, Enric Serras, Miquel
Peralba i Jordi Guri. A més de
la Coral Llaç d’Amistat, també van actuar totes les corals
argentonines: Coral Càntir
d’Or, Argentona Cor de Gospel, Coral Som-hi, A-Cor, Espai Musical Burriac i Mar de
Notes de l’Aula de Música.
Les entrades es van exhaurir
ràpidament en mans de qui
volia gaudir d’un acte farcit
d’ingredients musicals locals sense precedents. La
Coral Llaç d’Amistat, dirigida per Narcís Perich, va ser
la primera en actuar interpretant Llaç d’amistat i No
puc deixar d’enamorar-me.
Seguidament, s’hi va sumar
l’antiga direcció i cantaires
per entonar cançons de pregària fúnebre com Signore
delle cime o d’amor com Per
tu jo cantaria. A continuació,
la resta de corals i directors
convidats, van afegir-se per
cantar cançons tan diverses
com l’obra coral del tercer
acte de Nabucco Va penseiro
o la tradicional zulú Si njay
njay njay.
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 ELS MÚSICS PARTICIPANTS 
Cantants solistes:
Arnau Aymerich, Aleidis Vila, Mirabai Gayá i Pep Lladó
Piano: Anna Puig i Roc Sala.
Guitarra: Blai Masó i Jordi Nogueras
Baix: Bernat Guàrdia i Domi Rodríguez
Saxo: Martín Díaz, Nil Villà i Gabriel Amargant.
Flauta: Mercè Balasch
Violins: Anna Pinsach i Àngela Villalba.
Viola: Andreu Català
Violoncel: Rafel Sala.
Tuba: Tomàs Parellada
Bateria i percussió: Lluís Serra, Pep Terricabras, Pol
Nieto i Jaume Catà.

Un dels moments més àlgids
va arribar amb l’obra de Lluís
Llach Viatge a Ítaca, amb
la veu d’Arnau Aymerich
juntament amb la de totes
les corals. El públic encara no
s’havia refet emocionalment
quan va arribar el torn
de dues solistes, primer
l’Aleidis Vila amb Hallelujah
i després Mirabai Gayà
amb Ain’t no mountain high
enough, que van interpretar

UNA ENTITAT NASCUDA DELS CORS DE CLAVÉ
Aquest any se celebren els 120 anys d’història del Llaç d’Amistat, entitat nascuda
a Argentona a finals del S.XIX, seguint l’auge dels cors de Clavé. Anselm Clavé
(1824-1874), fundador del moviment coral a Catalunya i impulsor del moviment associatiu, va aconseguir apropar la música i la cultura a la classe treballadora, així
que el cant coral esdevingué una activitat pròpia de la classe obrera. La Coral Llaç
d’Amistat va néixer el 1898, un cor que va canviar els seus estatuts per integrar a
les dones i amb la voluntat d’eixamplar l’activitat cultural, va organitzar activitats
de fotografia, escacs, esplai i sortides fora del poble. El Llaç ha sobreviscut al pas
del temps malgrat que no ha quedat exempt dels canvis polítics i socials que han
afectat l’entitat en si així com a les relacions entre els seus integrants.

excel·lentment tal com van
ratificar els forts aplaudiments. Arnau Aymerich i
Aleidis Vila van tornar a l’escenari per convertir-se amb
J. Lennon i P. McCartney i entonar el Drive my car, conduïts pels il·lustres guitarristes
Jordi Nogueras, Blai Masó i
Domi Rodríguez al baix.
Finalment, el rumbero més
nostrat, Pep Lladó, va posar

les mans a les tecles per interpretar el Tot això eren vinyes
amb el públic entonant la tornada. Per últim, Narcís Perich
va entonar Always look at the
bright side of life, tota una declaració de principis basada a
mirar sempre el costat positiu
de la vida, i a poder ser amb
banda sonora, per allò de “qui
canta els seus mals espanta”.
Perich culminava així la tasca
prèvia d’adaptació de les
peces musicals i de direcció
d’assajos plens d’aprenentatge cooperatiu i treball col·laboratiu d’un dels pobles amb
l’índex més alt de músics per
habitant. Aquest enllaç generacional de l’ahir amb l’avui,
el de les corals amb solistes
i músics, deixa per la història
un acte majestuós a l’alçada
de la commemoració i només
queda que el temps reveli si
aquesta combinació fervorosa serà enllaç de futur.

PRÒXIMS ACTES DE
CELEBRACIÓ:
El tret de sortida dels actes commemoratius va ser el 21 de gener
a la Capella de Sant Sebastià amb
el Tradicional Concert de Sant Sebastià i l’acte central del diumenge 27 de maig. Pròximament, hi ha
previst un curs de cant gregorià al
Saló de Pedra i un Concert de Sardanes per cobla i cors amb el Llaç,
dins dels actes de Santa Cecília
que tindrà lloc el 18 de novembre a La Sala. Al desembre, durant
l’Advent, hi haurà un concert amb
el cor de la Capella del Pi a l’Església Parroquial. El 10 de gener,
al Saló de Pedra, tindrà lloc una
conferència-audició sobre El Cant
Coral ahir, avui i demà , a càrrec de
Joan Vives i en col·laboració amb
l’Aula d’Extensió Universitària.
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Primera fira per apropar el consum
alternatiu i de proximitat
El dissabte 26 de maig va tenir lloc a la Plaça Nova la primera Fira d’Empreses Subministradores Alternatives i de
Proximitat. Aquesta jornada tenia com a objectiu donar a
conèixer alternatives de consum, no només mitjançant les cooperatives i empreses assistents sinó també amb un seguit de
xerrades que van tenir lloc al llarg de la jornada. La fira va reunir
empreses alternatives de llum, gas, telefonia, Internet, mobilitat
i banca. A més, també hi va haver un vermut al migdia a càrrec
de l’associació d’Argentona Es Mou.
Isabel Cuñat i Quim Calvo, alguns dels seus impulsors, van explicar a Ràdio Argentona que “vam decidir impulsar aquesta
fira juntament amb altra gent compromesa del poble, amb
els quals i per diverses raons, coincidíem en voler canviar de
companyies”. Més enllà de centralitzar la informació i esdevenir
una mostra de diverses empreses, “la fira està orientada a fer
efectiu el canvi de companyia” i per això van recomanar portar
factures de subministrament. Tanmateix, l’objectiu d’aquesta
també era transmetre la importància de fer un consum responsable en tots els àmbits de la vida.

L’Ajuntament d’Argentona
municipalitza l’abastament d’aigua
de Can Cabot
L’Ajuntament d’Argentona ha municipalitzat el mes de
juny el servei d’abastament d’aigua potable al veïnat
de Can Cabot, gestió que encomanarà a la companyia
municipal Aigües d’Argentona. Fins el moment, aquest
servei el realitzaven empreses privades contractades
per la Junta de Compensació de Can Cabot.
Aquest procés de municipalització del servei d’aigua
s’ha realitzat en paral·lel al canvi de sistema d’execució
urbanística de la urbanització de Can Cabot, que passarà d´un sistema de compensació - en què els propietaris
privats executaven al seu risc i ventura, mentre l’administració local només fa el seguiment de l’execució per
tal que s’adeqüi a la legislació i al planejament - a un
sistema per cooperació, en el qual l’Ajuntament pren la
iniciativa a la urbanització, executant les obres a realitzar, amb càrrec als propietaris.
Aquests canvis són de gran importància per al desenvolupament de la urbanització i suposen les primeres
passes per a la plena recepció de la urbanització per
part de l’Ajuntament. Aquest procés ha estat possible
gràcies a la bona entesa i predisposició del govern d’Argentona i la Junta de Compensació, així com també de
l’Associació de Veïns de Can Cabot.

