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Raons per fer un curs d'angles a Testiu:
•Els grups son molt reduits, fet que garanteix un tracte

molt personalitzat per part del professor.
•Com que no comparteixen la mateixa llengua materna,

s'han d'esfor^ar a parlar i a entendre el professor.
•Es consolida la gramatica i vocabulari fets a Tescola.
•Fan nous amics en un ambient fora del de sempre.
•Les classes es divideixen en blocs per tal que no es

facin pesades.
•S'hi fa una part de practiques amb ordinador on cada

nen pot treballar al seu ritme amb I'ajut del professor.

I, a mes, es disposa de les tardes Iliures per gaudir de la
platja (i fer els deures per acabar de consolidar el que

Julie Byrne

Que fern amb els nostres fills durant el mes de juliol? A
casa, sense fer res? Es clar que no. Cada cop hi ha mes
oferta d'esplais i activitats de tota mena i els pares vo-
lem que el mes de juliol, just abans d'anar de vacances,
sigui de profit per als nostres fills. Pero tambe volem que
s'ho passin be.

Donat que Tangles te molta importancia (per als estudis
universitaris, per al futur treball) es una bona idea fer
servir Testiu per avan^ar o be recuperar els coneixements
de Tidioma. I si s'apren dins d'un ambient diferent del
de Tescola, tot i semblar un contrasentit, Tensenyament
sera molt mes divertit.

APROFITAR L'ESTIU



MAR - ABR 2010

El perfil
El Museu Etnologic
homenatja el missioner

argentoni Xavier Verges

* Pag. 16

Reportatge
Un espectacle amb les entitats
culturals inaugurara la Sala el
novembre

*Pag. 13

Agenda
Sant Jordi arriba amb agenda
d'activitats i propostes literaries

*Pag. 14

Reportatge
L'artesa Paco Ramos crea
un cantir de vidre per a la

60a Fira del Cantir

*Pdg. 12

Reportatge
Ciutadans, comerciants

i politics opinen sobre
la Taxa Justa

*Pag. 6

Reportatge

El comer? argentoni lluita
per cercar nous clients

*Pag. 10

num. 103SUMARI

la Taxa Justa. Pero, a mes, els botiguers d'Argentona viuen

un moment clau per a la revitalitzacio de la seva activitat

despres de les obres del carrer Gran. La remodelacio urba-

nistica d'aquesta via ha permes I'organitzacio d'un mercat

mes extens i variat que persegueix captar nous consumi-
dors. Aquesta lluita es el punt de partida de I'altre reportat

ge destacat que us oferim en el qual alguns botiguers, en

primera persona, fan propostes per seguir avan?ant.

Finalment, us recomanem que no us perdeu el perfil que

hem dedicat al Pare Xavier Verges, missioner del Sagrat

Cor. El proper diumenge, dia 2 de maig, el Museu Etnolo-

gic de Barcelona li organitza un homenatge per reconei-

xer la seva contribucio a la colleccio dedicada a Papua,

Nova Guinea, perque el pare Verges va ser un aventurer

que, empes per tasca evangelitzadora, va obrir-se a conei-

xer una cultura diferent, a estudiar-la i estimar-la.

Una de les caracteristiques que defineixen la nostra socie-

tat es el consumisme i, com a consequencia, la capaci-

tat de transformar materies primeres en residus. Despres

d'usar-lo, tot producte es converteix en residu. Sorgeix aixf

el problema: que es pot fer amb aquests residus? En I'ambit
concret dels residus urbans, fins fa pocs anys, s'entenia que

allo mes facil i barat era utilitzar el producte i, despres,

llen?ar-lo. Eren pocs els que empraven o creien en paraules

com "reutilitzacio" o "reciclatge". De fet, les politiques de

gestio de residus son relativament recents.

En aquest context, la implantacio de la Taxa Justa ha supo-

sat, com ja passar amb el sistema porta per porta (PaP),

la introduccio d'un nou concepte: pagament per generacio

de residus. Pero aquesta idea, i la forma com s'esta implan-

tant, ha generat un intens debat entre politics, comerciants
i ciutadania en general. Aquest Cop de Creus dedica el

reportatge principal a repassar tots els arguments que ca-

dascun dels actors implicats ha posat sobre la taula.

El sector del comer? es un dels collectius que esta jugant

un paper mes decisiu en el proces pedagogic al voltant de

Ccrccnt solucions en el debet

EDITORIAL
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professional de qualitat.

Tot aixo que probablement

sembla senzill nomes sera

possible amb la implicacio
conven^uda per part de

I'Ajuntament, fent la feina

que li pertoqui, pero sobre-

tot amb la implicacio de la
ciutadania, que hi haura

d'aportar tot allo que sigui

possible, donant opinio,

dedicant-hi hores i illusio,

a partir d'avui mateix per

definir que volem que sigui
La Sala, tot gaudint-ne.

Hem comen^at a enfilar el

camide la inauguracio, pre-
vista per I'ultim trimestre de

I'any, amb la creacio d'una

obra-espectacle collectiva

que necessita la maxima

participacio d'argentonins

i argentonines. Actors, ba-

lladors, cantants, musics,
artistes, historiadors, petits,

joves i grans, tothom hi es

convidat! Tothom hi es ne-

cessari! Ja es hora que La

Sala deixi de ser nomes un

edifici i es converteixi en un

Hoc de relacio i de cohesio
ciutadana. Ha arribat I'ho

ra de gaudir-ne!

Fes arribar el teu text o fotografia a

Radio Argentona o a
argentonacomunicacio@argentona.cat

Recorda: maxim 1.700 caracters.

Vols coMaborar
amb nosaltres?

deCreus

Permeteu-me, pero, recla-

mar-vos a tots els ciutadans

i ciutadanes la vostra aten-

cio, encoratjant-vos a ser
presents a les reunions de

poble, ja que la vostra opi-

nio i implicacio es tan im

portant com necessaria.

Es en aquest ordre de coses

que una bona noticia es la

posada en marxa de I'es-

pai de cultura de La Sala.

Despres de mes de 10 anys

d'inactivitat, d'aqui a pocs
dies es realitzaran aquelles

noves obres mini mes per

dotar La Sala dels elements
imprescindibles i reglamen-

taris per que s'hi puguin

realitzar activitats culturals

de tot tipus: de Cultura,
en majuscula, en el sentit i

contingut mes ampli.

La Sala ha d'esdevenir el
motor integrador de la cul

tura local: una Sala que

doni acollida a activitats
ciutadanes, una Sala que

doni suport a la creativitat
artlstica i formadora de

persones, una Sala que

permeti una programacio

de 80 persones es molta i

que ja puc estar-ne content;
contrariament, hi ha qui
opina que aquest nombre

d'assistents es molt baix i

que aixo te una explicacio

clara: "que la ciutadania

esta desencisada de I'ac

cio del Govern i dels poli
tics en general", "que els

ciutadans estan contents i

que, per aixo, no van anar
a la Reunio", "que els ciu

tadans nomes participen
quan hi ha conflicte", etc.

Respostes ben diverses,

contraries i contradicto

ries, totes interessants,
que condueixen a fer una

reflexio important sobre el

contingut de cadascuna;

totes carregades de rao

i que responen a com els

ciutadans participem de

I'accio collectiva argento-

nina, d'una manera dispar

i enriquidora, diferent en

funcio d'una amplia casu-

istica, de la ideologia de
cadascu, de la situacio

economica personal, de si

vivim en el nucli urba o en

un vei'nat, etc.

i

Carta de I'Alcalde

La Reunio de
parficipacio

Fa pocs dies, va tenir Hoc

la Reunio de Poble amb
I'objectiu d'aplegar els ar-

gentonins i argentonines
a manifestar I'opinio, sug-

geriments o queixes sobre

I'accio de I'equip de go

vern. Els femes que va plan-

tejar la vuitantena de parti

cipants van ser diversos i,

en general, es van centrar

en questions d'interes par

ticular ben fonamentades a

les quals, des del Govern,

cal posar-hi rapida solucio.

La questio mes preocupant
es el retard d'algunes arees

i departaments municipals

a I'hora de donar respos-

ta a problemes plantejats
pels ciutadans: es una
assignatura pendent del

Govern davant de la qual

manifesto, per endavant,

el compromfs d'esmenar la

situacio.

El que vull plantejar en
aquest espai que em brin-

da el Cap de Creus es I'in-

teres que actes com el de

la Reunio de Poble susciten
en la ciutadania. Hi ha qui

m'ha dit que I'assistencia

Pep   '"'
Alcalde d'Argento

I  ^    /

OPINIO
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Nota d'agra'iment

Tant jo com els meus fills i la resta de la meva familia volem
donar les grades a tots els parents, amics, coneguts i a tota

la vila d'Argentona per les mostres d'estimacio i d'escalf

rebudes per part de tots vosaltres, tant en el seguiment de

la malaltia del meu espos, en Joan Bassa i Jubany, com per

la vostra assistencia al funeral.

Pepi Vila

Grades per tot, pel que vares ser i pel que no vares ser,

pel que em vas donar, pel teu amor i la netedat del teu cor.

Grades per ser-hi, encara que no hi siguis, per donar-me la

for?a per anar endavant.

Per a tu, Joan

Ahir ens vas deixar i els pensaments sols son per a tu, gira-

volten sense parar, entren i surten del meu pensament sense

parar. Avui fa un dia esquerp i fred pero hi ha una escletxa

de Hum i de tendresa en el meu pit. Es la teva Hum, el teu

record que em guiara cada jorn, pas a pas, en aquest nou

cami que haure de caminar cada dia sense tu, pero se que

no estic sola, que tu sempre restaras amb mi.

L'enyor, la nostalgia, les vivencies amb tu em xuclen endins. Es

tota una vida al teu costat. Em miro les mans i se que no estan

buides: son plenes d'amor, d'amistat i de pau. D'instants en-

tranyables i records inesborrables, m'acompanyares sempre.

Et sento amb mi a tothora i aixi es com trobare la for?a.

pais informatius, i en el seu web sense comprovar aquestes

dades, ens veiem en I'obligacio de comunicar que aquestes

afirmacions son falses, que la Penya Espanyolista d'Argen

tona mai no ha rebut una subvencio de 2.000 €, i que no

podem entendre com per part dels regidors assistents a la

Reunio de Poble no es negues aquesta afirmacio.

Penya Espanyolista d'Argentona

Aclariment Penya Espanyolista
d^Argentona
Davant de la greu afirmacio que va tenir un suposat membre

de I'Associacio de Veins en la Reunio de Poble del passat
dijous, dia 11 de mar?, en assegurar que aquesta Penya

havia rebut una subvencio de 2.000 € per part de I'Ajunta

ment, i ja que Radio Argentona ho inclou en els repetits es-

relacionat amb la Penya fos cert i confirmat, doncs jo si

que li puc demostrar que la subvencio pel 2009 va ser de
294,17 €. A partir d'aqui, voste em podra dir que segueix

essent excessiu o no, o ja disctutira amb I'Ajuntament si els

criteris que s'utilitzen els creu valids o no, pero crec que les

reunions de poble han de sevir per crear, aportar i discutir,

mai per calumniar.

Dit aixo, visca Argentona i visca la Penya!

Xavier Garcia Guixa

Aclariment Penya Barcelonista
d'Argentona
Com a President de la Penya Barcelonista d'Argentona, em

veig en I'obligacio de respondre les afirmacions que el Sr.

Blai Abello va efectuar el passat dia 11 de mar^, durant la
Reunio de Poble celebrada al salo de Pedra.
Alia es va dir que la nostra entitat ha percebut una subven

cio de I'ajuntament d'Argentona de 2.000 € en contra dels

800 € que rep I'Associacio de Veins, fet que voste troba

injust. M'agradaria, Sr. Abello, que qualsevol comentari

CARTES DELS LECTORS
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motiu del preu de les bos
ses: "No em sembla clar el

canvi de bosses quan el que

importa es allo que posem a
dins. Amb aixo es fa nego-

ci, perque es molt cara". Els

aspectes practics tambe son

motiu de controversial "Les

bosses es trenquen. Nomes

cal que una llauna toqui

una bossa i aquesta es re-

benta. A I'estiu no es podra

viure a casa". Tambe s'ha

estes, entre molts argento

nins, I'opcio del "turisme

d'escombraries": "El volum

de brossa recollida ha dis-

minuit perque molta gent se

I'emporta a la poblacio on
treballa. Aixo es el que fern

a casa". Hi ha ciutadans

que van mes enlla i recla-

men al consistori una refle-

xio sobre la capacitat real

dels consumidors per reduir

els residus: "Nosaltres som

el darrer esglao d'una gran

que la reduccio del nombre

d'arees d'emergencia i la

retirada del contenidor de

rebuig de les que queden
ha fet que usuaris fraudu-

lents hagin deixat d'utilitzar-

les i hagi disminuft molt el
volum de rebuig que produ-

Yen. Justament, la capacitat

dels ciutadans de reduir la
brossa que generen es un

dels principals punts del
debat que continua obert

entre veins, comerciants i
politics.

