Tu,

els teu fills
i I'angles
Com podeu ajudar els vostres fills amb Tangles? Els
podeu ajudar si el vostre angles no es gaire bo? La
resposta a la segona pregunta es si. La resposta a la
primera pregunta, pero, es una mica mes complexa.

Aqui teniu algunes idees:
Es molt important que els pares s'interessin per
Tangles dels seus fills. Es una llengua viva i implica
molt mes que nomes memoritzar verbs. Invertir en

Tidioma els oferira moltes opcions quan arribin a la
universitat o al mon laboral.
•A nivell practic, els pares sovint em pregunten
si es bona idea que els nens mirin peTlicules en
angles. Jo diria que si, amb la condicio que es
tracti d'una pel-licula que ja han vist de manera
que ja coneixen la historia i es poden concentrar
en entendre la llengua. Un altre factor important
es veure'n fragments, sempre i quan el nen no en
demani mes.

•Si es possible, etiquetar objectes de Thabitacio i
la liar.

•Buscar temps per a Tangles el cap de setmana,
tota la familia ha de fer alguna activitat en angles.
Pot ser un joe com El Penjat o un joe de cartes.
•Posar els videojocs en angles -aixo no falla mail
•Revisar el vocabulari i frases que els vostres fills
han estat estudiant a Tescola.
•Fer-los preguntes especifiques sobre la Iligo del
dia ("quina cango has fet avui a classe?" o "de que
tracta la fotocopia que portes avui?", per exem-

ple). Si als nens nomes se'ls pregunta que han fet
avui a classe, probablement la resposta sera que
no han fet res -han fet tantes coses que no saben
ni per on comengar, i amb un res acaben abans.
•Animeu-los a llegir contes en angles.

TARIFA
PLANA
100 €
Que hi entra?
Retoc d'arrels, tallar
i pentinar.
Quant dura?
Te una durada d'un mes,
30 dies.

Pentinats moderns
Tails ultimes tendencies
Metxes

Cada quan podre venir?
Com que es una tarifa
plana, voste pot decidir
quan vol venir.

Tecniques de color

Recollits
Manicures

Pot utilitzar la promocio
una altra persona?
No, es intransferible
i unipersonal, nomes la pot
utilitzar la mateixa persona
i sera comprovat
ambelDNI.

Ungles de porcellana
Pedicures

Depilacio

C/Barcelona, 24 bxos

50 €

93.794.34.88 Argentona
Dimarts a dissabte
De9a20h.
No tanquem al migdia

Que hi entra?
Pentinat amb rulls,
assecat a ma o amb
difusor.
Promocio valida de dimarts a dijous.
Acondicionadors inclosos en el
preu, tambe espumes, laques, plis i
suavitzants.
Els tractaments estan exclosos.
Oferta no acumulable amb altres
promocions.

C/Major, 27
93.795.52.74 Canyamars
Dimarts a divendres
De9a13i
de15a19.30H.
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El sistema d'iUuminacio natural

SOLATUBE permet captar la
Aquestes son nomes algunes idees. En teniu mes?
Aneu al nostre facebook i compartiu-les amb nosaltres. Tambe podeu llegir aquest article en angles.

Hum de Texterior i transportar-

la fins al Hoc desitjat fent
curvatures si es necessari. Ho
aconsegueix grdcies a Tultima
tecnologia en captacio de

UNIVERSITY of CAMBRIDGE
ESOL Examinations

Hum i a la incorporacio dels
tubs mes reflectants del mercat.

Authorised Centre
El sistema s^lt^ciaga la mancanga de Hum a casa, a la
feina, en industries, hospitals, etc.
El nostre personal estd especialitzat en el tractament
de tot tipus de cobertes i podem installar el sistema
SOLATUBE garantint tant el producte com la installacio.

i SOLATUBE
' • ^Escollit per iliumiwr els UOO de Beijing

EDITORIAL
ci'ui eisr :s!^c-:
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Catalunya es, ha estat i sera un pais d'acollida d'immigra-

cacio de la Generalitat va anunciar la seva decisio unilateral

cio procedent d'arreu. Pero, en molts moments de la seva

de tancar alguns centres el proper curs 2012 - 2013. L'esco-

historia, tambe ha estat un pats d'emigracio. La crisi econo-

la I'Aixernador d'Argentona va ser una de les que va entrar

mica fueteja amb duresa els joves que cerquen feina i aixo

a la Ilista. La primera consequencia que es preveu d'aquesta

comporta que el capital huma marxi a altres pai'sos a cercar

decisio sera la fusio dels alumnes de I'Aixernador amb els

oportunitats. Es el cas dels argentonins que protagonitzen el

del Francesc Burniol. La comunitat educativa, sorpresa pels

reportatge central d'aquest Cap de Creus. La majoria han

aconteixements, alerta de les consequencies de guiar les po-

marxat per necessitat, tot i que en la seva decisio tambe hi

Iftiques educatives per criteris quantitatius, enlloc de fer-ho

han pesat valors com la inquietud personal i I'amor per altres

per criteris qualitatius.

paisatges i els seus habitants. Alguns viuen la seva experi-

I, finalment, tancarem el cercle recomanant-vos que no us

encia com una fase temporal, pero altres s'han establert,

perdeu les recomanacions literaries que us fern en motiu de

han format familia i, tot i que aquests temps incerts no els

Sant Jordi i que entronquen, directament, amb aquests dos

permeten ser taxatius, veuen molt dificil el retorn.

reportatges que us acabem de presentar.

La crisi economica tambe plana sobre el segon reportatge
que us proposem. A principis d'any el Departament d'Edu-

Feli^ diada!

. 113
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OPINIO
Carta de I'Alcalde
Benvolguts convilatans,

pel desmantellament preci-

pitat de les installacions i

LFerran Armengol1
Alcalde d'ArgentonciJ

Hi ha un grup de I'oposicio
(TxA) que reclama I'inici
immediat de les obres de

Acabem d'assistir a un Pie

els posteriors actes de van-

Municipal, corresponent al

dalisme, es tal, que posar

la nova piscina coberta. Es

mes d'abril, que s'ha pogut

en marxa les installacions

el mateix grup que encap-

seguir, en directe, per in

te un cost aproximat de

^alava el govern anterior

ternet (www.argentona.tv).

150.000 €. Per aixo avui

i que va comen^ar el des

Personalment ho valoro molt

he de posar en qiiestio

mantellament sense poder

positivament, com un pas
mes per acostar el dia a dia

aquella afirmacio.

comen^ar la construccio de

de la politico municipal als

Si I unica

vilatans.
Un tema recurrent en els
ultims plens, i el passat no
en va ser una excepcio,
es si tindrem o no piscina
aquest estiu i, tambe, si comencem o no les obres de

la nova.

solucio per
tenir piscina a
I'estiu passa
per gastar

150.000

Pero I'actual equip de go
vern no nomes treballa en

la possibilitat d'obrir la
piscina a I'estiu, tambe fa
la feina necessaria (aprovar el projecte d'enderroc,
garantir la viabilitat economica del projecte, fer I'acte

la nova piscina coberta.

euros^ o mes,

de replantejament...) per

Jo personalment, en nom

per dos mesos

poder iniciar tant I'ender-

del govern municipal, vaig
afirmar que tindriem pisci
na aquest estiu. En aquell
moment vaig fer aquesta

roc com les obres. Uns tre-

de piscina,

balls que el grup municipal

I'obertura no

abans esmentat no va fer,
tot i anar dient, a tort i dret,

sera possible.

duran la campanya electo

pensant que posar al dia el

Tot i que, des de I'equip de

comen^at.

vas i les installacions tecni-

govern estem buscant al

ques tindria un cost assumi-

ternatives, la veritat es que

Espero haver transmes als

ble i amortitzable amb els

si I'unica solucio per tenir

vilatans que, amb indepen-

afirmacio basant-me en la
voluntat d'obrir la piscina i

ral, que les obres ja havien

ingressos dels cornets i les

piscina a I'estiu passa per

dencia de com acabi la

entrades. L'historic de les

gastar 150.000 €, o mes,

llarga historia de la piscina

recaptacions d'anys anteri-

per dos mesos de piscina,

municipal, I'actual equip

ors aixi ho justificava.

I'obertura no sera possible.

de govern esta fent les co

En les circumstancies eco-

ses ben fetes per intentar

Pero la realitat es que el

nomiques actuals cal desti-

arribar a un bon final.

grau de deteriorament de

nar aquests diners a altres

les installacions de la pis

necessitats d'ajuda social

cina i del vas, provocats

mes urgents.

Vols coMaborar amb nosaltres?
Fes arribar el teu text o fotografia a Radio Argentona o
a argentonacomunicacio@argentona.cat
Recorda: maxim 1.700 cardcters.
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CARTES DELS LECTORS

Els pares i mares de I'escola Francesc Burniol
demanem que es reprenguin les obres, ja!
tot el tramit administratiu que va requerir la renuncia de
I'empresa adjudicataria de la construccio de la pista i la
porxada i la corresponent negociacio de la liquidacio i
tancament de contracte. Ara, segons ens va explicar el
regidor d'educacio, el sr. Angel Puig, a I'assemblea extraordinaria del passat dimecres 14 de marc, el problema es
que les obres de condicionament del pati consistents en la
neteja i impermeabilitzacio dels capitells de fonamentacio
de les columnes, el reomplert dels fonaments i I'anivellacio i compactacio de les terres tenen un cost superior als
20.000 Euros i, per tant, la secretaria de I'ajuntament

obliga a fer la contractacio, de I'empresa que ho hauria
d'executar, per concurs public. Cosa que requereix la redaccio d'un petit projecte que defineixi I'actuacio.
Com es evident, el temps que requerira la redaccio del
projecte i tota la tramitacio pertinent de treure a concurs
aquestes obres ens situa, sent optimistes, a final de curs.

Foto: AMPA Francesc Bumiol

Quin sentit te, doncs, perdre temps i diners en una actuaDespres de mes d'un any des del comen^ament de les

cio que arribara massa tard?

obres per construir una pista esportiva coberta, que van
quedar aturades als dos mesos de I'inici per fallida de

Preferim, i aixi ho vam comunicar al sr. regidor, apostar

I'empresa constructora; despres que se'ns va dir que al

per estalviar aquests diners i accelerar la finalitzacio de

gener s'hauria alliberat i condicionat el pati perque pogu-

les obres amb I'objectiu de reprendre-les aquest juliol ma-

es ser funcional, cosa que no es va complir; despres de

teix, un cop acabades les classes. Doncs, segons en va

que se'ns informes, al consell escolar del mes de febrer,

informar, en pocs dies ha de sortir la convocatoria del

que els trdmits per recuperar el recinte d'obra per part de

concurs per la continu'itat de les obres.

I'ajuntament ja estaven solucionats i que en dues o tres set-

En el moment de redactor aquest escrit han passat, ja,

manes es contractarien les obres de condicionament del

mes de quinze dies i encara no tenim noticies que s'hagi

pati perque, com a minim, el tercer trimestre les tanques

iniciat el proces de contractacio. No voldriem que arribes
setembre i ens penedissim d'haver pres aquesta decisio i

ja no hi fossin.

seguissim amb les obres aturades i sense poder disposar

Finalment, NO RECUPERAREM EL PATI OCUPAT AQUEST

del pati.

CURS. Tot grades a la burocracia i a la normativa de
I'Ajuntament en femes de contractacio. Primer, va ser

AMPA de I'escola Francesc Burniol

Ferreteria IV Equip
c/ General Llauder, $

tel: 937970268
iLrgentona
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Entrevista amb les direccions de I'Escola Francesc Burniol i I'Aixernador

Les retallades en educacio

obliguen a I'Aixernador i el
Francesc Burniol a fusionar-se
El curs 2013 - 2014, els vuitanta-dos alumnes de I'escola I'Aixernador hauran d'enfilar un cami diferent quan vagin a escola. I es que el seu centre es un dels sacrificats arran de la politico de retallades
que esta duent a terme la Generalitat de Catalunya. El Departament d'Ensenyament ho va comunicar

el passat 27 de gener, fonamentant la decisio en la baixada de la natalitat i les dificultats economiques
que afronta I'administracio. Aixf doncs, d'aquf a un any i mig, Argentona veura el naixement d'una
nova escola, resultat de la fusio entre I'Aixernador i el Francesc Burniol.
dor sigui un institut-escola.

Quina ha estat, fins al mo

de futur, per poder acollir

dades del padro i si no es

ment, la informacio rebuda

families de Barcelona i la

donaven increments, el curs

Pero amb el rere fons de la

per part del Departament
d'Educacio?
Mes que parlar de la in
formacio caldria parlar del

seva area metropolitana

2009-2010 I'Escola Fran

crisi, cada cop mes greu,

que, previsiblement, vin-

cesc Burniol oferiria nomes

el curs 2010-2011 la nova

drien a viure a Argentona.

un grup de P3 i I'Aixerna

proposta del Departament

Aquesta tendencia, pero, es

dor mig, pero al setembre

es que sigui I'Escola Fran

proces en si, un proces llarg

va veure alentida davant la

del 2010, amb un petit aug

cesc Burniol qui esdevingui

que ha passat per diferents

situacio de crisi economica

ment de la poblacio, es va

institut-escola, amb una linia

etapes i que explica la situ-

general.
Aixi, doncs, I'Aixernador es

haver de desdoblar aquest
unic grup de P3 del Burniol.

d'infantil i primaria i dues

acio actual.

un centre "de recent posa-

Paral-lelament, I'Ajuntament

oferint, altra vegada, no

Doncs, comencem des del

da en funcionament" que

i el Departament estudien

mes un P3 al Burniol i mig a

principi.

va iniciar el seu cami el curs

conjuntament la planifica-

I'Aixernador.