L’alcalde es nega a declarar per
haver facilitat el referèndum de
l’1-O
L’alcalde d’Argentona, Eudald Calvo, va comparèixer el 14 de juny a les portes del jutjat de Mataró
però es va negar a declarar davant la citació del fiscal per no haver impedit el referèndum de l’1 d’octubre. Calvo ni tan sols va entrar però sí va atendre
als mitjans de comunicació dient que “no participarem en la judicialització de la política i en la politització de la justícia”. L’alcalde va explicar que no va
comparèixer a la declaració davant del fiscal perquè “no serveix de res, només tindríem un debat
polític i no és en seu judicial on s’han de tenir sinó
als plens, al Parlament i als òrgans escollits democràticament per dirigir aquestes qüestions”.
El primer que va fer l’alcalde en arribar, va ser agrair
el suport de totes les persones concentrades a les
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portes dels jutjats que van voler donar-li el seu escalf i solidaritat. Entre
el centenar de persones que s’hi
van aplegar, hi havia diversos alcaldes i alcaldesses del Maresme,

la diputada de la CUP, Natàlia
Sànchez, i l’exdiputat de la CUP,
Albert Botran, així com vilatans
i vilatanes d’Argentona i d’altres
municipis.

COS ES DE LA VILA

L’estudi “Els Lladó d’Argentona”
guanya el XII Premi Burriac de
recerca històrica i social
El treball és obra d’Enric Subiñà, doctor en
Història Medieval i president del Centre d’Estudis Argentonins Jaume
Clavell. Ell mateix va recollir el XII Premi Burriac
de recerca històrica i
social d’Argentona pel
seu treball “Els Lladó
d’Argentona. Una munió
de nissagues”, en un acte
que va tenir lloc a la Casa
Gòtica.
L’estudi sobre els Lladó té els seus orígens en
el treball que Francesc Lladó va presentar en el
Premi Burriac del 2011 i que no va resultar premiat.
Convenientment actualitzat i reescrit, l’estudi té com
a tronc estructural la família Lladó del mas Coma de
Lladó i els seus descendents.
Aquest és un certamen bianual impulsat per l’Ajuntament d’Argentona que promou l’estudi del municipi i que està dotat amb 2.000 euros, a més de la
publicació de l’obra.

La Reforma Horària,
a debat al carrer
En el marc de la Setmana dels Horaris, que es
va celebrar des de l’11 i fins el 15 de juny, l’Ajuntament va organitzar una jornada oberta a tothom
davant la Biblioteca municipal on es va presentar el Pacte Local del Temps a Argentona, i tot
seguit es va formar una taula de debat on cinc
participants van explicar la seva experiència
entorn aquesta temàtica. L’objectiu era parlar
dels reptes que suposa aquesta reforma i quins
són els seus beneficis per la societat. La jornada
també es va poder escoltar en directe per Ràdio
Argentona, al 104.6.

Comença el calendari d’estiu de la recollida
Del 25 de juny i fins a l’1 d’octubre, ambdós inclosos,
cada dilluns a la nit hi haurà
una recollida extra de matèria orgànica al centre urbà i
els veïnats de Madà i el Cros.
L’horari serà l’habitual i es recorda a tots els veïns i veïnes
que es tregui el cubell al carrer entre les 20 i les 22 hores.
Aquesta ampliació als dilluns de la fracció d’orgànica coincidirà amb
la recollida dels envasos. Caldrà deixar els dos residus alhora. Es recorda que l’ús del cubell per a la orgànica és obligatori i, en cas de
no tenir-ne, poden recollir-ne a l’Oficina Ambiental de l’Ajuntament
d’Argentona (c/ Gran, 59). Així, el calendari d’estiu de la recollida porta
a porta és el següent:
Es recorda també que cada primer divendres de mes trobareu la deixalleria mòbil a la plaça Nova.
CALENDARI D’ESTIU RECOLLIDA BROSSA PORTA A PORTA
Dilluns

Orgànica i Envasos

Dimarts

Paper i Cartró

Dimecres

Orgànica

Dijous

Envasos

Divendres

Orgànica

Dissabte

Rebuig

Diumenge

Orgànica

S’inicia la temporada
de bany a la piscina
municipal i es
posen a la venda els
abonaments d’estiu
La temporada d’estiu de la piscina municipal d’Argentona s’inicià
el dilluns 25 de juny i es prolongarà fins l’11 de setembre. Uns
dies abans es va obrir el termini
per adquirir els abonaments de
temporada a les mateixes instal·
lacions de la piscina.

que no estiguin empadronades
a Argentona serà de 150 euros.
L’abonament per a nens i nenes
de 0 a 3 anys empadronats a
Argentona tindrà un preu de 3
euros. Pel que fa als nens de 4
a 16 anys, així com jubilats, persones amb discapacitat, estudiants o amb carnet de família
nombrosa o monoparental i empadronats a Argentona, serà de
30 euros.

L’abonament de temporada
manté les mateixes tarifes que
al 2017, amb un preu de 52,50
euros per a les persones empadronades a Argentona. Per
la seva banda, l’abonament per
a persones majors de 16 anys
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El FC Argentona és equip de Primera Catalana
Per primera vegada a la seva
història, els quadribarrats
jugaran aquesta categoria
després de superar la fase de
promoció d'ascens

E

l Futbol Club Argentona ha aconseguit, per primera vegada en els
95 anys d’història del club, ser
equip de Primera Catalana. L’inesperat
ascens arriba després de tornar a Segona Catalana (11-12, 12-13, 16-17) amb
l’objectiu, com a mínim, de mantenir la
categoria.
Tot i el bon joc i una regular temporada,
els argentonins es van quedar a les portes de l’ascens directe un cop apropiar-se el subcampionat de la competició.
La promoció d’ascens els va emparellar
amb el Bescanó.
El partit d’anada (3 de juny) s’havia de
disputar al Municipal dels gironins però
es va anul·lar per la inundació del camp
a causa de les fortes pluges caigudes
aquell cap de setmana. Un grup d’aficionats es van desplaçar amb un autobús
organitzat pel mateix club argentoní per
fer costat a l’equip. El partit es va disputar finalment, per decisió de la Federació
Catalana de Futbol, el següent diumenge (10 de juny). La prudència d’ambdós
equips va deixar el marcador a zero i
l’eliminatòria per decidir al Municipal
d’Argentona.
La tornada va ser més ofensiva però
tampoc arribaven els gols a cap porteria.
A la primera part els visitants van poder
avançar-se al marcador però no van ser
capaços de superar al porter Guillamat
i culminar les ocasions. A la represa, els
quadribarrats van començar a crear perill amb l'empenta de l'afició argentonina, que va omplir les grades del camp,
però a mesura que avançaven els minuts
semblava que s'arribaria a la pròrroga. En
el minut 83, Eduard Benedito ‘Piru’ penja
una pilota a l'àrea, Dídac Bancells remata de cap al pal, i en el rebot és Cristian
Pérez qui l'envia al fons de la xarxa.
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del conjunt reflectit a la classificació i al
terreny de joc.