El debat ciutada
Si recollim les diferents opi
nions expressades en veu

alta a la Reunio de Poble
celebrada I'l 1 de man^,

ens podem fer una idea

dels interrogants que conti-
nuen oberts despres de la

implantacio de la Taxa Jus
ta. Hi ha argentonins que

continuen sense entendre el

(D'esquerra a dreta) Genoveva Catald, Directora de I'Agencia Catalana
de Residus; Pep Maso, Alcalde d'Argentona; i Assumpta Boba, regidora
de Sostenibilitat, en la roda de premsa de presentacio de la Taxa Justa.

la fraccio de rebuig i d'un

27% la fraccio de plastics
i envasos. Segons el tecnic

de Medi Ambient, Joan Pu
jol, "les dades indiquen que
moltes d'aquestes deixalles

s'han separat adequada-

ment en origen, s'han dipo-

sitat en la fraccio correspo-

nent i I'aprofitament ha estat

millor". Pujol tambe destaca

Ja fa gairebe tres mesos que

el sistema de pagament per
generacio de residus, bate-

jat com a Taxa Justa, es vi-
genta Argentona. La regido-

ria de Sostenibilitat qualifica
els resultats obtinguts com a

"encoratjadors" ja que, un

mes despres de I'entrada

en vigor de la taxa, s'ha

aconseguit reduir d'un 28%

La Taxa Justa, dcbat obcrt
La gestio dels residus s'ha convert^ des de fa pocs anys, en una de les politiques municipals que mes
debat provoca, ja que afecta directament la butxaca del ciutada i comporta canvis en la vida quoti-
diana de cada casa. En aquest sentit, la Taxa Justa ha irromput en la vida d'Argentona dividint les
conscien^es: a una banda, els que la consideren una proposta valenta, que apella a la responsabilitat

ciutadana i que reconeix la feina de qui genera menys residus; a la banda contraria, els que la perce-

ben com una intromissio en la seva organitzacio domestica i en els seus drets com a consumidors.

REPORTATGE
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ments. Tot i aixo, la majoria

d'establiments col-laboren

i s'esforcen a transmetre el

missatge positiu que la intro-

duccio de la Taxa Justa com-

porta per a la ciutadania i

per al medi ambient.

La pregunta
Sense cap mena de dub-

te, el que ha costat mes

d'entendre i d'explicar

del sistema de la Taxa
Justa es el preu de les

bosses. Per que son tan

cares? L'explicacio es

senzilla si la comparem

amb el valor d'un segell.

Quan comprem un segell

per enviar una carta no

paguem el cost del pa
per, sino el cost de I'en-

viament d'aquella carta,

es a dir, que el preu del

segell va en funcio de la
distancia que recorrera

la nostra carta. En el cas

de les bosses de la Taxa
Justa, no es paga el cost

de la bossa sino el cost

de reciclar o eliminar (in-

cinerar) els residus que

conte. El cost d'aquest

tractament es la part va

riable que s'ha redu'it del

rebut de la brossa.

en la posicio d'haver de

suportar les critiques dels

ciutadans enutjats: "Som
I'ase dels cops -explica

Josep Castafie-, la gent

s'esplaia amb nosaltres".

A part d'aquestes incomo-
ditats, molts come^os col-

la boradors tarn be assenya-

len com a inconvenients la

perdua d'espai de magat-

zem que els suposa guar-

dar les bosses, amb el con-

segiient perjudici economic.
El fet de no poder-les cobrar

amb targeta de credit tarn-

be els suposa rebre queixes

de la clientela, pero ells ho
justifiquen explicant que si
acceptessin pagaments amb

targeta hi perdrien diners ja
que el preu de les bosses es

una taxa i, per tant, no te
marge comercial. Addicio-

nalment, recorden que han

d'assumir de la propia but

xaca els petits furts o els er

rors que es puguin produir

en la venda de les bosses.

La majoria de comer^os col-

laboradors, pero, coincidei-

xen en el fet que vendre les

bosses de la Taxa Justa no

ha repercutit en un augment

de vendes de productes

propis, tal com I'Ajuntament

havia previst que passaria,

ja que no els ha portat nous

consumidors als seus establi-

per collaborar amb I'Ajun-

tament i vendre les bosses

taxades. Aixo ha convertit

aquests botiguers en infor-

madors accidentals i, en

ocasions, els ha col beat

i el gas; per tant, qui mes

gasta, mes paga. No es just
que qui treu una bossa de

brossa hagi de pagar igual
com qui en treu quatre. No
podem negar-nos a coope-

rar sempre que ens toquin
la butxaca".

Els comerciants, a pri-

mera linia de foe
Les consideracions al vol-

tant de la Taxa Justa prenen

una altra dimensio quan es

parla amb els comerciants.

Un total de dotze establi-
ments han optat, Iliurement,

escala, pero som els que

paguem. Tots els productes

van molt envasats per nor-

mativa. Aixo ens avoca a
acumular plastic inevitable-

ment" i, en la mateixa Ifnia:
"Als consumidors ens es difi-

cil fer una tria. Potser I'Ajun-

tament podria fer un prec al

Departament d'lndustria de

la Genera I itat per que les
empreses no generessin tant
plastic". No obstant aixo,

enmig de les critiques, tarn-

be es van fer sentir les opi

nions favorables al nou sis-

tema: "La meva opinio es la

d'una dona que al llarg de
la seva vida ha hagut de re-

ciclar molt. La brossa es un

servei com el telefon, la Hum

REPORTATGE
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Genoveva Catala

Directora de I'Agencia de Residus d

El model catala de gestio de residus es basa en la pre-

vencio i en el reciclatge, i compta amb el compromis

de tothom: administracions, sector empresarial, entitats

i ciutadania. Els ajuntaments tenen la competencia so-

bre la recollida i el tractament dels residus municipals i,

per exercir-la, han d'adoptar els sistemes de recollida

i els instruments que considerin adients. L'Agencia de

Residus de Catalunya (ARC), com a organ responsable
de la planificacio, els dona suport en I'exercici de les

seves competencies de diverses formes, mitjan^ant or-

dres de subvencio i finan^ant les infraestructures.

Es, doncs, des d'aquest punt de vista, que I'ARC es feli-

cita per la posada en marxa a Catalunya d'un sistema

de pagament per generacio de la taxa recollida d'es

combraries pioner i ambicios, la Taxa Justa d'Argento-

na, amb I'objectiu d'augmentar els Ilindars de reciclat

ge i, alhora, generar menys residus. Aixf, la ciutadania

que incorpori el prisma de la generacio de residus en

les seves decisions de compra, pagara una taxa menor

que aquells altres que abusin dels productes d'usar i

llen^ar, per posar un exemple concret. D'aquesta ma-

nera ajudem a crear consciencia del cost del servei

public de recollida i tractament dels residus, fent que
els usuaris hi contribueixin en funcio de I'us que fan del

servei; per tant, repartim la despesa fent pagar mes

a aquells que generen mes residus i a aquells que en

reciclen menys.

La implantacio d'un sistema de pagament de la taxa

de residus Iligat a la seva generacio es un instrument

mes a I'abast dels ens locals per contribuir a la gestio

sostenible dels residus en el seu ambit competencial.

Esperem, doncs, que la posada en marxa del sistema

sigui un exit, compti amb la collaboracio i el compro

mis de la ciutadania d'Argentona i sigui un exemple

per a tot Catalunya.

JL
fia que aquesta tendencia

es recondueixi.

Tambe des del govern, Con-

vergencia i Unio (CiU) es
desmarca i considera que la

taxa s'hauria d'haver ano-

menat 'Pagament per gene
racio' ja que la justicia que

propugna el nom no es del

tot certa, segons explica el

primer tinent d'alcalde, Fer-

ran Armengol (CiU): "Per mi
Taxa Justa seria que el ma-

teix servei ens costes exac-
tament el mateix i que, a

partir de les dues recoil ides,

s'incrementes el cost". No

obstant, tot i les discrepan

cies, la federacio defensa el

dret de la seva formacio a

"lluitar aquest tema" des de

dins I'equip de govern.

Pel que fa a I'oposicio, no-

mes Esquerra Republicana

(ERC) dona suport al mante-
niment del nou model. Els re-

Una opinio per cada
grup municipal
A nivell politic la valoracio
que es fa de la Taxa Justa es

diferent en cada grup mu

nicipal, fins i tot, entre els

partits que formen I'equip

de govern. Des de Tots per

Argentona (TxA), formacio
impulsora del nou sistema,

la regidora Assumpta Boba,

recorda que la taxa es un

pas mes en el proces enge-

gat pel govern anterior en

I'ambit de la recollida selec-

tiva i la reduccio de residus:

"Aquest pas preten que les
persones que fan menys re

sidus no hagin de finan^ar
la recollida dels que en fan
mes". La regidora admet

que no tothom ha entes I'es-

perit de la Taxa Justa i que
hi ha ciutadans que han op-

tat per I'anomenat "turisme

d'escombraries", pero con-

REPORTATGE
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VINEABUSCARLATEVA
TARGETA DESCOMPTE

AMB NOSALTRES

Horari:

De dilluns a divendres
de 8.30 ha 13.30 h
i del 7.00 ha 20.30 h

Dissabtes
de 8.00 ha 14.00 h
i del 7.00 ha 20.00 h

L'ultim divendres de cada mes,
degustacio dels nostres productes al carrer!

LA TEVA BOTIGA DE CONGELATS
D'ARGENTONA

Marisc

Verdures
Postres'"  "

Peix

Olis aromatics

•si^^: .-k. .A.

desencert que la defensa

del nou model s'hagi fet en

base a I'estalvi economic

que pot suposar en el rebut

de cada liar, enlloc d'inci-

dir en la necessitat de millo-

rar la recollida, la seleccio

i la reduccio de residus.

Finalment, el Partit Popular
(PP) i Agrupacio Argentona
(AA) reclamen la instal-lacio
de contenidors soterrats. A

traves d'una mocio al pie,

que no ha prosperat, els

populars han reclamat un

acord de consens entre tots

els grups municipals sobre

la gestio dels residus. Agru

pacio Argentona va mes
en I la, assegura que la taxa

no cobreix el cost del servei

i defensa que la regidora

de Sostenibilitat assumeixi,

personalment, la part defi-

citdria.*

publicans creuen que seria

pitjor fer un pas enrere pero

retreuen al govern 'manca
de pedagogia' i una aplica-

cio marcada per les presses
i la intransigencia.

La resta de grups de I'opo-

sicio en reclamen la reti-

rada sense palliatius tot i

que els separen diferencies

substancials en el discurs.

L'Entesa avisa al govern

del retraces que ha suposat

la implantacio de la Taxa
Justa en la recollida selec-

tiva i assegura que molts
ciutadans que reciclaven

ho estan deixant de fer. Per

aixo aconsellen prioritzar

la consolidacio del 'Porta a

porta' i la seva extensio a

tot el municipi. El PSC tarn-

be retreu al govern haver

estat poc pedagogic amb

la poblacio i qualifica de

REPORTATGE
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Miquel Mendoza (CiU), regidor

de promocio economica

\

planten a la pla^a Nova.

En total, mes d'una vintena

de parades de productes

frescos, alimentacio, roba i

complements.

El regidor de Promocio Eco

nomica, Miquel Mendoza

(CiU), demana paciencia
i recorda que fins fa poc

temps als paradistes que es

volien installar al mercat

d'Argentona se'ls deia que

no hi havia espai. Mendo

za assegura que I'Ajunta-

ment facilita la iniciativa

comercial pero recorda que

els botiguers tambe hi han
de posar de la seva part i

Es divendres i, per fi, veiem

el sol. L'hivern s'ha fet molt

llarg, el fred i la pluja han
boicotejat el mercat set

manal diverses setmanes

seguides. Aquestes incle

mencies fan que la Unio

de Botiguers d'Argentona

(UBA) aplaci per a mes en-
davant el balan^ dels pri
mers mesos de La Botiga al

Carrer. La iniciativa, de bra-

cet amb el Servei Municipal

de Promocio Economica

(SEMPRE), ha suposat que
Argentona compti, cada

divendres, amb una propos-

ta comercial que no nomes

preten ser atractiva per als

consumidors del nucli urba

sino que persegueix captar
clients de fora. Les parades

de productes frescos del

mercat setmanal s'han agru-

pat amb les de la pla^a de
Vendre, aquestes s'han

connectat amb les que els

comerciants de I'UBA han

disposat al carrer Gran i,

finalment, amb les de roba i

parament que els paradistes

n

La pressio de les grans superficies comercials,

la manca d'aparcament, les obres del carrer

Gran, la crisi, etc. El comerciants argentonins

asseguren que sempre han hagut de lluitar per
sobreviure. Des de fa uns mesos, el mercat dels

divendres que agrupa les parades de la pla^a
de Vendre, les de la Unio de Botiguers i les del
mercat setmanal, s'ha convertit en un bon termo-

metre del corner^ argentoni.