L'Escola L'Aixernador va

07-08 amb un grup de P-3.

cio de I'oferta educativa del

neixer com a resposta al

A finals del 2008, en un

municipi pels propers anys.

considerable i constant

moment de cens baix, el De

La planificacio de I'oferta

augment demografic que

partament d'Educacio co-

educativa del municipi ha-

2014hihaura

via de tenir en compte tant

a Argentona

les necessitats de I'educa-

un nou centre

cio infantil i primaria com

d'infantil i

patia la zona i, en previsio

munica que, estudiades les

les de secundaria i cicles

Alumnes de P3 en una aula de I'Aixernador. Foto MRM
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de secundaria obligatoria,

'El curs 2013-

formatius. La idea dels

primdria, fruit

instituts-escola prenia for^a

d'aquesta fusio'

amb la LEC (Llei d'Educa
cio de Catalunya) i es veia

Pero, finalment, aquestes

com una possible solucio a

propostes s'aparquen i la

la baixada del cens i a les

fusio dels dos centres es

necessitats de I'educacio se

posa sobre la taula.

cundaria, sobretot de I'obli-

El 27 de gener de 2012,

gadora, del municipi.

pero, el Director dels Ser-

En aquest context, a finals

veis Territorials Maresme -

del curs 2009-2010 propo-

Valles Oriental ens informa

sen que I'Escola I'Aixerna

que amb Factual context

REPORTATGE
escola nova per a TAixer

'Els arguments

nador i d'adaptar Tescola

per aquesta

Francesc Burniol com a

decisio son la
baixada de
la natalitat i
les dificultats

institut-escola son mes elevats que encabir les dues
escoles en les installacions
del Francesc Burniol. Tambe
ens informa que el Departa

economiques a
causa de la crisi'

ment ha ajornat la idea dels
instituts-escola, entre d'altre
motius, per la manca d'un

economic, el Departament

marc legislatiu que ordeni

ha decidit que Tunic viable

el seu desenvolupament i

economicament es la fusio

les competencies de les di-

de TAixernador i el Fran-

ferents administracions que

Alumnes fent classe en una de les aules de I'escola

cesc Burniol i aprofitar els

s'hi veuen implicades.

Francesc Burniol. Foto MRM

a una Seccio d'Educacio

Com valoreu aquest proces

Secundaria, el que vol dir

d'informacio?

'Per als mestres
de I'escola

moduls de TAixernador per

un nou centre de secundaria

Som molt conscients que els

obligatoria al municipi, on

canvis politics ens han afec-

nomes s'hi impartira ESO.

tat i molt. Els relleus en les

TAixernador, acostumades
a una escola de petites di

I'Aixernador ha

mensions.
Estem a Tinici del proces,
davant d'un repte complex

administracions, local i au-

estat una gerra
d'aigua freda.

Que comportara aquesta

tonomica, han marcat les di-

La sensacio

educativa que s'ha d'anar

decisio?

ferents decisions que s'han

Aixo suposara que el curs

2013-2014 hi haura a

anat prenent en tot aquest
proces i ens han portat al

de frustracio i
d'impotencia ha

concretant a mesura que
anem treballant i construint

Argentona un nou centre

punt on som ara. Tot aixo en

estat enorme'

d'infantil i primaria, fruit

un context general d'ajusta-

d'aquesta fusio.

ments pressupostaris, de da-

L'administracio d'ensenya-

tot plegat?

vallada de la natalitat i de

ment i la inspeccio vetllara

Les grans dimensions de

Quins son els arguments

Taturada del desenvolupa

ment urbanistic d'El Collell.

i acorn pa nyara aquest pro
ces. Aixo ens dona temps

Tactual Francesc Burniol,

que us van donar?

per treballar amb una certa

alumnes, fins i tot en el supo-

Els arguments per aquesta

per a tota la comunitat

plegats.
Com afectara als alumnes

permetran atendre tots els

Com es desenvolupara la

tranquil litat el Projecte Edu-

sit d'haver de triplicar, ex-

fusio?

catiu del nou centre. Creiem

cepcionalment, algun grup.

economiques a causa de

El proces de fusio, que

que es molt important, a

Cal tenir en compte que la

la crisi. Economicament,

culminara al setembre del

mes a mes, Tacollida de la

confian^a de les families en

els costos de construir una

2013, durara mes d'un any.

mainada i de les families de

les escoles d'Argentona es

decisio son la baixada de
la natalitat i les dificultats

©
t:©,:r
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molt alta, ja que un 94% es-

'Tenim damunt la

colaritzen els seus fills i filles

taula molta feina

a les escoles del municipi.

i un gran repte
que tirarem
endavant amb
energia i esfor$,

Com ha rebut la noticia
I'equip docent de la vostra
escola?
Per als mestres de I'Escola
Francesc Burniol, una esco

com hem fet

la de dues linies consolida-

sempre'

PZR UUk

P^OU RETALIA^E

des d'infantil i primaria que
La sensacio de frustracio i

Pancarta reivindicativa al vestfbul de I'escola Francesc Burniol. Foto MRM.

veia com anava minvant
I'oferta educativa del cen

d'impotencia ha estat enor-

tre, era frustrant copsar que

me. Quan t'aboques amb il-

Sobre el que pensen les

Amb quin anim afronteu

anaven abocats a la reduc-

lusio, quasi diriem que pas-

families creiem que el mes

aquesta nova etapa?

sio, en un projecte que va
prenent forma a poc a poc

adequat es dirigir-se a I'AM-

Qualsevol crisi es una opor-

PA i als seus representants

tunitat. El que tenim clar es

i aconsegueixes encomanar

al Consell Escolar. Amb

que som un servei public,

cio de la meitat de la plantilla actual. Aixi mateix les
incerteses que comportava
el nou model d'institut-esco-

aquest sentiment a tota la

I'alumnat, la preparacio pel

grans professionals al servei

la generaven una sensacio

comunitat educativa, veure

canvi es un treball que ani-

de la societat, i que tenim

d'inseguretat vers el futur.

com s'ensorra es molt dur.

rem fent durant tot el curs vi-

damunt la taula molta feina

Per als mestres de I'esco-

I com ho han rebut les fami
lies i els alumnes?

la I'Aixernador ha estat
una gerra d'aigua freda.

nent. Un treball que es fara

i un gran repte que tirarem

des de les dues Escoles con-

endavant amb energia i es-

juntament amb les families.

for^, com hem fet sempre.

TOSCOIA

^W!^^^|i|l-rrTi T<

L'AMPA i els mestres de I'Aixernador fa temps que reinvindicaven la construccio del nou centre. Foto MRM.

L'Ajuntament rebutja el tancament de I'Aixernador
el projecte educatiu de la

I'Ajuntament

for^a legal per revocar la

ment de les installacions i

d'Argentona,davant

decisio del tancament, per

la contractacio del personal

vila, com a primer pas per

I'anunci del tancament de

tant, nomes ha pogut mani-

de consergeria'. En aquest

poder disposar d'una eina

I'Aixernador i la posteri

festar la seva posicio infor

sentit, el regidor explica que

que, en el seu moment, va

or fusio amb el Francesc

mant al Departament d'En-

'el personal de consergeria

servir per canalitzar un full

Burniol, ha basculat entre

senyament de I'aprovacio

possiblement acabi formant

de ruta en I'ambit educa

el rebuig a la decisio, fent

d'una mocio en la que el

part del centre resultant de

tiu, i que ara cal posar al

costat als mestres i a les fa

plenari municipal rebutjava

la fusio, i logicament I'estal-

dia' — i afegeix— 'Conei-

milies, i la necessitat d'anar

energicament la decisio.

vi vindrd donat per les des-

xedors de la realitat que

preparant el cami per a la

peses que genera el propi

estem vivim, cal cercar

creacio del nou centre edu-

El regidor d'Educacio, An
gel Puig (L'Entesa) recorda

centre en el seu us diari'.

vies alternatives en les que

catiu que resultara de tot el

que 'les competencies dels

Mirant endavant, segons

I'Ajuntament hi tingui com

proces.
De fet, el consistori no te

Ajuntaments, en els centres

explica Puig, 'les priori-

petencies per poder-ho ofe-

educatius, son el manteni-

tats passen per actualitzar

rir als argentonins'.

L'accio
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EMIGRANTS

a treballar a Chicago I'any

temps m'ha ensenyat, de ve-

2002 i encara hi sod.

gades de forma brutal, que

Actualment en Francesc

mes enlla d'un parell de setmanes, no tenim un veritable

La Federacio Internacional d'Entitats Catalans
(FIEC) xifra en 14.082 els Catalans que han emi-

Borrull treballa de professor
d'espanyol a secundaria al

control de res'. Quan pensa

districte de les escoles publi-

en la tornada, en Francesc

grat a I'estranger els ultims dos anys. L'entitat aler-

ques de Chicago. 'Encara

hi posa condicions: 'Em pre-

ta que la precaritzacio de Catalunya I'esta ensor-

que es un treball dur, el ba-

ocupa profundament la situ

rant a la cua d'Europa en capital huma. I es que

el perfil de I'emigrant es el d'un jove d'entre 25
i 35 anys, sense responsabilitats familiars i alta-

lang que en faig es positiu',

acio d'injusticia econdmica

assegura, 'un dels aspectes

que pateix Catalunya, i aixd

mes enriquidors de la meva

es un factor determinant per

experiencia docent aqui ha

no tornar, almenys de mo

ment qualificat. Argentona no s'escapa d'aquest

estat la possibilitat de creixer

ment. Tambe em preocupa

fenomen. Tot i que no hi ha un cens que ho quan-

com a professional de I'edu-

la manca de Ilibertat nacio-

cacio. He tingut el privilegi

nal que patim, i m'agradaria

tifiqui, tothom coneix algu que ha marxat cercant

de participar en la redaccio

que Catalunya fos un pais

dels estandards de llengues

Iliure i independent. Potser si

contacte amb alguns d'ells per coneixer la seva

estrangeres a nivell nacio-

Teconomia millora conside-

experiencia i les seves reflexions.

nal, i tambe collaboro amb

rablement, i accedim ser un

el Departament d'Ensenya-

pais independent, aleshores

que es trobava, 'mantenia

ment de I'estat d'lllinois en

no tindria cap excusa per a

quatre treballs diferents, i a

el proces de formacio i acre-

no tornar!'

I'estiu havia d'anar a I'ofici-

ditacio de professoraf. No

una oportunitat. El Cap de Creus s'ha posat en

Francesc Borrull
CHICAGO (USA)
'Aqui mantenia

na de I'atur perque no hi ha

obstant, el que mes I'omple

quatre treballs
diferents i a I'estiu

via feina per a mi. Era una

es el contacte amb els joves,

Oriol Vaquer

situacio molt angoixant'. I,

'del que estic mes orgullos es

GRENOBLE (FRANCA)

havia d'anar a
I'oficina de I'atur

en segon Hoc, hi havia una

del treball que faig dia a dia

inquietud personal, 'sempre

amb els adolescents a I'aula.

perque no hi

havia volgut tenir I'oportuni-

Es un privilegi ser part del fu-

havia feina. Era
una situacio molt

tat de viure a I'estranger du-

tur de to/a una generacio de

'Viure a Testranger
t'obre la ment i et
permet afrontar la

rant una temporada'. I aixi

joves que viuen temps molt

vida amb optimisme

angoixant'

va ser, una amiga que participava en un programa de

dificils'.

i dinamisme'

En Francesc ha trobat I'esta-

En Francesc Borrull (39 anys)

professors visitants as Sant

bilitat a Chicago: s'ha casat,

L'Oriol Vaquer (32 anys)

va decidir marxar per dos

Francisco el va animar a fer

ha fet amics i ha trobat feina.

fa dos anys que es fora.

motius, en primer Hoc per

el mateix, 'vaig guanyar-me

No obstant, assegura que

A mitjans del 2009 es va

la precarietat laboral amb

una pla^a de professor per

el futur sempre es incert: 'El

quedar a I'atur. 'Era el mo-

Chicago, en una visita que ella li va fer I'estiu del 2007Oriol Vaquer davant dels Alps francesos
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ment en que es destruien

Jordi Alsina collint pomes en un

mes Hoes de treball i les

Jordi Alsina

perspectives de trobar fei-

CRETA (GRECIA)

camp de I'illa de Creta

na eren baixes', explica.
Enmig d'aquest panorama,

'Les politiques

la seva parella va comen^ar

economiques que
s'estan aplicant a
I'estat espanyol
son molt semblants
a les que es van
comencar a aplicar

a fer el doctorat en biologia

a Grenoble (Fran^a) i ell
s'hi va afegir. 'Vaig decidir
que era un bon moment per
marxar i provar si a la regio
de Roine-Alps, una de les
mes dinamiques de Franga,
hi havia feina per un enginyer'. No va ser facil pero,
despres de molts esfor^os,

que pensi que Creta no em
dona per mes i Catalunya
pot donar-me alguna cosa
millor de la que m'oferia
quan vaig marxar1.
Mentrestant, en Jordi expli
ca des d'un blog personal

les histories del pais que el

a Grecia fa dos

va enamorar, una Grecia

anys. I els resultats
no son gaire bons,
que diguem'

va trobar feina en una em-

En Jordi Alsina (35 anys)

presa catalana, amb seu a

va aterrar per primer cop

Fran^a, com a responsable

a Grecia el 2006. Des de

que mai mes tornara a ser

la mateixa (http://naufragdelespaisideral.blogspot.
com.es/).