Eufòria desbordada, minuts que es
fan eterns fins al xiulet final, invasió de
camp i esclat d'emoció continguda. Un
ascens que posa la cirereta del pastís a
una temporada on els argentonins han
estat el millor equip de la segona volta i
deixant un registre de 21 victòries, 7 empats, 6 derrotes i Cristian Pérez ha estat
el segon jugador més golejador de la
categoria amb un total de 27 gols.

Així mateix, l'equip ha donat grans tardes de futbol, per exemple guanyant
al filial del Sant Andreu en els dos enfrontaments, han restat imbatuts davant
d'equips històrics com l'Europa però sobretot fulminat al CE Mataró tant al derbi
a domicili (1-3) com al de casa (4-2).

SENSE PRECEDENTS: SEGON ASCENS
CONSECUTIU
El FC Argentona no només aconsegueix pujar a Primera Catalana, sinó que
guanya la seva segona promoció d'ascens consecutiva amb pràcticament la
mateixa plantilla i fent una temporada
brillant. Més enllà del mèrit de guanyar
una eliminatòria molt igualada, el que
destaca d'aquesta gesta és que hi ha
pocs precedents d'un equip que pugi
dues categories en dos anys. De fet, no
va ser fins al darrer partit de lliga que els
quadribarrats van aconseguir assegurar
la segona plaça que els permetria disputar la promoció, tot un premi al treball

PREPARANT LA TEMPORADA
2018-2019
El club ja ha fet públic, a través de les
seves xarxes socials, quins són els jugadors que continuaran la temporada
vinent. Sergi Nogueras, Daniel Olmeda,
Joan Guillamat o Javier Fernández seguiran defensant la samarreta quadribarrada a Primera Catalana. Joan Planas
Moya (At. Club Sant Pol), Carlos Medina
(CE Sabadell), Diego Charle Calzado
(Premià de Dalt) i David González (CF
Badalona) són algunes de les cares
noves que s’uneixen a la família del
primer equip que dirigirà, un any més,
Chava Jiménez i Javi Valero.

ESPORTS

El Club Bàsquet Argentona tindrà dos
equips a Segona Catalana
El sènior femení evita el descens de categoria i el
sènior masculí consuma l’ascens
El passat 10 de juny, l’equip sènior femení del CBA va confirmar la
permanència a Segona Catalana després de guanyar el tercer partit
del ‘play out’ per evitar el descens. Després d’aconseguir l’ascens la
temporada passada, l’equip dirigit per Susanna Portabella ha notat el
salt qualitatiu d’una categoria molt competitiva, finalitzant en la posició 14a de la fase regular.
Segons les bases de competició de la Federació Catalana de
Bàsquet, a la promoció de permanència hi participen els equips classificats en els llocs 11è, 12è, 13è i 14è de cadascun dels tres grups de
Segona Catalana, enfrontant-se pel sistema de Play Off i un aparellament preestablert.
El primer partit de les argentonines, emparellades contra el Bàsquet
Femení Cornellà, van perdre 76 a 49 deixant palesa la qualitat de les
locals i la dificultat de la eliminatòria. El segon partit, al Pavelló d’Argentona, les groc-i-negres van capgirar la eliminatòria guanyat per 67
a 53. Va ser en el tercer partit quan les argentonines van aconseguir la
permanència després de guanyar al Cornellà per 54 a 70.
La temporada vinent, el sènior femení A del CBA jugarà, per segon any
consecutiu, a la categoria de Segona Catalana. Susanna Portabella
serà, una any més, l’entrenadora de l’equip.

Moisés Arteaga rep el 16è
memorial Domingo Lladó
Prop de 200 pericos es reuneixen en
la tradicional mongetada
El passat diumenge 1 de juliol es va celebrar la 22a
Mongetada blanc-i-blava organitzada per la Penya
Espanyolista d’Argentona. Aquesta trobada anual,
que té lloc al pati de l’escola Bernat de Riudemeia,
ha reunit prop de 200 aficionats i aficionades al
RCD Espanyol.
Enguany, el memorial Domingo Lladó el va rebre,
emocionat, l’ex-futbolista perico i campió de la
Copa del Rei de l’any 2000, Moisés Arteaga.
Pel que fa als reconeixements, la tradicional trobada va servir per homenatjar l’Espanyol B per
l’ascens de categoria. Eloy Pérez, Diego Orejuela
i Josep M. Gallart van rebre un guardó com a representants de l’equip que va disputar la final
de la UEFA’88 contra el Bayer Leverkusen, i que
aquesta temporada ha complert els 30è aniversari.
Finalment, Ramon Spa, directiu d’aquella època i el
periodista Xavier Fina també van rebre un reconeixement per part del públic assistent.
En clau local, la penya va tenir un reconeixement pel Futbol Club Argentona pel seu ascens a Primera Catalana i a la regidora d’Esports
Montserrat Cervantes per la seva tasca i implicació
amb l’esport argentoní.

Dues argentonines guanyen la
medalla de bronze al Campionat
d’Espanya de Waterpolo infantil
femení

}

Les argentonines Blanca Colomines i Carlota
Daura, del CN Mataró, han aconseguit la medalla de bronze al Campionat d’Espanya de
Waterpolo infantil femení, després de guanyar 7-3
al Waterpolo Brains. L’encontre va tenir lloc a la
piscina M-86 de Madrid el darrer cap de setmana
de juny i l’equip de La Sirena-CNM va desplegar la
seva millor versió de joc.
CB Argentona sènior femení (autor: cbargentona.cat)

El sènior masculí A torna a Segona Catalana una
temporada després del descens

Enric Monfort, en el seu primer any al capdavant de l’equip i home
de confiança del club, ha aconseguit portar l’equip al subcampionat
de la fase regular, i en conseqüència, sumar el primer ascens després de tres temporades consecutives perdent la categoria.

}

El sènior masculí CBA també jugarà la propera temporada a Segona
Catalana. El passat 10 de juny es va consumar l’ascens dels argentonins després de guanyar el cinquè i darrer partit de la promoció a casa
del SE Casal Vilafranca per 51 a 69.