El comerc busca

cDoein^^s
REPORTATGE
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"Al principi, vam optar per

posar una paradeta tipus

outlet que va comportar un

cert moviment. No descar-

tem, de cara a la diada de

Sant Jordi, anar fent cam

panyes. Francament, no
s'ha notat cap increment de

vendes. Potser encara no es
coneix prou, falta informa-

cio i publicitat, a Argentona

i a fora. Cada divendres es

mou la mateixa gent."

"Sortir al carrer ha servit

per donar-nos a coneixer

mes. Hi ha gent que potser

no s'atreveix a entrar, i te-
nint la parada a fora veuen

el que tens i ho jutgen mi-

llor. S'ha notat I'increment

de vendes des que s'han

acabat les obres del carrer

Gran. Mentre van durar,

va ser un desastre. Vam

aguantar posant-hi de la

nostra part. Caldria que els

mercats s'acompanyessin
d'activitats que mimessin la

gent, que la fessin baixar."

"Nosaltres podem estar

a la placa Nova grades

a I'UBA. Quan teniem les

parades de fruita al costat,

veniem mes; ara hem notat

una davallada. S'hauria de

millorar el mercat mirant

de no perjudicar la pla^a

de Vendre. Crec que els

paradistes del mercat del

divendres hauriem d'estar

plegats. Com mes pinya,

mes es ven. Tambe podrien

tancar els carrers un dia a

la setmana com fa tothom

i fer un mercat ben gran i

guapo: vindria mes gent."

Monica Schady
Tatanet

Sion Arenas
Llibreria Papereria
Arenas

Jose Luis Pueyo
Botigueta Dol^a

Sonia Lopez
La Xurreria

"La parada de divendres

ha suposat mes publicitat

pero no s'han incrementat

les vendes. Caldria aconse

guir mes assortiment de pa-

radetes. Es una pena que al

carrer Gran n'hi hagi tan

poques. Som quatre gats. "

"Per a mi, la paradeta del

divendres es una diversio.

Fins ara, no ha anat massa

be pero tambe es cert que

ha fet molt fred. Les vendes

son les de sempre. Caldria

mes publicitat, fer coses que

cridessin a la gent, pero
aquest poble es molt seu i

el que fa falta es que vingui

gent de fora."

"Pel tipus de negoci que te-

nim no ens compensa sortir
cada setmana i, per aixo,

posem parada un cop al

mes. El creixement del mer

cat no ens ha suposat mes

vendes. Caldria que les pa

rades arribessin a la p\agd

de Vendre i no es tallessin

just davant del forn de pa.

Aixo fa que molta gent no

continuT pujant."

"Esta be la iniciativa dels

divendres pero, potser per

la novetat, hi ha poca gent i

poc augment de les vendes.

Suposo que a I'estiu creixe-

ran mes. Hi hauria d'haver

mes parades, que ocupes-

sin tot el carrer Gran, des

del principi i fins a I'Ajun-

tament. Aixi hi hauria mes

moviment."

Popy Carranza
Paradeta Mary

Popy

Tasnim
Fruta i Verdura
Tasnim

Pere Uuis Serentill
Cal Fred Congelats

L'opinio dels botiguers

REPORTATGE

aconseguir que el carrer

Gran es vegi pie: "Si no

s'omple, el que fern es tren-

car el mercat en dos". Paral-

lelament, el regidor admet

que I'entrada en vigor de

la llei Bolkestein suposara
una nova barrera: "Aques-

ta normativa ens obligara a

fer cada any una seleccio

dels paradistes en funcio de

la qualitat. Desapareixeran

els drets adquirits".

El pressupost de que disposa
aquest any I'area de Promo-

cio Economica per destinar

al corner^ es de 24.000 €.

Aquesta xifra inclou el suport

a I'UBA i les campanyes de
Nadal, del mercat munici

pal i del mercat setmanal.

L'ultima iniciativa ha estat la

de distribuir un diptic, casa

per casa, amb I'oferta dels

mercats. A mes a mes d'Ar-

gentona s'ha fet arribar a

Dosrius, Orrius i Cabrera.

No obstant aixo, I'esfor^ en-

cara no s'ha vist tradu'it en

un increment de les vendes

i els botiguers asseguren

que cada setmana es mou

la mateixa gent. Creuen

que falta oferta, publicitat
i tambe apunten petites dis
crepancies amb I'ordenacio

de les parades. Mendoza

demana confian^a: "Les

obres del carrer Gran tam

be contribuiran a millorar.

Ara la gent pot passejar
comodament i badar pels

aparadors. Hem de creure

que amb el temps pujaran
les vendes".
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taller de costura
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El cantir de I'any
Addicionalment al cantir especial de
vidre, la Fira comptara, com es tradi-

cional, amb el cantir de I'any. La pe^a „
escollida enguany es  un cantir de

bateig. Es tracta d'un exemplar amb

forma de petxina de gran carrega sim-

bolica ja que, antigament, s'utilitzava
en el baptisme, per portar I'aigua beneita a les esglesies o,

directament, a casa del nounat si es temia per la seva vida.

L'eleccio d'aquesta pe<pa coincideix amb la celebracio de

I'Any Sant Compostella, que fa preveure una gran peregri-

nacio a la ciutat de Santiago de Compostela. Justament el

simbol mes important del pelegri es la petxina.

Per saber-ne mes:
www.museucantir.org
www.vimbodi.altanet.org/museudelvidre.hp

www.paco-ramos.com

La pe^a que ha disse-

nyat Paco Ramos per la

60a edicio de la Festa
del Cantir es un model
poc habitual, de color

blau cobalt, d'aparen-

^a plana i forma de
tortell. Es posara a la

venda per 95 €, pero
nomes es podra adqui-

rir per encarrec, al ma-

teix Museu del Cantir,

ja que s'ha previst una
produccio limitada nu-

merada.

L'ofici d'artesa del vidre

ha sofert dramaticament

I'arribada de la mecanit-

zacio i de la importacio

de produccio xinesa i dels

paisos de I'est. Tot plegat,

segueix Paco Ramos, ha

convertit en testimonial la

produccio artesana: "Per
treballar el vidre vuit ho-

res, s'ha de tenir un forn

ences a 1.100 graus
durant 24 hores, ininter-

rompudament. Despres,

un cop acabada la pe^a,

s'ha de deixar rebaixar

en un altre forn, a 500

graus, durant tres o quatre

dies. Tot plegat encareix

el proces". A mes a mes
d'aquests costos, el que

realment dona valor a una

pe^a de vidre bufat es la
feina de I'artesa: "El vidre

es fracjil, crema i es peri-
llos. Es un material molt

taxatiu, no et deixa parar

durant la feina; no pots re-

flexionar. Quan comences

una pe<pa, I'has d'acabar

o no servira per a res tot
el que has fet".

Ja fa 30 anys que el Mu-
seu del Cantir encarrega

un cantir de vidre per

commemorar, cada lustre,

la celebracio de la Festa
del Cantir. Enguany el mu-

seu ha confiat novament

en I'artesa Paco Ramos,

que ja es va encarregar
del cantir del 55e aniver
sari. Ramos es mestre arte-
sa en la tecnica del vidre

bufat i treballa a I taller
del Museu del Vidre de
Vimbodi i Poblet. Explica
que li han calgut 30 anys
de professio per arribar a

crear una pe^a tan com-
plexa com el cantir que es

posara a la venda durant

la 60a edicio de la Festa.
"L'elaboracio es compli-

cada i la faig sense aju-

dants" -explica Ramos.

"A banda de bufar, tambe

es xucla el vidre per acon-

seguir I'aspecte de figura

plana". El proces de crea-

cio s'allarga gairebe una

hora i mitja per pe^a, molt
de temps per aquest tipus

de tecnica.

Tortell de vidre pel
60e aniversari

REPORTATGE
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Obert els dlssabtes
de9a14h

Abonaments mensuals i trimestrals

Pack d'hores

Servei de cangur

Panera dels tresors

Joes didactics
Sala de descans
Personal titulat
Recollida a I'escola Francesc Burniol

Local climatitzat
Festes d'aniversari

ESPAI SUPORT FAMILIAR

Tel. 93 756 17 80
C/ General Llauder, 7-9

Argentona

gestio de I'equipament. Tot

i que encara no hi ha res

decidit, l'equip de govern
ja ha manifestat, en diver-

ses ocasions, que estudia

I'opcio d'una Associacio

d'Espectadors, un sistema
de gestio que ja funciona

en altres teatres Catalans

com el Kursaal de Manre-

sa. Aquesta proposta no es
ben vista pels grups muni

cipals que, des del govern,

van iniciar el projecte de

La Sala. L'Entesa i el PSC
defensen una gestio profes

sional desenvolupada per

un organisme en el qual es-

tiguin representats el Con

sistori i, tambe, la iniciativa

privada.

La inauguracio de La Sala

podria tenir Hoc la segona

quinzena de novembre. A

mes, es molt probable que

I'espectacle s'ofereixi tots

dos dies i, fins i tot, en dues

funcions cada dia. Esta clar

que I'organitzacio no vol

quedar-se curta davant la

gran expectacio que pot
provocar I'obertura del tea

tre. De fet, esta previst que

dalt i darrere de I'escenari

s'hi moguin prop de 500
participants.

A mes a mes de les obres

per enllestir I'equipament i

I'organitzacio de I'especta

cle inaugural, el Consistori

te un tercer front obert: la

Mentrestant, el Consistori ja

ha comen^at a treballar en

I'organitzacio d'un especta-

cle inaugural que impliqui
totes les entitats culturals de

la Vila. Amb aquest objectiu,
el passat 14 de mar^, la re-

gidoria d'Actes Culturals va

convocar els representants

d'aquestes entitats per pre-
sentar-los el projecte d'inau-

guracio. La Direccio Artistica
d'aquest muntatge s'ha en-

carregat a I'actor argentoni

Quim Capdevila: "Que mi-

llor que la participacio sigui
de les entitats abans que d'al-

gu de fora. La Sala estava

molt arrelada a Argentona i

cal que, entre tots, en tornem

a engegar el motor".

L'equip de govern ja no
vol esperar mes temps i ha

decidit posar fil a I'agulla
per inaugurar La Sala. En

breu, comen^aran els tre-

balls imprescindibles per
a I'obertura d'un teatre,

que consistiran a construir
un sostre acustic sobre la

platea, installar un telo

tallafocs i insonoritzar les

portes laterals. Tambe es

creara un pont de Hum que

es dotara de I'escenotec-

nia minima per permetre la

realitzacio d'espectacles.

Esta previst que aquesta
obra tingui un cost total

de 360.000 €, dels quals
230.000 vindran de mans
de la Generalitat.
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u pressupost sense compromis:
siautomatismesargentona@gmail.com | Mobil: 690 209 327 | Fax: 93 756 18 54

Basculants
Correderes
Ballestes
Seccionals
Batents
Peatonals
Enrollables

Fabricacio de tot tipus de portes metalliques-

Automatismes per a portes i persianes
Comandaments a distancia

Sistemes de seguretat

Servei a empreses, botigues, particulars
Manteniment de comunitats

SIAUTOMATISMES ARGENTONA

Dissabte,  dia
24 d'abril

•A les 19 h,
al Museu del
Cantir,  INAU-
GURACI6 DE
L'EXPOSICl6
DE LES OBRES
DELS ALUMNES DE L'ESCOLA-TALLER DE CE-
RAMICA D'ARGENTONA. En aquesta mostra,
es podran apreciar els treballs en cerdmica
realitzats pels alumnes mes menuts de I'Esco-
la-Taller del Museu del Cantir.
Organitza: Museu del Cantir.
•A les 22 h, al salo de Pedra, En blanc i
negre, a carrec de la companyia Miralls
Poetics. ESPECTACLE POETIC de petit format
sobre I'obra de Joan Carles Gonzalez Pujalte
i de Lola Casas.

Diumenge, dia 25 d'abril

•D'l 1 h a 14 h, a la pla^a Nova, 3a MOS-
TRA-FIRA D'ENTITATS CULTURALS D'ARGEN
TONA, fira expositiva de les activitats propies
de les entitats participants.

•A les 12 h, a la pla^a Nova, SARDANES
amb la Cobla Ciutat de Manresa.

•A 2/4 de 6 de la tarda, a la pla^a dels
Geganters, sortida de la CERCAVILA fins a la
pla^a Nova.

