Recompenses
i nens
Oferir recompenses als
fills per aprovar examens
o passar de curs es un
bon metode d'educacio?
D'entrada la resposta es
que no, tot i que es diffcil

examen li hauran d'oferir
una altra recompensa. I

aquesta vegada haura de

argentona.mobi
comercos i serveis
Entra al p

del teu po

ser una recompensa encara mes tempadora. Aixi

que si la primera recom

no caure en la temptacio.

pensa va ser un xbox, i la

Els pares arribem a oferir

segona ha de ser millor...

xbox, motos o, fins i tot,

pobres pares!

unes vacances "amb la

condicio que" el nen o
la nena treballin mes a
escola o aprovin els exa
mens. Aquesta manera

de fer, tot i que a curt ter
mini pugui ser efectiva, a
la llarga es molt negativa. I aixo per que? No
s'hafetsempreaixi?

Pero hi ha altres raons
subtils i subversives per
les quals les recompen
ses son negatives. Un

sistema de recompen
sa treu simplement valor
a I'examen o nivell que
s'estudia. El nen nomes

estudia per la recom
pensa, no per adquirir

El problema del sistema
de recompensa es que
en realitat es un castig. Es

coneixement. A mes,

recompensa el bon com-

que un nen pot experi-

portament i es castiga el
mal comportament. Si el

gueix I'xbox promesa po-

nen aprova un examen,
se'l recompensa. Pero si

crea ansietat, cosa que

mentar quan no aconsedria ser causa de rancor

se li retira, cosa que, de

fet, es castigar el nen per

aconseguir-la. Les cele-

"mal comportament". A

bracions espontanies son
millor que les recompen
ses: si el teu nen apro

mes, una recompensa es

un suborn per tal que un
nen faci o modifiqui el seu
comportament. Si el nen
modifica el seu compor
tament per aconseguir
una recompensa, la pro-

pera vegada que els pa
res vulguin que aprovi un

7^\ Ajuntament
Mr d'Argentona

argentona.mobi
comercos i serveis

es pitjor. La desil-lusio

i d'una resposta negativa
a una altra recompen
sa oferta per temor a no

el nen no passa I'examen

Amb el suport de:

va un examen, porta'l a

menjar una pizza, pero
mai li regalis res que sembli una recompensa per-

D
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El sistema d'illuminacio natural

SOLATUBE permet captar la
Hum de I'exterior i transportar-

la fins al Hoc desitjat fent

que llavors et preguntara
"I que em donaras pel

curvatures si es necessari. Ho

proper examen?"

aconsegueix grdcies a I'ultima
tecnologia en captacio de

Llegeix I'article en angles a:

Hum i a la incorporacio dels
tubs mes reflectants del mercat.
El sistema s^li^cio^a 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 instal-lar el sistema
SOLATUBE garantint tant el producte com la installacio.

I SOLATUBE
Cscollitperilluminar els 1JOOde Beijing
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OPINIO
Junts, continuarem anant endavant
I com qui no vol la cosa ja som a punt de tancar el 2012.

un bon grapat d'iniciatives ciutadanes solidaries com les re-

Un any que hem passat immersos en la lluita constant a la

collides d'aliments, I'organitzacio d'espectacles benefics, les

que ens obliga la situacio economica que ens ha tocat viure.

tomboles, les caminades solidaries... Un conjunt d'accions

I diuen que el 2013 no sera millor. En qualsevol cas, el muni-

que ens retornen una fotografia de municipi obert i partici-

cipi d'Argentona ha anat fent els deures i, per aquest motiu,

patiu, de gent que es preocupa pels seus veins i que te ganes

I'Ajuntament va poder aprovar un pressupost per al proper

de superar les dificultats i anar cap endavant.

any en el que hi inclou inversions. Son pocs els ajuntaments
que poden dir el mateix. No obstant, els comptes no s'es-

Aquest es el missatge positiu amb el que volem obrir el

capen de les retallades. Per aixo, I'any vinent, tornarem a

Cap de Creus 117 que teniu a les mans i que, a banda

sentir crides a arremangar-se a I'hora d'organitzar activitats

d'informar-vos de les darreres noticies a nivell politic i ins-

o festes. I haurem de seguir fent mes amb menys. Pero estem

titucional, tambe us vol aportar un somriure. Grades a tots

segurs que no faltaran mans. I es que, des de les planes del

per la confian^a. Us desitgem molt felicitat aquestes festes

Cap de Creus aquest any tambe hem pogut anar explicant

de Nadal!

[SUMARI

num.

J I 7]

Tempesta a la Companyia d'Aigiies

La banda, un projecte que s'obre al poble.

d'Argentona. * Pag. 6

*Pag. 16

Eleccions 25N: CiU guanya pero perd

Entrevista: Joan Collet, nou president del

suports. * Pag. 8

RCDEspanyol. * Pag. 18

Pressupost 2013: Tornen les inversions.

L'Espitllera: El mestre Francesc Burniol.

* Pag. 12

*Pag. 19

Mirantenrere
El proper 25 de desembre es
commemoraran 50 anys de
la gran nevada que va collapsar Argentona. Des de
l'Arxiu Historic i Municipal
s'ha endegat una campanya
de difusio per tal de recoUir testimonis grafics que els
veins i veines puguin conservar d'aquells dies i recollir-los
a la seccio Imatges de l'Arxiu
del web www.argentona.cat.
Per participar-hi nomes cal
que us poseu en contacte a
traves del correu electronic
arxiu@argentona.cat o be trucant al telefon 93 797 49 00
(extensio 700) en horari d'atencio al public (dilluns de 9:10 a
12:30 i dimarts i dijous de 16
a 19hores).
Foto: Salvador Amatller
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Carta de I'Alcalde
Benvolguts vilatans,

un 1,7% imposats pel go

La supressio de la paga ha

vern del Partit Popular, han

generat uh logic malestar

any

significat, a la practica, fer

entre els treballadors muni

2012en que ens ha afec-

front a una considerable

cipals. L'equip de govern,

tat for^a la crisi, els ser-

disminucio d'ingressos que

Iligat de mans per les or-

veis socials municipals en

compliquen el compromis

dres del govern central, ha

poden donar testimoni. En-

de manteniment dels ser-

intentat pal-liar els efectes

guany hem triplicat les aju-

veis municipals.

estem

acabant un

negatius d'aquesta decisio
amb la mateixa energia

j Ferran Arrnenqo

des en relacio al 2011 per

^Alcalde d'Argentona

a persones amb dificultats:

Tot i les dificultats esmen-

amb la que agraeix la

lloguers, factures d'aigua,

tades hem aprovat un

professionalitat de la ma-

Hum, gas, ajudes per a la

pressupost per al 2013 on

joria dels treballadors mu

compra d'aliments, entre

els serveis socials han vist

nicipals per no traslladar

incrementada la seva par-

el seu descontentament al

d'altres.

tida en 39.000 euros. A

servei que ofereixen als

Les perspectives per a I

mes, per primera vegada

vilatans.