de seguretat en les obres

llavors hi ha anat tornant

Marti Marfa

d'ampliacio del sincrotro

fins que s'hi ha quedat a

PERPINYA (FRANCA)

de Grenoble, el consorci

viure. 'Coneixia el pais i la

internacional ESRF, i tarn-

llengua, per ser la terra de

'Les oportunitats

be la construccio de nous

la meva parella - explica-.

laboratoris de biologia en

Com que no tenia cap feina

el centre de recerca public

que em Iligues, vaig decidir

laborals i socials
son reduVdes i
vius en propia pell

franees IBS.

marxa^. A Grecia en Jordi

L'Oriol valora molt positiva-

Alsina hi fa de professor de

ment I'esperiencia, 'per una

llengua, al mateix temps que

part, estic treballant, cosa

treballa en una tesi doctoral

que no poden dir molts dels

que pren les lletres de les

meus convilatants. I, per altra banda, em trobo en un

I'experiencia de
I'immigrant'
En Marti Marfa (29 anys)
d'un de cada quatre grecs

es I'exemple de qui no sap

can^ons populars de Creta

viu sota I'amenaga de la

estar-se quiet: Tot i sentir-se

com a eina d'investigacio.

pobresa i I'exclusio social,

profundament arrelat al seu

ambient d'alta tecnificacio,

El seu cas es ben diferent al

segons I'ultima estadistica

poble i haver espremut, fins

en unes installacions de les

d'altres argentonins que han

que va publicar I'Eurostat',

al final, les possibilitats que

quals n'hi ha molt poques

emigrat cercant millors opor-

i conclou:'Tornare el dia

Argentona li oferia, I'in-

a Europa i al mon, i tam-

tunitats. En Jordi ha anat a

be puc perfeccionar tant el

parar al pais que esta vivint

Iranees com I'angles'. Pero

la crisi economica amb mes

les motivacions professi

duresa. Reconeix que la si-

onals no son les uniques,

tuacio el podria empenyer

'viure a I'estranger t'obre

a marxar, pero considera

la ment i et permet afrontar

que tornar a Catalunya, tot

la vida amb optimisme i di-

i I'aixopluc que li donaria la

namisme, gaudint molt mes

familia i els amics, tampoc

de tots els petits moments',
assegura.
La tornada no es planteja a

seria garantia de res. 'Les
politiques economiques que
en aquests moments s'estan

curt termini, 'de moment, a

aplicant a I'estat espanyol

la meva novia i a mi encara

son molt semblants a les

ens queden un o dos anys

que es van comengar a apli

de feina. Despres ja veurem,

car a Grecia fa dos anys.

pero sempre tine Argentona

I els resultats no son gaire

Marti Marfd envoltat de les teulades del centre de Perpinyd amb el

en menf.

bons, que diguem. Mes

Canigo al fons. Foto: Clara Saperas
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quietud de veure mon va

nomada, Argentona sem-

nir amb espeleolegs d'Estats

paleta, ha portat a terme

ser mes forta. Despres de

pre es a I'horitzo: 'Soc un

Units, Canada, Anglaterra,

treballs de camp consistents

viure un temps a Barcelo

motivat i sempre m'acabo

Catalunya i, per suposat,

a mesurar terrenys i tambe

na, va fer estades a Esco-

embolicant en iniciatives di-

Mexic', explica. A aquell

ha ajudatals "ejitadarios" a

cia (el 2005 i el 2010), a

verses, sucumbint a aquesta

primer viatge li van seguir

la reforestacio de les seves

Manchester (2006) i, actu-

forga d'atraccio que Argen

tres estades mes: 'I!any se-

propietats. Vista I'experien

alment viu a Perpinya, una

tona encara exerceix sobre

giient hi vaig tornar, durant

cia, en Sergi considera que

ciutat 'que molts no consi-

mi i sobre molts argentonins

tres mesos, per explorar

es dificil integrar-se laboral-

deren tan estrangera'.

a I'exili'.

unes coves durant tres me

ment, per compte propi, en

Per ell, I'aprenentatge de

sos. I els dos anys seguents

un pafs com Mexic. 'Aqui

I'idioma i I'experiencia la-

vaig fer-hi dues estades de

els estrangers que venen a

Sergi Gomez

set i deu mesos'. D'aques-

treballar arriben a traves

De fet, assegura que viure

CUAUHTEMOC - COUMA

ta manera, en Sergi es va

d'alguna empresa externa,

i treballar a I'estranger no

(MEXIC)

boral han estat pretextos.

es tan idillic com, de vegades, ens pensem. 'Les
oportunitats laborals i so
cials son reduides i vius en
propia pell I'experiencia de
I'immigranf, explica. No

'Soc dels que pensa
que el mon es la
meva terra i no hi
fa res d'on siguem
o d'on vinguem,

anar enganxant progressi-

0per invertiP, en aquest

vament a Mexic, 'fins que

sentit, reconeix que la seva

vaig decidir que, per po-

opcio es molt poc comuna,

der dedicar mes temps a

'no hi ha gaire immigracio

I'espeleologia, el millor era

que arribi a buscar-se la

que m'hi quedes', i afegeix:

vida'. No obstant, les difi-

'Aixi vaig coneixer a la que

cultats no li impedeixen afir-

ara es la meva dona...I ara

mar que el pais que I'acull

si que ja estava decidit a

es meravellos, 'jo estic molt

una altra motivacio que

quedar-m'hi per sempre'.

content, no deixa de ser

orienta la seva trajectoria.

La intencio d'en Sergi Go

Pero I'espeleologia no era

una aventura que em crida

'El meu gran pretext es la

mez (38 anys) no era la de

una forma de subsistencia,

1que ara ja comparteixo

meva carrera academica

marxar a buscar-se la vida

per aquest motiu en Sergi

amb una familia que m'es-

i professional - i afegeix -

a un altre pais. La casuali-

Gomez va haver de buscar-

timo molf. Per tot plegat, no

majoritariament, quan m'ha

tat va fer que, en un viatge

se la vida: 'Primer vaig te-

es planteja tornar a a Cata

convingut fer estades en

turfstic coincidfs amb una

nir una botiga de queviures

lunya, 'Soc dels que pensa

universitats estrangeres, hi

conferencia

internacional

d'aquelles que ara aquigai-

que el mon es la meva terra

he pogut anar grades a be-

d'espeleolegs, esport que

rebe no existeixen. Aixo em

i no hi fa res d'on siguem o

ques. Pero tambe hi ha ha-

ell practicava des de feia

va ajudar molt a integrar-me

d'on vinguem, i el color de

gut ocasions en les que he

temps. 'Em va cridar I'aten-

al poblet on vaig anar a viu

la nostra pell, sempre esta

hagut de complementar les

cio, aixique em vaig liengar

re'. Pero aquesta no va ser

rem a casa nostra'. I con-

ajudes fent feinetes. Llavors

cap a I'estat de Guerrero,

I'unica feina que ha tingut a

clou: 'Aixo si, I'unica cosa

acabes pelant moltes cebes,

concretament al poblet de

Mexic. De fet, en el temps

que es troba a faltar es la

fent infinitat de Hits i netejant

Acahuzotla, on em vaig reu-

que fa que es fora ha fet de

familia'.

obstant, aquest jove antropoleg, tarn be compta amb

sempre estarem a
casa nostra'

mes d'un lavabo'.
Actualment en Martf viu a
Perpinya. 'Feia temps que
m'interessava entrar en contacte amb I'academia francofona i el mon cultural frances, pero em feia mandra
tornar-me'n a anar lluny, ja
que en realitat soc molt casola', explica. L'impuls definitiu per traslladar-s'hi va ser
personal: 'es altres estades
les vaig emprendre sol i cal
reconeixer que quan estas
acompanyat d'algu estimat

..^^'^" •••--• ••• *

*'••; XCi>^^^

I' experienca es molt mes
placida'. Tot i aquest esperit

L'espeleologia va portar Sergi Gomez a viure a Mexic

Podeu llegir la versio ampliada d'aquest
reportatge a www.argentonacomunicacio.cat
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Millores a

la pista de
formigo

del pavello
poliesportiu

Els Crazy Jumpers
aconsegueixen dos ors i dos

bronzes al Campionat de
Catalunya de Taekwondo

A finals de febrer es va dur
a terme una accio de millo-

El club de Taekwondo Cra

ra de la pista de formigo
del pavello poliesportiu.

zy Jumpers va emportar-se

dos medalles d'or i dos de

Diversos membres de la re-

bronze en el Campionat

gidoria d'esports de I'Ajun-

de Catalunya celebrat el

tament d'Argentona, amb

diumenge, 11 de man;, al

el suport del Club Bosquet

pavello de la Mar Bella de

Argentona (CBA), van nete-

Barcelona. Amb aquest re-

jar i repintar les Imies de joe

sultat, el club argentoni es

de la zona esportiva Raul

colloca tercera posicio a la

Paloma. D'aquesta manera

classificacio catalana.

es van refor^ar les marques

Les campiones argentonines

que delimiten les drees de

van ser la Clara Andres Gar

joe d'una pista que ofereix

cia, en categoria infantil, i la

un espai complementari i

Georgina Lobato Berrocal,

Els esportistes guanyadors mostren les medalles despres de la com-

cobert per a la practica de

en categoria cadet. Totes

peticio. Foto cedida pel Club Crazy Jumpers

I'esport al costat de la pista

dues van superar dues ron-

sintetica del pavello.

Vuit
argentonins

participaran

a la IV Half
Challenge

des classificatdries entre 34

nyar-se el dret a participar al

A banda de les medalles

competidores i van aconse-

Campionat d'Espanya repre-

d'or, tambe cal destacar

guir arribar a la ronda final

sentant Catalunya. A mes,

els bronzes obtinguts per

al costat de les vuit millors

els mesos que queden abans

Sandra Moreno Sanchez,

competidores de Catalunya.

del campionat entrenaran al

en categoria alevi, i Pol Fer-

Amb aquesta actuacio, la

Centre d'Alt Rendiment de

reres Garcia, en categoria

Clara i la Georgina van gua-

Sant Cugat.

infantil.

Caminada soliddria pels entorns de Clara
L'drea d'esports de I'Ajun-

El mon del triatlo ha arrelat

tament d'Argentona

a la comarca. I es que mes

promoure una caminada

de dos-cents triatletes ma-

popular el diumenge, 18 de

va

resmencs s'han inscrit a la

mar, al veinat de Clara. La

IV Half Challenge Costa de

sortida ludica es va agerma-

Barcelona - Maresme que

nar amb una accio soliddria

tindra Hoc el 27 de maig.

que consistia a recollir ali

D'aquests, n'hi ha vuit que

ments per a I'entitat Cdritas.

son d'Argentona. Tots ells

El balan^ de la proposta va

tindran el repte d'entrar a

ser molt satisfactori, vuitanta-

meta despres d1 haver co

dos argentonins van partici

bert 1.900 metres de nata-

par a la caminada i es van

cio, 90 km de ciclisme i 21

recollir prop d'un centenar

km de cursa a peu.

de paquets d'aliments.
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Els BOCS subcampions de la Iliga

organitza

catalana senior de futbol americd

el primer
Torneig
MultiBdsquet

Per segon any consecutiu
els Argentona BOCS s'han
quedat a les portes de proclamar-se campions de la Ili
ga catalana senior de futbol
america. Un any mes, els
Imperials de Reus han frenat

El Club de Bdsquet d'Ar-

el somni en imposar-se a la

gentona va organitzar, per
Setmana Santa, el Primer

final, jugada a Argentona

Torneig Multibasquet d'Ar-

un marcador de 20-25.

gentona. El fil conductor del

El resultat final hauria po-

torneig va ser la competicio

i^i^_U~::iJLJ

el passat 25 de mar^, per

d'Esports va ser absoluta-

gut ser molt decebedor pels

sident de I'entitat i jugador
dels BOCS, Quim Perejoan,

5 contra 5. No obstant, i

BOCS ja que a la mitja part

reconeixia el bon planteja-

tiu, Perejoan va voler agrair

de forma parallela, es van

perdien per 0 a 13. No obs

ment del matx que havien

el suport de I'aficio.

realitzar diferents competi-

tant, els argentonins van en-

fet els seus rivals i entonava

Els BOCS nomes s'han per-

cions al llarg del certamen.

carar els darrers dos quarts

el mea culpa: 'Salvant I'ul-

mes una setmana de des-

El torneig es va celebrar al

amb un canvi d'actitud que

tim quart, hem jugat el pitjor

cans abans de tornar als

pavello municipal d'esports

els va permetre escur^ar dis-

partit de la temporada'. Tot

amb la collaboracio de

tdncies fins al xiulet final. Un

i el resultat, I'ambient que es

entrenaments per preparar
la temporada que ha de co-

I'Ajuntament d'Argentona.

cop acabat el partit, el pre-

va viure al Camp Municipal

men^ar a I'octubre.

ment festiu i, per aquest mo-

I
HAS DE REDUIR PES?
ESTAS ESTRESSAT?

Estudis cineantropometrics i
d'alt rendiment per tot tipus
de persones.

VOLS MILLORAR LA TEVA FORMA FISICA?

Dietes i entrenaments
persona I itzats

VOLS AUGMENTAR LA TEVA SALUT?