•Seguidament, a la pla^a Nova, actuacio
de I'ESBART DANSAIRE d'Argentona, dels
grups de COUNTRY i de SALSA del Centre
Parroquial, amb Fl DE FESTA pie de so i Hum
a carrec dels Diables d'Argentona.
Organitzen: regidoria d'Actes Culturals i Consell
d'Entitats Tradicionals d'Argentona. Collaboren:
escoles Bernat de Riudemeia i Les Fonts.

Dilluns, dia 26 d'abril

•Durant tot el mati, a I'lnstitut d'Argentona,
TALLERS DE DINAMITZACI6 LECTORA dirigits
als alumnes de 2n d'ESO.
Organitza: regidoria d'Actes Culturals.1

Divendres, dig 23 d'abril, Santjordi

•Durant tot el dia, a partir de les 8 h, pels
volts de la pla^a Nova, VENDA DE LUBRES,
a carrec de les Ilibreries Casabella i Arenas,
d'Argentona.

•Durant tot el mati, a I'lnstitut d'Argentona,
TALLERS de
•Maquillatge: les  talleristes  explicaran

alguns trues i tecniques de maquillatge
i, en acabat, es posaran en practica els
coneixements apresos.

•Complements: taller  per  aprendre a
fer complements creatius amb material
reciclat, com ara pasta de paper, botons,
tecles, etc. que serviran per crear anells,
arracades i molts altres complements.

•Malabars:  iniciacio a tota mena de
malabars,   plats   xinesos,   diabolo,
pilotes, batalla d'equilibris, monocicles,
hulla hop i un munt d'activitats mes!

Organitza: regidoria de Joventut, a traves del Punt
d'lnformacio Juvenil (PU) i del Casal de Joves.
•A les 18 h, al salo de Pedra, LLIURAMENT
DE PREMIS DE LA XXVII MOSTRA UTERARIA
D'ARGENTONA, amb  I'acompanyament
musical d'alumnes  de I'Aula de Musica
d'Argentona.
Organitzen: regidoria d'Actes Culturals i Grup de
Fotografia d'Argentona, seccio del Centre d'Estudis
Argentonins Jaume Clavell.
•A les 19 h, a la casa Gotica, INAUGURACI6

DEL 4T FESTIVAL DE FOTOGRAFIA ALFONS
GUELL amb I'exposicio de fotografies Urban,
de Javier Gonzalez. El mateixartista exposara
a I'antic aparador de I'Alfons Guell.

Parallelament, als dos laterals exteriors de La
Sala, hi haura una exposicio de fotografies
del Grup de Fotografia d'Argentona.
Organitza:  Grup
de Fotografia d'Ar
gentona, seccio del
Centre   d'Estudis
Argentonins Jaume
Clavell.

• A les 20.30 h,
al salo de Pedra,
Obre la porta a
les paraules, lC-
TURA DRAMATIT-
ZADA DE TEX-
TOS de diferents

estils, per part dels participants
de I'Aula d'Escriptura Literdria.
Organitza: regidoria d'Actes Culturals.

dia  22Dijous,
d'abril

Els dimarts i dijous, del 6 al 22 d'abril

•CURS DE COMIC, a carrec de I'equip de
la revista Le Potage. A la sala d'Estudis del
Casal de Joves, els dies 6, 8, 13, 15, 20 i
22 d'abril, de 18 h a 19.30 h. A partir dels
12 anys. Inscripcions al telefon 93 797 49
00(extensi6 216).
Organtizen: regidories  d'Actes  Culturals  i  de
Joventut.

Divendres, dia 16 d'abril
•A les 20 h, al salo de Pedra, PRESENTACI6
DEL LUBRE Boira, de Rosa Vila.
Organitza: Centre d'Estudis Argentonins Jaume
Clavell. Collabora: regidoria d'Actes Culturals.

Dissabte, dia 17, i diumenge, dia 18 d'abril

•FESTA DE L'ESPORT I DE LA CULTURA
•Dissabte, mati i tarda, i diumenge, mati, a
la pla<;a Nova, EXHIBICIONSIAQUACIONS
per part de les diferents entitats esportives i
clubs del poble.

•Diumenge, de 10 h a 14 h, a I'avinguda
de Puig i Cadafalch, ACTIVITATS A L'ENTORN
DE SANT JORDI:
•Uibreria Arenas, venda de Ilibres i altres

activitats per a nens i nenes.
•Uibreria Casabella, venda de Ilibres i

toilers de pldstica, toilers de contes, etc.
Organitzen: regidories
d'Esports i d'Actes
Culturals.

Programa de les activitafs de Sant Jordi 2010

SANTJORDI 2010
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Pizzes
trepa
tes ar
morza

peritiu
Dinars

Horari:
8.30ha15h
18.30ha23h
de dilluns a diumen

01 Barcelona, 5

Tel. 93 797 28 36
08310 Argentona
pepe.ronipizzeria@gmail.com

vezoni
ist^ena

Aquest Sant Jordi Rosa Vila (Mata-
ro, 1948) presenta la seva prime-

ra incursio a la novella. A Boira

I'autora narra el periple d'una

dona exiliada a Fran^a arran de

la Guerra Civil. Vila va descobrir

aquest personatge real en una con-

versa entre amigues en un bar de

Paris: "Sempre m'han agradat les

iaies i jo em proposava recollir la

memoria historica dels que van de-

sapareixent. De fet, formo part de

la generacio dels nets de la guer

ra". La idea va anar prenent forma

i, el 2004, va fer-se amb I'accessit

del premi literari Ciutat de Molle-
russa. Tot i aixi, Rosa Vila ha seguit

depurant el text fins a enllestir I'edi-

cio que publica ara: "Vaig impo-

sar-me el repte de construir la pro-

tagonista a traves de les veus dels

altres personatges. Tenia por que

aquest recurs conver^s el text en

feixuc pero els que I'han llegit s'hi

enganxen". Tal i com revela la con-

traportada del Ilibre: "Es la historia
d'un autor en busca de I'anima de

la seva protagonista. D'una Boira

o dues? Nomes el lector podra de-

cidir si les ha trobat".

Fa novctat dc casa

Monica Rebull (Llibreria Casabella)
recomana Maldito Karma, de David

Safier. Cansada de I'allau de titols

de novella negra que arriba dar-

rerament a les Iliberies, la Monica

aposta per un Ilibre divertit i surrea-

lista sobre el secret de la felicitat.

Sion Arenas (Llibreria Arenas) re-
coma na El Simbol Perdut, de Dan
Brown. El darrer Ilibre de I'autor

del Codi Da Vinci es una aposta

segura per qui vol regalar literatu-

ra i que, de ben segur, arribard a

molta gent.

Els l!!bretcrs
reccmanen

SANTJORDI 2010
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Per saber-ne mes:

-www.museuetnologic.bcn.es

-Verges, Xavier. Mosaico Papu.
Editorial Nausicaa, 2007

a malaria

havia fet estralls en el seu

organisme i els metges van

desaconsellar que hi tornes.

Va costar-li uns quants anys

recuperar-se de Tenyoran-

^a que li causava el record

d'lnawaia. Potser no se'n va

sobreposar mai...

ra de les ONG, tal com les
coneixem actualment.

Parallelament a la tasca

missionera, la trajectoria de

Verges tambe va quedar

marcada per una curiositat

inesgotable. Anava a tot
arreu amb una camera foto-

grafica i una Ilibreta en que
prenia notes de les seves
converses amb els natius. El

material que va anar recopi-
lant s'ha convertit en un fons

extraordinari per a Testudi

antropologic que es pot tro-
bar avui a I Museu Etnologic

de Barcelona.

Tot i que va fer visites pun-

tuals a Argentona, que es

convertien en tot un esdeve-

niment local, el pare Verges

va quedar-se a Papua qua-
ranta anys, fins el 1986.

De fet, hauria volgut morir

alia, pero quan aquell any

va sortir cap a Catalunya no

sabia que s'acomiadava per

semre de Tilla:

decades la poblacio d'lna-

waia, romangues entre els

mekeos durant gairebe la

meitat de la seva vida.

Els missioners que

van arribar despres

d'ell el descriuen com

un home alt, afable,

una mica timid, que

buscava la solitud. Ver

ges, pero, tambe des-

tacava perque era una
persona culta, dotad

per a les llengues -pa

lava amb sorprenent flu

desa Tangles, el frances,
el mekeo i el roro- i que,

al mateix temps, posseia una

extraordinaria pericia en el

camp de la tecnica: tan

aviat reparava un motor die-

sel com aixecava una casa

de xapa galvanitzada. Du

rant la seva estada a Papua,

va aixecar una esglesia, un

hospital i una escola, en

part, grades al suport dels

Amies del pare Verges, una

entitat argentonina precurso-
Fotografies cedides per Xavier Calvo

al seu destf, sino que tambe

va haver de retraced ir en el

temps. El Hoc on va arribar

podia doblegar la mes ferria
de les voluntats: al caracter

dels natius (uns cops sol-licit,

d'altres cruel, sempre impre-

visible) s'hi unien tota classe

de malalties, aixi com I'ame-

na^a de les serps, les aigues

pestilents, la pluja infinita o
els camins intransitables. Tot

plegat no va ser obstacle

per que Verges, Tunic home

blanc que va habitar durant

El 1945, un cop firmat I'ar-

mistici entre els Estats Units i

el Japo, la congregacio del

Sagrat Cor va buscar volun-

taris a tot Europa per prosse-
guir la tasca dels missioners
a la provincia francesa de

Nova Guinea. Entre els pri

mers a respondre a la crida,

s'hi trobava un jove sacerdot

catala, Xavier Verges.

El pare Verges no nomes va
haver de fer un viatge de

tres mesos en vaixell, traves-

sant el globus, per arribar

El proper diumenge, dia 2 de maig, el Museu Etnologic de Barcelona homenat-
jara el missioner del Sagrat Cor Xavier Verges (Argentona, 1917 - Martorell^
2004) per la seva contribucio en la formacio de les colleccions del Museu.

T • ^^^|fc
t i I >  * • ^• ^ i"^ ;",s ,\i I .^'

^^.^^*

EL PERSONATGE
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text
Margarida Colomer

Joan de Borbon i visque in-

tensament la pugna entre el

comte de Barcelona i el ge

neral Franco per restablir

la monarquia a Espanya.

En la clandestinitat amb
que s'havia de moure's tot

moviment politic alie a la
Falange Espahola Tradicio-
nalista y de la JONS, lide-
ra els monarquics liberals

Catalans. Els monarquics

com el mateix Josep Mila
i Camps -comte del Mont-

seny- i aixi com Darius Ro
meu s'aplegaren en sectors

de I'antiga noblesa barce-

lonina agrupats a I'entorn

de la duquesa de Santan-

gelo. Pretenien que com a
consequencia de la finalit-

zacio del conflicte, es pro-

duis una rapida restauracio

de la dinastia d'Alfons XII.

i la primera emissora de ra

dio de I'estat espanyol... i

la seva gran intervencio en
I'Exposicio Internacional de

I'any 1929, per la qual fou
agraciat amb la grandesa

d'Espanya unida a la seva

baronia.

Com a monarquic encap-

^ala el moviment civil de
suport als militars sol leva ts

el 1936. La connexio entre

la fraccio de I'exercit com-

promesa a Catalunya en

el cop militar i els elements
civils es va fer la darrera

setmana del mes de juny de
1936 i la reunio es va tenir
en la seva mansio del Viver

a Argentona. Van assistir-hi

els en lla^os militars, acom-

panyats, cada un d'ells, de

cine dels caps oficials del re
giment o Institut armat a que

pertanyien.
Despres de la guerra civil
fou  conseller  privat  d'en

esdeveniments histories de

la capital catalana en la
primera meitatdel segle XX.

Fou regidor del Consistori
Municipal barceloni I'any
1920 i el 1924, durant el
regim dictatorial de Primo
de Rivera, assumi la carte-

ra de cultura de la Manco-

munitat de Catalunya, de la

qual tambe en fou sotspresi-

dent i es dedica a contribuir
a la dissolucio d'aquesta

institucio. Va ser alcalde

de Barcelona entre 1925 i
1929, realitzant projectes
urbanistics de gran valua:

perllongacio de I'avingu-

da de la Diagonal fins a
Esplugues de Llobregat,
urbanitzacio de la pla<pa
Catalunya, inici de la zona

franca del port, primera

campanya contra el barra-

quisme, cobertura de la via

ferria del carrer Balmes, es

va inaugurar el metropolita

A Argentona tenim el carrer

Baro de Viver, un dels mes

distingits i de tradicio, sobre-

tot pel que fa a I'establiment
dels estiuejants a la vila. El
seu nom en realitat es Da

rius Rumeu i Torrent. El titol

de baro I'obtingue el 1901
com a diputat provincial per

Mataro i president de la
Diputacio de Barcelona. Es-

tudia dret i es dedica a les
empreses familiars entre les

quals destacarem "Ciments
i Cal^ Freixa", les finances i

naturalment la politico.