2013no son millors que

en quatre anys, destinem

al 2012. Les mesures im-

570.000€ a inversions.

Ens trobem a les portes de

tral del Partit Popular als

Acomiadem un any que

er poder-vos desitjar a tots

ajuntaments tampoc ens

ens ha portat de tot, bones

i a totes que gaudiu d'unes

ajuden gens, encara que

noticies com la titularitat

bones festes nadalenques i

haguem fet els deures i
tinguem una economia sa-

municipal de la casa Puig
i Cadafalch, i algunes de

tambe us encoratjo a no

nejada.

dolentes com la supressio

Nadal i es per a mi un pla-

posades pel govern cen

de

OCT-NOV2012

un any nou millor, alhora

de la paga extra de Na-

perdre la illusio tot i les di
ficultats evidents de la crisi

L'increment de I'lVA en un

dal als treballadors mu

que ens envolta.

3% i de I'IPC en un 3,5%,

nicipals, una altra de les

a mes de la limitacio d'in-

exigencies del govern del

crement del pressupost en

Partit Popular.

d'Argenton

CARTES DELS LECTORS
Homenatge a Montserrat Frisol
El passat dia 2 de novembre, el Casal de la Gent Gran
d'Argentona, va celebrar un acte d'homenatge a la sra.
Montserrat Frisol que ha presidit I'entitat durant 4 anys. Per
fer la festa mes completa es va fer coincidir amb la diada
del soci.

Assistiren a I'acte I'Alcalde de la Vila, la regidora de
Benestar Social, el mossen Alex i 150 socis mes, disposats
a aconseguir que la Montse s'endugues un bell record de
la diada.
L'acte va ser molt emotiu, ja que a mes a mes de les paraules de reconeixement per part de tots, els socis li van fer
entrega d'un magnific ram. Seguidament es va collocar la
foto de la Montse a la galeria de Presidents. Parallelament
la Junta actual de I'Associacio li va fer entrega d'una placa
commemorativa i una orquidia.

Des d'aqui volem agrair I'assistencia als socis, els amics.
En definitiva, grdcies a tothom.

La Montse fins avui porta dins I'associacio setze anys treba-

llant en benefici del lleure de la gent gran de la nostra vila.

Antoni Carbonell

Aclariment a la resposta al senyor Eusebi Traby en referenda als
horts urbans del Cap de Creus 115
En la resposta, on es feia referenda al lloguer del terreny

illegalitat, si no posar de manifest el que, segons el nostre

"per mes del doble de preu de mercat", hauria de dir: "per

parer, va ser una deficient gestio dels recursos municipals

mes del doble del preu de mercat per a usos agncoles". El

per part de I'anterior govern de Tots per Argentona.

sentit de la frase en cap cas era culpabilitzar al propietari
per treure el maxim rendiment possible del seu patrimoni,

Pere Mora Juvinya

que es del tot licit, ni insinuar que aquest hagues comes cap

Regidor d'Urbanisme, Obres i Sostenibilitat

Fes-nos arribar les teves cartes
a Radio Argentona o a argentonacomunicacio@argentona.cat.

: *!-

de

Creus

Recorda: maxim 1.700 cardcters.

reteria

V Equip

eneral Llauder, 5

tel: 937370268
jLrgentona
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Tempesta a la Companyia
d'Aigiies d'Argentona
El mes de juny d'aquest 2012 saltava la noticia de la suspensio de feina del gerent d'Aigues d'Argen
tona, Pius Sans, despres que la companyia hagues presentant, per primer cop, numeros vermeils. El
Consell d'Administracio anunciava la creacio una comissio d'investigacio, formada per membres del
mateix consell i encap^alada pel president, Manel Cruz. Aquesta comissio va anar descobrint tot un

seguit d'irregularitats en la gestio de Tens que van desembocar en 1'acomiadament fulminant del gerent
un mes despres. La comissio va seguir treballant per tal de reconduir la situacio financera de I'entitat.

El mes de desembre, el pie municipal, aprovava el relleu de la presidencia de la companyia. L'alcalde,
Ferran Armengol, assumia el carrec en substitucio de Manel Cruz que allegava sobre exces de cdrrega de treball. La majoria de I'oposicio, es mostrava esceptica i apuntava a un 'cessament encobert'.
L'alcalde ho negava assegurant el seu recolzament a la tasca desenvolupada per Cruz al capdavant
de la companyia.
Les explicacions evasives

El conflicte es resoldrd al

de I'exgerent de la com

jutjat

panyia d'Aigues d'Argen

Aquest episodi es tancara

tona, davant d'un balan^

als jutjats ja que Pius Sans

amb perdues, van generar

ha demandat a I'Ajunta-

les primeres sospites a Fer

ment per acomiadament

ran Merino, membre del

improcedent. No obstant,

Consell d'Administracio

tot apunta que el consistori

designat per L'Entesa. Me

tambe presentara deman-

rino va proposar la crea

da contra el propi Sans per

Es van descobrir
despeses que,
tot i ser de
cardcter menor,

denotaven un
funcionament

denotaven un funciona
ment del tot irregular com
ara pagaments amb targe
ta Sol-Red d'un cotxe de
matricula determinada que
funcionava tant amb benzina com gasoil, viatges,
impostos, i altres despeses

del tot irregular

personals del gerent.
A partir de 1'acomiadament

cio d'una comissio d'inves

la llarga Ilista d'irregulari

com ara

tigacio per tal d'identificar

tats que, presumptament,

les causes del forat econo
mic, prendre les mesures

va cometre com a gestor
de la companyia. Entre

pagaments amb
targeta Sol-Red

correctores necessaries i,

aquestes irregularitats hi

d'aquesta manera, esmor-

figura la no provisio comp-

teir les pujades de les tarifes de I'aigua. La comissio,

table del pagament de factures del 2010 i el 2011;

formada per cine membres

I'ocultacio de costos de

personals del

decidir esperar la conclusio

del consell, entre els quals

la compra d'un programa

gerent

Ferran Merino (L'Entesa)
i Felix Rosa (Agrupacio

informatic per un import

dels treballs de la comissio
abans de fer publica tota la

que gairebe triplicava els

d'Argentona), i encap^a-

59.000 euros aprovats pel

totalment innecessaris, a

reguts. Aqui va comen^ar

lada per Manel Cruz, va

consell d'administracio del

banda d'ambiguitat en

un periode de calma que

(...)^ viatges,

impostos, i
altres despeses

de Pius Sans, la comissio

va seguir treballant per tal
de reconduir la situacio fi
nancera de I'entitat. Per la
seva banda, I'Ajuntament
d'Argentona, unic accionista de la companyia, va

informacio dels fets ocor-

anar descobrint tot un se

mandat anterior; despeses

factures de provei'dors,

es va estroncar de forma

guit d'irregularitats en la

desorbitades en concepte

quan es podia contractor

abrupta, durant la cele-

gestio de I'ens que van de

de manteniment electric de

el servei directament al

bracio del Pie Ordinari de

sembocar en I'acomiada-

les installacions; I'existen-

proveidor original; I, tam

desembre, amb I'aprovacio

ment fulminant del gerent

cia de serveis contractats

be, altres despeses que,

un mes despres.

a traves d'intermediaris,

tot i ser de caracter menor,

del relleu a la presidencia
de la companyia d'Aigues

OCT-NOV2012

REPORTATGE
d'Argentona.