Consultoria de bellesa Mary

Kay
Cursos dimprovitzacio
teatral els dissabtes al matf
Pilates avangat
Pilates per embarassades i
post-part

T6l. 93 797 46 23 E-mail: forma.tgim@gmail.com ^
Passatge de les Escoles 2-4 (al costat de les Escoles Bernat de Riudemeia)

facebook
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COSES DE LA VILA

Mes canvis

per part de la cupula dirigent de TxA, per tal que en-

a Tots per

tregues I'acta. No obstant,

Argentona

Pep Maso va lamentar haver

des de la propia formacio,
fet una mala aposta a I'hora

En el pie de mar^ es va fer

de confeccionar la Ilista per

efectiva la renuncia de Silvia

a les eleccions, pero va as-

de Santos a I'acta de regi-

segurar que TxA gaudeix de

dora per Tots per Argentona

bona salut ja que les seves

(TxA). De Santos no va ser

assembles mensuals continu-

present a la sessio i va decli-

en aplegant un bon nombre

nar, d'aquesta manera, fer

d'argentonins.

una exposicio publica dels

La vacant al grup municipal

motius de la seva marxa.

de TxA I'ha assumida Enric

La Diputacio injectard
a Argentona
cine-cents cinquanta

mil euros que li deu
la Generalitat
El govern catald no assumeix,
de moment, les aportacions
compromeses en la Llei de Barris
Argentona hauria de rebre, el proper el mes de

No obstant, aquest era el

Urefia, que havia estat re

segon abandonament que

gidor d'Educacio i Serveis

juny, cine-cents cinquanta mil euros que la Genera

patia el grup de TxA en cine

Socials en el darrer mandat.

litat li deu. De fet, aquests diners els ha d'avan^ar
la Diputacio de Barcelona a la Generalitat. El pri

mesos, despres que Jaume
Uribe decidis passar a ser

¥^^*'

mer anunci sobre aquesta injeccio de liquid el va

fer a principis de mars el president de la Diputacio

regidor no adscrit. En decla-

de Barcelona, Salvador Esteve, a la seu del Consell

racions a Radio Argentona,
la majoria de grups munici

SJ

Comarcal del Maresme. Esteve va anunciar la sig-

pals van valorar la situacio

natura d'un acord entre les quatre diputacions de

com una evidencia de la

Catalunya i la Generalitat que suposara una injeccio

manca de cohesio interna

de liquiditat als ajuntaments. En el cas dels municipis

a TxA. Jaume Uribe va voler

de la demarcacio de Barcelona, la Diputacio posara
Enric Urena va prendre

al seu abast 200 milions d'euros, amb un topall per

ant les pressions que havia

possessio de I'acta de regidor

ajuntament d'entre 4 i 5 milions.

rebut la regidora De Santos,

en el pie d'abril. Foto MC

ser mes contundent denunci-

L'anunci es va fer en el transcurs de la presentacio per
a tots els alcaldes maresmencs del Cataleg de suport

Felix Rosa denuncia la gestio
de la urbanitzacio Can Raimi
davant I'Agencia Tributdria

als serveis i a les activitats locals 2012 que la Diputa
cio de Barcelona va fer a la seu del Consell Comarcal
del Maresme. El diputat per a la Cooperacio Local,
Joaquim Ferrer, va explicar els details del cataleg, una
de les "tres potes de la cooperacio de la Diputacio de

El cap d'Agrupacio Argen

denunciat davant I'Agencia

Barcelona amb els municipis aquest 2012, juntament

tona, Felix Rosa, ha inter-

Tributaria als components

amb el Fons Extraordinari (que ha de servir per fer

posat una denuncia contra

del consell rector de la

front al deute de la Generalitat amb els ajuntaments) i

la Junta de Compensacio

Junta de Compensacio de

la xarxa d1 inversions i infraestructures.

de la urbanitzacio de Can

Can Raimi, el president, el

La gran novetat, pero, va ser I'anunci de la creacio

Raimi, davant I'Agencia Tri

vicepresident, el tresorer i el

del Fons Extraordinari d'Ajuda Economica als Ajun

butdria per un suposat frau

vocal, aixi com I'exalcalde

taments, amb els quals es treu pressio a la Generali

que superaria els 400.000

d'Argentona, Pep Maso i

tat, es facilita liquiditat als ajuntaments, i s'injecta al

euros. Felix Rosa denuncia

I'exregidor

d'urbanisme,

territori una quantitat de diners que servira per pa-

que la Junta de Compensa

Xavier Collet. De fet, el cap

gar les factures que els ajuntaments deuen sobretot

cio hauria comes frau en no

d'Agrupacio

als industrials petits i mitjans i al comers del poble.

haver liquidat, des de I'any
2001, els impostos implicits

acusa I'anterior equip de

En el cas d'Argentona, els diners que es deuen, i

govern d'haver fet cas omis

que ja s'han reclamat, son 605.600,28 euros. No

en la quota que cobra a

de les reiterades denuncies

obstant, el govern catala no assumira, de moment,

cadascuna de les pa reel les

dels veins i d'altres requeri-

les aportacions compromeses en la Llei de Barris i

del nucli urbanistic.

que, en el cas d'Argentona, suposa un total de

Per tot plegat, el regidor

ments transmesos a traves
d'Agrupacio Argentona al

d'Agrupacio Argentona ha

plenari municipal.
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Relleu al capdavant d'Unio

Montserrat

Democrdtica d'Argentona

Suari (UDC)

Manel Cruz: 'Volem posicionar-nos com a forca

politico decisoria al municipi'
Despres de quinze anys

deixa la
direccio de

rAgenda
Catalana

ir *

liderant la formacio, el fe-

de Joventut

brer passat Pep Famadas
va donar el relleu al regidor Manel Cruz al cap

La directora de I'Agencia

davant de la seccio local

Catalana de Joventut,
I'argentonina Montserrat

d'Unio Democratica.
^

4

Suari (Unio Democratica

Quines han estat les seves

de Catalunya), ha estat

motivacions a I'hora de

destituida del seu cdrrec

postular-se com a president

despres d'un any al cap

de la formacio?

davant de I'entitat depe-

Han estat diverses. En pri

nent de Benestar i Fami

mer Hoc, crec que el relleu

lia. Fonts de la direccio
General de Joventut han

generacional es llei de
vida. En aquest sentit, apro-

Manel Perez, nou president d'UDC Argentona. Foto MC.

justificat el cessament per
'millorar la coordinacio

fito per a donar les grades
al molt estimat Josep Fama

Ilibertat, I'honestedat, el sa-

son vint-i-dos). Tambe volem

entre la propia direccio

das, president sortint, per

crifici i I'esfor^.

posicionar-nos com a for^a

General i I'Agencia Ca

la seva feina i dedicacio

Son valors que, de ben se-

politico decisoria al muni

talana de Joventut'. Tot

gur, ajudaran a millorar la

cipi i aixi poder recolzar,

i que les mateixes fonts

de manera mes activa, el

destaquen que Suari ha

treball i les accions de la Fe-

fet una bona feina, as-

deracio que formem amb

seguren que ara es requereix que la Direccio

al partit durant tants anys.
Per altra banda, tambe em

situacio economica i social

motiva participar, de forma

que esta patint.

activa i directa, des del ca-

Convergencia Democratica

sar de nou els valors huma-

Quin full de ruta es marca?
Hem de treballar per

de Catalunya (CDC). Final-

i I'Agencia 'facin mes

nistes caracteristics d'Unio

augmentar el nombre de

ment, volem enfortir la cohe-

equip', i per aixo s'ha

Democratica de Catalunya

militants dins d'Unio De

sio interna i les bones rela-

optat per una altra perso

com son la justicia social,

mocratica de Catalunya

cions amb els nostres socis i

na, Jordi Boixadera.

el respecte, la familia, la

d'Argentona (ara

companys de CDC.

talanisme politic, a impul-

mateix

SIAUTOMATISMES ARGENTONA
Fabricacio de tot tipus de portes metalliques
Automatismes per a portes i persianes
Comandaments a distancia

Sistemes de seguretat

Basculants
Correderes
Ballestes
Seccionals
Batents
Peatonals
Enrollables

Servei a empreses, botigues, particulars
Manteniment de comunitats
u pressupost sense compromis:
siautomatismesargentona@gmail.com | Mobil: 690 209 327 | Fax: 93 756 18 54
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Scg^na cdido del
prcjocfo do femeni1

(f

•.

a I'emprencdoria
Nens i nenes de cinque

En el curs passat els alumnes participants van viure,

de primaria de I'Escola
Sant Miquel del Cros

en primera persona, tot el
proces de creacio d'una

porten a la practica la

cooperativa i la posterior

creacio d'una empresa

definicio, fabricacio i comercialitzacio d'un produc-

de serveis

te. Enguany, els alumnes
Despres de la bona aco-

de cinque de primaria que

Els alumnes participants cursen 5e de primaria. Foto: MRM.

Ilida i els grans resultats

participen en aquest pro
jecte han decidit, despres

den i treballen aspectes

sarial gestioni correctament

cola Sant Miquel del Cros,
amb el suport del Servei de

d'una primera fase de ge-

com la comunicacio, la pu-

els residus que produeixi.

neracio d'idees empresa-

blicitat, planificacio o I'es-

El projecte es fara efectiu

Promocio Economica de

rials, apostar per un servei

trategia de marqueting, en-

en el tercer trimestre quan

I'Ajuntament d'Argentona

de porta-bosses per al mer-

tre d'altres. A mes, se'ls ha

els alumnes oferiran els

(SEMPRE), ha endegat un

cat setmanal d'Argentona.

format i sensibilitzat en ma-

seus serveis als usuaris

nou projecte de foment a

A traves d'aquest projecte

teria mediambiental per tal

del mercat municipal dels

I'emprenedoria.

educatiu els alumnes abor-

que la seva activitat empre-

divendres.

obtinguts I'any passat, I'Es

Es consf!*uix c\ Ccnsc!3 do la Vila

P
Primera foto de familia del Consell de la Vila d'Argentona. Foto SF.
El passat 15 de febrer va te-

titats, 15 ciutadans a titol

me Clavell, va ser designat

i impulsar els processos

nir Hoc al Salo de Pedra de

individual, a mes d'un re-

per votacio entre els mem-

de participacio ciutadana,

I'Antic Ajuntament d'Argen

presentant de cada forma-

bres presents com a vice-

i que integren el vicepre-

tona I'acte oficial de consti-

cio politico amb veu pero

president del Consell de la

sident del consell, quatre

tucio del Consell de la Vila,

sense vot.
Bernat Calvo, que assisteix

Vila. A continuacio tambe

membres d'entitats, cine

maxim organ de participa-

es va designar la comissio

ciutadans i els represen

cio ciutadana. El Consell

al Consell de la Vila com

permanent del Consell, or

tants de les formacions po-

de la Vila, esta constitui't

a representant del Centre

gan motor que s'encarre-

litiques, a mes del regidor

per 20 representants d'en-

d'Estudis Argentonins Jau-

gara de definir, coordinar

de participacio ciutadana.
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El nou emplacament contribueix
a dinamitzar Creu Roja
Creu Roja Argentona-Dos-

exponencialment. Segons

rius-Orrius ha fet un salt

explica Pep Valenti: 'les no

qualitatiu des del trasllad

ves installacions ens perme-

de la seva seu a les noves

ten emmagatzemar millor el

dependencies

ubicades

menjar i fer les entregues

a I'antiga fabrica Velcro.

respectant la privacitat de

L'espai, d'uns cent metres

les persones que arriben de-

quadrats, que abans ocu-

rivades de serveis socials'.

paven els serveis socials
municipals, s'ha condicio-

Per altra banda, I'entitat tre-

nat per acollir una recep-

balla en el projecte 'Vellesa

cio, despatxos, magatzem

activa' que consisteix a fer

i sala de reunions.

un seguiment de gent gran
que viu sola. Aquestes per

El president de I'entitat,

sones reben visites periodi-

Pep Valenti, es mostra molt

ques en les que es comprova

satisfet del conveni, signat

el bon estat dels subministra-

amb I'Ajuntament d'Argen-

ments de la liar (Hum, aigua,

tona, que els ha permes

calefaccio etc.) i es procura

satisfer la necessitat de cer-

satisfer les necessitats que

car un nou empla^ament.

puguin sorgir.

'Aquest espai ens ha donat

aire, de cop i volta bullim

Creu Roja Argentona-Dos-

d'activitaf, assegura.

rius-Orrius compta amb

De fet, Creu Roja te entre

constant d'una trentena de

un sol treballador i la feina

El nou emplacament ha proporcionat mes espai de magatzem
a Creu Roja. Foto: MRM.

mans diversos projectes que

voluntaris. De cara a I futur,

es desenvolupen grades a

I'entitat es planteja fer cam-

I'esforc dels voluntaris. Per

pa nya entre els mes joves

una banda, I'entrega d'ali-

per captar voluntaris. El pri

argentona@creuroja.org

ments que, en el context de

mer pas sera I'organitzacio

Telefon: 937971656

crisi actual, ha vist com la

de xerrades i de cursos de

demanda

primers auxilis.

