Oi que no

ho sabies?
Tothom sap que Tangles es la llengua mes utilitzada del
mon. Tot i aixi, quines en son les proves? Heus aqui les
mes importants. Sabies que:
•hi ha 2.700 idiomes al mon.

•Tangles es la llengua oficial de 88 paVsos. Aixo vol
dir 88 varietats oficials de Tidioma. Tot i aixi, tots els
anglofons s'entenen entre ells, ja que les variacions no
son tan exagerades com per fer-les incomprensibles.
Aixi, no cal patir. Tant si el professor es britanic,
com si es america o australia, Tangles que aprendreu el podreu fer servir a tot arreu.
•mes d'un bilio de persones al mon estudien angles en
aquests moments.

•segons TOxford English Dictionary, hi ha 500.000 paraules en angles. 1.000.000, si hi incloem paraules

cientifiques. Pot arribar fins a 2 milions si parlem del
vocabulari especialitzat de certs oficis, com per exemple el de tatuador.
•una persona de cultura mitjana coneix unes 20.000
paraules i en fa servir, mes o menys, unes 2.000 diariament.

•es la llengua oficial dels Joes Olimpics.
•Tangles es Tidioma que mes es parla i s'escriu al mon.
•mes de 750 milions de persones fan servir Tangles,
pero nomes uns 350 milions el tenen com a llengua
materna (aquesta darrera xifra nomes la supera el
nombre de gent que parla una de les moltes varietats
del xines).
•uns 700 milions de persones parlen Tangles com a se-

•el 80% del llenguatge informatic es en angles.

Mateu Serveis

•el 75% del correu del mon es en angles.

•Obra nova, reformes i rehabilitacions

•el 75% dels fax que es fan al mon son en angles.

•Manteniment d'edificis i comunitats de

gona llengua.

•la llengua que mes es fa servir per Internet es Tangles.

•mes de la meitat d'articles als diaris cientifics del mon
son en angles.

•Tangles es Tidioma de la navegacio i de Taviacio.

propietaris
•Diferents sistemes per solucionar
problemes amb humitats
•ATllaments termics en fa^anes i interiors

•cine de les companyies de difusio mes grans del mon

(CBS, NBC, ABC, BBC I CBC) transmeten en angles.

•Terrats

•tots els pilots dels vols internacionals s'han d'identificar

•Banys

en angles.

•Cuines
UNIVERSITY of CAMBRIDGE
ESOL Examinations

•Fa^anes
•Teu lades
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OPINIO
Arreveure Fonsu!
El Cap de Creus es un mitjd de comunicacion municipal que

En aquest CdC hem volgut retre-li un petit homenatge si-

te la voluntat de recollir la crdnica d'Argentona i, d'aquesta

tuant-lo a la portada amb un autoretrat que transmet tot

manera, esdevenir una bona eina per aquells que en un

I'humor i I'alegria de viure del personatge. A mes, tambe li

futur vulguin repassar la histdria de la vila. Aquest objectiu

dediquem un reportatge en que repassem la seva trajectd-

buscat es el mateix que I'Alfons Giiell, en Fonsu, va aconse-

ria i la importdncia del seu llegat a traves de dues persones

guir, gairebe sense proposar-s'ho, amb les fotografies que

que el coneixien, el valoraven i compartien amb ell la pas-

va fer al llarg de tota una vida.

sio per la fotografia.
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Mirantenrere
Alfons Giiell es l'autor
d'aquesta fotografia i del
peu que l'acompanya: Pont
del Tramvia arrasat per
l'aiguat de l'any 1965. Un
aiguat, a la tardor de 1965,
va destruir elpont del tram
via de la Riera, va significar
la mort definitiva d'aquest
mitja de transport a Mataro.
Del desastre en dona proufe
aquesta fotografia.
Foto cedida per I'Arxiu
d'Argentona i la familia
Guell.
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Carta de I'Alcalde
la Generalitat i aplana el

catala Hiure', i una altra en

cami de les retallades.

defensa del programa PRE-

teses que posen en perill la

Davant d'aquesta realitat,

PARA, per tal de mitigar
I'efecte de les retallades al

viabilitat dels ajuntaments.

tant el poble com els ajun

collectiu mes vulnerable.

Benvolguts convilatans,
estem vivim temps d'incer-

I no nomes perque estigui

taments, que son I'admi-

en rise el futur d'aquells

nistracio mes propera al

consistoris que han dut a

ciutada, hem de reaccio-

han omplert el temps post-

terme una mala gestio du-

nar. I aixi o varem fer a

vacacional. Tambe hem

rant els any de bonan^a,

la manifestacio de I'Onze

gaudit d'una lluida Festa

sino tambe, perque perilla

de Setembre. Ja son molts

Major de Sant Domingo,

el futur dels que han fet els

els governs municipals que

hem culminat I'adquisicio

deures pero ara es veuen

aposten per I'estat propi,

de la casa Puig i Cada-

afectats pels decrets d'aus-

conven^uts que Catalunya

falch i hem aconseguit una

teritat del govern de I'Estat

nomes sortira de la crisi

subvencio de 250.000 eu

que no discriminen entre

si ostenta la capacitat de

ros per assegurar la seva

els municipis en fallida i els

gestionar els seus propis

estructura i evitar mals

municipis sanejats.

recursos. El municipi d'Ar-

majors. El mes de setem

gentona n'es un mes.

bre I'hem acabat amb una

incompleix, pressupost rere

Per aquest motiu, el pie de

magnifica Festa Major de
Sant Miquel del Cros.

pressupost, les obligacions

I'Ajuntament ha aprovat

A mes, el govern central

legals que contempla I'Es-

mocions en que s'adhereix

Com podeu comprovar,

tatut de Catalunya sobre els

a I'Associacio de Munici

aquest govern no s'atura.

compromisos financers. El

Ara estem treballant en

pressupost general que I'Es

pis per la Independencia
(AMI) o acorda declarar-se

tat acaba de presentar pel

'municipi moralment ex-

del 2013 i en la revisio de
les ordenances fiscals. Tam

AGO-SET 2012

I'elaboracio del pressupost

2013 no n'es una excep-

clds de la constitucio espa-

cio. Aquest incompliment

nyola'. El Pie Ordinari de

be anem fent passes per

de la legalitat, per part del

setembre va aprovar una

tancar temes pendents com

govern central, agreuja les

mocio en la que Argentona

la piscina, Can Doro i la

dificultats economiques de

s'autoproclamava 'territori

biblioteca municipal.

lu
'A
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Pero no nomes aquest fets

CapdXreus

CARTES DELS LECTORS
denominacio mes escaient era ermita ( Capella situada en

ii

/I ,\ I

>

i

un paratge despoblat), dels Sants Sebastia i Innocenci.

i

Una construccio que fou instituida I'any 1532 per Anton

Llentisclar de la familia Llentisclar del veinat de Clara.
Durant el segle XIX i concretament entre el 27 de desem-

Caritas Parroquial Argentona

bre de 1829 i el 22 de maig de 1830, la capella es
va utilitzar com a parroquia, amb el trasllat de Santfssim
Sagrament provinent de I'esglesia de Sant Julia que havia

Espartac Peran - Adria Rodriguez

estat considerada profanada a causa d'una batussa entre
dos escolanets a dins del temple, en algun Hoc llegim pero

Col.lectiu Sense Porte;
antiClavel

lucky Gurl. Piano

que hi hague vessament de sang.

RayBorrel
ePIaz

En el periode 1936 -1939 (que anomenen genocidi con

o

tra Catalunya) la capella va servir de magatzem a I'exer-

A la rnirja parr ve*nda de* rk|ue*f-j

gada que acabava en un absis, pero no hem tingut ocasio

Oor^^ig d'un ^^rniJ ^ ob^ecM cis vmai

comprovar-ho perque ningu ja respost a les nostres veus.

cit republicd en la seva retirada.
Sembla ser que era un edifici de planta rectangular allar-

La fa<^ana, amb un portal de Ilinda recta, presenta una

SALA ARGENTONA Venda anticipada d'entrades (6.00 €)

DISSABTE 27
DOCTUBRE2012
ALES9DELVESPRE

finestra a cada banda, i un petit campanar d' espadanya
Als Establiments Col.laboradors:
Agropecuaria Argentona "El Sindicat',
Marc Cram, Llibreria Arenas,
Grafiques Igbo, S.L.
Hi haura fila 0.

on llueix la campana anomenada I'Elvira. La Capella es
va restaurar a mitjans del segle XX i, novament, al maig

de 2012, la Colla de Nats del 1955 de la Vila van realitzar I'arranjament de la fa^ana.Vam trobar, sortosament,

el treball de Francesc Llado, Julila Llado, Enric Subiha i

^^\h>,^ '^l^Jj Vj^JAit^ !

David Farell, 'la capella de sant Sebastia d'Argentona'',
que trobareu en aquest enlla^:

Demanda d'informacio

www.raco.cat/index.php/Fonts/article/viewFile/

128807/178427
Sortiem, la Maria Jesus Lorente Ruiz i I'Antonio Mora Ver
ges, d'Argentona sense el cantir d'aigua que voliem por-

Contrariament, pel que fa al Monestir de I'Oasis, hem

tar al nostre net Pere. Anavem a la recerca del Monestir

advertit una manca absoluta d'informacio, que ens

de I'Oasis, i ens vam aturar per retratar la capella (Orato-

agradaria ens poguessiu ampliar a traves de I'adre^a

ri o petita esglesia dedicada a un sant, generalment amb

coneixercatalunya@gmail.com

un sol retaule, i situada fora de poblat o utilitzada amb
certes restriccions per al culte public), en altre temps la

Antonio Mora

Ferreteria

V Equip

c/ General Llauder, 5

teli 937970268
Argentona
.

.c^ov^^
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El debat de la independencia
irromp en la politico munici^al
L'objectiu sobiranista ja fa temps que mobilitza un

que han aprovat penjar I'estelada a I'Ajuntament

bon nombre d'argentonins i argentonines. A finals

cada Onze de Setembre o adherir Argentona a

del 2009^ Argentona va donar el 'Si7 a la inde

I'Associacio de Municipis per la Independencia

pendencia en la consulta popular que diverses

(AMI). El punt culminant va tenir Hoc en el pie del

entitats van organitzar al municipi. El debat sobre

17 de setembre, sis dies despres de la historica

I'estat propi tambe s'ha anat escolant en I'ordre

manifestacio de la Diada, Argentona s'autopro-

del dia dels plens municipals a traves de mocions

clamava 'territori catald Iliure'.

El pie ordinari
del mes de
setembre va
aprovar una
mocio, a

proposta
d'Argentcat,
en la qual es
declarava
Argentona
'territori

catald Iliure'

El darrer Sant Domingo, du-

neixia I'abast que tindria

proposta d'Argentcat, en la

Exercint la Ilibertat de vot

rant la celebracio de I'ofici

la manifestacio de I'll de

que es declarava Argento

atorgada pel partit, el regi-

de Festa Major, I'alcalde

setembre a Barcelona, en

na 'territori catald Iliure', de

dor Manel Cruz, president

d'Argentona va fer una clu-

la que hi van prendre part

la mateixa manera com ja

d'Unio Democrdtica de Ca

cada d'ull a la causa sobira

un milio i mig de persones.

ho havien fet altres pobla-

talunya a Argentona, va de-

nista en la lectura del Vot de

A banda de tots els argen-

cions catalanes com Vic.

cidir abstenir-se. Cruz ho va

Poble: 'Els Catalans sabem

tonins que van anar-hi pel

Van donar suport al text

justificar pel fet que encara

que, a mes de pregar s'ha

seu compte, Argentona per

Tots per Argentona, la CUP,

no es coneixia el resultat

de treballar, i ja es hora
que treballem plegats per

la Independencia va omplir

L'Entesa, Argentcat i gaire-

que tindria la reunio entre el

vuit autocars per assistir a la

be tot el grup municipal de
CiU. En la seva intervencio,

president de la Generalitat i
el del Govern de I'Estat so

arriba dels nostres veins de

el cap de Ilista d'Argent

bre el Pacte Fiscal.