L'alcalde,

Ferran Armengol, assumia
el carrec en substitucio de
Manel Cruz que allegava
"sobre exces de carrega
de treball". La majoria de
I'oposicio, es mostrava esceptica i apuntava a un
"cessament encobert". En
el mateix pie, Agrupacio
d'Argentona

presentava

una mocio acusant a Cruz
d'haver comes irregularitats, al capdavant de la
companyia. El seu cap de
Ilista, Felix Rosa, assenyalava dues contractacions realitzades sense el vist-i-plau
del consell d'administracio,
tal i com manen els estatuts,
i la presentacio d'uns "pressupostos irreals".

Manel Cruz (al centre de la imatge) va deixar la presidencia de la Companyia d'Aigues en el pie de desembre.
Foto: MRM

La

mocio d'Agrupacio

d'Argentona va provocar

tirar endavant la compa

si fos un Ajuntament, on el

El conseller de L'Entesa plega

una declaracio contun-

nyia. No podia esperar.

concurs i adjudicacio d'un

en desacord amb el relleu

dent de Manel Cruz que,

Una societat andnima no

servei de contractacio,

El terrabastall no es va aca-

a banda de fer publiques

pot funcionar seguint els

per exemple, de la poda

bar aquf. Dos dies despres

totes les irregularitats pre-

protocols i processos com

d'arbres, pot trigar 140

del pie, el conseller de L'En

dies. Ens trobavem en una

tesa, Ferran Merino, anun-

situacio especial que no

ciava la seva dimissio com

s'havia produ'ft mai i amb

a conseller d'Aigues d'Ar

uns estatuts fets a mida

gentona. En un comunicat,

pel gerent, que acapara-

Merino denunciava les "ac-

sumtament comeses per
Pius Sans, va defensar la
seva actuacio assegurant
que les contractacions realitzades responien a la
necessitat de no paralitzar

I'activitat de la Companyia
d'Aigues. "Els estatuts de
la companyia permeten
que el gerent faci con
tractacions de personal i
serveis sense demanar el
vist-i-plau del Consell d'Administracio. En canvi, el
president nomes pot convocar el Consell i aprovar les

En el Pie
Ordinari de
desembre
s'aprovava

el relleu a la
presidencia de
la companyia
d'Aigues
d'Argentona.
L'alcalde, Ferran
Armengol,
assumia el

actes", va explicar Cruz i

va afegir que havia optat
per actuar amb atributs de
gerent, abans de fer canvis als estatuts de la com
panyia: "perque em veia
amb I'obligacio, per principis de voluntat de servei
i responsabilitat moral, de

carrec en

substitucio de
Manel Cruz
que aMegava
'sobreexces

de carrega de
treball'

va totes les atribucions, i

tituds personalistes" d'al-

que no preveien la situacio

gun conseller que s'havia

excepcional del seu aco-

comportat com si la Com

miadament. Vaig entendre

panyia li pertanyes i lamen-

que calia arremangar-se i

tava que aquest fet hagues

treballar".

comportat la perdua de
confian^a i, finalment, la

Manel Cruz va tancar la

substitucio de Manel Cruz.

seva intervencio manifes-

Per la seva banda, el grup

tant que "prescindint del

municipal de I'Entesa, soci

que es prescindible" el re-

de I'equip de govern, tarn-

sultat de I'exercici 2012,

be emetia un comunicat en

despres d'una simulacio

el que assumia les decla-

feta a primers de novem-

racions de Ferran Merino

bre, hauria de ser positiu.

i anunciava la suspensio

Cruz apuntava a un supe-

del nomenament d'un nou

ravit de vuitanta mil euros

representant del grup "a

que contraposava als se

I'espera de possibles esde-

ta nta-cinc mil euros nega-

veniments que reconduei-

tius de I'exercici 2011.

xin I'actual situacio".

CapcteCreus
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CiU guanya a Argentona
tot i perdre suports
ERC dobla els vots del 2010 i passa del cinque
al segon Hoc. El PSC aguanta I'embestida que

Els resultats

preveien les enquestes tot i que es veu superat pel

Catalunya

Partit Popular. Els comicis es tanquen amb una

Candidature]

participacio record que frega el 74%.

CiU
ERC-Cat Si

496.292
523.333

sufragis. En nombre de vots,

PSC
PP

perd, la davallada no va

ICV-EUiA

358.857

ser significativa, perdent 18

C's

274.925

vots i passant dels 628 als
610.

CUP - Alternativa
d'Esquerres

126.219

El passat 25 de novembre,

del 10,97% al 9,38% dels

Convergencia i Unio va tornar a ser la for^a mes votada a Argentona en unes
eleccions autonomiques. Tot
i aixi, seguint la tendencia

Vots
1.112.341

471.197

3,48%

general, la federacio va
Argentona

perdre suports i va passar

ICV-EUiA va incrementar els

del 48,66% de sufragis el
2010, als 40,66%, vuit

seus suports a Argentona
perd va caure en la classifi-

Total votants

6.543

73,09%

64,74%

punts menys. En nombre

cacio a causa de la pujada

Abstencio

2.409

26,91%

35,26%

de vots, Convergencia i

d'ERC. Els eco-socialistes

Vots nuls

0,52%

Unio va perdre 142 vots, i

van passar del 6,93%

Vots en blanc

^1
86

0,63%
1,31%

2,36%

va passar de 2.786 vots a

dels suports al 7,29%. En

Vots a candidatures

6.416

98,06%

97,12%

2.644 vots.

2012

2010

nombre de vots I'increment
va ser mes perceptible ja

La segona for^a, a molta
distancia de la primera,

que en van sumar setantaset, passant dels 397 vots

va ser Esquerra Republi-

als 474.

cana de Catalunya amb el
14,96% dels sufragis, mes
que doblant el 6,9% que

tot Catalunya tambe va tenir

va obtenir fa dos anys. Tra-

traduccio a Argentona pas

duit en vots, ERC va passar

L1 increment de Ciutadans a

de 395 vots a 973 vots.

sant del 2,38% a gairebe el
6% de sufragis (386 vots).