La fidelitat monarquica de
la nissaga dels Rumeu ha
perdurat inalterablement

fins als nostres dies i tingue

el seu maxim exponent en
el segon baro de Viver, Da

rius Romeu i Freixa (1886-
1970) afiliat a la Unio Mo
narquica Nacional des de

1919, i tingue una llarga
intervencio politico en els

Baronia de Viver. Ed. Fabert (MASMM, Colleccio F. Enrich)

LESPITLLERA HISTORICA
DEL CENTRE D'ESTUDIS ARGENTONINS
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Si es vol ampliar informacio, es pot dirigir el lector a

http://www.argentona.cat/index.php?mod=Noticies&id=799.

La Generalitat subvenciona el
canvi d'antena a les liars que no
reben be el senyal de televisio

La Generalitat subvencionard amb un maxim de 200 €

aquelles liars que es vegin obligades a fer canvis d'antena

per poder rebre correctament el senyal de Televisio Digital

Terrestre (TDT). A Argentona, aquest problema afecta es-

pecialment les urbanitzacions de Can Cabot, Can Raimi i

Les Ginesteres, nuclis on hi ha les anomenades "zones fos-

ques" que eviten que el senyal digital de televisio hi arribi
correctament. El formulari de sollicitud estd disponible a
I'adreca www.gencat.cat/governacio-ap/stsi/ict/models/

Formulari SAT-TDT 2010.doc

Si es vol ampliar informacio, es pot dirigir el lector a
www.argentona.cat/index.php?mod=Noticies&id=785

perficie de 3,9 hectdrees i
una capacitat per construir-

hi 195 habitatges, 106
dels quals tindran diferents
regims protegits. El sector,

a mes, combinard els usos

residencials amb els comer-

cials i d'equipament. La

tipologia d'equipament es

decidird en un proces par-

ticipatiu amb els veins del
Cros, tot i que ja s'ha parlat

de la construccio d'un centre

cfvic i d'un pavello esportiu.

Quant al calendari de les
obres, es preveu comen-

Car les primeres actuacions

durant el primer semestre

del 2011 i es calcula que
s'acabaran el 2012. El cost

de I'operacio s'estima en 5

milions d'euros.

El 12 de mar^ es va consti-

tuir el Consorci que desen-

volupard I'Area Residencial

Estrategica (ARE) del veinat
del Cros. El nou organisme
estd format, a parts iguals,

per I'ajuntament d'Argento-

na i per I'lnstitut Catald del
Sol (INCASOL). Els tres re-
presentants del municipi son

I'Alcalde, Pep Maso; el re
gidor d'Urbanisme, Xavier
Collet; i un tecnic municipal.

Les funcions del Consorci

seran coordinar I'actuacio,

redactar-ne i executor els

projectes d'urbanitzacio i

d'infraestructures necessaris

per al desenvolupament, i

establir-ne els criteris i me-

canismes de finan^ament

corresponents.
El nou veVnat tindra una su-

L'ARE del Cros comenca a
caminar
El nou veVnat tindra una superfkie de 3,9
hectdrees i una capacitat per construir-hi 195
habitatges, 106 dels quals tindran diferents
regims protegits.

diversos mitjans de comuni-

cacio es van fer ressd de la

sentencia ja que aquesta re-
flectia que I'unica prova tan

gible de la contractacio del
programa informatic era un

tovallo de paper: "(...) del

referido contrato, no existe

documentacion escrita mas

que el pa pel de servilleta
que se aporto a I acto de la

vista en justificacion de su

existencia -, no ha sido ne-

gado ni por el Alcalde de
la corporacion (...) ni por el

regidor de la referida cor
poracion que lo concerto

verbalmente".

El Jutjatde Primera Instdncia
numero 1 deMatarovaeme-

tre una sentencia, el passat

4 de febrer, en que condem-

nava I'ajuntament d'Argen-

tona a pagar 2.878,50 € a
I'exinformdtic municipal per

a la realitzacio d'un progra

ma informdtic. L'equip de

govern soste que es negava
a pagar vetllant pels inte-

ressos generals, ja que la

feina encomanada no s'ha

enllestit. Per la seva banda,

els grups de l'oposicio re-

treuen a I govern haver con-

tractat el projecte informatic

de manera irregular. De fet,

Un jutge condemna I'Ajun-
tament a pagar les factures
de I'exinformdtic municipal
L'equip de govern es negava a pagar perque el
programa informdtic que havia de fer el tecnic no
estd acabat. L'oposicio critica la manera com es
va contractor el projecte.

bre els usos de la biomassa,

que podria contribuir a pal-

liar el deficit energetic ac
tual, ja que es una materia
primera renovable, barata i

relativament neta.

Les ponencies es poden consultar al
web del Consell Comarcal del Ma-
resme, www.ccmaresme.cat.

El divendres, dia 12 de
mar^, es va celebrar al salo

de Pedra una Jornada tecni-

ca sobre la biomassa com

a materia primera energeti-
ca i les aplicacions que pot

tenir tant en installacions

publiques com particulars,

sobretot tenint en compte

que els boscos del Mares-

me i del Valles Oriental son
grans productors naturals

d'aquesta font d'energia.

Una setantena de persones,

entre teenies, propietaris
forestals, regidors de medi

ambient, ADF, jardiners i

enginyers, van seguir amb

interes les explicacions so-

El salo de Pedra acull una
Jornada sobre la biomassa

COSES DE LA VILA
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Tel. 93 797 46 23 E-mail: forma.tgim@gmail.com
Passatge de les Escoles 2-4 (al costat de les Escoles Bernat de Riudemeia)L

Nosaltres
sabem com fer-ho!!

Novetat:

KICKBOXING-FULL CONTACT

A partir de I'abril

NO TANQUEM AL MIGDIA.

A partir de finals de

juny, CURS INTENSIU DE
DEFENSA PERSONAL PER

A DONES. Places limitades.

HAS DE REDUIR PES?

ESTAS ESTRESSAT?

VOLS MILLORAR LATEVA FORMA FISICA?

VOLS AUGMENTAR LA TEVA SALUT?

L

gratui't i aptes per a totes les

edats. Aquesta primera ruta

va permetre els participants

coneixer algunes de les fonts

d'Argentona, com la font del

Gavatx, la font dels Casta-

nyers, la font del Castanyer

de Can Cabot, la font d'en

Quico i la font del Roure.

Les properes Caminades

Populars que hi ha previstes
passaran pels entorns dels

vei'nats de Llado, de Madd i

del Cros, el 20 de juny; pels
ve'i'nats de la Pujada i de

Sant Jaume de Traid, el 26
de setembre; i, pels entorns

del veinat de Pins, el 19 de
desembre.Totes les sortides

arrencaran a dos quarts de

deu del mati de la pla?a
Nova.

Participants de la primera caminada pels entorns del veTnat de Clara.

Prop de 80 persones vanla primera de les  quatre

participar, el passat 21 decaminades populars que la

mar^, en I'excursio que varegidoria d'Esports  propo-

recorrer el vei'nat de Clara,sa enguany, amb cardcter

•f

La regidoria d'Esports engega les
Caminades Populars

La Penya
Barcelonista
celebra
el40e
aniversari
La Penya Barcelonista d'Argen-

tona esdevindrd el centre del

barcelonisme en el 40e aniver

sari de I'entitat. La celebracio

es fard coincidir amb la XVIII
Trobada de Penyes Barcelo-

nistes del Maresme que tindrd

Hoc a Argentona el dissabte

dia 29 de maig. Previsible-

ment, totes dues celebracions

transcorreran enmig d'una

gran expedacio medidtica, ja

que faltaran nomes dues set-

manes abans de les eleccions

del Bar?a i aixd les converteix

en un escenari ideal per als

candidats a la presidencia.

COSES DE LA VILA
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Cartell promocional de I'exposicio,
obra de I'artistajosep Serra

Coincidint amb la segona
onada de consultes sobira-

nistes, el 28 de febrer passat,

I'entitat Argentona pel Dret a

Decidir va organitzar I'expo

sicio 13D, jo tambe vaig vo
tar. La mostra oferia un recull

del material grafic i propa-

gandistic que I'entitat havia

editat amb motiu de la cele
bracio de la consulta popular

sobre la independencia de
Catalunya que va tenir Hoc

a Argentona, el 13 de de-

sembre de 2009. L'exposicio
tambe mostrava fotografies

preses durant la campanya

informativa i el mateix dia de
la consulta. L'entitat ha cedit

bona part d'aquest material

a I'arxiu municipal per que

es pugui consultar.
Si es vol ampliar informacio, es pot dirigir el lector a
www.argentona.cat/index.php?mod=Noticies&id=786

13D^ jo
tambe vaig
votar

Un cop s'efectuY el trasllat

del cos de Policia Local,
I'espai que quedara Iliu-

re a la planta baixa de
I'Ajuntament tarn be es

transformara: s'adequara
per installar-hi una Oficina

d'Atencio al Ciutada.

despatxos, armer, arxiu,
magatzem, menjador i vesti-

dors masculins i femenins in

dependents. Les obres s'han

adjudicat a I'empresa cons-

tructora CORPIMO, SA, per
un import de 580.541,45 €
(IVA incite).

Les obres de la nova seu de

la Policia Local d'Argento-

na (carrer de Ramon Par,

4) van comen^ar el passat

mes de mar^ i es preveu

que durin quatre mesos.

El nou espai, de 400 m2,

es distribuira en dues sa

les de seguretat, una sala

de reunions, una Oficina

d'Atencio al Ciutada, tres

Comencen les obres de la nova seu de la
Policia Local

ra: "Les entitats van enten
dre que estem en una situa

cio econdmica dificil que
ens obliga a reestructurar
la programacio de festes i

actes culturals. El Consell

va arribar a la conclusio

que les festes tradicionals

s'havien de mantenir amb

la mateixa estructura i que,

per tant, s'havia de suprimir

la Temporada que, tot i es-

tar consolidada, no es una

tradicio". Ara, I'objectiu

de la regidoria es mantenir
I'oferta cultural malgrat la

suspensio del cicle.

tornar a convocar el 2012

i no se'n deixi perdre cap

mes edicio. Segons el re-

gidor d'Esports, Robert

Subiron, "es preferible ser

sensats i aturar-se a temps

per recomen^ar activament
d'aquf a dos anys, abans

que presentar una propos-
ta deficitaria que duria a la
devaluacio del Festival".

Per la seva banda, la re-

gidora d'Actes Culturals,

Miriam Agama, explica

que la decisio de suprimir

la TMD es va acordar en el

Consell Municipal de Cultu-

La delicada situacio de les
finances municipals han

portat a I'equip de govern

a suspendre la celebracio

d'enguany de I'Argimto

na i, tarn be, de la Tempo-

rada de Teatre Musica i

Dansa (TMD). Pel que fa
al festival internacional de

gimnastica, la decisio s'ha

pres conjuntament entre el

Consistori i I'Associacio

Gymjang, coorganitzadors

de I'esdeveniment. La vo-

luntat de totes dues parts

es aconseguir que aquest
certamen bianual es pugui

La crisi obliga a suspendre
I'Argimtona i la TMD

COSES DE LA VILA
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tUfflU?
http://www.argentonacomunicacio.c

La  nevada que collapsar  Ca

unya el 8 de marc tambe va

ectar Argentona. El temporal

obligar  a tallar carreteres

'acces a les urbanitzacions i
a deixar sense corrent, fins a

res dies, alguns veins de les Gi-

nesteres. Pero la neu tambe va

deixar imatges de postal que

alguns argentonins van enviar

a radio@argentona.cat

Podeu veure mes fotos a

La neu arriba a Argentona

Si es vol ampliar informacio, es pot dirigir el lector a www.argentona.cat/index.php?mod=Noticies&id=783

satisfet: "S'ha lluitat per que
Argentona tingui unes infra-

estructures ferroviaries del

segle XXI, una linia soterra-

da en un 90% al pas del mu-

nicipi, que respecti el medi

ambient i que garanteixi el

minim impacte paisatgistic
i sonor. No oblidem que el

primer plantejament de linia
malmetia una part important
del marge esquerre de la

Riera i que hem aconseguit

capgirar els planols".

de Riudemeia i el veinat de
Pins, a la part nord del mu-

nicipi, quedava notablement

trossejada, amb les modifi
cacions que s'han aprovat es

preserva I'entorn de diverses
masies. A mes, a la part sud,

el tracat redefinit s'acosta

mes a la riera d'Argentona i,

per tant, permet deixar sen

se afeccio mes territori, tant

de sol agricola com d'indus-

trial. El regidor d'Urbanis

me, Xavier Collet, es mostra

A primers de mar^, la Co-

missio d'Urbanisme de Bar

celona (CUB), dependent de
la Generalitat de Catalunya,

va aprovar les allegacions

que I'ajuntament d'Argen

tona havia plantejat sobre

el tra<;at de la futura Linia
Orbital Ferroviaria (LOF) per
aconseguir preservar I'en

torn natural i paisatgistic de

la Vila. Si amb la primera
proposta de la Generalitat

I'area compresa entre la vail

La Generalitat aprova les aMegacions
d'Argentona al tracat del tren orbital
Les modificacions aprovades preserver! I'entorn de diverses masies i, a la
part sud, s'acosten a la Riera salvant mes territori agricola i industrial.