Horari d'atencio al public (de dilluns a divendres):
de9a 13 hide 17a 19 h.

s'incrementava

Creu Roja Argentona- Dosrius - Orrius
C/ Enric Granados, 5 - Argentona

Un incendi crema 2^500 m2 a Can Barrau 2
Un incendi va cremar, la

via ences un indigent que

mossos d'esquadra, cine

obligar a desallotjar els

tarda del dimarts 20 de

viu a la zona. Els veins van

unitats de bombers i un ca-

veins d'una casa. El foe es

marc, dos mil cine-cents

alertar de I'incendi a la po-

mio d'agents de defensa

va donar per controlat a

metres quadrats d'esbar-

licia local i rapidament es

forestal.

dos quarts de nou del ves-

zers, pi i ginesta, a Can

van presentar al Hoc dels

La zona afectada, situada

pre. El pressumpte autor de

Barrau 2.

fets dues patrulles. A les

entre el Torrent de la pas-

I'incendi va ser ates per la

L1 incendi es va originar a

tasques de seguretat i extin-

tanaga i el Cami del Mal-

Creu Roja al Hoc dels fets

les sis de la tarda en des-

cio de I'incendi hi van par-

pas, va cremar rapidament

afectat, amb caracter lieu,

controlar-se un foe que ha-

ticipar quatre dotacions de

a causa del fort vent i va

per inhalacio de fum.

CapdXreus
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Com vivien
els ibers?

Argentona acull la presentacio

de I'lnventari del Patrimoni
Etnologic de Catalunya
El dissabte, 3 de marc, Ar

el Centre d'Estudis Argen-

per I'altra, un projecte del

gentona va acollir la pre

tonins. L'objectiu d'aquest

Centre d'Estudis Argento-

sentacio de I'lnventari del

inventari es la recerca, la

nins Jaume Clavell, I'lnstitut

Patrimoni Etnologic de Ca

documentacio, la difusio i

Catala d'Antropologia i el

talunya, del Centre de Pro-

la restitucio del patrimoni

Departament d'Antropolo

mocio de la Cultura Popular

etnologic catala.

gia Cultrual i Historia de

i Tradicional Catalana en

En el transcurs de la Jorna

la UB, elaborat pels antro-

el marc d'unes Jornades de

da es van presenar dues re-

polegs Jordi Alsina i Marti

Recerca Etnologica organit-

cerques, per una banda un

Marfa, anomenat: 'Les festes

nenes, d'edats compreses

zades pel Centre de Promo-

projecte del Centre d'Estudis

a Argentona des dels anys

entre els 5 i 10 anys, van

cio de la Cultura Popular i
Tradicional Catalana de la

Vilassar de Mar anomenat

cinquanta fins a I'actualitat.

participar al curset de Set-

'La festa de les enramades

Recull documental i testimo

mana Santa sobre la civilit-

Genera I itat de Catalunya,

de Vilassar de Mar, patrimo

nial des d'una perspectiva

zacio laietana que va ofe-

I'lnstitut Ramon Muntaner, i

ni etnologic en el record'. I

histdrica i etnologica'.

rir el Museu del Cantir. Els

Una quinzena de nens i

menuts van aprendre com
eren i com vivien els ibers a
traves de la seva escriptura

Radio Argentona estrena I'espai

i, tarn be, de la seva manera

de treballar el fang.

"Salut a I'abast1

LAssemblea
Nacional
Catalana es
presentard

*\ '

a Argentona
>

/

el 27 d'abril
El passat 10 de marc I'As-

semblea Nacional Catala

t

na va quedar formalment
constituYda en un acte al Pa-

lau Sant Jprdi davant 5.000

El programa convida un especialista diferent a cada edicio (AARM)

persones. Ara aquest moviEl passat mes de marc

fessionals de I'Area Basica

De moment, I'espai ja ha

ment comenca un tour pel

I'emissora municipal, Ra

de Salut d'Argentona, i

tractat temes com el mal

territori que fara escala a

dio Argentona (104.6),

que preten acostar el mon

de cap, els anticonceptius

Argentona el divendres 27

va estrenar el programa

o la sexualitat en els joves.

de marc- La Sala d'Argento

'Salut a I'abast' de la ma

de la salut als ciutadans
(Dimarts, 12.15 h). Es per

Els programes es poden

na sera I'escenari des d'on

del cardioleg Joan Batlle.

aixo que ofereix la possibi-

tornar a escoltar a traves

es presentara el full de ruta

Es tracta d'un espai divul-

litat de realitzar consultes

de la seccio de Radio a

que preveu la celebracio

gatiu, que s'elabora en

a traves de correu electro

la Carta del web www.ar-

d'un referendum per la in-

collaboracio amb els pro

nic (radio@argentona.cat).

gentonacomunicacio.cat.

dependencia I'any 2014.
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Sant Jordi 2011
Sant Jordi es un bon pretext per cercar novetats literaries amb segell argentoni. Enguany us en proposem

El Museu del Cdntir rep
el distintiu de qualitat
turistica SICTED

dues:

Ta Kritika. Viatge per la musica de
Creta (aproximacio etnografica al
fenomen musical cretenc) de Jordi
Alsina Iglesias.
Jordi Alsina va arribar a Creta el novembre de 2006 i, des de llavors,
practicament no se n'ha mogut. De

fet, va dedicar el seu treball de final
del Master d'Antropologia i Etnografia de la Universitat de Barcelona, a la musica
d'aquesta ilia grega. Pero tantes hores dedicades a
la seva experiencia, tanta bibliografia consultada,

El regidor Angel Puig Boltd rep el diploma de mans del President del

entrevistes, festes... No podien quedar-se en una

Consorci de Turisme del Maresme, Jaume Borrel.

bona nota a I'expedient academic. Per aquest motiu,
Jordi Alsina va proposar-se publicar un Ilibre. La peti-

El passat 8 de mar? el Mu

a una millora continuada en

ta editorial SetzeVents va interessar-se en el projecte,

seu del Cantir d'Argentona

la qualitat turistica. Segons

no obstant, calia assegurar una part del finan?ament.

el director del museu, Oriol

estrategia que, a traves de la xarxa, esdeve una

va rebre el distintiu de quali
tat turistica SICTED (Sistema
Integral de Qualitat Turistica

nova manera de finan?ar idees i potenciar la creacio

en Destinacions) en un acte

i una demostracio que el

independent. Des del 29 de mar^, Jordi Alsina cerca

que es va celebrar al Tecno-

que s'intenta fer des del mu

mecenes a traves de la web www.verkami.com.

campus Mataro-Maresme.

seu es oferir una bona qua

Aixi, Jordi Alsina ha optat pel micromecenatge. Una

Calvo, I'assoliment del SIC
TED representa 'un pas mes

El distintiu reconeix aquelles

litat de servei al public que

institucions que treballen per

ens visita'.

Junts a Paula? Present i futur del model d'educacio
comprensiva a Catalunya de Ricard Aymerich, Josep
M. Lluro i Enric Roca.

Neix set30maresme

Son compatibles la qualitat i I'excellencia amb un
oferiran un mitja compro-

model d'escolaritat obligatoria compartida a Catalu

El 20 d'abril va sortir al car-

nya? Quines son les conseqiiencies de desmantellar

rer la primera edicio del set-

mes amb el territori, de

manari set30maresme. Una

taranna democratic i par-

companys Josep M. Lluro I Enric Roca assenyalen

publicacio que neix amb la

ticipatiu.

conclusions i propostes a I'estudi Junts a I'aula?. Es

vocacio de convertir-se en el

es troba a quioscos i Ilibre

tracta d'un estudi elaborat a partir d'una analisi a

setmanari de referenda a la

ries de tota la comarca per

fons dels exits i de les dificultats del model actual d'es-

comarca.

cola a Catalunya. Els autors han treballat a partir de

Al darrera del projecte s'hi

tambe compta amb una

aquest model? L'argentoni Ricard Aymerich i els seus

Set30maresme

1,95 euros. La publicacio

les reflexions d'un seminari de nou sessions amb una

troba I'exalcalde d'Argen

plana web a la xarxa que

trentena experts de la comunitat educativa coneixe-

tona, Pep Maso. Els seus

renova la informacio diaria-

dors del sistema educatiu catala (entre ells, docents,

impulsors asseguren

ment (www.set30.cat).

que

directors de centres, investigadors, representants sindicals, d'associacions d'AMPA i de I'Administracio), i
de les aportacions d'altres experts de I'ambit internacional. es conclusions de I'estudi posen de manifest
que a Catalunya hi ha un desencontre entre el model
que es deriva de les lleis i les practiques dels centres.
set30maresme

CapdeCreus

MAR-ABR2012

19

COSES DE LA VILA
Argentona

Argentona commemora

participa
al II Forum
Estrategia
Catalana
Residu Zero

el Dia Mundial del Teatre
El centre d'Argentona va
omplir-se d'esperit escen-

ci el passat 25 de man^
amb la celebracio del Dia
Mundial del Teatre. El Collectiu Senes Portes, en collaboracio amb diverses

La Fundacio per a la Pre-

entitats, va organitzar un

vencio de Residus i Con-

programa d'activitats per

sum Responsable organit-

commemorar la diada per

za el proper 4 de maig,

segon any consecutiu.
La festa va comen<?ar amb

a la Casa del Mar de
Barcelona, una Jornada

un cercavila a carrec del

de debat i reflexio sobre

grup El Zurdo Manda i del

el medi ambient i les po-

Collectiu Sense Portes que

litiques d'estalvi de mate

va recorrer la pla^a Nova

rials i energia, la reduc-

i el carrer Gran fins arribar

cio de la contaminacio i

al Salo de Pedra. Al migdia
es va llegir el Manifest del
Dia mundial del Teatre i,

en el cami cap el residu i

les agressions al territori,

emissio zero.
festa va acabar amb un ca-

El regidor de Sostenibili-

posteriorment, es van succeir lectures dramatitzades

'Terapies' de la companyia
local Je ne sais pas, I'Exor-

sament improvitsat que va

tat, Pere Mora, aixi com el

d'obres de I'autor Karl Va

cisme Musical del music Os

convertir el public assistent

tecnic de medi ambient de

lentin i diverses representa-

car Font, la col-laboracio

en convidat for^os.

I'Ajuntament, Joan Pujol,

cions teatrals i musicals. El

especial de Factor Brian

El Collectiu Sense Portes

intervindran a la Jornada

programa va seguir amb les

treballa per organitzar un

per parlar de la Xarxa de

danses folkloriques nicara-

Threadbare de la Royal Je
lly Theatre Company amb

festival de teatre que podria

municipis pel Residu Zero

guenques de la companyia

fragments de diverses obres

coincidir, en futures edici-

i sobre els reptes de la re-

Un pedacito de mi tierra, els

de Shakespeare i I'espai

ons, amb el dia mundial del

collida de residus porta a

fragments de I'espectacle

sonor amb Disaster DJ's. La

teatre.

porta a Catalunya.

El 2011 es va tancar amb els comptes sanejats
Argentona s'escapa del

rera xifra, I'equip de govern

nombros grup de municipis

ha incorporat al voltant de

que tenen els comptes en nu-

vuit-cents mil euros al pres

meros vermeils tal i com es

supost que aniran destinats

despren del tancament del

a despeses generals. La res-

pressupost 2011 que I'equip

ta, uns sis-cents mil euros,

de govern va presentar en

es deixa en reserva per tal

el pie d'abril. D'aquesta li-

d'afrontar imprevistos.

quidacio en destaquen dos

Finalment, i pel que fa a

xifres en positiu, el resultat

I'endeutament municipal, el

pressupostari, superior als

consistori ha aconseguit re-

nou-cents cinquanta mil eu
reria, que va fregar el milio i

baixar el deute fins gairebe
el limit establert per I'Estat
(70%) per tal de permetre

mig d'euros. D'aquesta dar-

realitzar inversions.

ros, i el romanent de treso-
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Tancament Pressupost Municipal 2011
Resultat Pressupostari

951.264,65 €

Romanent de tresoreria

1.459.075,62 €

Endeutament Ajuntament d'Argentona

Endeutament

total
Endeutament

per habitant

a 30/06/2011

actualment

9.722.386,85 €

8.979.082,48 €

(72,65%)

(70%)

777,79 €

718,32 €

COSES DE LA VILA

L'Ajuntament impulsard un proces

participatiu per millorar la recollida
d'escombraries
En les properes setmanes

El programa d'activitats

terminada pel numero de

realitza la recollida porta

I'Ajuntament d'Argentona

que es dura a terme durant

persones empadronades

a porta. Aquesta modifica-

impulsara un proces de

aquests dies tarn be preveu

al domicili, les quals tenen

cio ja ha suposat un 46%

participacio ciutadana per

una campanya informativa

dret a un nombre de bos

d'increment dels envasos

copsar I'opinio dels veins

i de conscienciacio de la

ses de rebuig i envasos en

que es recullen de manera

i veYnes del municipi i va-

necessitat de reciclar i dels

funcio d'aquest parametre.

lorar la implantacio de mi-

efectes que generen els re

llores en la recollida d'es-

sidus en el medi ambient.

combraries en la zona on

El govern ja ha realitzat al-

s'aplica el sistema porta a

selectiva.
Argentona, que recicla
actualment mes d'un 67%

La intencio es

dels seus residus, es troba

gunes modificacions en el

que, a traves

molt per sobre de la mitja-

porta (PaP).

mapa de neteja i recollida

de toilers
participatius

na de Catalunya, que no

La iniciativa s'emmarca en

de la brossa.

els compromisos adquirits

En aquest sentit s'ha avan-

per I'equip de govern a

<pat en la unificacio dels

traves del Pla d'accio muni

serveis de recollida d'es-

cipal (PAM) per modificar

combraries i el de nete

I'ordenan^a de residus en
el segon semestre de I'any

ja viaria per aconseguir
abaratir costos i refor^ar

amb I'objectiu d'augmen-

la coordinacio i millora

tar la recollida selectiva i

d'aquests serveis^ Tambe

reduir la generacio de re-

hi ha un pla d'estudi per

buig amb la collaboracio

optimitzar i millorar la ges-

dels vilatans.

tio de I'area d'emergencia

La intencio es que, a tra

del carrer Bellavista.

ves de toilers participa-

Cal recordar que enguany

tius i diverses accions al

s'ha fixat per a les arees

carrer, els veins i veYnes

de recollida porta a por

i diverses
accions al
carrer, els veVns

arriba al 40%. Aquest percentatge es podria incrementar en cas d'ampliar
el sistema PaP a la resta
de veYnats i urbanitzacions
del municipi.

i veYnes puguin

A banda dels beneficis

plantejar

ambientals que s'obtenen

propostes i
solucions que

puguin millorar
Tactual sistema

amb aquesta politico de
residus, la quantitat i qualitat del paper, vidre, en
vasos i organica recollits
genera unes bonificacions
en la gestio que permeten

reduir el 30% de les desDurant el passat mes de

peses, i que fa que nomes

puguin plantejar propos-

ta -el nucli d'Argentona i

desembre,

I'Ajuntament

s'hagi de cobrir amb la

tes i solucions que puguin

Mada- una part variable

va distribuir les bosses ta-

taxa d'escombraries el

millorar I'actual sistema.

de la taxa que esta de-

xades per les zones on es

70% dels costos reals.