Aquest increment especta-

Finalment, la CUP - Alterna-

cular va fer saltar els repu

tiva d'Esquerres, va aconse-

blicans de la cinquena a la

guirun4,13%(269vots).

segona posicio.

repeteir el Partit Popu

Record de participacio
Pel que fa a la participacio,

lar de Catalunya, passant

Argentona va frega r la xifra

del 10,81% del 2010, a
P 11,27%. En nombre de

deu punts per sobre de la

vots, el PPC incrementa en

que es va registrar el 2010.

En la tercera posicio va

historica del 74%, gairebe

mes d'un centenar de vots,

La dada situa la participa

passa dels 619 als 733

cio d'Argentona per sobre

L'entitat Argentona Cultura i Debat, va organitzar un debat a La Sala

vots. El PSC, en canvi, va

de la mitjana catalana del
69,56%.

entre totes les formacions amb representacio al Parlament de Catalunya

perdre suports i va passar

8
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Les valoracions dels representants locals
Ferran Armengol
Convergencia i Unio

pensat amb la pujada de la
CUP. Les forces sobiranistes

Fran Fragoso
Partit Popular

port a ICV. A mes, hem de
destacar tres elements, per

s'han mantingut i la posicio

una banda, s'ha trencat el

de CiU s'ha clarificat. Ara

bipartidisme, un fet positiu

tenim mes de 80 diputats

ja que dona opcio a entrar

sobiranistes, a favor de

al Parlament a altres forces

consultar el poble, aixo es

que no tenien veu. En segon

una majoria aclaparado-

Hoc, ens hem de felicitar

ra. Tambe es positiu que

que Plataforma per Catalu

la gent hagi dit que aquest

nya no hagi obtingut repre-

proces no I'ha de dur a ter-

sentacio. I, finalment, hem

me CiU en solitari sino que

de destacar que I'augment i

ha d'aplegar una pluralitat

la consolidacio de les forces
independentistes com ara

de forces.'
'Estem molt satisfets per

'Estamos muy satisfechos

ERC i la CUP. Esperem que

que a Argentona s'han fet

Vador Casas

por la normalidad con que

si ERC entra al govern, les

als deures. Pero, al mateix

PSC

se desarrollo la Jornada de

politiques socials es tinguin

temps, sentim I'amargor

las elecciones en todos los

mes en compte.'

de no haver complert els

colegios de Argentona, sin

objectius a nivell de. Val a

problemas ni incidentes.

dir que no hem tingut una

Tambien tenemos que des-

campanya neta i crec que
aixo ha desactivat part del

tacar la alta participacion

vot. Tambe es evident que

estra que Argentona es un

ha tingut el seu pes I'efecte

pueblo muy comprometido.

dels ajustos que ha hagut
de fer CiU des del govern

Estamos muy contentos

de la Generalitat. Personalment espero que es faci un
acord de govern entre CiU

i ERC
Pere Mora

Argentcat (ERC - SI)

Eudald Calvo
CUP

registrada que nos demu-

Lk.^^-

porque hemos aumentado
respecto las ultimas elec

MC
'Els resultats han estat sor-

ciones autonomicas i con
ello hemos contribuido a

prenents. CiU ha fracassat

ganar un escafio en el Par-

perque ha quedat molt

lament de Catalunya. Esta

lluny de les seves expec-

mos muy agradecidos a las

tatives. El PSC ha sofert

733 personas que nos han

'Estem molt contents pels re

una davallada important,

votado en Argentona.'

sultats obtinguts. Ara el que
farem es posar-nos a la fei-

amb la perdua de vuit di
putats. El calendari no ha

Angel Puig

na per aconseguir que els

jugat al nostre favor i, a

L'Entesa (ICV-EUiA)

mes, estrenavem candidat.

tres diputats de la CUP esdevinguin el cavall de Troia

Tot i aixi hem superat els

de les classes populars al

resultats que ens dona-

Parlament de Catalunya.

ven totes les enquestes.

Creiem que la gestio de CiU

Ara s'obre un periode de

al davant de la Generalitat,

govern debil i incert que
el PSC afrontara, des de

amb les retallades, I'euro

I'oposicio, amb responsa-

d'escoles i ambulatoris, els

ha passat factura i els ha fet

exacta del que pensa el

bilitat, treballant amb for^a amb els companys del
PSOE perque ens ajudin

pa is. Es una llastima que els

a trobar alternatives d'en-

vots de Solidaritat s'hagin

caix de Catalunya amb

'Els resultats ens donen I'ale-

les formacions que tenen

perdut pero aixo s'ha com-

Espanya'.

gria de I'increment de su-

mes sensibilitat social.'

'L'altissima participacio ens
ofereix una radiografia

per recepta, el tancament

baixar. La gent ha seguit votant en clau nacional pero
tambe ha tingut en compte
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L'Ajuntament elimina la ossa
groga amb I'objectiu e
millorar la recollida selectiva

•^^•- ^

'S/ permetem que els en-

la brossa. L'objectiu final

vasos es treguin en bosses

d'aquest ajustament es el

Iliures de taxa, tal i com

de 'millorar el percentat-

fern amb les fraccions d'or-

ge de brossa que es recull

ganica, paper i vidre, man-

selectivament i es pot reci-

tindrem dins el sistema la

clar i, per tant, minimitzar

gent que ho feia be amb la
compra obligatdria de les

aquella que es realment un

bosses, els que s'hi han in-

radores o abocadors'.

residu i va a parar a incine-

corporat el darrer any i, es

La supressio de les bosses

d'esperar, que tambe cap-

grogues es I'unica decisio

tem aquells ciutadans que

sobre la recollida de la bros

no han entrat en el sistema

sa que afecta la taxa pero

de bosses pero que utilitzen

no sera I'unica. Pere Mora

sense problema el porta a

tambe va avan^ar que

porta d'organica i paper'.