Foto: Marc Daura
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PRINCIPALS CANVIS DE NOMS DE CARRER
DURANT EL SEGLE XX A ARGENTONA

A

En el Ple de 7 de maig de 1931, tot just
el segon Ple des de la instauració de la
II República es planteja canviar els noms
dels carrers, quedant de la següent manera:
• El carrer Carles Padrós1 passa a denominar-se Fermí Galán (actual primer
tram del Carrer Gran, entre Plaça Nova
i carrer dels Rosers)
• El carrer Conde de Lavern2 passa a ser
el García Hernández (segon tram Carrer Gran, entre carrer dels Rosers i Sant
Sebastià)
• El carrer Marqués d’Estella passa a dirse Catorze d’Abril (Carrer Rafael Casanova)
• La Plaça de les Alzines pren el nom de
Francesc Macià (Plaça de Vendre)
• El Passeig Baró del Viver es converteix
en Pi i Maragall (Passeig Baró del Viver)
• La Plaça Eduardo Fortí e denomina de
la República (Plaça Nova)
Posteriorment se’n canvien d’altres com
el Carrer Nou que passa a denominar-se
Francesc Layret (actual Carrer Nou) en
honor al polític pro republicà i obrerista
català.
En el Ple de 23 de febrer de 1939 es recupera el “Sant” a tots aquells carrers

}

quest article pretén reflectir alguns dels canvis més importants del nomenclàtor de carrers
durant el segle XX fins a la transició. Ja
en el Ple de 2 d’octubre de 1901, s’acorda posar nom al passeig que continua al
Josep Soler, i s’aprofita que recentment
Alfons XII havia distingit Dario Romeu
amb el títol de Baró del Viver, per posar
aquest nom a la nova via.

Carrer Carles Padrós, actualment carrer Gran (1930). Postal Casabella. Arxiu Enric Subiñà

que l’havien perdut i es canvia el nom de
diversos carrers i places:
• Avinguda Antonio Gaillard per Avenida
del Caudillo (actualment Avinguda Puig
i Cadafalch)
• Carrer 14 d’abril per Calle Marqués de
Estella (Carrer Rafel Casanova)
• Carrer Fermín Galá per Calle José Antonio Primo de Rivera (primer tram Carrer
Gran)
• Plaça Francesc Macià per Plaza General Mola (Plaça de Vendre)
• Carrer García Hernández per Calle Calvo Sotelo (segon tram Carrer Gran)
•
Carrer Prat de la Riba3 per Calle 19
de julio
• Carrer Pi i Maragall per Calle Barón de
Viver (Carrer Baró del Viver)
• Plaça de la República per Plaza Eduardo Fortí (posteriorment Plaza de los
Caídos) (Plaça Nova)

• Carrer Salvador Abril per Calle Barcelona (Carrer Barcelona)
• Carrer Francesc Layret per Calle Nueva
• Carrer Pablo Iglesias per Calle Ramón y
Cajal (Carrer Ramón y Cajal)
• Carrer Ascaso per Calle San Julián (Carrer Sant Julià)
• Carrer Durruti per Calle José Soler (Carrer Josep Soler)
Posteriorment, després del decés del
Sant Pare de Roma Pius XII, al Ple de
16 d’octubre de 1958 es vol immortalitzar el record d’aquest Papa a Argentona dedicant-li el nom de la Plaça de
l’Església que passarà a denominar-se
Plaza Pio XII.
Ja a les acaballes del franquisme, amb
l’assassinat del President del Govern,
Carrero Blanco, s’acorda al Ple de 4 de

1 .- Antic Carrer del Torrent
2 .- Antic carrer Sant Sebastià, que era més ampli que actualment
3 .- Poc després rebatejat com a 18 de julio, per unificar la data de l’Alzamiento Nacional a tot l’Estat.
4 .- D’acord amb l’acta del Ple, es tracta de la via pública que s'inicia amb la C.C.1415 davant la zona d'Obres Públiques (MOPU) en el lloc
denominat com a "Pi Gros" contigu a l'urbanització de Can Gallart.
5 .- Data de l'entrada de l'exèrcit Nacional a Argentona l'any 1939.
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gener de 1974 posar en el seu record el
nom de la ronda exterior d’Argentona el
nom de Ronda Exterior de Carrero Blanco4.
Durant la transició, en el primer Ple ordinari del nou Ajuntament democràtic, el
3 de maig de 1979 s’acorda canviar els
noms dels carrers de clara connotació
franquista recuperant els noms antics
o tradicionals o creant nous noms més
d’acord amb la nova situació política del
país:
•P
 laza del General Mola per Plaça de
Vendre
•C
 alle 27 de enero5 per Carrer Abat Escarré

L’Arxiu

•P
 laza de los Caídos per Plaça Nova
 laza de Pío XII per Plaça de l’Església
•P
 alle Onésimo Redondo per Carrer Nar•C
cís Monturiol
 venida del Caudillo per Avinguda Puig
•A
i Cadafalch
 alle Calvo Sotelo per Carrer Gran
•C
(s’unifica el nom de dels dos trams del
carrer en un de sol)
 alle José Antonio Primo de Rivera per
•C
Carrer Gran

Posteriorment es canvien altres carrers,
com el Ruiz de Alda (nom d’un aviador
falangista que va caure en combat) per
al més popular “Carretera de Vilassar”
(en un Ple de 1 d’octubre de 1981). Al Ple
de 13 de gener de 1983 es canvia el nom
del carrer Andreu Arch (el propietari dels
terrenys urbanitzats) pel de Carrasco i
Formiguera, i el de Carrer Argentina per
Carrer Mataró (per tenir més connexió
amb la ciutat veïna que amb la república
sud-americana).

 alle 18 de julio (inicialment 19 de julio)
•C
per Carrer Nou
 alle de la División Azul per Carrer In•C
dústria

Bernat Calvo Català

Envia’ns les teves fotografies a radiodirector@argentona.cat
Consulta l’Arxiu Històric i Municipal Jaume Clavell i Nogueras. Plaça de l’Església 4, 1er pis

ELS INICIS DEL FC ARGENTONA
Aquestes fotografies tenen 95 anys d’història i pertanyen
al Fons Alfons Güell de l’Arxiu Muncipal. Les imatges mostren els inicis d’un club que quasi un segle més tard ha fet
història ascendint a Primera Catalana.

2. L
 a plantilla del Futbol Club Argentona envoltada d’aficionats, socis i simpatitzants (1933/34). D’esquerra a dreta
i de dalt a baix:?, Josep Vilanova (porter), Santilari, Gallemí; Sánchez, Boba, Lluís Serra, Forns; Gual, Paró, Mauleón, Cunyat, Santana i Casarromana

1. U
 na de les primeres formacions del Futbol Club Argentona. D’esquerra a dreta i de dalt a baix: Soler, Canadell,
Lloberas, Estrada, Castells, Guimo, Ginestà; Coll, Solé,
Mora i Famadas. (anys 20)

3. J osep Collet aixeca la Copa Primavera aconseguida el
1945.
4. Partit durant la Festa Major de 1954

1

2

3

4
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CUP

IL·LUSIÓ I EMPENTA A PARTS
IGUALS

3 ANYS AMB LA CUP AL GOVERN

Tots per Argentona és una anomalia política. El més normal o,
si més no, el més esperable, seria que els partits polítics portessin la gestió dels ajuntaments, administressin tot el que
és públic i canalitzessin la participació dels ciutadans per tal
de donar un servei eficient i transparent que millori la qualitat
de vida.
Però això està canviant a molts municipis de Catalunya i els
veïns s’agrupen i s’organitzen sense intermediaris, per a posar
en comú les debilitats i amenaces que tenim en els nostres
pobles i mobilitzar les fortaleses i oportunitats per superar-les. I això es fa des de la diversitat, el respecte, i compartint punts de vista diferents perquè la societat és plural i complexa. És el que ara se’n diu empoderament de la ciutadania
i que des del moviment del 15M va agafar més embranzida.