SUMMERTIME AT THE CASINO

Angles al Casino d'Argentona

CURSETS INTENSIUS DANGLES PER A NENS (4 A 12 ANYS)
Joes, cuina, plastica, cine, teatre, ordinadors, piscina
25 de juny a 27 de juliol 2012 -1 a 10 de setembre 2012Informacio i inscripcions:
Horari: 9h a 13h o 15h a 17h de dilluns a divendresBla^ca Maragalh 657 337 024
anglesalcasino@gmail.com

GRUPS REDUIT
PLACES
LIMITADES
(de 6 a 12 nens
per grup)

I tambe:
Cursos intensius d'angles per adolescents de 12 a 16 anys
English for work: angles relacionat amb la feina
Conversation classes: Tea-time at the Casino

CapdeCreus

El Casino d'Argentona
93 7971206/673163716
www.nhngreen.com
hngreen@movistar.es
telf: 666 90 73 42
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L'ESPITLLERA HISTORICA

DEL CENTRE D'ESTUDIS ARGENTONINS

:

iii1^'
cria
i
svc

a

una

la segona meitat del segle
XVIII i la segona decada
del XX, la punta de coixi va
constituir la base del que

Fins fa ben poc, la prac-

tica de la punta de coixi
havia estat considerada
tan sols una manifestacio
mes del ric folklore catala,

pot ser perfectament con-

un reducte d'una manera

siderat una industria -una

de fer i viure ja obsoletes

industria artistica, tal i com

i una artesania practicada

va ser definida a I'epoca

principalment per dones,

del Modernisme-. En un

d'una certa edat, amb

moment en que puntes i

I'unic objectiu d'omplir les

blondes realitzades a ma

hores d'oci. A diferencia

disposaven d'un ampli i

d'altres paisos europeus, la

dinamic mercat en el camp

manca d'estudis i treballs

de la moda, del parament

academics a casa nostra a

de la liar o de la indumen

I'entorn d'aquesta varietat

ta ria liturgica, aquesta in

de I'art del textil ha tingut,

dustria manufacturera va

com a consequencia, que

permetre a un bon nombre

s'hagi oblidat o, si mes no,

de persones, d'ambdos se

menystingut, la importan-

xes i de diferent condicio

cia a nivell artistic, social i

El museu de puntes d'Argentona preserva autentiques obres d'art.
Foto: David Farell

economic que aquesta arte
sania va tenir a Catalunya

seva confeccio, a I'agulla

Llevant - formada per mol-

al llarg de quasi tres segles.

o al boixet, es comen^a a

tes poblacions costaneres

les merceres, passant pels

transmetre de generacio

i d'interior de la provincia

projectistes o altres oficis

en generacio. Els primers

de Barcelona i, fins i tot de

estretament

Des de molt antic els vestits

social, de poder-ne viure en
major o menor grau: des de
les puntaires, als randers o

relacionats,

s'adornaven amb serrells

encaixos es realitzaren a

Tarragona - donen testimo-

com ara les brodadores i

i brodats, pero no podem

I'agulla, pero ja a la prime-

ni amb les seves paraules

cosidores.

parlar de puntes al coixi

ra meitat del segle XVI la

de la quantitat de dones i

fins que no trobem un teixit,

tecnica mes estesa fou la

nenes que dedicaven bona

fet sobre un coixi, amb uns

dels boixets.

part del dia a confeccionar

magnifica colleccio de pun

metres i metres de punta i

tes al coixi. Des de fa anys

Les puntes mes antigues

blonda. Amb la seva fei-

que es pot visitor i s'en-

que hem pogut observar

na, prou dura i no sempre

grandeix grades a la cura

El terme encaix va sorgir

al Museu d'Arenys son les

ben remunerada, les noies

que en te I'associacio "Col

al segle XV per designar

que van associades als

coUaboraven a tirar enda-

leccio Amies de Concepcio

les labors tramades que

draps d'ofrena. Es tracta

vant la precaria economia,

More". La colleccio es tro-

es feien per separat i que

boixets i normalment amb
un patro.

A Argentona tenim una

de draps d'ofrena amb or-

sovint de subsistencia, de

ba al carrer Torres i Bages

despres s'encaixaven a la

namentacio del segles XVI i

milers de families catalanes

num. 17, xamfra amb la

tela. Des d'aleshores i du-

XVII que servien als page-

quan els diners aportats pel

pla^a de Vendre i es pot

rant segles, les peces "en-

sos per pagar el delme a

cap de casa decreixien o

visitor en hores concertades

caixades" van guarnir el

I'esglesia, en especies.

eren del tot inexistents.

(lei. 93 756 06 12).

Els viatgers que al llarg
del segle XVIII passaren

Segons un estudi coordinat

el seu us es va estendre a

un public mes ampli i la

per I'anomenada Costa de

el periode compres entre

vestuari de nobles, reines
i sacerdots, i amb el temps
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per Joan Miquel Llodra, en

David Farell i Garrigos,
historiador

GRUPS MUNICIPALS
Que passa amb la piscina?

NA

govern (encap^alat per en

A I'abril del 2011 (un mes

Pep Maso i el regidor d'Ur-

abans de les darreres elec-

cuses en contra nostra quan
I'unic que s'evidencia es una

banisme Xavier Collet), ade-

cions municipals) ja estava

clara incompetencia dels ac

quant el projecte inicial a les

previst iniciar les obres de

tuals governants, que no han

consideracions fetes per la

construccio del nou complex

estat capa^os de fer ni un bri

Generalitat, comporta que ob-

esportiu i, amb molt bon cri-

de feina.

tinguessim una important sub-

teri d'estalvi, vam procedir

Despres del Pie del 2 d'abril

vencio de 1.296.000 euros,

a a prof i tar utillatge existent

veiem que, finalment, I'actual

I'unica que la Generalitat va

(aixetes, banes, papereres...)

govern es fa seu el nostre pro

Es la pregunta que es fa

concedir durant I'any 2009 a

per a altres installacions mu

jecte i es posaran a pencar.

molta gent. En el breu espai

Catalunya per a la construc

nicipals. Aixo mateix ha fet

Per aixo els donem suport,

que tenim aquf, volem acla-

cio d'una piscina municipal.

I'actual govern traslladant

encara que no vulguin reconeixer la nostra feina ante

Que no busquin
excuses i que
vagin per feina

rir algunes questions. Un

Amb el canvi de govern a

maquinaria de la piscina a

any enrere, quan Tots per

la Generalitat (del tripartit a

altres dependencies, a fi de

rior. El que els exigim, pero,

Argentona governavem, les

CiU), el mes de novembre

protegir-les de les bretolades

es que no busquin excuses i

obres de manteniment que

de 2010, aquella subven-

que s'hi han produi't en els

que vagin per feina d'una ve-

s'havien de fer continuament

cio, que en principi ja estava

darrers mesos.

gada, que per aixo cobren,

a la piscina eren tan costoses

aprovada, no ha esdevingut

per tal que Argentona estigui

que vam decidir iniciar, quan

definitivament ben Iligada

El pacte de govern (CiU, PSC,
ERC i IC) a la contra de TxA

el minim de temps possible

mes aviat millor, les obres de

fins fa quatre dies (i aixo

(juny de I'any passat), ha fet

sense piscina,

construccio del nou complex

que els qui governen avui a

que el projecte de construc

que havien projectat els man-

Argentona son de la mateixa

cio del complex esportiu hagi

dataris anteriors.

corda politico que els que hi

quedat en I'oblit durant tots

La bona feina feta pel nostre

ha a la Generalitat!).

aquests mesos, cercant ex

contacte
www.totsperargentona.cat
masonp@argentona.cat
Telefon:677 571 903

Repds a la feina feta i als reptes plantejats

CiU
Estem duent
endavant I'acord de

govern i treballant
desencallar a 116 que
no havien pogut o
sabut solucionar
governs anteriors

desmantellament han deixat

Puig i Cadafalch, acord que

a totes les parts implicades,

contempla I'expropiacio de

fugint del 'tot o res' que s'ha-

la piscina. No es el mateix

I'immoble i I'adquisicio del

via plantejat fins ara. Tot i que

gastar 20.000€ per arranjar

contingut, i tot aixo es pagara amb tres anys. Queda molt

encara no hi ha res concret la

el deteriorament per inactivi-

nostra impressio es que estem

tat hivernal de la piscina, que

poc per que puguem dir que

en el bon cami.

gastar 200.000C en obres
per posar-la en marxa per dos

aquest immoble, catalogat

I que podem dir de les festes

com a be cultural patrimonial,

popubrs? Hem celebrat la

mesos d'estiu.

ja es del poble.

Festa Major d'Hivern, el Car-

Aquest govern no esta aturat

Hem posat en funcionament

nestoltes, la vella Quaresma,

ni immobilitzat, com algun

la programacio estable a La

hem recuperat I'enterrament

grup de la oposicio volt fer

Sab, estem acabant de resol-

de la sardina... I totes elles

veure. Estem duent endavant

dre els serrells que no estaven

amb la participacio d'entitats

el nostre acord de govern i
treballem de valent per de

contemplats en els projectes

i ciutadans, amb una bona as-

Ara, passats nou mesos des

heretats d'anteriors equips de

sistencia de public, i amb uns

sencallar moltes tasques que

de que varem assumir gover

govern i hem aprovat un re-

costos molt baixos.

estaven encallades i que no

nor I'Ajuntament de Argento

glament d'usos que regulara,

Pero no tot surt com voldriem,

havien pogut o sabut solucio

na juntament amb els grups

entre d'altres, la disponibilitat
de I'equipament per a les enti-

en aquests moments no po
dem assegurar -tot i que hi

nar governs anteriors.

municipals del PSC, Argencat
i I'Entesa, podem fer balan^

tats del poble.

continuem treballant^ I'obertu-

d'alguns temes importants de

Estem negociant amb la propi

ra de la piscina aquest estiu.

la nostra accio de govern.

etat de I'espai de Cal Guardia

La causa d'aquest entrebanc

Acabem de tancar un acord

per tal de trobar una solucio

es el lamentable estat en que

amb la propietat de la casa

que pugui ser acceptable per

unes precipitades ordres de

CapdXreus

contacte
cdcargentona@hotmail.com
www.ciu.cat/argentona
http://www.facebook.com/
convergenciademocratica.
argentona
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La responsabilitat del govern

El mensytenimerit
pels bens
publics exigeix
I'assumpcio de
responsabilitats
per part dels
antics gestors
municipals
El govern municipal va
neixer per superar la crisi

La falta de rigor i respon
sabilitat per part dels antics

sino, tambe, per donar

entre aquestes decisions hi

gestors municipals fa que el

explicacions als collectius

hagi la d'obrir expedients

cas del Cros es repliqui en

de persones afectades, ja

informatius per esbrinar les

d'altres projectes com es

sigui pels endarreriments,

responsabilitats sobre les

el cas de la piscina muni

els enganys o el menyspreu

irregularitats

detectades

cipal o el de la inacabada

que han rebut d'ells.

en diferents projectes del

cobertura de la pista espor-

mandat anterior. De mo

tiva del Burniol, que estd

ment se n'ha obert un, el

hipotecant el pati de I'esco-

litat de I'actual equip de

del Pla de Barris del Cros,

la, i la del Riudemeia, que

govern, que no es alegre,

Aquesta es la responsabi

on s'han detectat factures

ha nascut amb goteres. O

perque es serios ja que ha

que no responen a la rea-

els que ni tan sols van co-

de corregir el que els altres

litat, mentre el projecte de

men^ar i que formen part

han fet malament.

millora del barri s'ha hagut

del seu adn, o aixo deien,

de retornar pels defectes

com son Can Doro o el Pla

i mancances que presentava que, a mes, el feien

d'Urbanisme.

politico d'Argentona, i per

inviable tecnica i economi-

Aquest menysteniment pels

aixo, ni es a leg re ni diver-

cament. Ara ens cal fer-lo

bens publics exigeix I'as

tit, ni te per que ser-ho. El

de nou, originant un nou

sumpcio de responsabilitats

que si que ha de ser es

endarreriment d'una obra

per part dels antics gestors

responsable i ha de pren-

que fa dos anys que hauria

municipals, no nomes com

d'estar acabada.