I'equip de govern te previst

Aquest es el principal ar

millorar les arees d'emer-

gument que va esgrimir

gencia, iniciar la recollida

durant el pie extraordina-

selectiva d'oli de cuina, es-

ri, celebrat el 22 d'octubre,

tudiar la introduccio de la

el regidor de Medi Ambi

bossa compostable per a la

ent^ Pere Mora (Argencat),

recollida de materia orgd-

per justificar la decisio de

nica i, tambe, treballar per

I'equip de govern de supri-

extend re el Porta a Porta

mir la bossa groga de I'or-

a la resta del municipi on

denan^a de la recollida de

no hi ha contenidors. Totes

Argentona al capdavant de la recollida selectiva al Maresme
en els resultats d' Argen

Segons ha fet public
I'Agencia Catalana de

un 79,86% (que s'inclou
a les dades registrades de

eix per habitant. Les dades
confirmen el sistema de re

tona, com el fet de comp-

Residus (www.arc.cat), Ar

I'Area Metropolitana de

collida porta a porta com

tar amb deixalleria o una

gentona va produir I'any

Barcelona) i Canet de Mar,

el model que permet als

destacada poblacio esta-

passat prop de 6.200 to

que recicla el 66,79%.

municipis obtenir millors re-

cional. Segons la regido-

nes de brossa, de les quals

Tambe cal esmentar que

sultats pel que fa al reciclat-

ria de Medi Ambient, dels

un 65,37% es van reco-

les estadistiques assenya-

ge i la recollida selectiva

resultats obtinguts durant el

Ilir de manera selectiva.

len una generacio mitja de

de residus.

primer semestre del 2012

brossa per habitant d' 1,44
kg/dia, que colloca tambe

Cal recordar que en al-

es detecta una millora dels

gunes zones i vei'nats no

resultats i es confia que els

a Argentona a les primeres

tenen implantat el sistema

canvis introdui'ts permetin

Aquest percentatge situa
a Argentona com a tercer
municipi amb millors resultats en aquesta categoria,

posicions de la comarca

porta a porta, a mes d'al-

seguir consolidant la reco

per darrera de Tiana amb

que menys residus produ-

tres factors que incideixen

llida selectiva a Argentona.
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aquestes mesures es deriven del primer analisi que

ha fet I'equip de govern
sobre I'informe resultant

Quins beneficis te la recollida
i el tractament?

del proces consultiu ciuta-

da sobre la recollida de la
brossa, dut a terme entre

el maig i juny. El govern
tambe conclou que queda
demostrat que el Porta a
Porta compta amb un alt
nivell d'acceptacio per part
dels argentonins. Un 70%
dels enquestats estan a fa
vor del pagament per trams
de poblacio. En canvi, no
hi ha consens amb la part

La correcta separacio dels residus permet que s'ingressin una
serie de diners que permeten
reduir la taxa municipal quasi
un 30%.
Quant mes es recicla -i de millor
qualitat sigui aquest residu
(es a dir, que no hi hagi altres
residus barrejats)- mes
ingressos s'obtenen.

Tots per
Argentona

Els principals ingressos venen
de I'Agencia de Residus de
Catalunya (ARC), sobretot pel
que fa a I'organica.

i la CUP ho

Tambe obtenim ingressos de:
•Els Sistemes Integrats de
Gestio ECOEMBES i ECOVIDRIO
(envasos, paper i vidre)
•De la venda directa del paper
•De I'aportacid anual de Dosrius
i Orrius a les despeses de la
deixalleria
•De la venda (fins al 2011)
del sobrant de capacitat
d'incineracio no utilitzada al
municipi d'Alella.

consideren un
pas enrere. El

PP insisteix en
els contenidors

St Fost de Campcentelles:
+35.374,64 €
Deixalleria
+44.676,02 €
(aportaciq i us dels municipis de
Dosrius i Orrius)
Drets inrineradd Alella
+33.800 €
(*Argentona necessita indnerar
menys rebuig degut al seu alt
percentatge de reciclatge i recollida
selectiva i ven la seva capacitat
excedent a Alella)

soterrats
variable de la taxa. L'infor-

del Partit Popular, Juanma

a I'equip de govern que

cacio de la Taxa Justa. Pep

me tambe detecta que la re

Moraleda va assegurar que

s'ho repenses. El grup mes

Maso va acusar al govern

collida d'envasos va expe-

el seu grup tenia 'idees pro-

critic amb la modificacio

d'optar per la posicio mes

rimentar un increment del

pies' i que, per aixo insistia

de I'ordenan^a va ser Tots

comode i de renunciar al

33% quan es van repartir

en la instal-lacio de conte

per Argentona, que des del

compromis de fomentar la

les bosses gratuYtament. Tot

nidors soterrats. Moraleda

govern havia liderat I'apli-

recollida selectiva.

i aixi un 20% de la pobla

tambe es va referir a I pro

cio esta fora del sistema.

ces consultiu per criticar
que no hagues aconseguit

L'oposicio descontenta, pero

una participacio signifi-

amb arguments antagonics

cativa dels ciutadans. En

La proposta d'eliminar la

canvi, des de la CUP, Eu-

bossa groga no va agradar

dald Calvo va lamentar la

a l'oposicio encara que per

decisio d'eliminar les bos

motius ben diversos. Des

ses grogues i va demanar

luis Mas
mpresari i membre de I'Associacio de
eins, Natura i I'ANC
Procuro fer tot el que esta a les meves

Enllcx^os:

ans per reduir, reutilitzar, reciclar...
miro de ser coherent amb el que penso

Audio del pie d'octubre:
http://www.ivoox.com/ple-extraordinari-sobre-ordenances-fiscals-

i sento, de ser responsable i agrait amb la mare terra

22-octubre-audios-mp3_rf_l 517641 _1 .html

i a la vegada respectuos amb les altres especies que

PDF de I'informe sobre la recollida de la brossa a Argentona:
http://www.argentona.net/media/6493.pdf

vertir-nos en una societat millor."

I'habiten, miro d'aportar el meu granet de sorra per con-
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Argentona afronta el 2013
amb 12^5 milions d'euros
El passat 22 de novembre, en un pie extraordinari, I'Ajuntament va aprovar el pressupost municipal

del 2013. Els comptes van tirar endavant amb els vots dels grups de I'equip de govern (Cill, PSC, Argentcat i I'Entesa) i Agrupacio d'Argentona. Des de I'oposicio, Tots per Argentona, el Partit Popular i la
CUP, van votar-hi en contra, mentre que el regidor No Adscrit, Jaume Uribe, es va abstenir. L'equip de
govern va qualificar els comptes de 'continuistes' en la contencio tot i poder incloure mig milio d'euros
en inversions. L'oposicio va mostrar-se en desacord amb les xifres presentades i va denunciar la manca
de participacio amb la que s'havien redactat els comptes.
Argentona disposara, I'any
vinent, de 12.497.182 eu
ros, xifra que suposa un
increment de mes de mig
milio d'euros en relacio a
I'exercici 2012. Des de
l'equip de govern s'assenyala que malgrat la necessitat
d'afrontar ajustos per rebaixar I'endeutament, el consistori ha tornat a preveure
una partida d'inversions,
despres de dos anys sense
poder-ho fer per imperatiu
legal. D'aquesta manera, el

proper 2013, I'Ajuntament
disposara d'una partida de
573.000 euros per invertir
en projectes tan necessaris
com I'arranjament del mur
de la zona esportiva o la

La principal inversio que es dura a terme el 2013 sera I'arranjament de la valla del camp de futbol municipal.