I'oest'. Quan Ferran Armen-

acabar amb I'espoli que

marxa.

gol pronunciava aquestes

Sis dies despres, el pie or
dinari del mes de setembre

cat, Pere Mora, va dedicar
la mocio a I'Assemblea de

El PSC tambe va optar per

paraules encara no es co-

va aprovar una mocio, a

Catalunya.

I'abstencio. El seu cap de
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El PSC va optar per Pabstencio
destacant Pesperit catalanista

i federalista de la formacio i
mostrant-se a favor de consultar

a la ciutadania
Ilista, Vador Casas, va des-

eleccions pel proper 25 de

tacar I'esperit catalanista

novembre. L'interes que la

i federalista de la seva

situacio politico aixeca en-

formacio i va mostrar-se a

tre la societat argentonina

favor de consultar a la ciu

es inqiiestionable. Entitats

tadania quin ha de ser el

de la vila ja estan prepa-

futur del pais. Agrupacio

rant un debat electoral, que

d'Argentona tarn be va op-

tindra Hoc abans de I'inici

tar per I'abstencio. Els unics

de la campanya. A data

vots contraris van venir del

de tancament encara no

Partit Popular. Els regidors

hi ha dates confirmades.

d'aquest grup no van utilit-

El que si que sabrem, en el

zar el seu torn de paraula

proper CdC, es el resultat

per justificar el vot, pero

dels comicis a Argentona i

en declaracions posteriors

a Catalunya.

a Radio Argentona van
criticar el fet que els grups
municipals preferissin deba-

El PP critica

tre sobre la independencia

que els grups

abans d'ocupar-se dels 'pro-

municipals

blemes reals dels ciutadans
d'Argentona'.

prefereixin
debatre sobre la

Els esdeveniments s'han

independencia

precipitat, el president de
la Generalitat, Artur Mas,
ha donat per acabada

la legislatura despres del
cop de porta de I'Estat a

abans
d'ocupar-se dels
'problemes reals

la proposta d'hisenda pro-

dels ciutadans

pia i ha decidit convocar

d'Argentona^

Aleix Pons

CapdeCreus
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Argentona amplia la seva

superficie al Pare Serralada Litoral
La superficie d'Argenfona dins el pare s'amplia en 364/43 hectarees
i passara a tenir-ne mes de 1.165
La superficie del Pare de la

nomes protegides de forma

Serralada Litoral, que s'in-

parcial. Un dels exemples

clou dins I'espai natural pro-

mes clars es el dels rapi

teg it de la Conreria-Sant

ny a ires, pel als quals no es

Mateu-Cellecs, s'ampliara

suficient la proteccio de les

prop d'un 60%. L'anunci

seves arees de nidificacio

es va fer el passat 30 de

sino que cal incidir tambe

juliol en un acte celebrat a

en les arees de cacera i

la Roca del Valles que va

d'alimentacio, sovint espais

presidir el conseller de Ter-

oberts ubicats a la periferia

ritori i Sostenibilitat, Lluis Re-

de I'espai protegit.

coder. A I'acte tambe hi va

No obstant, I'ampliacio

assistir i'acalde d'Argento

proposada no acaba de

na, Ferran Armengol, acom-

convencer a les entitats
ecologistes.

panyat d'altres regidors del
consistori.

que s'inclouen sectors co-

Una es que I'espai presenta

Natura

la

qualifica d"incompleta' i

El pare esta gestionat per

lindants d'alt valor natural,

una forma molt allargassa-

lamenta que no s'aprofiti

un consorci que agrupa la

da i amb nombrosos estre-

I'ocasio per incorporar els

Generalitat, la Diputacio

ecologic i social. Pel que fa
a la superficie que Argento

nyiments fet que incrementa

connectors biologies, tan

de Barcelona, dos consells

na aportara al pare, passa

la seva vulnerabilitat i ge

necessaris i vitals per a la

sostenibilitat dels espais

pis: Alella, Argentona, Ba-

ra de les 801,08 hectarees
actuals a 1.165,51 hec

nera importants dificultats
de gestio. Amb la nova de-

naturals i de la vegetacio i

dalona, Cabrera de Mar,

tarees. Des del consistori

limitacio s'aconsegueixen

fauna que hi habita. Tambe

Cabrils, Martorelles, Mon-

s'assenyala que I'ampliacio

uns limits de I'espai mes

destaquen que I'amplia

tornes del Valles, Orrius,

no tindra cap cost pel muni-

efica^os de cara a la seva

cio no incorpori el marge

Premia de Dalt, la Roca del
Valles, Santa Maria de Mar

cipi i que, en canvi, supo-

gestio aixi com tambe mes

esquerre de la riera d'Ar-

sara que I'area protegida

coherents amb la propia

gentona, un espai que con-

torelles, Teia, Tiana, Vallro-

es veura beneficiada pels

realitat geografica i ecolo-

sideren sotmes a pressions

manes, Vila nova del Valles

serveis que ofereix el pare

gica, i amb el planejament

urbanistiques.

i Vilassar de Dalt. Aquests
municipis aporten el 36%

en manteniment de camins,

urbanistic i territorial. Una

Esta previst que al llarg de

guardes forestals o, per

altra es que als ultims anys

la tardor es realitzi el pro-

del pressupost i, per tant,

exemple, intervencions en

s'ha anat obtenint nova

ces formal d'informacio

es veuen beneficiats de les

patrimoni.

informacio naturalista que

publica i audiencia als ens

comarcals i setze munici-

ha mostrat I'existencia de

locals previ a la seva apro-

Un pare d'alt valor natural

diverses zones a la perife-

vacio per part del Govern

ria de I'espai amb valors

de la Generalitat. Durant

naturals totalment com pa

aquest proces estara a

4.706 hectarees protegi-

Al marge del seu valor na
tural, el Pare Serralada Li
toral te un paper ecologic

rables als del seu interior,

disposicio dels ciutadans

des i, amb I'ampliacio de

fonamental perque posa en

sectors que amb aquesta

un servei d'atencio perso-

mes de 2.700 hectarees,

contacte el litoral amb les

ampliacio hi queden incor-

nalitzada a diversos punts

s'arribara a superar les

vails interiors i les munta-

porats. I, finalment, per la

dels municipis amb territori

7.400. Segons I'adminis-

nyes que separen el Mares-

necessitat d'incloure dins

inclos al Pare. A Argentona
aquest servei I'oferira el de-

aportacions de les altres administracions.
Actualment el pare comp-

ta amb una superficie de

tracio, aquesta amplicacio

me de la plana vallesana.

I'ambit de I'espai unitats

permetra respond re a la de-

Basicament, tres raons en

ecologicament funcionals i

partament de Serveis Terri

manda del territori a I'hora

justifiquen ara I'ampliacio.

que en I'actualitat queden

torials de I'ajuntament.

8
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La casa de

L'Ajuntament aconsegueix una subvencio
de 250 mil euros, atorgada per la Caixa

Puig i Cadafalch

d'Estalvis i Pensions de Barcelona, que es

ja es municipal

la consolidacio de I'estructura de I'edifici.

L'Ajuntament d'Argentona

Oriol Bassa i Enric Subihd.

es reservava una bona no

L'acte oficial va tenir Hoc

tfcia per difondre durant

un mes i mig despres que

la presentacio de la Casa

es resolgues la titularitat de

Puig i Cadafalch com a

I'edifici. L'Ajuntament va

nou edifici municipal, que

arribar a un acord 'mutu'

va tenir Hoc el divendres

amb I'antiga propietdria

21 de setembre. L'alcalde

per tal d'adquirir I'edifici
per un preu de 422.000 €

d'Argentona, Ferran Armengol, va anunciar que

que el consistori aportard

el consistori ha aconseguit

en tres pagaments anuals.

destinard a la recuperacio de la teulada i

una subvencio de 250.000

En l'acte public de presen

(D'esquerra a dreta) Oriol Bassa (Natura), Enric Subind (CEA), Ferran

euros, atorgada per la Cai-

tacio, l'alcalde va agrair

Armengol, Nuria Riera i Angels Torras van presidir la presentacio de la

xa d'Estalvis i Pensions de

l'esfor^ i la generositat de

Casa Puig i Cadafalch com a nou edifici municipal. Foto: SF.

Barcelona. Aquesta dota-

totes les parts que han in-

cio es destinard a la prime-

tervingut en el proces que
ha culminat amb la compra

cal ser prudent ja que la
rehabilitacio total i posada

que les negociacions amb

ra fase de rehabilitacio de
I'edifici que consistird en la

d'aquest edifici, declarat Be

en marxa de la casa com

prolongat tant en el temps

recuperacio de la teulada

Cultural d'lnteres Nacional

a equipament cultural "sera

i haguessin contribuTt a empitjorar I'estat de I'edifici.

la propietaria s'haguessin

i la consolidacio de I'es-

(BCIN), on I'Ajuntament

un proces llarg davant la

tructura. Durant I'anunci,

vol construir-hi un Centre

dificil situacio econdmica

No obstant, les dues entitats

l'alcalde va estar acom-

d'lnterpretacio de la figura

general".

van reconeixer la inversio
realitzada per I'Ajuntament

panyat per la directora de

i obra de Puig i Cadafalch.

Des de les entitats Natura i

Serveis Territorials de Bar

Ferran Armengol tambe

el Centre d'Estudis Argento

i van assenyalar el valor

celona del Departament de

confia a obtenir una aporta-

nins, associacions que van

patrimonial que suposa pel

Cultura de la Generalitat,

cio del Ministeri de Cultura

realitzar una gran tasca de

municipi I'obtencio d'un

Angels Torras, a mes dels

arran del compromis que li

seguiment, conscienciacio

nou recurs cultural que pot
obrir noves vies de promo-

representants de les entitats

va expressar personalment

social i denuncia per la de-

Natura i Centre d'Estudis

el diputat Josep Sanchez Lli-

gradacio de la casa Puig i

cio tunstica i economica per

Argentonins Jaume Clavell,

bre. No obstant admet que

Cadafalch, van lamentar

Argentona.

©

AGO-SET 2012

REPORTATGE

Darrer adeu al fofograf d'Argenfona

Alfons Guell (1916 - 2012)
L'estiu es va endur una de

la seva gent. Del seu labo-

deixat creixera amb els

troba en fires d'antiguitats.

les persones mes estimades

ratori havien sortit infinitat

anys. El record de la seva

L'altre firma es la de Toni

d'Argentona. Alfons Guell

d'instantanies que reflec-

figura i del seu llegat Them

Garcia, actual president

i Serra, primer fotograf

tien el pas de la historia, la

encarregat a Pep Padros,

del Grup de Fotografia

professional de la vila, co-

transformacio del paisatge,

un altre fotograf vocacio-

d'Argentona, entitat que

neixedor de 1'entorn, con-

el creixement urbanistic...

nal que ha resseguit la tra-

aplega un bon nombre

versador d'humor caustic^

I, tambe, escenes populars

jectoria de Guell, fins i tot,

d'aficionats i que organit-

ens va deixar a I'edat de

i moments familiars. Sens

colleccionant com a petits

za, cada any, un festival

96 anys. Va ser un gran co-

dubte, el valor de I'immens

tresors postals amb imatges

que porta per nom 'Festival

neixedor del municipi i de

fons d'imatges que ens ha

fetes per I'argentom que

de Fotografia Alfons Guell'.