“MANTENIM I RENOVEM L’ESPERANÇA EN QUÈ
UN POBLE MILLOR ÉS POSSIBLE”
A Argentona aquests plantejaments es van concretar des del
2006 en aquesta agrupació d’electors que ens diem Tots per
Argentona i que elecció rere elecció hem guanyat la confiança dels argentonins i argentonines. I la nostra fórmula no té
secret: Il·lusió i empenta. Il·lusió per pensar i somniar solucions als problemes del dia a dia del nostre poble. Sense il·lusió
no hi ha esperança, i nosaltres, després de 12 anys, mantenim
i renovem l’esperança en què un poble millor és possible. És
l’energia que ens manté vius.
I per altra banda, empenta. Empenta per treballar, concretar
i materialitzar tota aquesta il·lusió en projectes que millorin el
nostre entorn i facin més còmodes i riques les relacions socials. Perquè només treballant, i fent-ho amb esperit de servei,
acaba servint d’alguna cosa la il·lusió.
Aquesta és la nostra essència que volem compartir i millorar
amb la implicació de cada vegada més vilatans. Lluny de defallir, ens sentim més forts que mai si aconseguim que vosaltres, que ens llegiu, volgueu participar en la mesura que sigui
d’aquest projecte comú que es diu Argentona.

L’any 2015, contra tot pronòstic, el canvi a l’alcaldia d’Argentona va arribar encapçalada per la CUP, després d’una legislatura amb tan sols un regidor a l’oposició. La responsabilitat
de governar, l’agafàvem una generació de gent jove que mai
havia protagonitzat la vida política de la vila.
Durant aquests tres anys, hem viscut episodis i daltabaixos
que faran recordar aquesta legislatura. L’organització del referèndum de l’1 d’octubre, amb la gent com a protagonista,
ens va fer mantenir ferms durant mesos, i el nostre alcalde
ha estat investigat contínuament per haver fet possible que
el poble votés. L’1 d’octubre també va fer que el pacte de govern amb el PSC es trenqués, i que encaréssim el darrer any i
mig de legislatura amb un govern en minoria.

EL 2015 VAM ENTRAR A GOVERNAR UNA
GENERACIÓ DE GENT JOVE QUE MAI HAVIA
PROTAGONITZAT LA VIDA POLÍTICA DE LA VILA
Les dificultats han estat moltes, però també hem fet molta
feina mentre tot això passava al carrer i organitzàvem el nostre compromís amb la lluita per la dignitat i llibertat del nostre
poble. Aquesta legislatura haurà estat la que el Porta a Porta
haurà arribat a totes les veïnes i veïns d’Argentona, i també la
legislatura que la Participació s’haurà posat al centre polític,
amb 3 pressupostos participatius a l’esquena.
També hem fet front a situacions greus que no vam saber
preveure, i que hem treballat des del primer moment per reparar i evitar que tornin a passar. L’autocrítica ha de ser una
norma si volem aprendre dels errors.
Malgrat tot, l’ajuntament avança, amb tots els encerts i els
errors del govern i, de vegades també, amb l’ajut dels partits
que no governen. Amb la nostra inexperiència i joventut, la
crítica durant els quatre anys és fàcil: que no en sabem prou,
que no ens en sortim, que no ens fem respectar... un relat
previsible. Sigui com sigui, amb humilitat i honestedat, seguim volent ser el futur polític d’Argentona.
Hem fet molta feina, i ens en queda molta per fer.

/totsperargentona
www.totsperargentona.cat
@ txacomunicacio@gmail.com
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LA COLLA DEL 155 D’ARGENTONA

A ARGENTONA LI CAL UN CANVI

TxA diu que no és un partit, però la realitat és que és un instrument controlat per gent que ha format part de partits de
tota la vida i que s’han unit pel seu propi interès. La fórmula
funciona mentre es mantenen en el camp de les declaracions, perquè poden defensar una postura i simultàniament la
contrària en funció d’amb qui parlin.

Finalitzem el curs polític. Els socialistes vam començar-lo formant part d’un govern progressista i l’acabem a l’oposició. Els
qui es diuen “defensors de la democràcia”, van decidir que, si
no estripàvem el carnet, no érem dignes de governar el poble. Nosaltres prioritzàvem l’empenta a les polítiques socials
i d’igualtat, tan necessàries. Amb transparència i participació.
Volíem fer realitat els equipaments: la biblioteca pública, el
mercat. Ens unia un programa per al poble. Ens feia il·lusió i
ens en sentien orgullosos.

En la seva curta història, regidors de TxA s’han posicionat a
favor de penjar la bandera espanyola a l’ajuntament i en contra de posar-hi l’estelada (2008), a favor de posar-la (2011) a
favor de posar-la als accessos de la vila (2013) i de treure-la
de la rotonda del Cros (2017). Fan declaracions a favor del
català però també un programa electoral diferenciat per al
barri del Cros, en castellà. La última ha estat votar a favor de
dedicar carrers a l’1 d’octubre i a la República al consell municipal de nomenclàtor i en contra de la mateixa proposta al
ple. Això impedeix la seva realització, en sumar els seus vots
al PSC i al PP. L’excusa oficial, com sempre que es volen espolsar responsabilitats, és la participació.

TOTS X ARGENTONA IMPEDEIX QUE LA VILA
TINGUI CARRERS DEDICATS A L’1 D’OCTUBRE I
A LA REPÚBLICA
Alguns dels regidors de TxA es declaren republicans, però
per davant de les seves conviccions posen els seus interessos i els del seu partit. Quina ètica demostra això? Com ha de
gestionar interessos públics algú que fa això?
TxA sap que una part important dels seus votants estan allunyats del sentiment progressista republicà. Això els impedeix
donar suport a resolucions que no siguin merament declaratives i tinguin efectes pràctics. Saben que els ho retrauran
i tornaran al PP, al PSC, o a C’s si un dia es presenten a Argentona.
Els partits republicans van decidir expulsar al PSC del govern
després dels fets d’octubre. TxA, en lloc d’aïllar als defensors
del 155, fa pinya amb ells per interès de partit i en contra de
la voluntat popular expressada reiteradament a les urnes.

Arribà el dia en què el poble d’Argentona va deixar de ser la
prioritat dels socis de govern. Només els importà la unilateralitat d’un procés que no ha millorat gens la vida dels vilatans. Un
procés que ha fracassat, com ells mateixos estan reconeixent,
amb la boca petita.
El curs acaba també amb el flamant govern del PSOE i amb la
voluntat de rebaixar el conflicte a Catalunya. Havia començat
amb el govern del PP, un partit corrupte sostingut per un altre
d’incendiari i tòxic per la convivència: Cs. Els socialistes ja governem a favor de la regeneració de les nostres institucions,
mentre el populisme proclamava la decadència de l’Estat social i democràtic de dret.
Som conscients que cal treballar amb la voluntat de governar
per a tots els vilatans. Des de l’entesa i l’acord amb els qui no
pensen com nosaltres. El govern d’Espanya comença a dialogar amb la Generalitat. Però a Argentona continuem tenint el
poble segrestat per uns grups que només governen per una
minoria dels vilatans i menystenen la resta. El govern, minoritari, està força paralitzat i no executa les inversions.