renovacio dels equipaments

Foto: Aleix Pons

informatics municipals.
L'oposicio retreu manca de

El regidor d'hisenda, Marc

obligats a retailor quatre-

Durant la presentacio i de-

Zaragoza, assenyala que

cents mil euros, respecte el

fensa del pressupost, I'al-

participacio

els comptes han suposat

2012", explica Zaragoza.

calde, Ferran Armengol, es

Cap d'aquests arguments
va convencer a la majoria

un exercici de "contencio

Una de les arees que s'ha

va referir als condicionants

extrema". "La despesa cor-

salvat d'aquesta retallada

que han afectat la redaccio

de grups.de l'oposicio, des

rent s'ha vist afectoda per

ha estat Serveis Socials

dels comptes. Entre aquests,

de la CUP, Eudald Calvo va

{'increment de I'lVA (3%) i
de I'IPC {3,5%), pero, en-

que s'incrementa en vint mil

la crisi economica i I'obliga-

mostrar-se molt belligerant

euros. D'aquesta manera,

cio d'afrontar despeses que

amb les propostes del go

lloc de creixer en propor-

des de l'equip de govern

no son competencia estric-

vern. Va retreu re la man

cio a {'augment d'aquests

s'assegura que es referma

ta municipal. Armengol va

ca de transparencia en la

impostos, prop d'un 7%,

la seva voluntat de fer front

assegurar que els pressu-

informacio sobre Factual

nomes hem incrementat

a les necessitats creixents

la despesa corrent en un

dels ciutadans d'Argentona

postos son continuistes en
quan a la contencio i a la

pressupost 2012 i va criticar que els comptes del

1,65%. A la practica aixo

afectats per la crisi econo-

necessitat de restringir les

2013 s'haguessin redactat

significa que ens hem vist

mica.

despeses.

sense comptar amb la parti-
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Retallades:
"La despesa corrent s'ha vist afectada per
I'increment de I'lVA (3%) i de I'IPC (3^5%), pero,

Protesta al pie per la supressio

de la paga de Nadal

enlloc de creixer en proporcio (...) nomes s'ha

incrementat en un 1,65%. A la practica aixo
signified que ens hem vist obligats a retailor
quatre-cents mil euros".

Serveis Socials:
Se salva de les retallades amb un increment
de vint-mil euros respecte el 2012. L'equip de
govern referma la seva voluntat d'ajudar els
argentonins afectats per la crisi.
Inversions:

Malgrat la necessitat d'afrontar ajustos per
rebaixar I'endeutament, el consistori ha tornat
a preveure una partida d'inversions, despres de
dos anys sense poder-ho fer per imperatiu legal.

El pie de pressupostos es va desenvolupar en una sessio
mes tensa de I'habitual a causa de la protesta silenciosa que van dur a terme un grup de prop de quaranta
treballadors municipals, molts d'ells acompanyats de les

cipacio de la resta de grups

pressupostada en algunes

seves families, que van assistir a la sessio exhibint en tot

municipals i, tampoc, de la

partides concretes com ara

moment pancartes i cartells en els que es denunciava

ciutadania d'Argentona.

I'augment en el pressupost

rincompliment de I'acord de pie segons el qual I'Ajun-

Tots per Argentona tarn-

de fotocdpies, en les sub-

tament havia acordat 'compensar la perdua de poder

be va votar en contra del

vencions a les entitats o en

adquisitiu'.

pressupost del 2013. El

els comptes del Museu del

seu portaveu, Xavier Co

Cdntir.

suport portava implicit el

del Museu del Cantir i la
Companyia i d'Aigues.

llet, va esgrimir la manca

Agrupacio d'Argentona va

compromis de garantir la

de contencio com a princi

ser I'unic grup de I'oposi-

governabilitat. Pero, tot i

poc aprovava els numeros

pal argument per oposar-se

cio que va donar el vist-i-

aixf, Rosa va anunciar que

L'unica abstencio al pressu

als comptes. Raonaments

plau al pressupost. El seu

portaria el pressupost a la

post va venir per part del

similars va utilitzar el regi-

portaveu, Felix Rosa, va

Sindicatura de Comptes ja

regidor no adscrit, Jaume

dor del Partit Popular, Fran

recordar que el seu grup

que no estava d'acord amb

Uribe, que va reconeixer al

Fragoso, per justificar, el vot

ha via votat a favor de la in-

els increments en materia

govern I'esfor^ de quadrar

contrari del seu grup. Fra

vestidura de Factual equip
de govern i que aquell

de personal a les drees de

els numeros enmig d'una

joventut i urbanisme, i tam

greu crisi econdmica.

goso va retreure la despesa

SIAUTOMATISMES 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

CapdeCreus

-NOV2012

13

SOCIETAT
fants (15 i 22 de desembre).
El veredicte es coneixera el

30 de desembre amb motiu
de la visita del patge reial a
la Plaga Nova d'Argentona.

Curset infantil:
I/home dels nassos i
el cap d'any
A banda d1 aquesta mostra,

el Museu del Cdntir tambe
I/Expo mercat d'art:
Regalar peces
uniques a bon preu

ha previst la realitzacio
d'una activitat adregada als
mes menuts. Es tracta d'un
taller per coneixer la tradicio de I'home dels nassos

i el Cap d'Any. Els infants
que participin a I'activitat
tindran I'oportunitat de fer
una careta de I'home dels
nassos i de modelar bols de
fang per posar-hi els raims

de Cap d'Any (Inscripcions
de I'l al 14 de desembre).
El taller tindra Hoc els dies
24, 27, 28 i 31 de desem
bre, de nou del matf a una

del migdia, al Museu del
Segon concurs de
balcons 'iMumina't'
El dissabte, 1 de desembre,

caldra illuminar un balco.

va tenir Ilex: la festa de I'ence-

vol decoracio i guarniment

El Museu del Cantir acull,
des del passat 1 de desem

sa dels balcons participants

de tematica nadalenca. La

bre i fins el 5 de gener, I'ex-

a la segona edicio del con

originalitat,

I'espectacula-

po mercat d'art, una expo-

curs de balcons. Aquesta

ritat, el treball manual o el

sicio collectiva i alhora un

iniciativa preten fomentar la

respecte pel medi ambient

supermercat d'obres d'art

participacio i collaboracio

seran alguns dels principals

de petit format en un mateix

rd durant aquest mes de de

del veins per potenciar I'am-

aspectes que es valoraran.

espai, on es podran trobar

sembre dos concerts en el

bientacio nadalenca i millo-

El concurs de balcons, orga-

i adquirir obres uniques i

marc del desembre musical.
Es tracta dels espectacles La

Cantir. El preu del taller es

de 48 euros (10% de des-

S'admetran tarn be Hums a
finestres i faganes i qualse-

compte per germans).