Primer
volum de la
'Geogrofia
Literdria
dels PaYsos
Catalans7

L'escriptor argentoni Llorenc

Soldevila ha presentat el
primer volum de la Geogra-
fia Literario dels Pa'fsos Cata

lans. Aquest primer dels deu

volums que es previst que
tingui I'obra completa esta

centrat en la produccio lite-

raria de les comarques bar-

celonines. Soldevila es Doc

tor en Filologia Catalana,

professionalment es dedica

a la docencia a la Universi-

tat de Vic i es vicepresident

del Centre d'Estudis Argen-

tonins Jaume Clavell. El seu

camp d'estudi

s'ha centrat

en la Nova

Can^o cata
lana i en les

obres de Ja-

cint Verdaguer,

Josep Pla, Mer-

ce Rodoreda,

Agusti Bartra,

Miquel Marti Pol
i Baltasar Porcel.

COSES DE LA VILA
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argentona@cdc.cat
www.ciu.cat/argentona

contacte

Anem fent cami

les accions dutes a terme

i, tot i que de vegades no

compartim inicialment al-

guna proposta dels nostres

companys de govern, a ells

de ben segur que els passa

el mateix amb alguna op-

cio nostra. Es dins I'equip

de govern on hem de bus-

car els punts de trobada i
aixf ho hem fet fins ara. Si
un dia aixo no fos possible,

deixarfem el Govern.

ciacio del Conveni amb el
personal de I'Ajuntament,

conveni que es negociava
des de 2003; i, de I'altra,
que estem treballant per es-

tablir el model de gestio de
La Sala, perque volem que

el dia de la inauguracio en
marqui I'inici d'un funcio-

nament estable i no que si

gui un acte de propaganda

que ens recordi el del maig
de 2007. Parallelament,
continuem treballant per

trobar la millor solucio per
a Can Doro i La Velcro.

Com deiem mes amunt,

aquest govern va fent camf

i CiU en forma part activa.

Formar part activa d'un

govern vol dir participar
en la presa de decisions i

corresponsabilitzar-se  de

ponents al pla d'inversions

de I'Ajuntament com son

la nova seu de la Policia
Local, el cobriment de les

pistes de les escoles Bernat

de Riudemeia i Francesc
Burniol, I'acabament de les

obres de La Sala, el comen-

^ament de les obres de la
piscina municipal, passat

I'estiu, entre d'altres, per

citar els projectes mes im-

portants.

No nomes avancem en
obra civil. Tambe fern camf

en altres afers que no tenen

tanta visibilitat de portes en-

fora de I'Ajuntament, com a

minim de forma immediata.

Aquf haurfem de destacar
dues fites importantfssimes:

d'una banda, que hem arri-

bat a un acord en la nego-

Anem fent camf. Si en

I'ultim numero del Cap de
Creus parldvem de I'acaba-

ment de les obres del car-

rer Gran, avui ja podem

parlar de I'inici de nous

projectes: els uns, finan-

9ats pel nou Pla Zapatero
-noves instal-lacions per a

Serveis Socials, condicio-

nament de la font Picant,

quadre electric de la zona

del Baro de Viver, capta-

dors d'aigues pluvials als
dos extrems del carrer del

Dr. Vintro, millores en les

diverses instal-lacions es-

colars-; els altres, corres-

tots@totsperargentona.org
www.totsperargentona .org

contacte

hipotecant el futur dels nos-

tres fills I nets pensant que
ja s'ho faran. El futur d'ells

depen de nosaltres, aquf i

ara! Es tracta d'aconseguir

que Argentona sigui una vila

sostenible, reduint la quanti-
tat de brossa i reciclant-la al

maxim. Aquest es el camf!

Amies, fent, fern un gran po-

ble!

cal estar motivat a fer-ho.

Pagar menys ja es un bon

motiu, perd els mitjans de

comunicacio ja ens donen

prou informacio per motivar-
nos a generar menys brossa:

les alarmes mundials estan

disparades; els abocadors

estan plens i cal incinerar,
fet que provoca un augment

de I'efecte hivernacle; els po

litics mundials sembla que hi

posen poques ganes (recor-
dem Davos), perd aquf tenim
representants politics que no

estan disposats a seguir-s'ho

mirant, com si la cosa no

anes per a nosaltres, i que

volen collaborar a canviar

la tendencia.

No tenim dret a continuar

destruint el nostre entorn com

si no hagues de passar res,

dencia la nova forma de pa

gament: en primer Hoc, que

cada unitat familiar pagui

per I'eliminacio de la brossa

que genera; en segon Hoc, si

es vol pagar menys, caldra

produir menys residus. Per
tant, es una taxa democrdti-

ca participativa, en el sentit

que no es tracta de penalit-

zar a tothom a pagar els ex-

cessos dels demes sino que,

respectant la Ilibertat de ca-

dascu, es pagui (collabori)

en funcio de la generacio de

residus de cada liar. Es aquf

on radica la justicia que im-

parteix la taxa: tant generes,

tant pagues.

Com tots sabeu, es molt diff-

cil canviar d'hdbits, sobretot

si entenem que ens hi volen

obligar. Per canviar d'hdbits

Des que va comen^ar el pe-

riode de prova del nou siste-

ma de pagament per gene-

racio de residus, vam voler

comprovar fins a quin punt

implicaria un augment de

I'import de la taxa. Ara sa-

bem (no creiem) que tant les

families com els come^os

poden reduir I'import de la

taxa de la brossa en un 20%

respecte del 2009. Es un re-

sultat obtingut despres de sis

mesos d'experimentacio.

Evidentment, per aconseguir-
ho cal canviar els habits que

tenim quant a la brossa que

generem. Aquf es on fa inci-

La justicia de la taxa i la sostenibilitat del municipi
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Tel.: 667 182 993
argentona@socialistes.cat

http://argentona.socialistes.cat

contacte

els esforgos a millorar la

conscienciacio ciutadana i

a fer campanyes de reduc

cio de deixalles. Nomes

aixi podrem consolidar un

bon sistema i assolir els

objectius del nostre com-

promis amb la millora del
medi ambient.

sentit, la Taxa Justa obre

una porta per mantenir-se'n
al marge, ja que aquest

nou sistema de pagament

generara la picaresca

d'aquells que, per estalviar-

se la compra de les bosses,

llan^aran la seva brossa

als municipis veins, com

ja esta passant en aquests

moments.

La recollida porta per por
ta s'ha demostrat que es la

millor manera per fomentar

el reciclatge pero, a Argen

tona, encara pot millorar

ampliant el nombre de per
sones que el practiqui. Per

aixo reclamem I'aturada

del sistema de pagament
de la Taxa Justa i la torna-

da al sistema tradicional i,

a partir d'aqui, posar tots

no garanteix la millora del
reciclatge i no aprofundeix

en la reduccio de les dei-

xalles que generem, que

son els dos objectius que

hauriem de perseguir a Ar

gentona.

Aquest sistema no nomes
no aporta solucions, sino

que pot provocar un pas
enrere en la politico de re

ciclatge a la Vila perque,
malgrat que som molts els

que estem reciclant correc-

tament, encara hi ha molta

gent que no esta suficient-

ment conscienciada per

fer-ho.

Si el reciclatge a Argento
na te algun problema es la

gent que encara no n'esta
conven^uda i, en aquest

El nou sistema de paga-

ment de la taxa per reco-

Ilida d'escombraries que

el govern s'entesta a ano-
menar Taxa Justa, com si el

nom fes la cosa, s'esta im-
plantant a Argentona amb

mes pena que gloria, com

hem pogut comprovar els

ciutadans de la Vila.

Des del PSC, tot i que hem
donat suport a totes les me-

sures per millorar la reco-

Ilida selectiva, aquest cop
ens manifestem contraris

al canvi de sistema de pa-

gament perque, per si sol,

Aturem la Taxa Justa per millorar el reciclatge

Dijous, de 12 h a 13 h
1 r pis de I'Ajuntament Veil

2n despatx a la dreta
Tel.: 667 182 992

info@lentesa.cat
www.lentesa.cat

ajudar les persones d'edat

avan^ada amb estretors eco-

nomiques, ampliar I'atencio

personalitzada, etc.

Siguem clars, TxA nomes

ha llogat el local per acon-

tentar I'Associacio, tot de

cara a la galeria amb la

intencio d'aconseguir uns

quants vots en les properes

eleccions. Trobar un rendi-

ment millor a aquests diners

vol dir esfor^ i potser menys

vots. Ni una cosa ni I'altra

no interessen als politics de

I'equip de govern.

contacte

vernen decidissin fer-ne un

de nou a cal Guardia.
Hagues estat be que la

determinacio de destinar

40.000 € a aquesta entitat
hagues estat consensuada

amb tots els jubilats i gent
gran de la Vila, doncs hi
ha moltes persones grans
que no usen aquestes instal-

lacions perque no ho neces-

siten, perque no se senten
identificats amb aquesta as

sociacio o perque preferei-

xen utilitzar el seu temps en

altres activitats que no siguin
jugar a cartes, fer puntes o

passar I'estona xerrant, que

pensen
que 36.000 € cada any son

molts diners i que haurien de

fer-se servir per a necessitats

primordials com ampliar els

recursos de la Liar Santa,

Que necessita la gent gran?

anterior i, amb el beneplacit

de I'Associacio de Jubilats
i Pensionistes d'Argentona,

va decidir situar-lo provisio-

nalment on es ara.

TxA, des de que va comen-

^ar a governor, ha anat in-

sistint que les arques munici

pals estan magres, per tant

ha dedicat el minim a Cultu-
ra, a Joventut, etc. i ha anat

eliminant activitats d'Es-

ports. Tambe, per estalviar,

les entitats argentonines
s'han hagut d'estrenyer el

cinturo perque les subvenci-

ons municipals han estat re-

tallades. Per aixo no s'enten

una despesa tan important

dedicada a una associacio,

tenint en compte que, tot i
amb incomoditats, ja tenien

un casal que es podia man-

tenir fins que els que ens go-

El local que utilitzava I'As
sociacio de Jubilats i Pensio-
nistes d'Argentona estava al

primer pis de I'Ajuntament.
Ara, essent en una planta

baixa a la pla^a Nova, es

mes facil arribar-hi: s'ha gua-

nyat en comoditat a I'hora

d'accedir-hi; comoditat que

costa al nostre Consistori

36.000 € cada any, en con-

cepte de lloguer del local.
Quan governava L'Entesa va
fer la proposta de construir

un nou casal per a la gent

gran a compte de I'empre-

sa que pretenia urbanitzar

a cal Guardia. factual go

vern va rebutjar el projecte
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Dijous, de 18 h a 20 h
Tel.: 667 182 994

ppargentona@gmail.com
ppargentona.blogspot.com

contacte

marcha de La Sala. Estamos

cansados de las manipula-

ciones y del miedo. Mien-

tras nos "venden" logros,

la realidad, la vida, el dia
a dia esta olvidado. Ahora

solo estan preocupados por

mantenerse en el poder y

prolongar su privilegiada
situacion.
Creo que Argentona se en-

cuentra en un momento en
el que podemos y debemos
efectuar un gran cambio que

permita garantizar un futuro

mejor.

En el mateix pie varem pre-

guntar per les estadistiques

dels robatoris a la Vila. Una

vegada mes, el Sr. Maso va

fugir d'estudi i va dir que
encara no les te. Tot i aixo,

diu a la radio municipal que
la inseguretat es una per-

cepcio dels ciutadans i que
els responsables de la poli-

cia reconeixen que hi ha un

brot important de robatoris.

En que quedem? Es una per-

cepcio o es una realitat?

Desde el PP vemos que una

casa dividida no aguanta

en pie y en el gobierno actu

al tenemos el mejor ejemplo.