UN CANVI LIDERAT PELS SOCIALISTES
Al PSC treballem perquè Argentona canviï i per fer el canvi de
debò, liderat pels socialistes, quan finalitzi el curs vinent amb
les eleccions municipals. Prioritzarem la gestió municipal, farem els equipaments i les obres necessàries i practicarem polítiques d’igualtat i de discriminació positiva envers els col·lectius més desafavorits. Comptem amb tots els vilatans, vinguin
d’on vinguin i pensin com pensin, que comparteixin aquestes
prioritats!
Argentona té l’oportunitat de fer un canvi de debò, amb un govern liderat pels socialistes. Si vols formar part d’aquest canvi,
envia’ns un WhatsApp .

/esquerra.argentona

667182993

@ERCargentona

argentona.socialistes.cat

@PSC_Argentona

27

OPINIÓ

PP

ICV

LA GARRINADA NO SE PUEDE
UTILIZAR PARA HACER POLÍTICA

CATALUNYA EN COMÚ

El verano ya está aquí y, con ello, llegan las vacaciones y la
Garrinada. Los orígenes de esta festividad se remontan a tiempos pasados, como celebración del voto público que desde
nuestra Vila se hizo para pedir a Santo Domingo que protegiese las aguas de la epidemia que amenazaba a nuestros antepasados. Por ello, cada 4 de agosto, se vuelve a realizar un
voto público y se bendicen las aguas y los càntirs del pueblo.
A estos actos tradicionales (como ocurre también con la concentración de los Domingos o el Oficio en honor al Santo), le
preceden otros actos de festividad y celebración. La Garrinada
es una fiesta de todos (y pagada por todos) y no debería tolerarse que algunos la aprovechen para hacer política y, mucho menos, para realizar actos que incitan al odio como lo que
ocurrió el año pasado: el apaleamiento de un muñeco con la
cara del Presidente Rajoy y la defensa del (pseudo)referéndum
ilegal. Suponemos que este año no apalearán a quien con sus
votos han hecho Presidente de España. Y esperamos que así
sea, que no lo hagan. Respeto y tolerancia.

ES INACEPTABLE QUE EN LA PISCINA
MUNICIPAL SÓLO HAYA CONTRATADO UN
SOCORRISTA CON UNA JORNADA DE 70 HORAS
Dicho esto, desde el Partit Popular de Catalunya queremos
aprovechar estas líneas para denunciar públicamente que es
inaceptable que en la piscina municipal solo haya contratado
un socorrista con una jornada de 70 horas. Esto se debe a una
mala planificación y gestión por parte del Gobierno Municipal.
Y vemos con buenos ojos que se vaya a contratar un segundo
socorrista. Más vale tarde que nunca. No queremos tener que
lamentar ninguna desgracia. Y es que los ahogamientos son la
segunda causa de muerte infantil en España (Primer Informe
Nacional de Ahogamientos de Menores, años 2013 a 2017).
Para terminar, y como ya denunció nuestro concejal del PPC
Fran Fragoso en la entrevista que le hicieron en la radio sobre
el pleno del mes de julio, no puede tolerarse que se dedique el
tiempo de los plenos a hablar sobre una República fantasma. Y
es que “És un fet que la República no existeix” afirmó la ex Consellera Ponsatí. El tiempo del Pleno Municipal debe dedicarse
a los problemas reales de Argentona. Que de haberlos, los hay.

El cap de setmana de l’1 de juliol, Catalunya en Comú, en una
votació de militants i simpatitzants, elegia els càrrecs representatius de la formació a nivell de tot Catalunya. Al mateix
temps, a Argentona es posava en marxa el grup motor local
de Catalunya en Comú.
Aquest fet implica dues coses: a) que a les properes eleccions municipals -si la militància ho creu convenient- hi haurà
candidatura de Catalunya en Comú a Argentona i b) que les
sigles ICV no apareixeran entre les paperetes per votar a Argentona ni arreu de Catalunya.
ICV segueix existint com a partit polític, però a partir d’ara
participarà a les eleccions sota la marca de Catalunya en
Comú. El mateix passa a tot Catalunya amb EUiA i Podem,
que són formacions de la confluència, junt amb ICV, de Catalunya en Comú.
En definitiva, aquestes formacions de l’esquerra catalana
decideixen exportar al conjunt de Catalunya la fórmula que
ha permès governar a Barcelona capital i altres ciutats del
territori català.

A LES MUNICIPALS DEL 2019, ICV - CXI ES
CONVERTEIX EN CATALUNYA EN COMÚ
Quan aquest butlletí hagi sortit al carrer, s’haurà fet un acte
de presentació de Catalunya en Comú a Argentona. Aquesta
presentació no implica que a hores d’ara hi hagi una candidatura definida, sinó tan sols que, en el cas d’Argentona
i de cara a les municipals del 2019, Iniciativa per Catalunya
Verds - Compromís per la independència es converteix en
Catalunya en Comú.
Fins arribar a la data de les eleccions municipals s’anirà perfilant el qui, el què i el com de la candidatura. Començarem un
procés d’assemblees en les quals volem que hi participin els
argentonins i les argentonines que s’hi sentin afins.
Fem una crida a participar a les assemblees que s’aniran celebrant periòdicament. Catalunya en Comú a Argentona serà
el que entre tots i totes decidim que sigui, només cal que
fem que sigui possible.
Bona Festa Major per a tothom!

@PPArgentona
Popular Argentona
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ICV Argentona
@ icv.cxi.argentona@gmail.com

Acords de Ple

ACORDS DE PLE

*(El govern el formen CUP, ERC i ICV)

PLE ORDINARI DEL 16 D’ABRIL
Propostes i mocions
Alcaldia
Ratificació resolucions d’Alcaldia relativa a l’aprovació del marc pressupostari 2019-2021 entre l’Ajuntament
d’Argentona i el Patronat del Museu del Càntir
Establiment del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de despeses i ingressos i la seva posterior
fiscalització plena per tècniques de mostreig i auditoria
Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament d’Argentona per l’ús i gestió de les
borses de personal d’àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de carácter conjuntural, no estructural
Mocions

Resultat
Aprovat per 11 vots a favor (govern, PSC i PP)
i 6 abstencions (TxA)
Aprovat per unanimitat
Aprovat per unanimitat

Moció del Grup Municipal TxA, relativa a la recuperació d’elements arquitectònics de Can Doro-Cal Guardià

Aprovat per unanimitat

Moció del Grup Municipal TxA relativa a la pintura del giratori dels Quatre rellotges- Ctra. d’Òrrius

Aprovat per unanimitat

Moció del Grup Municipal TxA relativa a desmantellament de la teulada de la masia de Can Barrau

Aprovat per unanimitat

Moció del Grup Municipal TxA per al manteniment de l’horari escolar a les escoles bressol durant el mes de juliol
Moció del Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progres, per la municipalització del
servei de neteja dels diferents edificis municipals, escoles, escoles bressol, instal·lacions culturals i esportives de
l’Ajuntament d’Argentona
Moció del Grup Municipal Partit Popular Argentona per a sol·licitar menció especial el dia de la Policia Local
d’Argentona als agents de la Policia Local, als Mossos d’Esquadra i als veïns que van col·laborar en la detenció dels
causants d’un robatori a l’interior d’un domicili d’Argentona
Moció del Grup Municipal Partit Popular Argentona per a sol·licitar la construcció d’una pista de petanca a Sant
Miquel del Cros.