Desembre musical a
La Sala d'Argentona
La Sala d'Argentona acolli-

rar la calidesa dels carrers

nitzat pel Servei de Promo-

atractives a baix cost. S'hi

de la vila durant les festes.

cio Economica (SEMPRE) i

poden trobar treballs d'es-

Festa de la Nora, que tindra

El concurs s'obre a tots els

una setantena de comergos

cultura, cerdmica, gravat,

Hoc el 16 de desembre a les

veins i vemes d'Argento-

de la vila, va acorn pa nyat

fotografia, pintura, mosaic

6 de la tarda, i I'Orquestra

na i per participar nomes

d'activitats adregades als in

fins a petites peces de joieria. Totes el les obres origi

de cambra de I'Empordd, el
22 de desembre, a les 8 del

nals d'artistes vinculats amb

vespre. El preu de I'entrada

Argentona.

de cada concert sera de 3

Els artistes participants d'en-

euros.
Les entrades es posaran a

guany son: Ruben Bravo,
Oriol Cabrero, Nuria Cal-

la venda a partir de I' 11

sapeu, Laia Dang la, Susi Fd-

de desembre a I'Ajunta-

bregas, Esther Galdon, Nu

ment en horari d'atencio al

ria Hurtado, Jordi Juan, Mia

Xavier Rosales, Joan Rosell,

public, els dilluns de 08:30
a 14:30 hores i de dimarts
a divendres de 08:30 a
14:00 hores, i tambe a
la taquilla de La Sala des

Marc Sala, Sandro Soriano,

d'una hora abans de I'inici

Lidia Tur i Esther Xandri.

de I'espectacle.

Llauder, Joan Anton Mas, Roser Oter, Joan Poch, Montse
Pons, Marc Prat, Mia Puig,
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Joaquim Casabella,
I'incombustible

L'arxiu municipal
adquireix tres fotografies

de principis del segle XX
L'Arxiu Historic i
cipal d'Argentona

me Clavell i Nogu
ha incorporat
seva colleccio d
tografies antigues,

plaques de vidre
fotografies este
copiques

data

aproximadament,
1915. Aquesta t
ca, precursora del
es basa en la visi
Darrere el posat serios de Joaquim Casabella s'hi ama-

nocular que te I'

ga un murri amb molt sentit de I'humor que es confessa

huma i que pe

'orgullos' d'haver dedicat part de la vida al poble. 'Ar-

percebre la sens

gentona m'ho ha agra'ft molt', assegura. En el seu curri

cio de profunditat

culum hi figura haver dirigit els clubs locals de basquet i
futbol i haver format part de la seccio de ciclisme. Pero,

Les imatges va

sens dubte, es en I'ambit politic on la seva biografia se

ser captades pe

submergeix mes intensament en la historia recent d'Ar-

I'objectiu de Fran

gentona. Casabella ha estat regidor i alcalde durant

cesc Xavier Pare

cine mandats.
Despres d'aquest periode intens, Casabella ha volgut

i Bartra (1875
1955),
metge
municipal de Bar

mantenir la activitat i, ja fa gairebe un any, des del vint-

celona i membre

i-tres de febrer, que presideix el Casal de la Gent Gran

actiu del Centre

d'Argentona. Va prendre el relleu, ni mes ni menys, que

Excursionista de

a la seva dona, Montserrat Frisol. Amb un somriure de

Catalunya, on va

resignacio explica que no va tenir alternativa, 'no es va

exercir els car-

presentar ningu, aixi que vaig fer un pas endavanf.

recs de bibliotecari, arxiver i

Des que presideix I'entitat, sense dnim de lucre, ja ha fet

president de la

alguns canvis com constituir formalment I'associacio, fer

seccio de foto-

el canvi de nom del castella al catald, o reformar el pati

grafia. Les ins-

exterior del casal. Tambe ha reactivat I'esperit ludic de

tantanies

I'entitat amb la celebracio de la mongetada, el dia del

del
safareig
que hi havia a

soci, la turronada i la tradicional Festa de Tots Sants. Un

son

conjunt de propostes que s'afegeixen a les activitats de

I'empla^ament

puntes, gimnas, joes de taula i classes de ioga. La prope-

on avui trobem

ra activitat en cartera es un curs de patchwork.

la font de la

Casabella considera que I'empla^ament del Casal a to-

fa^ana de I'Es-

car de la pla^a Nova ha suposat un revulsiu en la xifra

glesia de Sant
Julia i un pont de

Pla<^a Nova, la

de socis de I'entitat. Actualment ronden els tres-cents. Tot

i que han vist rebaixada alguna subvencio han decidit

la Via Romana de Parpers. Aquesta imatges, aixf com al-

mantenir la quota anual de soci, que es de 12 euros.

tres noticies o fons documental, tambe es poden consultar
a traves del web de l'arxiu: arxiu.argentonaentitats.cat
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Es dijous al vespre i
un grup de quinze joves musics s'apleguen
en una de les sales de

I'Aula de Musica, ins
truments en ma, apunt
d'iniciar I'assaig. Tenen
entre onze i setze anys i
estan preparant racompanyament musical que

tindra el patge quan
arribi a recollir les car
tes dels reis. La banda
es un projecte educatiu
i cultural que, sota la

batuta de Miquel Just,
portara el nom d'Argen
tona a festes i trobades
d'arreu de Catalunya.
Fotos: MRM

la desinhibicio i la confi-

La Banda de musica d'Ar-

capa^ de participar en cer-

responsable de I'Aula de

gentona te els seus origens

caviles i xarangues. 'El fet

Musica d'Argentona. 'Per

an^a'. Com no podia ser

el 2010 amb la implicacio

de sortir a tocar al carrer,

un music, tocar davant de

d'una altra manera, el pro

d'un redui't grup de musics.

suposa una motivacio afe-

public sempre suposa un

jecte el capitaneja un va-

L'objectiu inicial del pro-

gida per als alumnes que

aprenentatge. Les dificul-

lencia, Miquel Just, que es

jecte perseguia la creacio

acaba comportant una mi-

va sorprendre en trobar-se

d'una banda local que fos

llora, explica Eva Carrau,

tats tecniques se superen
mes facilment i es millora

X

16

OCT-NOV2012

una incipient banda de mu-

REPORTATGE
'^1

sica amb cine components.

J

'El meu poble, Piles, te dos

mil habitants i a la banda
son cinquanta. Hi ha gent
de totes les edats i de totes
les professions', explica. I
es que, al Pais Valencia, les
bandes es conten per centenars i formar-ne part es una
tradicio familiar, que passa

f

de pares a fills.
Encara queda molt cami
perque la banda d'Argen-

^V"""^~

tona es converteixi en un
referent associatiu i cultu
ral del municipi. Pero les
passes son fermes i, a hores d'ara, ja els vam po-

\

der veure la darrera Festa

tenir, com a minim, el nivell

Aquest objectiu tambe pas

Major i tornarem a tenir-ne

que s'assoleix al segon curs

sa per oferir assajos oberts

oportunitat durant la ce-

d'un programa academic.

al public. De fet, la formacio

lebracio dels Tres Tombs.