Ahora que estamos a un afio

de las elecciones, nos estan

empezando a dejar sobre la

mesa "maravillosas propues-

tas" como el Plan de Barrios

de El Cros o la puesta en

municipi; en definitiva, per

que es un nyap que encara
ningu no ha sabut explicar

per a que serveix. El govern

va rebutjar la proposta. Nor
mal. Es el seu taranna. A la

oposicion, ni agua.
Destaca aquesta posicio
quan des del mateix govern

han reconegut que aquest
sistema potser no es tan bo

com ells diuen. Nomes cal

veure les declaracions del

primer Tinent d'Alcalde i
regidor de CiU, Sr. Ferran

Armengol, en que posa en

dubte la nova Taxa-lnjusta.

El PP continua fent allo que
li pertoca. Nomes ens treuen

el son els problemes dels ciu
tadans, i el problema de la
brossa i la inseguretat son

dos dels principals punts de
preocupacio a la Vila.

En el pie del mes de mar^, el
Partit Popular d'Argentona

va presentar una proposta
per suprimir la nova Taxa-

Injusta de recollida d'es-

combraries. La proposta va

rebre el suport de tots els

grups de I'oposicio excepte

el d'ERC. La proposta era

ben senzilla: retirin la Taxa-

Injusta i, entre tots, decidim

quin es el millor model per
que no hi hagi ciutadans de
primera i de segona; perque

no hi hagi qui pagui 200 €
I'any; perque no tinguem

veiins que porten la brossa

a altres indrets de fora del

Una casa dividida no pot aguantar-se dreta

Tel.: 667 182 991
perezcm@argentona.cat

i tambe obrir el debat entre la

ciutadania per que pugui dir-

hi la seva.
Volem creure que el govern

no aprofitara I'obertura en

clau electoralista. D'aixo,

malauradament, ja en sabem

prou. Hem de fer un acte de

modestia i de coherencia per

part de la classe politico local

i intentar arribar al consens

mes ampli possible. Val la

pena treballar tots plegats per

gaudir d'un espai tan impor

tant i valuos.

ERC d'Argentona sempre es-
tem oberts a la collaboracio

per que aquest equipament
funcioni correctament i sigui

sostenible.

contacte

El govern proposa una asso-
ciacio d'espectadors. No sa
bem si aquesta es una bona

opcio o no -de fet, nomes

funciona amb exit en una

poblacio de Catalunya-, i

tambe tenim dubtes de si una

gestio exclusivament publica

seria viable. Segurament cal-

dria pensar en gestions mixtes

que, des d'una perspectiva

d'explotacio comercial po-

drien ser atractives i donar so-

lucio al tema de I'aparcament.

Ningu no pot plantejar-se una
gestio seriosa sense conside-

rar aquestes questions. Cal

marcar unes Imies de treball

per saber quins objectius

pretenem i intentar engrescar
professionals del sector de

I'espectacle. Cal mirar com es

fa la gestio en equipaments si

milars en d'altres poblacions,

tuds i amb ganes de fer coses,

i aquesta realitat nostra s'ha

de poder compatibilitzar amb

els bons espectacles de fora.

Ara per ara, no sabem que hi

hagi cap projecte ferm ni cap

model de gestio sobre la taula,

i aixo, d'entrada, sembla una

equivocacio. Anunciar I'ober-

tura sense disposar d'un pro

jecte solid que ens digui cap a

on volem anar i com ho farem,

sembla un desproposit. No po

dem obrir La Sala el novembre

amb una gran festa d'inau-

guracio i, als pocs mesos,
haver-se'n de desdir pel fort

cost de manteniment o nomes
utilitzar-la per a esdeveniments

puntuals. Cal pensar en un

projecte global a llarg termini

que cohesioni el municipi, que

aporti cultura i que sigui soste-

nible economicament.

No ens equivoquem un altre cop amb La Sola

El principal problema no es la

inauguracio. Aixo de fet es la

questio mes facil. El que real-

ment ens ha d'importar es que

hi volem fer, un cop inaugura-

da, i com se sustentard eco-

nomicament. Cal un projecte

coherent, realista, economica-

ment viable i, sobretot, que si-

gui un equipament pensat per
a la gentd'Argentona. Perque
tant hem de poder gaudir dels

espectacles com participar de

les produccions propies, com
sempre s'ha fet. No podem

oblidar que tenim un teixit
molt important de grups i as-

sociacions amb moltes inquie-

esquerra

^*1^^
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Vols coMaborar
amb nosaltres?
Fes arribar el teu text o fotografia per carta o

correu electronic a Radio Argentona o
a argentonacomunicacio@argentona.cat.

I recorda: maxim 1.700 cardcters.

Butlleti
muni
d'Ar

i f

Tel.: 667 182 990
rosamf@argentona .cat

contacte

quan llegeixo al web de
Radio Argentona, www.ar-

gentonacomunicacio.cat,
que s'ha donat la instruccio

per a I'obertura de La Sala

de cara a les properes elec-

cions, sense haver-ne de-

mostrat a ningu la viabilitat
econdmica, i sense haver

posat en coneixement dels

vilatans quant els costard

de la seva butxaca.

SENZILLAMENTINCREIBLEI

sabilitats i deixar de fer po-
pulisme enganyos. El futur

d'Argentona passara per la

solucio d'aquests tres grans

problemes i per deixar de
malmetre els diners publics
amb I'unica intencionalitat

de mantenir la cadira.

Pensem que ha arribat

el moment de fer un gran

pacte entre tots els grups

municipals per treballar un

programa serios de viabili-

tat econdmica a mig i llarg
termini, tot aixo amb una

gran transparencia, divul-

gacio i participacio.

No es un bon futur per a

Argentona aquell que pasa

per I'engany, I'insult al sen-

tit comu i a la responsabi-

litat. Aixo es el que sento

Deixem d'enganyar els vilatans

El futur d'Argentona vindrd
per com es pensen solu-

cionar els tres grans proble-

mes economics i per com
assumiran, d'una vegada

per totes, els partits respon-

sables les seves culpes.

Aquest desgavell economic

ve marcat per:
a)la sentencia ferma del

camf dels Vianants, res-

ponsabilitat de CiU;
b)La Sala, responsabili-

tat de L'Entesa i PSC; i
c)Can Doro, responsabi-

litat dels plataformeros
TxA i CiU.

Agrupacio d'Argentona

(AA) vol deixar ben clar
aquest greu problema eco

nomic que te Argentona i
tots els argentonins, perque
pensem que ha arribat el

moment d'assumir respon-

AGRUPACld D'ARGENTONA
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Av. Puig i Cadafalch, 5 - Tel. 93 797 19 53

Gral. Llauder, 44 baix - Tel 93 756 09 26 - Fax 93 797 44 29

08310 Argentona

CRISTALLERIES ARGENTONA
VENDES IINSTAL^LACIO

PLANS

Carrot Qran 56 • 08510 Atqontona.Ta^f 690357027

Men^ diari, S.00 €

Vine a esmorfar i dinar amO nosaCtres,
da diHuns a divendras do 6 a IS A.

Tel. 654 600 796
xgallemi @ bcngiga.com

Sant Genfs, 25

08310 ARGENTONA

TALLER METALLIC
Xevi Gallemi

ARGENTONA
Plaga Nova

TENIM DETALLS PER BODES,
COMUNIONS, BATEIGS,
FESTES D'ANIVERSARI...

LLAMINADURES, REGALS, ETC.

c/Gran, 8 - Argentona - 93 797 49 60

U

Telefon93 797 04 11
Av. Catalunya, 1 - 08310 Argentona

GILCABRESPINATUBAU
Agent de la Propietat Immobiliaria
Administrador de Finques

CopdeCrcusGUIA COMERCIAL



Veniu a buscar la saca de forma gratuTta
A I'Ajuntament (3a planta) de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.00 h,
o a I'Oficina Municipal d'lnformacib Ambiental (c/ Gran, 54)
de dilluns a divendres, de 9.00 a 10.00 h

Deixeu la saca amb les restes vegetals davant la porta de casa.
Un cop buida, us la tornaran a deixar davant la porta.

La recollida de restes vegetals (amb la saca) es fara el mateix dia i hora
-mireu el calendari- que la recollida d'organica.
Deixeu la saca al costat del cubell.

No llenceu restes de menjar dins la saca per a restes vegetals.

Els que no tingueu saca, podeu barrejar les restes vegetals
de petites dimensions amb les restes de menjar dins el cubell marro.

No espereu que la saca sigui plena del tot.
La recollida es manual; penseu en els operaris!

Limit maxim: dues saques per dia de recollida.

Com s'ha defer?

L'esporga que es porti amb saca ha de ser neta de
plastics i d'altres residus que no siguin restes

i

y

S'han de dur a la Deixalleria
Els troncs i les branques mitjanes i grans, s'han de dur directament a la
Deixalleria. No es poden treure al carrer. Per transportar-les a la
Deixalleria es pot utilitzar la saca.

Oficina municipal
d'informacio ambiental
Carrer Gran, 54
Telefon: 93 797 43 78
Dilluns a divendres de 9 h a 10 h

Deixalleria d'Argentona
C/ Can Carmany, s/n
elefon: 93 75614 48

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

en* vocacio de eomunicador/a
*"" "• •   -• -—•

Sit

Vols coMaborar amb nosaltres?
Fes arribar el teu text o fotografia per carta o

correu electronic a Radio Argentona o
a argentonacomunicacio@argentona.cat.

I recorda: maxim 1.700 caracters., ,

Hi Cer

COPIES DIGITALS A LTNSTANT
DESCARREGA DE TARGETES A CD.

Plaga nova 3 Argentona
Tel.937560577
www.instantsfoto.com

C/. Moll, 5 - Tel. 93 797 06 01 - 08310 ARGENTONA (Ben)
serra-pineda@telefonica.net - www: serrapineda.com

w i i GUIA COMERCIAL



Farmacia 24 hores mes propera: Farmacia Colldeforn; Ronda O'Donnell, 13; 08303 Mataro; telefon 93 757 92 93.

\igdia, tarda i vespre

13.30 ha 22 h
(si estd de gudrdia)

Tancat

Tancat

Tancat

Tancat

11 ha 13.30 h
(si estd de gudrdia)

11 ha 13.30 h
(si estd de gudrdia)

11 ha 13.30 h
(si estd de gudrdia)

Tancat

UJumenge

20 h a 22 h
(si estd de gudrdia)

Vespre

17 h a 20 h
(si estd de gudrdia)

17 h a 20 h
(si estd de gudrdia)

17 h a 20 h
(si estd de gudrdia)

Tancat

Tarda

13.3Oha 17 h
(si estd de gudrdia)

Migdia

9.30 ha 13.3Oh
(si estd de gudrdia)

9.30 ha 13.3Oh
(si estd de gudrdia)

9.30 ha 13.3Oh

9.30 ha 13.3Oh

Matt
Dissabte

20ha22h
(si estd de gudrdia)

Vespre

17ha20h

17 h a 20 h

17ha20h

17ha20h

Tarda

13.3Oha 17 h
(si estd de gudrdia)

Migdia

9.00 ha 13.3Oh

9.00 ha 13.3Oh

9.00 ha 13.30 h

9.30 ha 13.30 h

Mati
Dilluns a divendres

armacia Guillen
armacia Sindreu
armacia Buxeda

Farmacia Buxeda
Ctra. de Vilassar, 12

l.: 93 756 16 85

Farmacia Sindreu
C/ Barcelona, 26
Tel.: 93 797 14 00

Farmacia Guillen
C/ Gran, 22
Tel.: 93 797 12 62

Farmacia del Cros
P^a. Bias Infante, s/n
Tel.: 93 757 05 01

Farmdcies

Per fer us de la Deixalleria d'Argentona,
es necessita una targeta persona I itzada,
amb codi de barres. Si no la teniu, podeu
informar-vos a I'Oficina Municipal d'lnformacio
Ambiental (C/ Gran, 58; telefon 93 797 43 78).

Dilluns a divendres:
Mati:  de 10 h a 13 h
Tarda: de 16 h a 19 h

Diumenge:
Mati:  de 10 h a 14 h
Tarda: tancat

Dissabte:
Mati:  de 10 h a 14 h
Tarda: de 16 h a 20 h

Tel.: 93 756 14 48

DEIXALLERIA
D'ARGENTONA
Cada cosa al seu Hoc

Del 13 al 24

Del8al 14

Del 18 al 24

Del 13 al 26

Del 23 al 29

Del 19 al 25

Del 21 al27

Del7al 13

Del3al 16

Periode

Alcoholemia (DGT)

Telefon mobil (DGT)

Transport escolar menors

Seguretat passiva (DGT)

Velocitat (DGT i TISPOL)

Transports d viatgers (DGT)

Alcoholemia

Control motocicletes (DGT)

Seguretat passiva

CAMPANYA

Desembre

Novembre

Octubre

Setembre

Agost

Juliol

Juny

Juny

Maig

MESOS

Calendar! de campanyes coordinades de
control i vigildncia policial per al 2010
Tot seguint les directrius generiques del Servei Catala de Transit a les polici
es locals per a I'any 2010, durant el vigent any la policia local d'Argento-
na realitzara, al marge dels controls continuats i permanents, les seguents
campanyes de transit coordinades amb el Cos de Mossos d'Esquadra:

Cursos de Formacio Ocupacional
El SEMPRE ofereix dos cursos de Formacio Ocupacional per a aturats:
Auxiliar d'lnfermeria en geriatria i Empresa i Gestio internacional. Co-
ment^aran a partir de setembre i inclouen una part de formacio en

insercio laboral. Mes informacio al telefon 93 797 49 00.