Recordant a I'Alfons Guell i Serra
Pep Padros i Marfany
http://www.raco.cat/index.php/Fonts/article/view/! 29138/1 87600
L'Alfons, en "Fonsu", ha

adaptant-se al moment,

anys seguents, els textos

grafia que mes li hagues

estat durant mig segle al

quan no hi havia flash, ju-

van anar a carrec del seu

agradat. Els darrers anys,

servei d'Argentona. Les

gant amb la Hum, quan no

gran amic Jaume Clavell

en "Fonsu" va anar millo-

seves fotografies han esde-

hi havia color, pintant amb

i ell va continuar amb les

rant el seu arxiu amb una

vingut testimoni d'una epo-

anilines les "vistes" ja reve-

fotos. El darrer va sortir

Ilibreta on indexava totes

ca i ens acompanyaran
durant molts anys. Sol, de

lades, amb I'ajut de la fa-

I'any 1984, quedant enca

les imatges que hi havia,

milia. Durant la penuria de

ra masies per fer. Tambe,

mitjan^ant aquesta eina

forma totalment artesanal,

la postguerra se les va ha

junt amb una exposicio a

podia saber, en pocs mi-

desenvolupava pas per

ver d'enginyar per aconse-

I Aixernador, va publicar

nuts, on estava guardada

pas tot el proces fotogra-

guir material sensible per

el seu unic Ilibre de foto

la imatge o el negatiu que

fic impressionant, revelant

poder fer les fotos i, amb

grafies, Argentona festa

es buscava.

i ampliant les imatges que

la collaboracio de profes

major 1925/1950. Mes

Per tot aixo i mes, fa que

havia imaginat dins el seu

sionals d'altres camps, va

tard, I'Ajuntament va or-

el seu arxiu tingui unes

cap, abans d'haver-les vist

aconseguir-ho. Pero, degut

ganitzar dues exposicions

dimensions del tot inimagi-

pel visor de la camera.

a la poca qualitat d'aquell

anomenades "Calaixos de

nables. Grades a I'esfor^

Moltes d'aquestes imat

material que no era espe-

sastre" (perque hi havia

de la seva familia aquest

ges, inedites encara avui,

cific per a la fotografia, no

de tot), que constitueixen,

arxiu perdurara, i d'aixo

esperen tornar a lluir de

es podia conservar correc-

fins el moment, I'unic reco-

ens n'haurfem de felicitar

nou. La gran quantitat de

tament i calia tornar a fo-

neixement public que li ha

tots plegats.

negatius i material que va

tografiar allo que es volia

ofert el consistori.

Aqui recordem la faceta

revelar espera sortir de la

reprodu'i'r.

Argentona, li deu en gran

fotografica de I'Alfons,

foscor de I'arxiu per deixar

L'any 1978, I'Alfons va

bocabadats a generacions

fer, com a suplement de

part la difusio de la foto
grafia, ja que grades al

"retratista" tambe es va

d'argentonins que no van

la revista local Hag, el

seu aparador, durant molts

desenvolupar en altres

viure ni veure I'ambient de

primer calendari "Argen

anys, despres de qualsevol

camps, com la pintura, la

"cal retratista".

tona pam a pam", amb

esdeveniment horn podia

literatura, el periodisme,

L'Alfons, va anar evolu-

les fotos de les masies

trobar-hi un resum grafic,

la meteorologia i darrera-

cionant amb la fotografia,

i un petit comentari. Els

entrar i comprar la foto

ment la radiodifusio.
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pero no nomes va fer de
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mage.oo:eparos

Prenent el relleu
Toni Garcia. President del Grup de Fotografia d'Argentona
Quan I'any 2006 els mem-

festival: la fotografia. Gai-

la seva participacio.

Alfons Guell" va pren

bres del Grup de Fotogra
fia d'Argentona (GFA) ens

rebe sense posar cap altre

Aixi va ser, la idea va ser

dre forma i el vam poder

nom sobre la taula, la una-

acollida amb el mateix en-

reuniem per programar

nimitat va ser total en esco-

tusiasme amb la que estava

inaugurar el 20 d'abril de
2007 a la Casa Gotica.

relacionades

Ilir el nom d'Alfons Guell i

plantejada. Des del primer

Despres han vingut mes

amb la fotografia a la nos-

Serra ("Fonsu") per donar

moment la collaboracio,

festivals, fins la cinquena

tra poblacio, vam decidir

nom al festival, i alhora,

tant per part del mateix Al

prendre el relleu a la de-

fer un reconeixement pu

fons Guell com de la seva

edicio celebrada el passat
any 2011, i que prendran
noves formes en les prope-

activitats

"Primavera

blic de la tasca realitzada

familia, va ser maxima. A

Fotografica" de Barcelona

durant tota un vida des de

cada edicio, I'aparador

res edicions.

organitzant un certamen

darrera d'una camara.

"Guell", amb gran exit,

Malgrat la seva avan^ada

anual amb identitat pro-

edat, I'Alfons Guell va ser

sapareguda

Amb I'entusiasme que su-

s'ha reobert per poder ex-

pia. Un cop engegada la

posa posar en marxa un

posar les fotografies que

present a les primeres edi
cions del Festival que por-

idea i havent comen^at a

Festival de Fotografia amb

abans eren novetat i que

donar-li forma amb expo-

periodicitat annual, vam

ara es veuen antigues,

ta el seu nom, i que des

sicions, toilers, rally i altres
activitats, calia "batejar"

posar fil a I'agulla i vam
plantejar la idea al mateix

pero que tenen un gran va
lor per les persones i la his-

d'Argentona volem seguir

aquesta oferta fotografica

"Fonsu" i la seva familia,

toria de la nostra poblacio.

homenatjant, ara que ja

anual amb un nom capa^

per tal de tenir la seva

Amb tot organitzat, el

no hi es, organitzant-ne de

de fer justicia al motiu del

aprovacio i comptar amb

"1r Festival de Fotografia

nous.

CapdXreus

del Grup de Fotografia
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'Els metges

Barris i urbanitzacions d'Argentona (I)

Sant Miquel !Ens sdaria
, -•la gent del nuch urba
vingues mes al Cros'
QGI CrOS

cada dia
disposen de

cio de I'AW del Cros es,

va per llarg', asseguren.

s'han fet molts cursos i hi

cada any, la Festa Major

Una altra de les necessitats

ha persones que ara estan

del barri. Enguany la festa

va tenir els dies 28, 29 i 30

treballant grades a aques
ta formacid. No obstant

de setembre. Tot i la pluja,

per fer visita

llora del servei d'atencio

la crisi economica es pre

que va aigualir els actes del

al barri. Ara
nomes els

medica. 'Ens preocupa

sent al barri on molta gent

dissabte, la Festa Major va

molt. Els metges cada dia

s'ha quedat sense feina. En

ser tot un exit. El barri es va

disposen de menys bores

aquest context sobresurten,

engalanar simulant el Far

tenim dos dies

per fer visita al barri. Ara

amb fonpa, els Iligams vei-

West i la Comissio de Fes

nomes els tenim dos dies

nals: '7bts ens coneixem i

a la setmana i el pediatra

ens ajudem'.

tes va organitzar un extens
programa d'activitats per

Cros va ser construit entre

de Barris s'havia de desen-

els anys 60 i 70, com a

volupar en un termini de

a la setmana

assentament industrial, tal

quatre anys amb possibili-

i el pediatra

tuacions mes destacables

d'organitzacio i mobilitza-

esta contenta - expliquen -,

mes apressants del barri,

va 838.767 euros. La Llei

tat de prorrogues. Les ac-

tes s'han executat. 'La gent

'L'unic que sabem es que

segons els veins, es la mi

menys hores

El barri de Sant Miquel del

i com establia el Pla Gene
ral de 1964. El barri havia
d'acollir els treballadors

a la solucio del problema.

nomes un dia'

del pla estaven relaciona-

nomes un dia. Per a la gent

Aquesta xarxa de rela-

a tots els publics. Un dels

gran que s'ba de desplagar

cions, soldada per I'esperit

aixo li suposa molts proble

de barri dels veins, esdeve

actes mes concorreguts va
ser els festival d'actuacions

mes'. No obstant, reconei-

la millor carta de presen-

que va tenir Hoc diumenge
a la tarda i en el que hi van

de les fabriques i empre-

des amb la urbanitzacio

La Plaga Sant Miquel es

xen que aquesta situacio

tacio del Cros. 'Som bona

ses que s'havien d'allotjar

general del barri i la seva

converteix en una piscina

es general, 'L'Ajuntament

gent i no ens agrada que

prendre part una seixante-

ens mirin amb desconfian-

na de nens i nenes.

en diversos poligons in

accessibilitat i connectivi-

cada vegada que plou',

ens escoita, pero ja sabem

dustrials. Pero, finalment

tat. Cine anys despres no

explica David Rosa, pre

que no es un problema que

ga perque som del Cros',

aquell projecte es va desen-

mes s'ha executat un 25%

sident de I'AW. Els veins

nomes tinguem nosaltres.

expliquen, tot afegint que

volupar a mitges i el barri

de les inversions previstes i

asseguren que I'obra es va

Passa a tot arreu'.

els agradaria molt que la

de Sant Miquel del Cros va

els veins temen que la crisi

comen^ar pero que s'ha

Pero no tot son critiques,

gent del nucli urba d'Ar

quedar ubicat en un indret

economica els faci perdre

quedat en un 'pedag': 'Van

I'AW reconeix que la ves-

gentona visites mes el bar

el tren que havia de moder-

fer torats per determinar

sant social del Pla de Barri

ri, 'Es pensen que aixo es

nitzar el barri.

profunditats. Despres els

ha beneficiat molt als veins

el Bronx, pero no es aixi.

'Fa quatre anys que el Pla

van tapar amb ciment i alia

del Cros. S'han invertit dot-

Fern moltes activitats, mol-

allunyat del centre urba

d'Argentona, al limit del

Monica Lario, Pau Barroso i David Rosa treballen plegats per dinamitzar
el barri del Cros. Foto MRM

terme municipal tocant a
Cabrera i Mataro, encer-

jecte de millora de Sant Mi-la Llei de Barris. El pressu-

de Barri hauria d'haver so-

s'han quedaf. El mes an-

ze mil euros en I'acondi-

tes festes... I costa molt que

clat per I'autopista, la riera

quel del Cros va ser un delspost total del projecte era

lucionat tots els problemes

goixant d'aquesta situacio

cionament del nou local de

la gent d'Argentona vingui

i alguns poligons.

escollits per la Generalitatde 1.677.535 euros, dels

d'inundacions del subsol.

es que les administracions

I'AW i la major part de les

a participaP.