a resposta a les irregula

dre decisions malgrat que

ritats que s'han detectat,

hi ha gent que li cou que

a algu li cogui. Per que

contacte
http://argentona.socialistes.cat
argentona@socialistes.cat
twitter.com/psc_argentona

Aqui no hi ha qui es mulli

Tirar endavant
la remodelacio,
amb una revisio
del pla, que sigui
mes modest i que
ens permeti a
tots plegats tenir
unes instalacions
dimensionades

Ningu es mulla i ningu as-

pero no sap quant. Diu que

Des del Partit Popular de-

sumeix

responsabilitats.

si, i diu que no. La veritat

manem responsabilitats a

Ens expliquem: Pep Maso,

es que no sap el que diu,

uns i explicacions als altres.

es a dir, el sr. Desastre, i

perque les instal-lacions de

La vila no es pot permetre

el seu grup de regidors

la pisicina estan absoluta-

seguir en mans d'aquesta

van decidir tancar la pisci

ment abandonades, i amb

na municipal "per decret",

greus deficiencies. Volien

gent que ens perpetua en
I'immobilisme, la manca

afectant greument la qua-

obrir Can Ribosa, pero no

d'idees i la falta de lide-

litat dels serveis que s'ofe-

es pot perque es privat. Ara

ratge. El que cal es tirar

rien a la vila, suposada-

diuen que volen tirar les

endavant la remodelacio,

ment perque estaven a punt
de comen^iar les obres del

antigues instal-lacions del

amb una revisio del pla,

bar i posar uns barracons

que sigui mes modest i que

"macropoliesportiu" que ni

com a vestidors. Sabeu que

ens permeti, a tots plegats,

la ciutat de Londres, que

obrir la piscina ara pot cos-

tenir unes instal-lacions di

organitza els joes olimpics

tar mes de 20 milions de

mensionades a les nostres

enguany, te. Les obres no

les antigues pessetes? No

necessitats. I, evidentment,

van comen^ar mai i el sr.

ens ho podem permetre.

deixar d'enganyar a la

Queden poques setmanes

Desastre ha seguit fent la

Aixo es diu: "invents del te-

gent.

per I'inici de les vacances

seva vida sense donar cap

beo" i manca de projecte.

d'estiu dels nostres fills i

explicacio.

A aquestes al^ades no po

a la nostra vila encara no

Ara, Ferran Armengol, que

dem estar foten el ridicul,

sabem si podrem disposar

abans era company de viat-

que es al que ens tenen

Telefon667 182 994

de la piscina d'estiu. Tot

ge del sr. Desastre, ens diu

apunta que no.

que la vol tornar a obrir,

acostumats aquest membres de govern.

Twitter: @ppArgentona
Facebook.com/ppargentona
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GRUPS MUNICIPALS
Entre tots, busquem solucions
La CUP Argentona va presentar en el Pie de febrer

front a la crisi. La segona

En la nova versio, els partits

fase corresponia a la redac-

ens comprometem treballar

una mocio per crear un Pla

cio i aplicacio d'un Pla Es

de manera conjunta en la

Estrategic contra la Crisi a

trategic Local contra la Crisi

redaccio d'un Pla Director

nivell local. Creiem que les

Economica, a partir de les

pero nomes quan I'Ajun

mesures que estava aplicant

conclusions i acords sorgits

tament rebi una subvencio

I'Ajuntament, fins aquell mo

de la Taula.

d'una altra administracio
publica. Un document que

ment, eren insuficients per

Amb la creacio
d'un Pla Estrategic
contra la Crisi
es volia donar
solucions als
problemes

trobar solucions per a supe-

La mocio va rebre el suport

queda lluny de la idea inici-

rar la crisi o, almenys, reduir

d'alguns grups de I'oposicio

al de la mocio.

els seus efectes a Argentona.

pero I'equip de govern s'ho

economics

Taula Integral que havia de

jecte transversal i participa-

de manera
participativa

donar veu a tots agents so

tiu. Finalment, vist la dificultat

cials de la vila, tant a perso-

d'aprovar-la sense el suport

nes treballadores, com a les

del govern, varem decidir

va prendre com un atac. La
La proposta del Pla tenia

CUP amb aquesta mocio

dues fases. La primera, cor-

buscava estendre la ma al

responia a la creacio d'una

govern per elaborar un pro-

aturades, els comerciants,

retirar-la per consensuar una

els empresaris,

La

de nova. Aixf doncs, en el Pie

creacio d'aquesta Taula

de mar es va presentar una

Integral tenia I'objectiu de

mocio revisada que aquest

consensuar un full de ruta

cop sf que va tenir el suport

i accions concretes per fer

de I'equip de govern.

etc.

contacte
cupargentona@gmail.com
www.argentona.cup.cat
www.facebook.com/
cupargentona
twitter.com/cupargentona

Argentona es membre de I'Associacio de Municipis per la Independencia.
Un pas endavant per I'assoliment de I'estat propi
ARGENTCAT es la coalicio

jectiu de L'AMI es promoure

quan. Conjuntament amb

argentonina que agrupa tots
els partits independentistes

totes aquelles iniciatives que

I'Assemblea Nacional Cata-

portin a la ciutadania a tenir

lana, que des de la societat

amb representacio parlamen-

consciencia de la necessitat

civil comparteix el mateix

taria: Esquerra, Solidaritat i

de que Catalunya pugui exer-

objectiu, treballarem per as-

DC. Aquesta agrupacio no

cir els seus drets nacionals i

solir les majories socials i po-

es casual ja que tenim el con-

preparar el proces democra

litiques necessaries, aixi com

venciment que, en aquest mo
ments, la prioritat del pais i

tic de secessio. La implicacio

les complicitats internacio-

de les institucions publiques

nals per esdevenir el proper

per tant tambe dels municipis,

en aquest objectiu es el salt

estat Iliure de la Unio Euro-

independents, si

es I'assoliment de I'estat pro-

definitiu per al moviment in-

pea tant rapid com sigui pos

no quan

pi per Catalunya. No podem

dependentista que, fins fa

sible. Des d'ARGENTCAT hi

formar part d'un estat que no

poc temps, practicament no
mes comptava amb el suport

seguirem donant suport.

Ara la qtiestio ja
no es si serem

ens respecta com a poble i
que ens escanya economicament. Per aixo hem donat su

obert de sectors minoritaris

port a I'adhesio d'Argentona

politics. En aquests moments

de la societat civil i els partits

a I'Associacio de Municipis

I'independentisme ja es un

per la Independencia (AMI),

moviment transversal present

de la que formem part des

a la totalitat del teixit social i

del seu inici el desembre pas-

empresarial del pais.

sat i que ja compta amb 331
ajuntaments, 18 consells co-

Ara la questio ja no es si

marcals i una diputacio. L'ob-

serem

independents,

sino

CcipdXreus

contacte
www.argentcat.blogspot.com
argentcat2015@gmail.com
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GRUPS MUNICIPALS
Argentona fa Memoria Historica

f

^ENTESA
KB

Seria decepcionant
que els conflictes i
sacrificis que van
viure els nostres
avis i dvies
caiguessin en

I'oblit

Molts argentonins i argen-

ra I la Transicid, fan que

La regidoria de Cultura

tonines ja deuen saber que

agraeix molt sincerament la

I'Ajuntament d'Argentona,

sigui especialment interessant recollir la memoria oral

per iniciativa de la regidoria

d'aquells i aquelles que els

i aquelles que, d'una ma-

de Cultura, estd posant en
marxa la realitzacid de la
tona. L'eix central d'aques-

van viure en primera per
sona. Les gravacions que
resultin dels seus relats, aixi
com documents i fotografies,

ta recerca sera la memoria

seran publicats en DVD.

Memdria Historica d'Argen

collaboracid de tots aquells
nera o altra, contribueixin
en la realitzacio d'aquesta
memoria historica. Estem segurs que el resultat sera molt
satisfactori.

oral de les persones que van
viure els principals esdeveni-

Cal tenir present que un tre-

ments histories del segle XX.

ball d'aquest gruix, a mes de

S'ha fet una seleccid d'una

tenir un valor cultural innega-

cinquantena de persones de

ble, es un testimoni collectiu

la vila que han estat triats

que es pot dir que tots tenim

com a representacid dels

I'obligacid de coneixer i re-

diversos sectors de la nostra

cordar. Seria decepcionant

societat, amb la intencid que

que els conflictes i sacrificis

en resulti un testimoni plural

que van viure els nostres avis

i divers.

i avies caiguessin en I'oblit,

Els fets histories tan impor-

vegades, aixd pot comportar

tants que va viure el nostre

el perill de repetir la Histd-

pais els ultims vuitanta anys

ria. Com diu el poeta: "qui

del segle XX: la II Republica,

perd els origens, perd la

la Gerra Civil, la Postguer-

identitat".

ja que, com s'ha dit moltes

Tracte de favor i corrupcio de la md de tots per Argentona
demostra les malifetes come-

en el seu programa politic.

dent i clara en la demanda

ses i la prepotencia amb la

On estd aquella participacid

de reposicid dels danys eco

que van actuar quan eren al

que prometien en el desman-

equip de govern. Adjudicant

tellament de la piscina que

nomics causats.
Des d'Agrupacid d'Argento

obres sense complir la Llei de

ha deixat a tot el poble sense

na li volem dir, publicament,

contractes, pagant obres que

gaudir d'ella sense cap mena

que tots els regidors tenim els

El poble i els

no s'han fet, pagant informes

de justificacid? Resta molt

informes teenies i de secreta-

grups municipals
hem posat a Tots
per Argentona

que tampoc s'han fet, pagant

clar que Tots per Argentona

ria suficients per portar-los a

amb diners publics obres a

ha enganyat a una part im

una assessoria juridica i que
sigui aquesta assessoria que
actui en conseqiiencia. Li de-

ACRUPACIO D'ARGENTONA

al seu Hoc, ara

li correspon a
ralcalde obligarlos a restituir els
danys causats.

privats, donant Ilicencies a

portant del poble. Grdcies a

amics, encara que els infor

Deu que no ho ha aconseguit

mes teenies fossin contraris,

amb la majoria de vilatans/

manem, per favor, que no ho

autoritzant pagaments sense

nes, com tampoc amb cap

dilati mes en el temps.
Voldria dir, publicament, que

el procediment preceptiu, tot

altre partit politic.

aixo entre d'altres.

Sr. Armengol el poble i els

en els nou anys que portem

De tot aixo es va parlar en

grups municipals hem posat

en el consistori es la primera

el Pie d'Abril davant de les

a Tots per Argentona al seu

vegada que es pot apreciar

Tots per Argentona es troba

queixes dels senyors de Tots

Hoc, perd ara li correspon a

una collaboracio positiva en

a I'oposicid grades al rebuig

per Argentona demanant-li

voste obligar-los a restituir

tre 13 regidors dels diferents

de la resta de partits politics

a I' Alcalde un altre tipus de

els danys causats. Sr. Alcal

grups. Es un gran moment

i, per aixo, tots els grups mu

politica. Estd clar que no els

de, depen de voste que el

per desenrocar aquesta situ-

nicipals hem pogut tenir ac-

hi agrada la politica de la

poble tingui confian^a en els

acid administrativa i tecnica,

ces a tota la documentacid,

transparencia, aquesta trans-

politics. Tots estem esperant

per respondre amb efiedcia

veure una actuacio contun-

a les necessitats del poble.

inaccessible fins ara, que
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parencia que tan prometien

Capd^Creus

m

GUIA COMERCIAL

VEN
DEVID

GILCABRESPINATUBAU
Agent de la Propietat Immobiliaria

S

CRISTALLERIES ARGENTONA

Administrador de Finques

Av. Puig i Cadafalch, 5 - Tel. 93 797 19 53
Telefon93 797 04 11

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

Av. Catalunya, 1 - 08310 Argentona

08310 Argentona

LA XURRERIA
Si vols menjar XURROS casolans iXOCOLATA desfeta,

NO THO PERDISHI si vols salats... tenim comes, patates...

"Festes de barri,

exhibicions, fires i festes
en general"
Obert tots els dissabtes,

ARGENTONA
Plaga Nova

diumenges Ifestius
de 8 del matfa 1 del migdia.

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

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

COPIES DIGITALS A L'lNSTANT
DESCARREGA DE TARGETES A CD.
Plaga nova 3 Argentonajj
Tel.937560577~
www.instantsfoto.com

TALLER METALLIC

EVA FLO

Xevi Gallemi

Logopeda
• Reforg pedagogic

Sant Gem's, 25

08310 ARGENTONA

Tel. 654 600 796
xgallemi @ bcngiga.com

C/. Badalona, 19 - ARGENTONA - Mobil: 636 682 342

• >

INFORMACIO D'INTERES

DEIXALLERIA

INSTALLACIONS
INDUSTRIALS

D'ARGENTONA

AUTOMATISMES

Cada cosa al seu Hoc

LAMPISTERIA

Tel.: 93 756 14 48
JORDI FERRER
C/ Badalona, 15 - 08310 Argentona
Tel./Fax 93 756 04 66 - 655 569 319
e.mail: instal.lacions@jordiferrer.com
www.jordiferrer.com

,REFORMES
OBRA EN GENERAL
•banys

SALVADOR PRAT
DANGLA
TOTTIPUSD'OBRESI
REFORMESPERALA
LLAR

Dilluns a divendres:

Mati:

de 10 h a 13 h

Tarda: de 16 h a 19 h

cuines
•terrasses

Dissabte:

•rehabilitacio de fa^anes
problemes d'humitats

Tarda: de 16 h a 20 h

C/Montserrat Roig 25, 2n 3a-08310 ARGENTONA
Mobil 666 25 33 31 -vadoprat@hotmail.com

KestesIaboraQ^

de 10 h a 14 h

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

etc...