Aprovat per unanimitat
Aprovat per unanimitat
Aprovat per 11 vots a favor (govern, PSC i PP)
i 6 abstencions (TxA)
Aprovat per 11 vots a favor (govern, PSC i PP)
i 6 abstencions (TxA)

PLE ORDINARI DEL 8 DE MAIG
Propostes i mocions

Resultat

Alcaldia
Ratificació resolucions d’Alcaldia

Aprovat per unanimitat

Determinació de les festes locals per l’any 2019
Aprovació de la modificació de l’annex d’inversions i de l’expedient de modificació de crèdits núm. 07-2018 del
pressupost municipal de l’exercici 2018

Aprovat per unanimitat
No aprovat per 8 vots a favor del govern i 9
en contra (TxA, PSC i PP)
No aprovat per 9 vots en contra (TxA, PSC i
PP) i 8 vots a favor del govern
No aprovat per 9 vots en contra (TxA, PSC i
PP) i 8 vots a favor del govern
Aprovat (la denegació) per 9 vots a favor
(govern i PP) i 7 abstencions (TxA i PSC)
Aprovat (la denegació) per 9 vots a favor
(govern i PP) i 7 abstencions (TxA i PSC)

Canvi de nom del “carrer del Dos de maig” pel nom de “carrer de l’1 d’octubre”
Canvi de nom del “passeig del Baró de Viver” pel nom de “passeig de la República”
Sol·licitud de comptabilitat de la treballadora S.C.B.
Sol·licitud de comptabilitat de la treballadora I.G.L.

Mocions
Moció conjunta dels grups municipals Partit dels Socialistes de Catalunya- Candidatura de Progrés, Candidatura
Aprovat per 16 vots a favor (govern, TxA i
d’Unitat Popular d’Argentona, Esquerra Republicana de Catalunya i TxA sobre la universalització dels serveis sanitaris,
PSC) i 1 en contra (PP)
la lluita contra les llistes d’espera i la retallada continuada de serveis mèdics
Anul·lació de la modificació de crèdits núm. 5/2018 del pressupost municipal de l’exercici 2018 (aprovada en el ple
Aprovat per unanimitat
extraordinari del 20 de març)

PLE ORDINARI DEL 4 DE JUNY
Propostes i mocions
Alcaldia
Modificació ordenança fiscal número 46 reguladora de la taxa per la prestació del servei de venda d’objectes
diversos per part del Museu del Càntir
Aprovació de la modificació de l’annex d’inversions i de l’expedient de modificació de crèdits núm. 8/2018 del
pressupost municipal de l’exercici 2018

Resultat
Aprovat per unanimitat

Aprovació Pla Director del verd urbà d’Argentona i Pla de poda

Aprovat per 11 vots a favor (govern, PSC i PP)
i 6 abstencions (TxA)
Aprovat per 8 vots a favor del govern, i 9
abstencions de TxA, PSC i PP
Aprovat per unanimitat

Pròrroga de la concessió demanial de l’adequació i explotació del servei de bar del poliesportiu municipal

Aprovat per unanimitat

Aprovació del Pla Local de Joventut d’Argentona 2018-2021

Aprovat per unanimitat

Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 9/2018 del pressupost municipal de l’exercici 2018

Mocions
Moció del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya- Candidatura de Progrés, sobre la recuperació per part Aprovat per 9 vots a favor (TxA, PSC i PP) i 8
del Ple Corporatiu de les atribucions en matèria de contractació delegades a la Junta de Govern Local
vots en contra del govern

PLE EXTRAORDINARI DEL 15 DE JUNY
Propostes i mocions

Resultat

Alcaldia
Rectificació d’errada material de l’acord de la Junta de Govern de data 17 d’octubre de 2017, relativa a l’adjudicació de
Aprovat per 11 vots a favor (govern, PSC i PP),
contracte de servei de manteniment de l’enllumenat públic, semàfor, pilona i control energètic pel terme municipal
i 6 abstencions de TxA
d’Argentona.

Podeu recuperar els vídeos d’aquestes sessions a www.youtube.com/radioargentona

29

Qui ésQui?

INFORMACIÓ D’INTERÈS

EUDALD CALVO

GUILLEM SALETA

AINA GÓMEZ

ARNAU AYMERICH

PERE MÓRA

CARLES MARTÍNEZ

Alcaldia, Administració
General, Governació,
Recursos Econòmics
i Recursos Humans.

Participació i
Transparència, Innovació
Tec. 3a Tinença d’alcaldia

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

Joventut, Serveis
Socials i Cohesió

Espai públic i Obres.
1a Tinença d’alcaldia

Promoció Econòmica,
Mitjans de Comunicació
i Companyia d’aigües.
4a Tinença d’alcaldia

MONTSE CERVANTES

ÀNGEL PUIG

PEP MASÓ

XEVI COLLET

MONTSE MATAS

MONTSE CAPDEVILA

Festes, Esports i Salut

Educació, Cultura,
Patrimoni, Cooperació
i Igualtat.
2a Tinença d’alcaldia

Regidor a l’oposició

Regidor a l’oposició

Regidora a l’oposició

Regidora a l’oposició
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ASSUMPTA BOBA

EUSEBI TRABY

SALVADOR CASAS

SUSANA LÓPEZ RICO

FRAN FRAGOSO

Regidora a l’oposició

Regidor a l’oposició

Regidor a l’oposició

Regidor a l’oposició

Regidor a l’oposició

Dilluns a Divendres
Matí
Tarda

FARMÀCIES

Obertura
al públic

Matí

Dissabte
Tarda

Diumenge
Tarda

Tancat

Tancat

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

9.30 h a 13.30 h

17.00 h a 20.00 h

9.30 h a 13.30 h

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

9.00 h a 13.30 h

14.30 h a 20.30 h

9.00 h a 13.30 h

Farmàcia Sindreu
C/ Barcelona, 26 - Tel 93 797 14 00

9.00 h a 20.30 h

Farmàcia Buxeda
Ctra. De Vilassar, 12 - Tel 93 756 16 85
Migdia
Guàrdies
(amb recepta)

Farmàcia Guillén
Farmàcia Sindreu
Farmàcia Buxeda

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 h a 13.30 h
Tel. 93 797 49 00
Deixalleria
Polígon. 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 h 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

9.00 h a 13.30 h

9.00 h a 14 h

17 h a 20.00 h

9.30 h a 13.30 h

Dilluns a Divendres
Vespre

13.30 h a 17 h
(si està de guàrdia)

20 h a 21.30 h
(si està de guàrdia)