A mitjans del 2007, el pro-

per rebre la subvencio dequals la Generalitat aporta-

Pero seguim igual o pitjor:

no els sapiguen posar data

actuacions socials previs

Bona prova de la capacitat

'Som bona

gent i no ens
agrada que
ens mirin amb
desconfianca
perque som

del Cros'

REPORTATGE

Billies
catalanes
un esport que uneix

^ "

^

Ja fa temps que Argentona ha associat les bitlles
catalanes a les seves celebracions, com ara la Festa Major, pero, sobretot, ha Iligat aquest esport
tradicional a I'associacionisme i a la germanor entre veins. I es que les bitlles han atret tant a grans
com a petits i, deixant els mes esceptics boca-badats, han aconseguit que argentonins amb gran

rivalitat politico comparteixin espai de joe.
L'interes per les bitlles cata

metres i mig pels homes i

lanes va sorgir el 2004 en

nou metres i mig per a les

una concentracio d'hereus i

dones. Els menors de quin-

pubilles, pero no va ser fins

ze anys poden fer-ho de

el 2007 quan es crear la

mes a prop, segons la seva

seccio de Bitlles Catalanes

for^a)'.

dins I'Associacio de Veins
de Can Raimi. L'encarregat

La mecanica del joe

mes redui'da, el bitllot. La

de coordinar la seccio, la

Tot i que I'entitat no aplica

partida consta de nou tira

punt per bitlla tirada. Qui

Iligueta i el trofeu de Festa

la mateixa normativa que

des per jugador, dividides

aconsegueix tombar sis bit-

Major es en Xavier Zamora.

indica la Federacio de Bit

en tres rondes per tirada.

lies en un sol llan^ament ha

'La mecanica es ben senzi-

lles Catalanes, el sistema

L'objectiu es aconseguir

fet llenya i obte sis punts.

lla - explica - consisteix a

de joe i la puntuacio, es el

batre cine de les sis bitlles,

En cas d'empat guanya el

llen^ar unes bitlles petites,

mateix. Per poder realitzar

jugada que es coneix amb

jugador que ha aconseguit

anomenades bitllots, contra

una partida cal un joe de

el nom de Bitlla i que ator-

fer mes bitlles. Si I'empat no

unes altres situades a una

6 bitlles, plantades en dues

ga 10 punts a qui I'aconse-

es desfa es torna a fer una

determinada distancia (La

fileres de tres columnes, i 3

gueix. Per altra banda, qui

altra ronda de tres tirades.

distancia de tir es d'onze

objectes dindmics i de mida

aconsegueix tombar fins a

Actualment Argentona dis-
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4 bitlles, aconsegueix un
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5e Trofeu Popular
de Bitlles Catalanes
Prop de 165 persones formaven els quaranta-un equips

participants al 5e Trofeu Popular i Tradicional de Bitlles
Catalanes organitzat per I'Associacio de veins de Can
Barrau, que va tenir Hoc per Festa Major.
La taula classificatoria, per equips, va quedar de la
seguent manera:

CATEGORIAINFANTIL

posa de nou joes de Bitlles,

cio de la pla^a, previst per

set pertanyen a la seccio

finals d'any, amb una ex-

de I'Associacio de Veins de
Can Barrau i dos pertanyen

posicio que commemorara
el cinque aniversari de la

a particulars.

seccio de Bitlles Catalanes.

Primer

Els Pinguins: Quim Sanchez, Jan
Masferrer, Pau Martinez i Jaume Llado

Segon

Estem Cremats: Marta Martori, Joan
Gual, Roger Paredes i Paula Pedragosa

Tercer

Los de Groc: Guillem Carbonell,
Quim Zamora, Marta Garcia i Roger

Carbonell

CATEGORIA FEMENINA
El paper de les Bitlles Cata-

Seves: Montse Clavell, lolanda, Laura

lanes en el futur d'Argentona

Navarro i Bet Duarte

Aquest esport tradicional

Les Nenes del Centru: Carme Ruano,

ha anat adquirint cada cop

Juani Guardia, Isabel Meca i Mireia

mes importancia en el el

Garcia

teixit associatiu de la vila.

Las de la Peineta: Esther Salcedo, Ines

Reflex d'aixo va ser, en el

Perello, Anna Casabella i Cristina
Casabella

passat Pie Ordinari de juliol, I'aprovacio per unanimitat d'una mocio presenta-

ORIA MASCUUNA

da pel regidor No Adscrit,

Suvaiakaga (1 89 punts): Jesus Garcia,

Jaume Uribe, en la que es

Salut, Israel i Manel

proposava anomenar Pla-

BEI (169 punts): Marcel, Kiko,

^a de les Bitlles Catalanes

Jose Carlos

la pla^a de Can Barrau.

TxA II (158 punts): Kiko Martori, Kike
Vigata, David Paradela i Jordi Gual

L'entitat treballa per fer
coincidir I'acte d'inaugura-

S IAUTOMATISMES ARGENTONA
Fabricacio de tot tipus de portes metalliquesAutomatismes 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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Resultats del proces pcrticipctiu scbre
el sistema de recc'lida de la brossa
L'Ajuntament d'Argentona
presentara en els propers
dies els resultats de I'informe del proces participatiu

sobre la recollida de la bros
sa porta a porta que va celebrar durant els mesos de

juny i juliol, amb I'objectiu
de recollir les opinions i la
valoracio de la ciutadania
sobre Tactual sistema.
Durant el desenvolupament
de la consulta i el proces
participatiu, es van distribuir questionaris entre la

millora. Tambe el Consell de

treuen d'aquesta consulta a

tiva, i tambe es recolza que

ciutadania i es van celebrar

la Vila d'Argentona, organ

la ciutadania es una accep-

la taxa que regula el cost

diverses reunions en grups

de participacio ciutadana

tacio i aprovacio generalit-

del servei tingui en compte

de debat amb representants

municipal, va constituir una

zada als beneficis del siste

el numero de persones que

d'entitats i ciutadans, per tal

comissio de treball per a fer

ma porta a porta pel que

viuen al domicili.

d'avaluar el model de reco

el seguiment dels treballs.

fa al reciclatge i els percen-

llida i plantejar propostes de

Alguns dels titulars que s'ex-

tatges de la recollida selec-

HAS DE REDUIR PES?

continua a la pagina seguent

Estudis cineantropometrics i
d'alt rendiment per tot tipus

ESTAS ESTRESSAT?

de persones.

VOLS MILLORAR LA TEVA FORMA FISICA?

Dietes i entrenaments
personalitzats

VOLS AUGMENTAR LA TEVA SALUT?

Consultoria de bellesa Mary
Kay
Cursos d'improvitzaclo
teatral els dissabtes al matf
Pilates
Pilates per embarassades i
post-part

Tel. 93 797 46 23 E-mail: forma.tgim@gmail.com ^
Passat^e de les Escoles 2-4 (al costat de les Escoles Bernat de Riudemeia)
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La Burriac XTREM fa deu anys
El 2002 el Grup de Muntanya d'Argentona va organitzar la primera Cursa
de Burriac. Hi van participar cent vuitanta-nou corredors, la majoria de Mataro. Tot i que va ploure una mica, I'experiencia va anar be. Deu anys despres

el Grup de Muntanya es apunt d'exhaurir les 450 places de la cursa que,
enguany, es rebateja com a Burriac XTREM i tanca el campionat de curses
de muntanya, motiu de pes perque noms destacats de I'esport de muntanya
prenguin part a la prova argentonina.
L'onze de novembre tinTambe es despren dels re-

drd Hoc la desena edicio

sultats d'aquest proces par-

de la Cursa de Muntanya

ticipatiu la conscienciacio

Castell de Burriac - Burriac

creixent de la ciutadania

XTREM. Fins aquell dia no

a separar correctament
la brossa per contribuir a

es coneixera, al detail, el

la sostenibilitat, aixi com

de Muntanya d'Argentona,

el calendari establert de

entitat organitzadora. 'La

recollida. Pero a la vega-

majoria dels vint-i-vuit qui-

recorregut previst pel Grup

da tambe s'ha detectat un

Idmetres del trajecte passen

cert desacord sobre els

per corriols', explica el pre

resultat de les bosses ta-

sident del Grup de Munta

xades en el comportament

nya, Miquel Banchs.

del ciutadd, aixi com les

dimensions i la qualitat

Amb un desnivell acumulat

d'aquestes bosses. Les res-

de 1.350 metres, la prova

postes del ciutada tambe

permet correr bastant 'pero

Cartell de I'edicio d'enguany

han evidenciat un cert des-

es molt exigent perque s'ha

molt positiu, transmetia

rantir el bon funcionament

gast pels diversos canvis i

de pujar i baixar constant-

molta energia i aglutinava

de la cursa. 'Collaboren els

mesures implantats en els

ment. Cal tecnica i expe-

la gent'. Enguany, pero,

ajuntaments

d'Argentona

darrers anys.

riencia per afrontarla',

s'ha cercat un nom que

i Cabrera, I'ADF Serra de

L'Ajuntament d'Argentona

admet Banchs. De fet, I'or-

crei marca: Burriac XTREM.

Marina, Voluntaris pel Futur,

iniciara ara la fase de re-

gantizacio avisa que, per

D'aquesta manera es vol

el Pare Serralada Litoral...

torn dels resultats als veins

poder participar es molt

refor^ar I'oportunitat que

Molta gent, moltes empe-

i vei'nes. L'equip de govern,

important haver entrenat

els ha donat la Federacio

ses i comergos ens ajuden i

que es troba elaborant les

previament, 'tothom ha de

Catalana de Curses de

aixo es el que mes valorem'

ordenances fiscals, ha pres

ser conscient d'on es posa

Muntanya decidint que la

explica Miquel Banchs.

en consideracio totes les

quan s'apunta a fer una

d'Argentona sigui la darre-

aportacions de la ciutada

cursa de muntanya'.

ra prova de la temporada.

No obstant l'organitzacio

L'organitzacio espera que

es marca un altre repte per

nia per tal d'introduir en
els propers temps millores

Durant els seus deu anys

aquesta circumstdncia sigui

I'edicio d'enguany, acon-

en el sistema de recollida

de vida, la cursa ha anat

un reclam per a esportistes

seguir la mobilitzacio po
pular: 'Fern una crida a la

de la brossa porta a porta

evolucionant i els organit-

d'elit i, per tant, contribuei-

i en I'aplicacio de la taxa

zadors admeten que 'en-

xi a donar-los.

per generacio. S'estd pre-

cara no hem trobat el fre

mobilitzacio per tal que la
gent doni caliu a la cursa.

parant tambe una exposi-

de ma'. Durant uns anys la

Pero, a banda de la ves-

Es importantissim que Ar

cio que recollira de mane-

prova ha dut el nom d'un

sant esportiva, el Grup de

gentona es posi les piles i
pugi a la muntanya a ani-

ra molt grdfica i atractiva

dels membres mes emble-

Muntanya destaca la gran

com es fa la recollida de la

matics de I'entitat, Pere

quantitat de gent que s'ha

mar als corredors'. Alia hi

brossa a Argentona.