Mes informacio a
POficina Municipal
d'lnformacio Ambiental
Cf Gran, 58
Telefon 93 797 43 78

de Resides (Taxa Justa)
Les bosses es poden adquirir a la Deixalleria Municipal
i en els seguents comenpos:

Colmado SUMA - Abat Escarre, 2
Fruiteria Tasnim - Barcelona, 14
Colmado Bresca - Barcelona, 38
Drogueria Vellve - Dr. Samso, 21
Ferreteria I'Equip - Gral. Llauder, 5
Basar el Regal - Gran, 37
Agropecudria Argentona - Gran, 44
Cams Pilar - Jacint Verdaguer, 24
Herbodietetica Poliol -Joan XXIII, 9
Celler Castane - Sant Genis, 1
Cal Fred Congelats - Torras i Bages, 15
Can Ciano - Pla^a de Vendre, 3

Taxa de Pagament per Generacio
A partir de 2010 I'import de la taxa d'escombraries es

divideix en dues parts:

-Una part fixa de 95 €/any.
-Una part variable que es paga a troves de la compra

de bosses especials per al rebuig i per als envasos.

La bossa de rebuig, de 17 litres i de color vermeil, val
0,65 €/unitat i la bossa per als envasos, de 35 litres i
de color groc, val 0,35 €/unitat. Es venen en paquets

de 10 unitats.

L'us d'aquestes bosses especials es obligatori a partir

del'l defebrerde2010.

INFORMACIO D'INTERES



AJUNTAMENT
93 797 49 00
POLICIA LOCAL
93 797 13 13
TAXIS
93 799 14 14
CREU ROJA ARGENTONA
93 797 16 56
AMBULANCIA
93 757 88 88
AMBULANCIA CREU
ROJA MARESME (24 H)
904 100 318
FECSA-ENDESA
900 770 077
OFICINA DE CORREUS
93 756 12 17
AIGUES 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
CEIP ST MIQUEL DEL CROS
93 799 39 51
CEIP BERNAT DE
RIUDEMEIA
93 797 09 56
CEIP FRANCESC BURNIOL
93 797 16 01
CEIP LES FONTS
93 756 17 13
CEIP AIXERNADOR
93 797 46 77
EBM CARGOL TREU
BANYA
93 757 51 88
EBM EL BOSQUET
93 797 45 23
MUSEU DEL CANTIR
93 797 21 52
BIBUOTECA
93 797 12 15
ASSESSORAMENT
JURJDIC PER A DONES
93 797 49 00
extensio 600

Et^FONS

RECOLLIDA DE
MOBLES VELLS
IELECTRODOMESTICS
Cada dilluns,
previa trucada al

93 790 55 60

Atencio continuada
Nits (21-8 h), caps de setmana
i festius.
Els dies laborables al CAP d'Ar
gentona, (telefon 93 756 10 92)
hi ha un equip medic de les 21 h
fins a les 8 h del dia seguent. Els
caps de setmana i festius hi ha
un equip medic les 24 h. Hi ha
infermeria tots els dies fins
les 00.00 h.
Per fer consultes telefon iques o
demanar un domicili urgent trucar
al mateix numero.

Atencio a domicili
Per sol-licitar atencio a domicili
a Argentona i Orrius, cal trucar
al telefon 93 756 10 92, al
consultori de Miquel del Cros al
telefon 93 791 90 84; a Dosrius
al telefon 93 791 90 84.

Atencio primdria
Serveis socials d'atencio

primaria:
C/ Enric Granados, 5
Tel. 93 797 04 86
Treballadora social, educadora
social i psicologa: cal demanar
dia i hora de visita de 9 a 13
h al telefon 93 797 04 86, o
directament a les oficines del
C/ Enric Granados, 5.
Centre Obert L'Esquirol:
Av. del Mediterrani, s/n. Sant Mi
quel del Cros. Tel. 93 757 00 86

Joan Fuster, 1
Tel.'93 756 10 92i

93 756 11 38

ABS Araentona

Tel. 93 797 17 03
Dill, a div. de 9 a 14.30 h
Entrevistes amb el jutge: dimarts i

divendres de 12a 13.30 h.

Jutiat de Pau

Informacio i acollida: dt. i dv.

de7a20.30h

Tel. 93 797 01 59

Parroauia de Sant Julia

Pol. Ind. Nord,
C/ Can Carmany, s/n
Tel. 93 756 14 48
Horari: de dilluns a divendres, de

10a 13 h i de 16a 19h
Dissabte: de 10a 14 i de 16a
20 h. Diumenge: de 10a 14 h

Deixalleria

Ajuntament d'Argentona

C/Gran, 61 (SEMPRE)
De9.30a 13.30 h

Tel. 93 797 49 00

Bustia del consumidor

Plapa de I'Esglesia, 4
Tel. 93 797 27 32

Arxiu municipal

L'Alcalde i els regidors

Pep Maso
Alcaldia, Administracio General,
Comunicacio, Governacio, Mobilitat,
Activitats
Ferran Armengol
1 r tinent d'alcalde, Recursos
Economics, Recursos Humans,
Cultura i Patrimoni.
Xavier Collet
2n tinent d'alcalde, Urbanisme, Obres
i Habitatge.

Miriam Agama
3a tinent d'alcalde, Joventut, Festes,
Actes Culturals.
Joaquim Casabella
4t tinent d'alcalde, AAanteniment i
Serveis Municipals.

Assumpta Boba
5a tinent d'alcalde, Xarxes i Noves
Tecnologies, Sostenibilitat, Participacio.

Enric Urefia
Educacio, Benestar Social.

Miquel Mendoza
Promocio Economica.
Robert Subiron
Esports, Sanitat.

Per demanar hora per entrevistar-
se amb els regidors o teenies
telefoneu al 93 797 49 00

L'Aiuntament

04/11/2010
04/11/2010

04/11/2010
01/07/2010
02/11/2010

04/11/2010
01/07/2010
02/11/2010

03/06/2010
01/03/2010
01/06/2010
01/09/2010
01/12/2010

03/06/2010

Final periode
voluntari /
domiciliats

03/09/2010
03/09/2010

03/09/2010

03/09/2010

01/04/2010

01/04/2010

Inici periode
voluntari

Impost sobre Activitats Econdmiques

Impost sobre bens immobles rustics

Taxa per recollida d'escombraries comercials

No domiciliats
Domiciliats, 1 a fraccio
Domiciliats, 2a fraccio

Taxa per recollida d'escombraries

No domiciliats
Domiciliats, la fraccio
Domiciliats, 2a fraccio

Impost sobre bens immobles urbans

No domiciliats
Domiciliats, la fraccio
Domiciliats, 2a fraccio
Domiciliats, 3a fraccio
Domiciliats, 4a fraccio

Taxa per entrada de vehicles - guals

Concepte

CALENDARI FISCAL 2010

INFORMACIO D'INTERES
m
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Si vols menjarXURROS casolans iXOCOLATA desfeta,
NO T'HO PERDISHI si vols salats.... tenim comes, palates....

"Festes de bam, exhibicions, fires i festes en general"

Obert tots els dissabtes, diumenges i festius
de 8 del mati a 1 del migdia.

Tel. 667 70 7019
T'esperem al C/Badalona, al costal de la plaga dels Geganters • Argentona

XURRERIALM

Sant Julia, 19, baixos
08310 Argentona
Tel./fax 93 756 15 41
www.fisioargentona.co

Matins: 9.30-13.00 h
Tardes: 15.30-20.30
Dissabtes: hores convi

fisioan
Centre de Rehabilitacio Funcional
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Tel. 93 797 29 24
C/ Joan XXIII^ 3 - Argentona

V/

Modai
complements
nens i nenes

Talles de la
0 a 18 anys
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amb Miquel Carabano

a divendres
e 10 a 13h

"

.per

TEMPS DE JAZZ
GICS (rep)
MUSICAX NOSTAL
IATERTULIA (rep)

UlUMtNbt^ Ut
SARDANA

20 H.

19 H.
11 H.

9H.
DIUMENGE
r\ it        rMiiiiru^rr nr

(rep)
SEROTONINAFM
(rep)

IATERTULIA (rep)
ETIQUETA NEGRA

NOTXAS DE NIT
DRETADECIDIR
ARGENTONA PEL
NOSTALGICS
MUSICAX
11 APT A 1 PIPP

CURTS1LLARGS

21 H.

17 H.
20 H.

16 H.

12 H.

11 H.
9H.
DISSABTE

L'INFORMATIU
L'HOMEVERD (rep)
CLASSICS
RADIO M00G

23 H.
22 H.
21 H.
20 H.
19.30 H.L'INFORMATIU

TAST MUSICAL
17 CM
L'HOMEVERD
L'INFORMATIU

i# -- ••••*••

19 H.
18 H.
17 H.
15 H.

1C

L'INEORMATIU
DE TOTS COLORS

13 H.
10-13 H.
DIVENDRES

L'INFORMATIU
TIEMPODEA.
SEROTONINAFM
L'INFORMATIU
TAST MUSICAL
BENJUGAT

L'INFORMATIU
L'HOMEVERD

L'INFORMATIU
DE TOTS COLORS

23 H.
22 H.
21 H.
19.30H.
19 H.
18 H.

15 H.
17 H.

13 H.
10-13 H.
DIJOUS

L'INFORMATIU
CRISTIANO
AMANECER
TEMPS DE JAZZ
L'INFORMATIU
TAST MUSICAL
BACKSTAGE
amb Josep M. Cano
L'HOMEVERD
L'INFORMATIU
L'INFORMATIU
DE TOTS COLORS

23 H.

22 H.
21 H.
19.30 H.
19 H.
18 H.

17 H.
15 H.
13 H.
10-13 H.
DIMECRES

L'INFORMATIU
L'HOMEVERD (rep)
SEROTONINAFM
IADEIXALLERIA
L'INFORMATIU
TAST MUSICAL
IATERTULIA
L'HOMEVERD
L'INFORMATIU
L'INFORMATIU

23 H.

22 H.

21 H.

20 H.

19.30 H.

19 H.

18 H.

17 H.

15 H.

13 H.

UlrvlAKi ^
10-13 H. DE TOTS COLORS

vre

L'INFORMATIU
L'HOMEVERD (rep)
NOTXAS DE NIT
ETIQUETA NEGRA
L'INFORMATIU
TAST MUSICAL
PELUTS
amb Josep M. Cono
L'HOMEVERD
L'INFORMATIU
L'INFORMATIU

Carabano
amb Miquel
DE TOTS COLORS

niMAL

23 H.

22 H.

21 H.

20 H.

19.30 H.

19 H.

18 H.

17 H.

15 H.

13 H.

10-13 H.
DILLUNS

Radio Argentona
Programacio de

. B sistema SOLATUBE
disposa de vans didmetres que s'adapten perfectament per solucionar
la mancanga de Hum que pot haver-hi a dins de casa, a la feina,
en industries, hospitals, escoles i tot tipus d'edificis amb poca Hum natural.

Es pot instal tar en qualsevol tipus de coberta: de cerdmica (drab, mixta), de planxa, pissarr
vegetal, plana, terrassa, uralita, etc., ja sigui en obra nova o be totalment acabada. El nost
personal estd especialitzat en el tractament de tot tipus de cobertes i podem instal far el
sistema SOLATUBE garantint tant el producte com la instal tacio.

Algunes obres de referenda on SolTecnic ha instal tat el sistema SOLATUBE sdn:
B Col tegi Oficial de Metges de Girona, IRTA, Instituto Grifols, ACESA, Casa Tanradellas, Sara Lee, Espuha a Olot, Hospital
de Mataro, Escola La Salle de Cassd de la Selva, Hospital de Formentera, Centre d'Esplai del Prat de LJobregat, Hospital
d'Bvissa, Esglesia de Cassd de la Selva, Hotel La Vail de Bas, el nou tanatori de Girona, liar d'infants a Ventallo, Escola
forestal de Santa Coloma de Famers, Consell Comarcal de Palamos, a la seu de Vodafone Espana a Mataro,...

*,>•. ^

^LTECNICSOLATUBE ^Distribuidors Oficials del sistema d'il ^uminacio natural SOLATUBE

CONSTRUCCIONS JAUME MATEU,