HM^^^r7T:TiT:*

Mati:

Per fer us de
la Deixalleria
d'Argentona, es
necessita una targeta
persona I itzada, amb
codi de barres. Si no la
teniu, podeu informarvos a I'Oficina Municipal
d'lnformacio Ambiental
(O Gran, 58; telefon

93 797 43 78).

• 6 de gener

• 11 de setembre

• 20 de febrer (local)

• 12d'octubre

• 6 i 9 d'abril
• 1 de maig

• 1 de novembre
• 6, 8, 25 i 26 de desembre

• 15 d'agost

Dilluns a divendres
Tarda
Mati

Farmdcies

Diumenge

Dissabte
Mati

Tarda

Mati

Tarda

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

9.30 ha 13.30 h

17ha20h

9.30 ha 13.30 h

Tancat

Tancat

Tancat

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

9.00 ha 13.30 h

17 h a 20 h

9.30 ha 13.30 h

17 h a 20 h
(si estd de gudrdia)

11 ha 1 3.30 h
(si estd de gudrdia)

Tancat

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

9.00 ha 1 3.30 h

17 h a 20 h

9.30 ha 13.30 h
(si estd de gudrdia)

17 h a 20 h
(si estd de gudrdia)

11 ha 13.30 h
(si estd de gudrdia)

Tancat

Farmacia Buxeda
Ctra. de Vilassar, 12
93 756 16 85

9.00 ha 13.30 h

17ha20h

9.30 ha 13.30 h
(si estd de gudrdia)

17 h a 20 h
(si estd de gudrdia)

11 ha 13.3Oh
(si estd de gudrdia)

Tancat

Migdia

Vespre

Migdia

Vespre

13.3Oha 17 h
(si estd de gudrdia)

20 h a 22 h
(si estd de gudrdia|

13.3Oha 17 h
(si estd de gudrdia)

20 h a 22 h
(si estd de gudrdia)

macia Guillen
macia Sindreu
macia Buxeda

^,. Migdia, tarda i
13.30 ha 22 h
(si estd de gudrdia)

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

INFORMACI6 D'INTERES

CALENDARI FISCAL 2012
Inici periode

Concepte

voluntari

Impost bens immobles urbans - No domiciliats

04/04/2012

Domiciliats, 1 a fraccio
Domiciliats, 2a fraccio
Domiciliats, 3a fraccio
Domiciliats, 4a fraccio
Impost bens immobles rustics - No domiciliats

05/09/2012

Domiciliats, la fraccio
Domiciliats, 2a fraccio
Domiciliats, 3a fraccio
Impost vehicles traccio mecanica
Impost activitats economiques

03/02/2012
05/09/2012

RECOLLIDA DE
MOBLES VELLS
I ELECTRODOMESTICS

Final periode
voluntari /
domiciliats

Cada dilluns,

05/06/2012
01/03/2012
01/06/2012
03/09/2012
03/12/2012
05/11/2012
01/03/2012
01/06/2012
03/09/2012
04/04/2012
05/11/2012

previa trucada al

93 790 55 60

AJUNTAMENT

93 797 49 00
POLICIA LOCAL

93 797 13 13

Taxa residus domestics

05/09/2012

No domiciliats
Domiciliats, la fraccio
Domiciliats, 2a fraccio

TAXIS

05/11/2012
02/07/2012
02/11/2012

93 797 25 04
677 676 289
CREU ROJA ARGENTONA

93 797 16 56

Taxa per recollida d'escombraries comercials

05/09/2012

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

04/04/2012

Taxa entrada vehicles - guals

AMBULANCIA

05/11/2012
02/07/2012
02/11/2012
05/06/2012

93 757 88 88
AMBULANCIA CREU
ROJA MARESME (24 H)

904 100 318
FECSA-ENDESA

900 770 077
L'Aiuntament

Arxiu municiDal

L'Alcalde i els regidors

Plaga de I'Esglesia, 4

Ferran Armengol
Alcaldia, Administracio General,
Mitjans de Comunicacio,
Governacio i Mobilitat.
Salvador Casas
1 a tinenga d'alcaldia, Participacio,
Xarxes i Noves tecnologies.

Tel. 93 797 27 32

ABS Araentona

OFICINA DE CORREUS

93 756 12 17

Joan Fuster, 1

AIGUES D'ARGENTONA

Tel. 93 756 10 92 i

93 797 06 03

93 756 11 38
Bustia del consumidor

GAS NATURAL

Atencio a domicili

900 760 760

Ajuntament d'Argentona

Per sol-licitar atencio a domicili

C. I. ST. MIQUEL DEL

C/ Gran, 61 (SEMPRE)

a Argentona i Orrius, cal trucar

CROS

De9.30a 13.30 h

al telefon 93 756 10 92, al

93 757 51 88

Tel. 93 797 49 00

consultori de Miquel del Cros al

IES ARGENTONA

telefon 93 791 90 84; a Dosrius
Pere Mora
2a tinenga d'alcaldia, Urbanisme,
Obres, Habitatge, Sostenibilitat.

Angel Puig

Deixalleria
C/ Can Carmany, s/n
Tel. 93 756 14 48

Cultura i Patrimoni.

Horari: de dilluns a divendres, de

4a tinenga d'alcaldia, Joventut,
Esports, Festes i Actes Culturals.
Manel Cruz
5a tinenga d'alcaldia, Promocio
Economica, Serveis Municipals.
Marc Zaragoza
Recursos Economics, Recursos

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

Per demanar hora per entrevistarse amb els regidors o teenies
telefoneu al 93 797 49 00

Atencio primaria

RIUDEMEIA

93 797 09 56

Serveis socials d'atencio

CEIP FRANCESC BURNIOL

primaria:
C/ Enric Granados, 5

93 797 16 01
CEIP LES FONTS

Tel. 93 797 04 86
Treballadora social, educadora
social i psicologa: cal demanar
dia i hora de visita de 9 a 1 3 h

93 756 17 13
CEIP AIXERNADOR

93 797 46 77

al telefon 93 797 04 86, o

EBM CARGOL TREU
BANYA

Informacio i acollida: dt. i dv.

directament a les oficines del

93 757 51 88

de7a20.30h

C/ Enric Granados, 5.

EBM EL BOSQUET

Centre Obert L'Esquirol:

93 797 45 23

Av. del Mediterrani, s/n.

MUSEU DEL CANTIR

Parroauia de Sant Julia

Tel. 93 797 01 59

Humans.
Susana Lopez
Benestar Social, Sanitat.

93 799 39 51
CEIP BERNAT DE

Pol. Ind. Nord,

3a tinenga d'alcaldia, Educacio,

Montserrat Cervantes

al telefon 93 791 90 84.

93 797 46 10
CEIP ST MIQUEL DEL CROS

Jutiat de Pau
Tel. 93 797 17 03

93 797 21 52

Sant Miquel del Cros.

BIBUOTECA

Tel. 93 757 00 86

93 797 12 15

Dill, a div. de 9 a 14.30 h
Entrevistes amb el jutge: dimarts i
dijous d'l 1 a 13.30 h.

L

J

ASSESSORAMENT
JURJDIC PER A DONES
93 7974900-Ext. 600

TENIM
CALQOTS DEL
MARESME
Pg. Carles Padros, 79 - 08304 Mataro
Tel. 93 758 91 04 - richmond.mataro@gmail.com
C/ Les Parres, 22 - 08310 Argentona
Tel. 93 797 41 73 - richmond.argentona@gmail.com

TEATRE
T JSICA
DA.\SA

2012 /

ARGENTONA
DE MARC
AMAIG
INAUGURACI6 KILLER TRIA DESPECTACLES / LA PRINCESA I EL PfcSOL FESTUC
TEMr /OPERETTA COR DE TEATRE/ELS DOLENTS BIIOPRODUCCIONS/
GR1MEGIES I OK I ELL POLTRONA/IT DANSA IT DANSA jove cia inst teatre / ENTRE
PINCES bOLFACIRC

Aiuntamcnt
d'ArKentona

Diputacid
Barcelona

Generalltat
de Catalunya

ADVOCATS

ASSESSORAMENT INTEGRAL:

1 DIVORCIS
I HERENCIES
1 RECLAMACIONS
1 DESNONAMENTS
1 PROCEDIMENTS PENALS
1 DECLARACIONS RENDA

C. Torres i Bages num. 3

937 907 530
info@gallifa-roig.com

Coneguem el teixit empresarial d'Argentona (II)

Poligon industrial de Sant Sebastia
Relacio d'empreses
1-Reicol,S.C.P
2-Serralleria Sant Simo, S.L
3-Flor Amunt, S.A.L
4-Confecciones Aguilar & Moreno, S.L (AGHIM
5-Protect work's, S.L
6-Caixes de Cartro Gallardo, J.R
7-Super-mini, S.L
8-Cristalleria Duran
9-Serralleria Badosa, S.L
10-Aluminis Penalba
11-Aurocel, S.L
12-Taller Autoargentona
13-Factory Racing Wear, S.L
14-Garatge Argentona
15-GresBonamusa
16-Taller mecanicJ. Pruna.
17-MaresRent,S.L
18-DCM Argentona, S.L
A la pagina web municipal, www.argentona.cat, hi
trobareu el Directori d'Empreses d'Argentona i el
mapa d'ubicacio del poligon. Si alguna empresa vol
modificar alguna informacib es pot posar en
contacte amb el Servei Municipal de Promocid
Economica (SEMPRE), trucant al telefon de
I'Ajuntament (93 797 49 00) o enviant un correu
electrbnic a sempre@argentona.cat.

Les claus de la reforma laboral en 9 punts

Joan Carles Codiaa
Soci Director

Des de I'entrada en vigor del Reial Decret-Llei 3/2012
de reforma laboral, acomiadar treballadors es mes facil i
economic Les principals claus de la reforma son:
1.- La indemnitzacio per acomiadament improcedent pels contractes indefinits es redueix de 45 a 33
dies per any de treball, amb un maxim de 24 mensualitats en Hoc de 42 com fins ara. Pels contractes celebrats
amb anterioritat a la reforma laboral, la indemnitzacio
de 33 dies nomes sera d'aplicacio pel periode de treball
que es realitzi a partir de I'aprovacio de la norma, i a mes,
conserven el dret a obtenir una indemnitzacio de fins
42 mensualitats.
2.- Ampliacio de las causes d'acomiadament objectiu: mante la indemnitzacio de 20 dies per any de treball
amb un maxim de 12 mensualitats, encara que matisa
les causes economiques, de manera que s'entendra per
causes economiques quan dels resultats de la empresa es
desprengui una situacio econdmica negativa, amb I'existencia de perdues actuals o previstes o la disminucio per
sistent del seu nivell d'ingressos o vendes, entes per "per
sistent" si es produeix durant tres trimestres consecutius.
3.- Lluita contra I'atur juvenil: possibilitat de capitalitzar el 100% de la prestacio per atur per aquells joves
de fins a 30 anys i dones fins de a 35 anys que incideixin

escodaScodina

en una activitat com treballadors autonoms. Es fomentara la contractacio indefinida de joves i aturats de llarga
durada amb bonificacions de fins 4.500 euros.
4.- Reorientacio de les bonificacions a la contra
ctacio: es fomenta la contractacio indefinida dels joves
menors de 30 anys fins a 3.600 euros, i en el cas d'aturats
de llarga durada la xifra sera de 4.500 euros.
5.- Dret a 20 hores anuals de formacio a tots els treba
lladors pagades per la seva empresa i obre un compte
de formacio que recollira la rebuda pel treballador al
llarg de la seva vida laboral.
6.- Limitacio de la indemnitzacio dels directius
de la banca: el directiu que hagi de ser sancionat per
la seva gestio en una entitat financera no tindra dret a
indemnitzacio.
7.- Es prohibeix I'encadenament de contractes tem
porals sense limit a partir del 31 de desembre de 2012.
8.- La prorroga maxima dels convenis collectius ven^uts sera de dos anys. S'introdueix la prioritat dels con
venis d'empresa independentment del que es pacti en
convenis a nivell superior.
9.- En els casos d'expedients de regulacio de I'ocupacio (ERO) s'eliminara I'autoritzacio administrativa
previa.
c/ Doctor Samso, 36 - 08310 Argentona

Tel. 93 797 40 15 - Fax 93 797 40 16
A DVO C ATS

www.escoda-codina.es

PINEDA - ARGENTONA - CANET DE MAR

info@escoda-codina.es

Pla^a de I'Esglesia - 08310 Argentona
Horari: dimecres de 18 a 20 h.

<)>

Tel: 93 797 01 59-617 73 68 80

Cdritas
CARITAS D'ARGENTONA necessita ej| teu suport per poder seguir.

AJUDA'NS!!!
El tipus d'ajut que ens cal es el seguent:

ALIMENTS
Arros, sucre, embotits, fruita, galetes, llet, llegums, natilles, pasta, patates,
formatge, oli.

DONATIUS
La Caixa:
Caixa Laietana:

2100 0354 18 0200007019
2042 0050 31 3000047078