Asturiano, 'era un home

de mobilitzar per tal de ga-

serem!
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COSES DE LA VILA

S'inicien els
treballs per

Una 'Necessitat Vital'
que ha durat trenta anys

Mes de 300
persones a

la Festa de
la Vellesa

recuperar

I'aigua de la
Font Picant

Mes de 300 persones van

El 9 d'octubre es van iniciar

prendre part, el diumen-

les primeres prospeccions

ge 16 de setembre, de la

tecniques del pou de la font

seixanta-tresena edicio de

Picant. Els treballs tenen

L'Homenatge a la vellesa

com a objectiu recuperar

d'Argentona. A mes de la

I'aigua de boca de la font.

gent gran i els acompa-

En una primera fase diver-

nyants, representants del

sos teenies realitzaran un

consistori, membres del

exhaustiu estudi per deter-

pubillatge i d'altres colla boradors es van reunir en

minar I'estat actual en que
professio, I'exposicio s'ha

aquesta Jornada de reco-

es troba la font i les actua-

El pintor argentoni Josep

cions necessaries. A mes de

Serra ha celebrat, aquest

basat en I'obra mes recent

neixement als avis i avies

la installacio de mesures

octubre, 30 anys de trajec-

de I'artista. "Crec que en-

de la vila.

protectores adequades que

toria amb una exposicio
molt ambiciosa, a cavall

cara no toca mirar enrere,
el que vull es mostrar a on

La festa, organitzada pel

permetin consolidar I'en-

va iniciar amb una cercavi-

Patronat de la Vellesa, es

torn de la font, es fara una

de tres ciutats: Mataro, Ar-

m'han portat aquestes tres

obertura dels registres de la

gentona i Barcelona. El cos

decades de trajectoria"

la, concentracio a la pla^a

fossa situada a la base del

principal s'ha pogut veure

destaca Serra. A Mataro

de I'esglesia i missa. Pos-

pou. Tarn be es mesuraran

en dues plantes de I'Ateneu

s'hi ha pogut veure els tre

teriorment tota la comitiva

els gasos de I'interior i s'en-

de Caixa Laietana, a la ca

balls mes recents, obres de

es va despla^ar per gaudir
d'un esmorzar a una carpa

registrara en video tot el re-

pital del Maresme. A Argen-

gran format sobre fusta, i

corregut vertical del pou fins

tona les obres s'han repartit

tambe peces sobre paper,

installada a la Pla^a Nova.

a la zona de surgencia.

entre el Museu del Cantir i

un genere que a Serra li

La diada va estar amenitza-

Les dades obtingudes per-

la Casa Gdtica. Finalment,

encanta cultivar. Les sales

da per la musica d'un duet.

metran determinar I'estat de

tarn be s'han exposat algu-

argentonines han mostrat

Per completar la festa, du

la font i definir el pla d'in-

nes peces a la galeria Set-

peces mes antigues i a la

ra nt el cap de setmana el

tervencio per recuperar el

ba, situada a la Pla^a Reial

galeria barcelonina tambe

Centre Parroquial va acollir

cabal i el funcionament re

de Barcelona.

ha optat per mostrar-hi pe

la reposicio de I'obra tea-

gular de la Font Picant.

Tot i celebrar 30 anys de

ces ben actuals.

tral Helmut.

Quatre autors d'exit per a la Tardor Literdria
ja vam coneixer a Se sabra

Imma Monso, Rafael Nadal,

ses i molt Iligades al perio-

el Premi Josep Pla, narra la

Xavier Bosch i Sergi Pamies

disme. Obre el cicle Imma

infantesa de I'autor enmig

tot. El cicle el tancara la

son les plomes convidades

Monso (4 d'octubre) amb

d'una familia nombrosa, de

d'enguany

La dona velo^, una origi

dotze germans, a la Cata-

ironia gebradora de Sergi
Pamies (25 d'octubre) que,

Els lectors argentonins es-

nal mirada a la tirania de

lunya de la postguerra. El

amb La bicicleta estatica,

tan d'enhorabona davant

la immediatesa que va ser

tercer convidat sera un al-

construeix per primera ve-

el menu que el Centre d'Es-

mereixedora del Premi Ra

tre periodista, Xavier Bosch

gada una ficcio a partir de

tudis Argentonins Jaume

(18 d'octubre), que portara
al Salo de Pedra la novel

Totes les sessions tenen Hoc

Tardor Literaria d'enguany.

mon Llull 2012.
Li seguira el periodista Ra
fael Nadal (10 d'octubre)

la Homes d'honor, segona

en dimecres, a les vuit del

L'entitat ha escollit quatre

amb Quan erem feligos.

part de la saga protagonit-

vespre, en el marc del Salo

plomes d'exit, comprome-

L'obra, guardonada amb

zada per Dani Santana que

de Pedra.

Clavell ha previst per la

20

AGO-SET 2012

CapdeCreus

materials autobiogrdfics.

COSES DE LA VILA

I/Hotel Vila Argentona es converteix
en un centre de tractament de
trastorns alimentaris
L'edifici que acollia I'Hotel

L'lnstitut de Trastorns Ali
mentaris (ITA) es va crear
al 1998 i es la principal
institucio privada a ni

Vila Argentona ha passat a
ser la nova seu de la unitat

infantil i juvenil per a Tras
torns de Conducta Alimentd-

vell estatal en I'atencio

ria i Trastorns de Conducta

de I'lTA (Institut de Trastorns
Alimentaris). El conseller de
Salut de la Generalitat, Boi
Ruiz, va inaugurar el centre,
el passat 14 de setembre,
acompanyat de I'alcalde

(D'esquerra a dreta) El Conseller, Boi Ruiz; I'alcalde, Ferran Armengol; la

d'Argentona, Ferran Armen-

presidenta de la Fundacio ITA, Helena Rakosnic; i la directora del centre,

gol; la directora del centre,

Montse Sanchez, brinden en I'acte d'inauguracio del nou hospital.

Montse Sanchez, i Helena
Rakosnic, presidenta de la

per poder desenvolupar els

i la Unitat de Trastorns de

Fundacio ITA i esposa del

seus tractaments i acollir

Conducta. El nou hospital

president de la Generalitat,

de la millor manera als pa

tambe ofereix assistencia

Artur Mas.

cients i a les seves families".

com a Hospital de Dia, en
tots els seus programes tera-

Boi Ruiz, que va descobrir

integral dels trastorns de
la conducta alimentaria
(TCA), amb concert amb
la majoria d'organismes
publics pel tractament
dels malalts. Es tracta del
primer centre d'Espanya
per numero de places i
pacients atesos, amb 171

Hits entre els seus dos
hospitals i pisos terapeutics i 689 pacients atesos
a I'ultim any en regim
d'hospitalitzacio.

la placa inaugural i va fir-

Un centre dirigit als pacients

peutics. Cada unitat dispo-

mar al Ilibre d'honor, va des-

sa d'espais independents i

d'hospitalitzacio,

tacar durant la inauguracio

mes joves
Fins ara, el centre estava

diferenciats que permeten

un tractament molt perso-

que Argentona "ha sabut

ubicat a Cabrils, perd I'aug-

desenvolupar amb autono-

nalitzat, amb sessions de

situar-se al mapa sanitari

ment de pacients i I'apertura

mia el programa de cada

psicoterdpia individual i de

catala amb una installacio

de nous prog ra mes de trac

d'alt nivell". Per la seva ban-

tractament.
Dins els programes de

grup, tractament psiquidtric

tament van motivar el canvi

da, Ferran Armengol va ex-

a les noves installacions.

trastorns alimentaris, ITA

d'oci garantit i toilers dedi-

pressar la seva satisfaccio

De fet, el nou centre, amb

acull a nens i joves d'en-

cats a aspectes relacionats

als responsables del centre

79 Hits i 3. 000 m2, suposa

tre dotze i vint-i-i-un anys,

amb el menjar i la imatge

"per haver escollit Argento

una ampliacio dels serveis

amb patologies com ano

corporal. En la darrera fase

na per ubicar aquest nou

i les installacions que ofe-

rexia, bulimia, Trastorn de

del tractament, ITA intro-

centre hospitalari"': "Crec

ria ITA. L'hospital acull dos

Conducta Alimentdria no

dueix estrategies de tipus

fermament que I'hospital

programes diferents: per a

Especificat (TCANE) o obe-

rehabilitador per cobrir ne-

trobara en el nostre poble

pacients de trastorns alimen

sitat. Els pacients es troben

cessitats com la integracio

un espai i una zona idonies

taris per adolescents i joves;

majoritdriament en regim

social i laboral.

seguint

i medic-nutricional, temps

Exposicio en homenatge a Francesc Llado
L'entitat Museu de la Page-

I'entitat desaparegut recent-

anird a cdrrec de Pep Rie-

ral de recuperacio, conser-

sia d'Argentona ha organit-

ment. La mostra aplegard

ra, co-fundador d'Unio de

vacio i difusio de les eines

zat una exposicio al Said

eines de conreu antigues

Pagesos.

de conreu i dels oficis anne

de Pedra, del 9 al 18 de

que els socis de I'entitat ha

El Museu de la Pagesia

xes al mon de la pagesia,

novembre, en homenatge

anat recollint i restaurant. La

d'Argentona treballa per a

com a components del pa-

a Francesc Llado, soci de

presentacio de I'exposicio

la creacio d'un centre cultu

trimoni etnoldgic de la vila.
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L'ESPITLLERA HISTORICA

DEL CENTRE D'ESTUDIS ARGENTONINS

Los prcpiolafs do
Puig i Ccd^^ildi
Jo

vinya amb garrofers al Turo
de Cerdanyola i una vinya
a Vallverich.
Joan Puig i-Bruguera sols va
adquirir una finca que va
transmetre al seu fill Josep.
Era la casa que estava a
tocar de les tres que tenia

a la pla^a de Vendre, i que
li permetria de completar

tota I'illa on avui hi ha can
Puig i Cadafalch. La casa la
compra el 1887 per 1.000
pessetes al pages d'Argento
na Nicolau Serra i Fornells.
Posteriorment I'enderrocaria
per convertir-la en el jardi de
les altres tres cases, les quals

Josep Puig i Cadafalch unificaria en una de sola. Joan
Puig moria a la casa familiar

del Carrero el 1894.
Josep Puig i Cadafalch no
sols va conservar fins la
17. - ARQENTONA. - Torre Puig.

Ed. S. Casabella

seva mort totes les propie
tats que va heretar sino que

Can Puig i Cadafalch a inicis del segle XX. Arxiu Enric Subind..

va incrementar el seu patri
Ara que esta tant d'actuali-

Puig i Feliu, que va morir a

una vinya a Mada i tres mes

moni en quatre finques mes,

tat can Puig i Cadafalch es

Mataro el 1854 nomenant

al limit amb Orrius, prop del

totes a Argentona. El 1904

el moment de fer algunes

hereu al seu fill primogenit

mas Manyana: una de 17

compraria, per 4.500 pes

pi nzel lades sobre aspectes

Juan Puig i Bruguera, in

quarteres que havia estat

setes, una casa al carrer Do

de I'arquitecte que no ens

dustrial. Els bens que hem

de la gleva de dit mas, una

lors Monserda a Joaquima

son tant coneguts, com les

localitzat que tenia I'avi Jo

altra de vinya, bosc i camp

seves propietats immobilid-

sep, i que va heretar Josep

i, finalment, un bosc petit.

Calafell vidua de Pallarolas.
El 1925 compraria dues

ries al voltant d'Argentona,

Puig i Cadafalch, estaven

A Orrius tenia una masia a

finques a sobre d'aquesta

sense considerar el que te-

dispersos entre Argentona,

I'entrada del poble, conegu-

nia a Barcelona. Els origens

Orrius i Mataro. A Argento

da com a can Blanc de la

casa que es van coneixer
fins que van desapareixer

familiars dels Puig han estat
Iligats a la industria textil de
Mataro des de finals del se

na tenia tres cases unides al

Riera, que constava de tres

fa pocs anys per jardins

carrer que aleshores s'ano-

cases independents amb un

Puig i Cadafalch. La pri-

menava de la Font, i que

edifici al darrere que havia

mera tenia 270 m2, i la va

gle XVII. El seu avi era el ve-

avui seria la pla^a de Ven-

servit de fabrica. Tambe te

comprar, per 3.725 pesse

ler Josep Puig i Feliu, que es
casaria el 1819 amb Maria

dre. Tambe tenia una horta

nia a Orrius un bosc i vinya

tes, als conjugues Joaquim

de 5 quarteres a I vei'nat del

de 17 quarteres al Hoc dit

Serra i Famades i Dolors

Merce Bruguera i Torras.