Biblioteca
Dilluns matí tancat
De dilluns a divendres, tardes 16
a 20.30 h
De dimarts a divendres de 9.30 h
a 13 h
Dissabte matí obert de 10 h a 13.30 h
ABS Argentona
Joan Fuster, 1
Tel. 93 756 10 92 i 93 756 11 38
Atenció a domicili
Per sol·licitar atenció a domicili a
Argentona i Òrrius cal trucar al telèfon
93 756 10 92
Per sol·licitar-la al consultori de Sant
Miquel del Cros cal trucar al telèfon 93
791 90 84

17 h a 20.30h

(si està de guàrdia)

17 h a 20.00h

(si està de guàrdia)

Dissabte

Migdia

Jutjat de Pau
Tel. 93 797 17 03
Dill. A div. de 9 a 14.40 h. Entrevistes
amb el jutge: dimarts i dijous d’11
a 13.30 h

17 h a 20.30h

(si està de guàrdia)

10 h a 13.30 h

(si està de guàrdia)

10 h a 14.00 h

(si està de guàrdia)

11 h a 13.30 h

(si està de guàrdia)

Tancat
Tancat
Tancat
Tancat

Diumenge

Tarda
14.00 h a 19 h
(si està de guàrdia)

Serveis socials d’atenció primària
C/Gran, 59 | T. 93 797 04 86
Per demanar cita prèvia per a la treballadora social, educadora social i
psicòloga, cal trucar al 93 797 04 86
de 9 a 13 h o, directament, a les oficines del C/ Gran, 59.
Centre Obert L’Esquirol
Av. Del Mediterrani, s/n de Sant Miquel
del Cros Tel. 93 757 00 86
TELÈFONS D’INTERÈS
Ajuntament 93 797 49 00

13.30 h a 21.30 h
(si està de guàrdia)

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
IES Argentona 93 797 46 10
Escola Sant Miquel del Cros
93 799 93 51
Escola Bernat de Riudemeia
93 797 09 56

Policia Local 93 797 13 13

Escola d’Argentona 93 797 04 15

Ràdio Argentona
93 756 06 24 (redacció)
93 757 15 50 (directe)

Escoles Les Fonts 93 756 17 13

Taxis 93 797 25 04. 677 676 289

EBM El Bosquet 93 797 45 23

Creu Roja Argentona 93 797 16 56

Museu del Càntir 93 797 21 52

Ambulància 93 757 88 88

Biblioteca 93 797 12 15

Ambulància Creu Roja Maresme (24 h)
904 100 318

Assessorament jurídic
per a dones 93 797 49 00 – Ext. 600

EBM Cargol Treu Banya
93 757 51 88
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JOSEP BONAMUSA

“Quan més dura és la fusta, més brillant és el so”
Josep Bonamusa és un artesà que fa trenta-cinc anys que dona vida a la fusta perquè la música tradicional
segueixi sonant arreu del territori. Amb les seves mans crea instruments musicals tradicionals com la gralla
seca, la gralla dolça, la tarota, la dolçaina valenciana i la dolçaina aragonesa. Ell ha estat un dels lutiers més
importants de Catalunya i, encara ara, amb 76 anys, segueix treballant la fusta incansablement en el seu
taller de Madà. Diu que en els seus millors moments ha arribat a vendre més de 350 instruments tradicionals
en un sol any.
Com va començar aquest
ofici?
Tot va començar un dia que
la meva filla em va demanar
que li fés una gralla, perquè
jo ja era bastant aficionat als
treballs manuals i se’m donaven bé. Poc després em va
demanar que en fés més per
les seves amigues també. En
aquells moments teníem una
fàbrica de gènere de punt
a Mataró que vam haver de
tancar. I amb això de les gralles vam trobar una oportunitat: vam muntar un tallador i
treballàvem nit i dia. I un dia
vaig dir-me “vaig a fer gralles
seriosament”. I amb una dotzena de gralles en una maleta vaig començar a anar per
les botigues de música per
intentar vendre-les. Quan arribava a les botigues es sorprenien de que les portés jo
personalment. Em deien que
no es podien creure que demanessin gralles i les tingués
fetes al moment perquè els
seus proveïdors d’aleshores
els hi servien amb sis mesos
de temps. Tot això em va obrir
moltes portes perquè gairebé a tots els hi va interessar.
I també, per sort, en aquella
época només hi havia un altre lutier de gralles a Catalunya. Així va començar tot.
I de quants anys enrere estem parlant? En segueix
fent?
Fa uns 35 anys que en faig.
No m’hi he dedicat mai professionalment però és una
afició que m’ha servit de molta ajuda. Abans només érem
un altre lutier i jo que en fè-

iem, però avui dia hi ha més
gent que en fa. Ara hi ha més
competència i també algun
d’ells és més aviat fabricant,
que no pas artesans com jo.
Jo tot ho faig amb les mans.
Avui dia segueixo fent però
poques. He arribat a fer i vendre 350 instruments en un sol
any.
Quins instruments construeix?
Faig la gralla seca, la gralla
dolça, la tarota, la dolçaina valenciana i la dolçaina
aragonesa; però sobretot la
gralla que és la catalana. En
general tots aquests instruments són molt semblants,
només canvien les notes i la
tonalitat, i per tant el nom.
Però tots són instruments
internacionals perquè antigament els pastors feien foc
i amb un ferro calent anaven
foradant la fusta i creaven el
seu instrument, i a tot el món
es va donar aquesta circumstància. Amb petites modificacions cada regió va adquirir la
seva.

I vostè, com treballa la gralla? Quin és el procés d’elaboració?
Primer de tot el que faig és
triar la fusta, la compro, i directament la passo a treballar al taller. Necessito unes
set hores en total des de que
la començo fins que l’acabo.
Pel que fa els preus, la més
barata val 97 euros i la més
cara 190 euros, que són el
granadillo i el ginjoler.
Quina és la seva relació amb
la fusta?
La fusta és la meva eina de
feina principal. Toco molts tipus de fustes i la majoria són
cares. Per exemple, la fusta que és més dura té un so
més brillant. Per mi la millor
fusta per fer gralles és la granadillo, tant per treballar-la
com pel seu so. També utilitzo el boix, el ginjoler, l’alzina i
l’olivera.
I la relació d’un lutier amb
els músics, com és?
Tinc molta relació amb els
músics, evidentment. Hi ha

grans músics que venen aquí
i som amics, com amb Xarop
de Canya, l’Enric Montsant,
l’Emili... Amb ells acabem
d’afinar les gralles i amb el
temps he anat millorant alguns sons i notes. Tanta feina m’ha donat molta experiència, i amb els músics, que
són els que utilitzen l’instrument, hem anat millorant.
També hem optimitzat la
vibració de la nota: abans es
feien les gralles amb una afinació a 415 hercis per segon
i ara la les faig a 440.
Vostè juga un paper molt
important en la conservació
dels instruments tradicionals i de la música catalana.
Així ho sent?
Sí, i d’això me’n sento molt
orgullós. Pensa que els geganters, els grallers i els
castellers utilitzen les gralles, i molts d’ells les que jo
faig. I aquesta gent és clau
en la conservació d’aquests
instruments i, per tant, de la
música tradicional.