Cros, amb tarongers i al-

Aquenza, un petit camp de

Terradas i.Clos; i la segona,

El pare del nostre protago-

tres fruiters, juntament amb

la quintana del mas Gui-

de 857 m2, la va comprar,

nista, Joan Puig, es casaria

una casa de pages que es

nart i, finalment, una horta

per 6.000 pessetes, a Joan

el 1866 amb Teresa Cada
falch i Boguha, natural de

va coneixer amb el nom de

a tocar del mas Planas. Per

Serra i Abril. La darrera

Can Diners. La resta de pro

acabar, a Mataro I'avi Jo

adquisicio que va fer fou

Sant Lloren^ Savall i ve'i'na

pietats eren totes rustiques,

sep tenia tres cases: la casa

una casa al carrer de Sant

de Terrassa.

vinyes i boscos. Dues d'el les

familiar on nasque I'arqui

Jaume, que va comprar el

La major part del patrimoni
immobiliari de Josep Puig i
Cadafalch el va adquirir per

estaven situades al vei'nat

tecte al Carrero, una casa

1942 a Liu is Torner i More

de Traia: una vinya a Sant

al carrer de Sant Sadurni i

per 1.500 pessetes.

Jaume i una altra vinya al

una altra al carrer de San

herencia del seu avi Josep

torrent de Vera. Tambe tenia

ta Teresa. Tambe tenia una
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GRUPS MUNICIPALS
Can Puig i Cadafalch ja es propietat municipal
obres d'adequacio de Can

la cessio, ja fos a curt o

taquem la poca capacitat

a llarg termini, ja que es

negociadora del Govern

Puig com a centre de cul-

preveia molt dificil la seva

municipal per obtenir-ne

tura (valorades pels volts

compra amb recursos mu

un millor preu, a la baixa.

dels dos milions d'euros),

nicipals.

Les dificultats en les que

fet que creiem era una

es trobava la propietaria,

obligacio de la Generalitat

Els continus contactes amb

obligada per Generalitat a

vinculada a la compra de

la propietaria i la Gene-

fer-hi despeses de manteni

I'immoble.

ralitat, junt amb la pressio

ment a les quals no podia

de la societat civil, han fet

fer front, eren un bon motiu

Tots per Argentona celebra

possible que la casa d'es-

per aconseguir la propietat

que I'actual govern hagi

un millor preu
per la compra

tiu de I'arquitecte sigui avui

de Can Puig i Cadafalch a

seguit les nostres passes

de titularitat municipal. La

mes bon preu.

encarrilades a I'obtencio

de Can Puig i
Cadafalch

que ha sofert I'edifici, es-

A hores d'ara, si be ha

pecialment en els darrers

arribat una subvencio per

anys, i la impossibilitat de

afrontar I'obra mes ur

la propietaria de fer-ne el

gent que s'ha de realitzar,

Amb I'entrada al Govern

manteniment han estat els

aquest Govern quadripartit

de TxA, ja el mateix setem-

motius principals.

no ha estat capa<^ d'ob-

Aquest
govern ha
estat incapac
d'aconseguir

d'aquest important patri-

situacio de deteriorament

tenir de la Generalitat el

bre del 2007, vam iniciar
contactes amb I'hereva de

L'Ajuntament ha com prat

compromis escrit pel qual

Can Puig i Cadafalch, amb

I'edifici per 422.000 eu

s'obligui a aportar diners

I'objectiu

ros. Tots per Argentona des-

a I'Ajuntament per a les

d'aconseguir-ne

moni.

contacte
www. totspera rgentona .cat
Telefon 677571903

Acabades les vacances d'estiu... Tornem a la feina!

CiU
En els moment
en que s'estd
redactant aquest
article s'estd
duent a terme
una reunio

Ja s'han acabat las vacan

xa, de dos-cents cinquanta

ces d'estiu i tornem a la fei

mil euros. Aquesta aporta-

ta entitat te a Argentona.
Tambe han d'iniciar-se,

na. Des de Convergencia i

cio es destinara a I'arran-

de forma imminent, abans

Unio volem que conegueu,
de primera ma, el que

jament de la teulada, per

d'acabar I'any, les obres

tal d'evitar que es malmeti

de la Fon Picant. I en els

es cou dins I'Ajuntament

I'interior de la casa i els ob-

d'Argentona.
En primer Hoc, el mes re

jectes que conte.

moment en que s'esta re
dactant aquest article s'es

Tambe, durant el pie del

ta duent a terme una reunio

cent ha estat la presentacio

mes de setembre, es va

amb tots els responsables

de la compra de la Casa
Puig i Cadafalch, la casa

aprovar la resolucio de les

de la construccio i finan^a-

allegacions a les contribu-

ment de la piscina per veu

on el famos arquitecte pas-

cions especials de les obres

re si, per fi, arriba a bon

sava els estius. Davant dels

d'urbanitzacio del Torrent

mitjans de comunicacio,

de la Salud i Avinguda Ba-

port.
Finalment, destacar la mo

i d'un nombros public as-

ladia. Una obra aprovada

cio per a la declaracio

sistent, I'alcalde va poder

el mes de febrer del 2010

d'independencia que es va

amb tots els
responsables de

detallar les negociacions

pel govern que encap^ala-

aprovar al pie, amb onze

la construccio i

que s'havien portat a ter

vots a favor de disset, es a

financament de
la piscina per

me amb la propietat per

va Tots per Argentona.
Entre d'altres temes, tambe

tal d'aconseguir municipa-

hi ha un principi d'acord

litzar I'edifici. Tambe va

amb la Direccio de la Fun-

veure si, per fi,

poder anunciar I'obtencio

dacio de I'Obra Social de

d'una subvencio, per part

Caixa Laietana per ende-

del Departament de Cultura
de la Generalitat, a traves

gar una negociacio que
ens permeti fer-nos cdrrec

de I'Obra Social de La Cai-

de la biblioteca que aques

arriba a bon port

CapdeCreus
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Mes participacio, millor democracia
la millora de la qualitat democrdtica de la vila.

tres-centes propostes que
el govern ha valorat per

Vila per ser debatut entre
els seus membres i possibi-

dissenyar el nou model de

litar la incorporacio de vi

Un d'aquests mecanismes

recollida que s'implantard a

sions que emergeixen de la

que hem posat en marxa es

partir de I'any vinent.

ciutadania.

la creacio del Consell de la

La construccio

Vila, maxim organ de par

En aquests moments, el

Amb aquestes mesures,

d'un poble com

ticipacio d'Argentona, que

Consell de la Vila estd de-

volem tornar a donar la

el nostre s'ha

estd format per represen-

batent el nou Reg lament

veu als vilatans i vilatanes

tants de les associacions,

de Participacio Ciutadana

d'Argentona, perque la

persones a titol individual

d'Argentona. Es tracta d'un

construccio d'un poble com

que previament s'han inscrit

reglament que preten es-

el nostre s'ha de fer amb la

en el registre ciutadd, i els

tablir les normes de joe en

implicacio de tothom.

grups politics representats a

els processos de participa

L'Ajuntament d'Argentona

I'ajuntament. A tall d'exem-

cio i que aquests siguin el

s'esta dotant de mecanis-

ple, el Consell de la Vila ha

mes transparents possibles.
Aquest Reglament ha estat

de fer amb la
implicacio de
tothom

mes de participacio ciuta-

participat en el proces que

dana per tal d'incorporar

s'ha realitzat sobre la reco-

elaborat per un grup de

en els processos de presa

Ilida de la brossa, un pro

treball on hi han participat

de decisio municipals, es-

ces que ha servit al govern

representants dels grups

pecialment en les decisions

per copsar I'opinio de bona

politics municipals. Un cop

mes importants, I'opinio

part dels vilatans i vilatanes

s'ha arribat a un acord po

dels vilatans i vilatanes,

sobre el model de recolli-

litic, aquest document s'ha

amb I'objectiu d'incidir en

da. Hem recollit mes de mil

traslladat al Consell de la

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

Treballar pel poble
nya un dels candidats va fer

i estem veient en altres for-

es aixi trobaran els vots del

una reflexio que podriem

macions).

nostres regidors.

aplicar al nostre poble:

Es per aixo que en cada pie

Hem proposat que els re

"No es tracta de complicar

intentem presentar iniciatives pensades pel poble.

gidors que no treballin pel
causes benefiques. Per aixo

la vida de la gent. Hi ha qui

poble don in els seu sou a

promet la lluna. Jo us pro-

Sense que ens les dicti nin-

Els regidors

meto ajudar-vos a vosaltres

gu. Sense fer merits de cara

hem demanat reduir el sou

estan per

i a les vostres families". No

als nostres "jefes" de Barce

de tots els regidors un 30%.

treballar pel seu
poble, intentant
millorar la vida
dels vilatans,
proposant coses

que els facin la

vida mes fdcil

es important quin candidat

lona, ni de la comarca.

Pensem que aqui no hi cap

va pronunciar aquesta afir-

Nosaltres pensem que els

macio, sino el rerefons en

regidors estan per treballar

que ho va fer. Igual que el

pel seu poble, intentant mi

la gent que no vol treballar
pel poble. Ningu els obliga.
Ser regidor del teu poble ha

Partit Popular de la nostra

llorar la vida dels vilatans,

de ser un orgull per qualse-

vila es una candidatura

proposant coses que els

vol ciutada i si no en son

que vol treballar pels seus

facin la vida mes fdcil. Co

conscients potser el que han

electors i pel seus veins.

ses que els afecten directa-

de fer es deixar el seu Hoc a

Des de fa molt temps, el

ment. Aquest es el mandat

la societat civil argentonina

Partit Popular s'ha propo-

perque faci la feina que ells

Fa poques setmanes que els

sat treballar pel poble. Els

pel qua I hem estat escollits
a les eleccions MUNICI

Estats Units estan en cam-

nostres regidors no estan a

PALS. Per aixo hem dema-

panya electoral perque el

I'Ajuntament per fer carrera

nat, en reiterades ocasions,

mes de novembre celebren

politico, per buscar noves

que la resta de grups tin-

Telefon 667 182 994

eleccions Presidencials. En

fites, ni per aprofitar-se del

guin la vila com a prioritat

el decurs d'aquesta campa-

cdrrec (coses que hem vist

de la seva accio politico. Si

Twitter: ©ppArgentona
Facebook.com/ppargentona
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no fan.

contacte

GRUPS MUNICIPALS
En defensa dels treballadors del sector public

La supressio

de la paga
extra es pro-

bablement
iMegal, totalment injusta
i llastimosament immoral

paga extra a Is treballadors

En la croada del PP i CiU

la crisi perque si baixen les

contra el sector public hi

compres, alguns come^os

publics. Per justicia, per

ha la important qiiestio de

hauran de tancar.

etica, per criteris tambe

la paga extra de Nadal.

Algu podria objector que

economics. Tots els grups

La supressio de la paga

ha de primar I'austeritat

hi van votar a favor excep-

extra es probablement il

per sobre la crisi econo

te el PP, que segurament,

legal, totalment injusta i

mica i que aquests diners

avergonyits per la mesura,

llastimosament immoral, si

s'han de dedicar a pagar

van optar per I'abstencio.

tenim en compte que molts

deute public, a millorar

Hem de fer molta feina per

alcaldes de CiU i PP s'han

la despesa en serveis so

que la nacio catalana Iliure

apujat el sou o han posat

cials o en reobrir el servei

del futur no permeti abusos

la ma a la caixa. Per sort a

d'urgencies del CAP. Pero

com aquest. Per aixo cal

Argentona la segona ques-

no, perque el Reial Decret

bastir una alternativa forta

tio no ha passat.

del PP obliga a guardar

Pero, per si no n'hi hagues

aquests diners en una guar-

per combatre els atacs de
la dreta de sempre.

prou, es una mesura que
agreuja la crisi economica
que estem patint. No no-

diola de les pensions del
funcionaris publics. Aixo
vol dir que aquests diners

mes pels afectats, si no per

no es poden tocar. Qui sap

tots. Reduir el poder adqui-

amb quines intencions de

Argentona aprova una mocio per compensar la paga

sitiu dels treballadors del

futur? No ho sabrem fins

sector public fara reduir les

d'aqui uns anys.

extra dels treballadors del
sector public

compres d'aquests i de re-

Per sort, a Argentona s'ha

truc tot el comers se'n veu-

aprovat una mocio on de-

ra afectat. I aixi s'agreuja

manem que es compensi la

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

Catalunya, nou estat d'Euro pa

Tots els Catalans estem cridats a decidir el nostre futur

Viurem dies
histories
en que els
Catalans de
tots els origens
plantarem els
fonaments

del nostre
futur i de les
generacions

que vindran

Quan tots el partits indepen-

L'ultima mocio presentada

d'igualtat. Ho necessitem

dentistes amb representacio

per ARGENTCAT va ser la

per sortir de la crisi econo

al Parlament de Catalunya

declaracio de la vila com a

(ERC - SI -DC) ens vam pre-

"Territori Catala Lliure", ins

mica, per tenir una sanitat,
una educacio i una atencio

social lliure de retallades i

sentar a les eleccions amb

tant al Parlament a iniciar,

el lema "Fent poble, cons-

de forma democratica, la

per garantir un futur als nos-

truim pa is", sabiem quin

construccio del nostre Estat.

tres joves. Pero tambe per
dignitat, perque mai mes

era el nostre objectiu i el
que podiem aportar des de

Despres de la manifestacio

ningu pugui acusar als Ca

la gestio municipal.

historica del I'll de se-

talans d'insolidaris.

A ARGENTCAT treballem

ticipar molts argentonins,

Viurem dies histories en

amb el convenciment que

sabem que aquest proces

que els Catalans de tots

disposar d'un Estat propi

els origens plantarem els

sera bo per a tots els ar-

ja no es pot aturar. Ho sa
bem nosaltres, i tambe ho

gentonins. Un Estat que

saben els que s'hi oposen.

i de les generacions que

administri els recursos eco

De moment, nomes s'utilitza

vindran. Ho farem lliure i

tembre, a la que vam par-

fonaments del nostre futur

nomics en favor del pafs

I'argument de la por, I'ame-

democraticament, pero ho

que els genera, no pot ser

na^a, la mentida i la difa-

farem. I tant que ho farem!

pitjor del que els dilapida

macio, intentant dividir els

en trens sense passatgers.
Es per aixo que hem impul-

Catalans pel seu origen. A

sat i donat suport a totes les

sera amb Europa, i tambe

iniciatives en aquest sentit.

amb Espanya, pero en peu

partir d'ara el nostre encaix

CapdeCreus

contacte
www.argentcat.blogspot.com
peremora.argentcat@gmail.com
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GRUPS MUNICIPALS
Can Puig i Cadafalch ja es d'Argentona

^^E

El proces que va comen^ar
amb la manifestacio a favor

tots els grups de I'oposicio

compra, cal dir que ha estat

en el recolzament a I govern

possible perque I'endeuta-

de can Puig i Cadafalch el

municipal durant el proces

ment de la hisenda munici

mar^ de 2011, ha acabat

de negociacio amb la pro-

pal estd per sota dels limits

felicment, aquest mes de se-

pietat...

recomanats. Pero tampoc
es pot dir que sigui una

tembre passat, amb la pre-

Ara s'imposa la
cerca de recursos
economics per
la restauracio

de can Puig i
Cadafalch i, tot
i que la situacio
de crisi actual no
es pas propicia,
creiem que ens
en sortirem

sentacio d'aquest casal com

A I'Entesa, com a titulars de

despesa que hagi anat en

a nou element del patrimoni

la regidoria de Cultura i Patri

detriment de necessitats mes

argentonf.

moni, juntament amb I'Alcal-

Entremig hi ha hagut accions

dia a dia de tot aquest pro

urgents, com ara Serveis
Socials, ja que aquesta regi
doria, si la comparem amb

i esdeveniments que han afa-

ces i creiem que en podem

governs anteriors, ha hagut

vorit aquest proces d'expro-

estar satisfets. Pero no po

de comptar amb molts mes

piacio: un nou govern que
va incloure aquest tema com

dem perdre de vista que ara

recursos dels que disposa-

comenca I'etapa de rehabili-

va, i encara que mai seran
suficients, en cap cas tindra

dia, ens ha tocat resoldre el

un dels principals punts del

tacio sense la qual no tindria

seu acord programdtic; una

sentit I'adquisicio de can Puig

mocio al Parlament de Cata-

i Cadafalch. Ara s'imposa la

lunya, per part d'ICV-EUA,

cerca de recursos economics

demanant actuacions per

per la restauracio i, tot i que
la situacio de crisi actual no

part de la Generalitat; la reclamacio de la societat civil

es pas propfcia, creiem que

argentonina, encapcalada

ens en sortirem.

superdvit com va passar en
I'anterior legislatura.

per entitats com el Centre
d'Estudis Argentonins i I'En-

Si be hi ha hagut critiques

titat Natura; la unanimitat de

per la despesa d'aquesta

Pressupostos en favor de les necessitats de les persones

AGRUPACI6 D'ARGENTONA

Per favor
feu els
pressupostos
basant-vos

en les
necessitats de
les persones
i no en el

benefici politic

els darrers plenaris. Per nos-

d'estar molt centrada en

Volem reconeixer, publi-

altres s'esta derivant massa

I'administracio dels diners

cament, referint-nos a I Pie

cap la vessant de polftica

dels vilatans, prioritzant els

de pressupostos, que es la

general, abordant temes

temes que cada partit ha de-

primera vegada que veiem

que son mes propis del Par-

fensat en la seva campanya

que el regidor d'hisenda

lament de Catalunya, sense

i que han motivat el vot del

requereix a tots els regidors

pensar en els problemes que

ciutadd. La resta ha de ser la

perque entrin els pressupos

aquesta postura pot portar al

societat civil la que ho porti

tos de les seves regidories

poble.

endavant.

de manera correcta (fins ara

Pensem que els regidors es

Es trist veure com en el Pie

no existia ni una sola fulla d'

tem escollits pel poble i es a

de setembre es va parlar

excel). Per aixd estem molt

ell a qui hem de representar.

molt d'independentisme. La

contens i reconeixem, una

I hem de representar-los a

sala del plenari estava plena

vegada mes, la professiona-

tots, als que tenen uns senti

de gom a gom, tot al contra-

litat i solvencia del regidor
d'hisenda.

ments i als que en tenen uns

ri del que succeeix als plena

altres. Per aixd, darrerament

ris on es porten a aprovacio

Dit aixd volem aprofitar per

Agrupacio d'Argentona s'es

les ordenances i els pressu

fer la nostra recomanacio,

ta abstenint en tots aquests

postos. Doncs be, justament

ates I'epoca que estem vi-

temes, perque respectem
tant a uns com a altres, que

ara estem a tocar d'aquests,

vint i les necessitats peremp-

on es parlard de la priori-

tdries de les persones. Per

tenen tot el seu dret a pensar

tats, del que es fard amb els

favor feu els pressupostos

Ens agradaria parlar en

diferent.

diners del vilatans i de com

basant-vos en les necessitats

aquest numero de I'evolucio

Per Agrupacio d'Argento

es gravard la nostra butxaca

de les persones i no en el be

politica que estem veient en

na la polftica municipal ha

amb taxes i impostos.

nefici politic.
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* GUIA COMERCIAL

VEN
DEVID

LANS

CRISTALLERIES ARGENTONA
Av. Puig i Cadafalch, 5 - Tel. 93 797 19 53
Gral. Llauder, 44 baix - Tel 93 756 09 26 - Fax 93 797 44 29

08310 Argentona

LAXURRERIA

Si vols menjarXURROS casolans iXOCOLATA desfeta, NO
THO PERDISUI si vols salats... tenim cornes, patates...

"Festes de barri,

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

ARGENTONA
Plaga Nova

•

diumenges i festius
de 8 del mab'a 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 LTHSTANT
DESCARREGA DE TARGETES A CD.
Plaga nova 3 Argentonajr
Tel.937560577~
www.instantsfoto.com

TALLER METALLIC

EVA FLO

Xevi Gallemi

Logopeda
• Reforg pedagogic

Sant Genfs, 25

08310 ARGENTONA

Tel. 654 600 796
xgallemi@bcngiga.com

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

INFORMACIO D'INTERES
INSTALLACIONS
INDUSTRIALS

DEIXALLERIA

AUTOMATISMES

D'ARGENTONA
Cada cosa al seu Hoc

LAMPISTERIA

Tel.: 93 756 14 48

JORDI FERRER

Dilluns a divendres:
Mati: de 10 h a 13 h
Tarda: de 16 h a 19 h
Dissabte:
Mati: de 10 h a 14 h
Tarda: de 16 h a 20 h

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

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

www.jordiferrer.com

GILCABRESPINATUBAU
Agent de la Propietat Immobiliaria
Administrador de Finques

Telefon 93 797 04 11
Av. Catalunya, 1 - 08310 Argentona

Per fer us de la Deixalleria d'Argentona, es necessita
una targeta personalitzada. Informeu-vos a I'Oficina
Municipal d'lnformacio Ambiental (ubicada als baixos de
I'Ajuntament -entrada pel carrer Gran-; telefon
93 797 49 00; e-mail: infoambientals@argentona.cat)

Dilluns a divendres
Tarda

Farmdcies

a

Mati

Dissabte

Diumenge

Mati

Tarda

Mati

Tarda

Farmdcia del Cros
Pea. Bias Infante, s/n
Tel.: 93 757 05 01

9.30 ha 13.30 h

17 ha 20 h

9.30 ha 1 3.30 h

Tancat

Tancat

Tancat

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

9.00 ha 13.30 h

17ha20h

9.30 ha 13.30 h

17ha20h
(si estd de gudrdia)

11 ha 13.30 h
(si estd de gudrdia)

Tancat

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

9.00 ha 13.30 h

17 h a 20 h

9.30 ha 1 3.30 h
(si estd de gudrdia]

17ha20h
(si estd de gudrdia)

11 ha 1 3.30 h
(si estd de gudrdia)

Tancat

Farmdcia Buxeda
Ctra. de Vilassar, 1 2
Tel.: 93 756 16 85

9.00 ha 13.30 h

17 h a 20 h

9.30 ha 13.30 h
(si estd de gudrdia)

17ha20h
(si estd de gudrdia)

11 ha 13.30 h
(si estd de gudrdia)

Tancat

Migdia

Vespre

Migdia

Vespre

Migdia, tarda i 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)

13.30 ha 22 h
(si estd de gudrdia)

Farmdcia Guillen
Farmdcia Sindreu
Farmdcia Buxeda

j

j

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

•Of

5 Edita: Ajunfament d'Argentona - Regidoria de Mitjans de Comunicacio. Diposit Legal: B-44775-91. President: Ferran
Armengol. Consell de redaccio: Consell de Mitjans de Comunicacio Municipal. Col-laboradors: Grups municipals de Tots per
I Argentona, CiU, PSC, PP, CUP, Argentcat, L'Entesa i Agrupacio Argentona, i Centre d'Estudis Argentonins. Redaccio: M. Rosa
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(MC) i Eva Cerveto (EC). Comercial: Merce Arjona. Disseny: Isidro Lara. Maquetacio: Carles Gomez. Impressio: CEVAGRAF,
SCCL. Exemplars: 4.500.
^ Tel.: 93 756 06 24 - a/e: argentonacomunicacio@argentona.cat - www.argentonacomunicacio.cat

4NFORMACIO D'INTERES

CALENDARI FISCAL 2012
Inici periode

Concept^

voluntari

Impost bens immobles urbans - No domiciliats

04/04/2012

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

05/09/2012

Domiciliats, 1 a fraccio
Domiciliats, 2a fraccio
Domiciliats, 3a fraccio
Impost vehicles traccio mecdnica
Impost activitats econdmiques

03/02/2012
05/09/2012

RECOLLIDA DE
MOBLES VELLS
IELECTRODOMESTICS

Final periode
voluntari /
domiciliats

Cada dilluns,
previa trucada al

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

93 790 55 60

AJUNTAMENT

93 797 49 00
POLICIA LOCAL

93 797 13 13
TAXIS

Taxa residus domestics

05/09/2012

No domiciliats
Domiciliats, lafraccio
Domiciliats, 2a fraccio

93 797 25 04
677 676 289

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

CREU ROJA ARGENTONA

93 797 16 56

Taxa per recollida d'escombraries comercials
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

05/09/2012

No domiciliats

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
Bustia del consumidor

OFICINA DE CORREUS

ABS Araentona

93 756 12 17

Joan Fuster, 1

AIGUES D'ARGENTONA

Tel. 93 756 10 92 i

93 797 06 03

93 756 11 38

GAS NATURAL

Atencio a domicili

900 760 760

Ajuntament d'Argentona

Per sollicitar 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 lelefon 93 756 10 92, al

93 757 51 88

Tel. 93 797 49 00

consultori de Miquel del Cros al

IES ARGENTONA

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

Deixalleria

C/ Can Carmany, s/n

3a tinenga d'alcaldia, Educacio,

Tel. 93 756 14 48

Cultura i Patrimoni.

Horari: de dilluns a divendres, de

Montserrat Cervantes

Manel Cruz
5a tinenga d'alcaldia, Promocio
Economica, Serveis Municipals.
Marc Zaragoza
Recursos Economics, Recursos

10a 13hide 16a 19h
Dissabte: de 10a 14 i de 16a
20 h. Diumenge: de 10 a 14 h
Parroauia de Sant Julia

RIUDEMEIA

Serveis socials d'atencio

93 797 09 56
CEIP FRANCESC BURNIOL

primaria:
C/ Enric Granados, 5

93 797 16 01
CEIP LES FONTS

Tel. 93 797 04 86

93 756 17 13

Treballadora social, educadora
social i psicologa: cal demanar
dia i hora de visita de 9 a 1 3 h

CEIP AIXERNADOR

93 797 46 77

al lelefon 93 797 04 86, o

EBM CARGOL TREU
BANYA

Informacio i acollida: dt. i dv.

directament a les oficines del

93 757 51 88

C/ Enric Granados, 5.

EBM EL BOSQUET

Tel. 93 797 01 59

Centre Obert L'Esquirol:

93 797 45 23

Av. del Mediterrani, s/n.

MUSEU DEL CANTIR

Jutiat de Pau
Susana Lopez

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

Atencio primaria

de7a20.30h

Humans.

Benestar Social, Sanitat.

93 799 39 51
CEIP BERNAT DE

Pol. Ind. Nord,

Angel Puig

4a tinenga d'alcaldia, Joventut,
Esports, Festes i Actes Culturals.

altelefon93 791 90 84.

93 797 46 10
CEIP ST MIQUEL DEL CROS

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
dijousd'll a 13.30 h.

L

J

ASSESSORAMENT
JURJDIC PER A DONES
93 7974900-Ext. 600

JORNADES FORMATIVES 2012

^ GESTIO
• EMPRESARIAL

f
4

FORMACIO GRATU'ITA
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

s©mpre

.perque els dies^ /\
siguin dies...^ •-^

El Grup de Fonts d'Argentona busca persones,
amants de la natura i d'Argentona, que vulguin
donar suport a la nostra tasca.

de dilluns a divendres
"X^ de 10 a 13h

Es tracta d'esmer^ar nomes unes hores

els diumenges al mati (de 8 a 11).
Per a mes informacio:

Lluis Serra (93 797 07 27)
Joan Llado (93 797 11 28)
Pep Padros (93 797 17 67)
o a qualsevol membre del Grup.

amb Miquel Carabano

\t'J%ii

Programacio de Radio Argentona
DILLUNS
10-13 H. DE TOTS COLORS
amb M. Carabano

L'INFORMATIU
13.30H. REPOSICIO ENTREVISTES
POLITIQUES*
14 H.
NOTICES EN XARXA
15 H.
L'INFORMATIU
13.30 H. REPOSICIO ENTREVISTES*
16H.
LATARDAACATALUNYA
18 H.
BENJUGAT
19 H.
L'INFORMATIU
19.30 H. REPOSICIO ENTREVISTES*

13 H.

MftTYAC
on
NUIaAo DC
Lit MIT
Nil
l\j u
n.
21.30 H. VIA VERDA amb Josep Maria Cano

23 H.

L'INFORMATIU

DIMARlb
10-13 H. DE TOTS COLORS
13 H.
L'INFORMATIU
13.30H. REPOSICIO ENTREVISTES*
14 H. NOTICES EN XARXA
I'INFORMATIII
it:
id u
n.
L Nil UI\/VIHIIU
13.30H. REPOSICIO ENTREVISTES*

16 H.
18 H.

IA TARDA A CATALUNYA
LATERTULIA

19 H.

L'INFORMATIU

19.30H REPOSICIO ENTREVISTES*
20 H. SOUND SOUL CAP
21 H.

23 H.

CANPIXA
L'INFORMATIU

DIMECRES
1013 H. DE TOTS COLORS
13 H. L'INFORMATIU
13.30 H REPOSICIO ENTREVISTES*
14 H. NOTICES EN XARXA
15 H.
L'INFORMATIU
13.30 H. REPOSICIO ENTREVISTES*
16H.
LA TARDA A CATALUNYA
18.30 H. ARGENTONA CULTURA 1 DEBAT
19 H. L'INFORMATIU
19.30H. REPOSICIO ENTREVISTES*
20 H. HIP-HOP SENSE LIMITS
21 H. TEMPS DE JAZZ amb Abel Roges
22 H. AMANECER
CRISTIANO
23 H. L'INFORMATIU
DIJOUS
1013 H. DE TOTS COLORS
13 H. L'INFORMATIU

13.30 H REPOSICIO ENTREVISTES*

21 H.

NOTICES EN XARXA
15 H. L'INFORMATIU
13.30H REPOSICIO ENTREVISTES*
16 H.
LATARDAACATALUNYA
18 H.
EL COR ENS VISITA
19 H. L'INFORMATIU
19.30 H. REPOSICIO ENTREVISTES*
20 H. THEGOODFATHERSOF
ARGENTONASOUND
21 H. SPACE OF HOUSE
22 H.
TIEMPODEALABANZA
23 H. L'INFORMATIU

22 H.

14 H.

DIVENuKtb
10-13 H.

DE TOTS COLORS

I'lNFflPMATIII
i o n.
L IMIUImVIHI IU
13.30 H. REPOSICIO ENTREVISTES*

NOTICES EN XARXA
L'INFORMATIU
13.30H. REPOSICIO ENTREVISTES*
16 H. LATARDAACATALUNYA

14 H.
15 H.

LA SESSIO DE TONI DJ
COR COUNTRY

DISSABTE
CURTS1LLARGS

9H.

11 H.

11-12 amb Albert Espinalt

12 H.
13 H.

16 H.

BENJUGAT(R)
LA TERTULIA POLITICA (R)
DE TOTS COLORS Resum
MOSSEGAIAPOMA
NOTXESDENIT(R)

18 H.

HISTORIES amb Silvia Cantos

14 H.

15 H.

19 H.

COR COUNTRY

20 H.

tut
/^AAnrATiirnr /n\
THE GOODFATHERS
(R)

21 H.
22 H.

SPACE OF HOUSE (R)
LA SESSIO DE TONI DJ (R)

DIUMENGE
SARDANES
11 H.
EL COR ENS VISITA (R)
11.301i ARGENTONA CULTURA 1 DEBAT (R)
12 H.
EL PLE MUNICIPAL (R)**

9H.

1Q
to H
n.

TFPTIII IA PHI iTI^A
IlKIULIA rULIIILA

I^
to H
n.

/"All
LAIN piYA
"IaA IO\
\K)

19 H.
19.30H.

L'INFORMATIU
REPOSICIO ENTREVISTES*

20 H.

HISTORIES amb Silvia Cantos

20 H.
21 H.
22 H.

TEMPS DE JAZZ (R)
HIP-HOP SENSE LIMITS (R)
SOUND SOUL CAP (R)

* Les entrevistes politiques s'emeten, despres de cada pie, dins el magazine matinal De Tots Colors i es repeteixen despres dels informatius.
** Els plens municipals s'emeten en directe cad 3 primer dilluns de mes a les 20 h. // (R) Repeticio

La nova regulacid de la convivencia estable de parella
El capitol IV del nou Codi Civil de Catalunya es dedica a la
convivencia estable en parella i substitueix integrament la
LJei 10/1998, de manera que es posa fi al tractament separat
que Ibrdenament catala havia donat fins ara a les parelles
estables, ja que no estableix cap tipus de diferencia per rao
de I'orientacio sexual dels membres de la parella. Al trac-

Jiao Carles Cediia
Soci Director

fet i les que convisquin en parella amb una tercera persona.

Mentre dura la convivencia les relacions de la parella estable
es regulen exclusivament pels pactes dels convivents, si be

la legislacio regula I'atribucio de I'habitatge en cas de ruptura de la parella.
Quan la ruptura de la convivencia provoca que algun dels

tar-se d'una normativa adre^ada principalment a resoldre

membres de la parella es trobi en una situacio de necessi-

els problemes derivats del cessament de la convivencia, no
hi havia justificacio per un tractament desigual entre pare

tat, se'l faculta per obtenir de I'altre els mitjans necessaris
per refer la seva vida. Tot plegat, sens perjudici del dret a la
compensacio economica per rao del treball per a la liar o

lles homosexuals o heterosexuals.

Aixi, una parella estable es la formada per dues persones

per a I'altre convivent, que neix al marge de I'estatut jurfdic

que conviuen en una comunitat de vida analoga a la ma

de la convivencia i que resulta del fet que, en interes comu,

trimonial, si la convivencia dura mes de dos anys ininter-

un convivent ha fet una tasca que no ha generat excedents

romputs, tenen un fill en comu o formalitzen la relacio en

acumulables mentre que I'altre n'ha fet una altra que si que

escriptura publica.

n'ha generat.

Amb la nova regulacio, s'amplia tambe I'ambit subjectiu
d'aplicacio de la normativa incloent-hi les parelles estables
moni entre si perque un d'ells continua casat amb una altra

En cas de defuncio d'un dels membres de la parella, I'altre
membre te dret a la propietat de la roba, mobles i estris del
parament de I'habitatge habitual de la parella. Aixi mateix
en cas que I'habitatge habitual de la parella fos del membre

persona (separat de fet). Aixi, no poden constituir una pare

difunt, el supervivent podra viure-hi durant I'any seguent

formades per persones que no podrien contraure matri-

lla estable, els menors d'edat no emancipats, les persones

a la mort del convivent; a ser alimentat amb carrec al pa-

relacionades en parentiu en linea recta o en linea col-lateral

trimoni del mort durant I'any seguent a la seva mort i a la
compensacio per rao del treball que li correspongui.

dins del segon grau, les persones casades i no separades de
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