En cas dels musics autodi-

treballa dos repertoris, un

Actualment el projecte estd

dactes, haurien de passar

per a espais tancats, basat

segmentat en dues parts,

una prova senzilla', explica

en valsos i bandes sonores

per una banda la Llittle

Carrau i insisteix en que la

de pel-licules, i un repertori

Band que acull joves estu-

banda es un projecte 'de

per espais oberts amb pe-

diants de vuit a onze anys,

poble', que compta amb

ces de txaranga.

i la Banda de Musica, amb

subvencio municipal i que,

Un altre dels objectius de

interprets que tenen mes
d'onze anys.

per tant, no cal ser alumne

la Banda es obrir-se a re-

de I'Aula per participar-hi.

alitzar intercanvis amb

Els seus impulsors volen

Ara es treballa per cercar

altres Bandes de Musica

aconseguir que la Banda

un nou espai d'assaig,

del pais. D'aquesta mane-

de Musica es percebi com

fora de I'Aula de Musica,

ra s'aconseguiria la visita

un projecte obert, en el que

que reforci aquesta volun-

d'altres bandes de musica

hi pot entrar a participar

tat d'obrir-se al municipi.

a Argentona.

qualsevol persona amb un
domini mitjd d'un instrument
de vent o percussio. 'Per

formar part de la banda cal

Aula de Musica d'Argentona

L.

Carrer Sant Ferran, 24 - www.aulamusicargentona.com
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ESPORTS
Entrevista a Joan Collet, president del RCD Espanyol

'El dia a dia es molt
rapid i molt dur'
panyol va estrenar presi

Amb quins objectius enceta
el seu mandat?

dent argentoni el passats

Evidentment, en primer Hoc

dinou de novembre. Joan

s'ha de sortir de la situacio

Collet (Argentona, 1961)

esportiva, guanyant partits,

El Reial Club Deportiu Es

culminava aixi una trajecto-

per aconseguir tranquillitat.

ria Iligada amb el seu club
de tota la vida, el dels pa

Al cap i a la fi som un equip
de futbol i la gent el que vol

a jugador em van posar

ment al Jaume Llado, que

res, el dels avis. Trenta-cinc

es tenir un bon resultat cada

una cldusula de rescissio

porta molts anys al cdrrec

anys com a soci en els quals

diumenge. I sobre la situa

tant alta que no vaig poder

i aixd desgasta. Ho se per-

sortir-ne mai (riu).

que jo en vaig ser fundador

havia fundat, conjuntament

cio economica, es molt com-

amb una colla d'amics, la

plicada i tenim molts fronts

Penya Espanyolista d'Ar

oberts. Tenim un magnific

En quina posicio jugava?

La penya d'Argentona ha

gentona, entitat que va

estadi que vam inaugurar fa

Davanter centre.

aconseguit que la mongeta-

deixar de presidir quan

tres anys pero ara s'ha de

va entrar a formar part del

pagar i ningu ens ha donat

I feia molts gols?

acte del club pel que fa a

Consell d'Administracio del
club. Casat i amb dos fills,

ni un euro per ajudar-nos.

Home... Depenia molt de la

I'assistencia de gent. Les

temporada, de com estava

"els vaig fer socis quan van

La pertanyen^a a I'Espa

I'equip. Hi havia anys que

penyes tenen una tasca
molt important en el mante-

neixer, abans d'inscriure'ls

nyol es un sentiment que ve

en feia molts, com I'any

niment del teixit social. No-

al registre", recorda orgu-

de naixement.

que vam pujar de catego-

mes el fet d'arremangar-se

i president durant vuit anys.

da sigui el segon o tercer

llos un Joan Collet que as-

Si, si, de molt petit. De fet,

ria. Recordo I'ultim partit

per organitzar un autocar i

segura que el nou carrec

I'Espanyol es un club en el

de Iliga jugant-nos I'ascens

per portar la gent al camp

no I'impedira ser el mateix

que la majoria de socis ho

al camp de I'Arenys. And-

ja es important.

de sempre.

son per tradicio familiar. La
pertanyen^a a I'Espanyol es

vem zero a zero, ens van
xiular un penal a favor i em

La penya d'Argentona va

un sentiment i una aficio que

va tocar tirar-lo a mi. Mai

lamentar

han transmes els pares, els

a la vida havia xutat un

I'espectacle que es va viu*

Felicitats!
Moltes grades!

profundament

avis... No som un club de

penal tant malament! Les

re durant la junta que el va

Acaba d'arribar pero no ha

grans fitxatges, ni de grans

cames em tremolaven de

proclamar president. L'en-

tingut massa temps per as-

titols. Som un club familiar.

saborir-ho.
Doncs no, he passat una

mala manera, pero al final

demd van manifestar que

va entrar.

voste no es mereixia I'esbroncada va rebre.

Quins son els seus primers

records del club que ara
presideix?

Encara segueix I'Argentona?

Agraeixo molt el suport de

Es clar! Estic al cas del que

la penya pero tarn be trobo

va no es bona, s'ha tornat a

Recordo, de molt petit, es-

passa cada setmana. Sem

normal normal que hi hagi

perdre el partit i hem hagut

tar veient cinema al Centre

pre que puc vaig al camp.

gent, a Argentona mateix,

de cessar a Pochettino que,

Parroquial i sortir al bar del

Aquest anys encara no hi he

que pugui pensar que es mi

per mi, ha estat el millor en-

Jaumet per preguntar el re

baixat amb tot I'enrenou al

llor algu altre. Sobre el que

trenador de I'Espanyol. Ara

sultat del partit que s'estava

club i la campanya electoral.

va passar a I'assemblea...

hem de buscar un nou entre-

jugant.

primera setmana bastant
moguda. La situacio esporti-

nador... No hi ha temps per

Ja m'ho esperava. Estava

Una de les penyes periques

programat, hi va haver una

pensar. El dia a dia es molt

I, a banda de I'Espanyol,

mes potents es la d'Argen-

colla de gent que van anar-

rapid i molt dur. Esperem

aficio per I'Argentona.

tona.

hi a rebentar-ho tot. Per aixo

que s'estabilitzi amb resul-

Oi tant! Tota la vida he ju-

A la gent de la penya se'ls

m'ho vaig prendre amb

tats esportius positius.

gat amb I'Argentona. Com

ha de felicitar. I especial-

sang freda.
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Els Crazy Jumpers
continuen acaparant el podi

Dani Tristany i
Ragna Debats
guanyen la X

IT "

Burriac Xtrem

•^<^

Dani Tristany (AE Mountain Runners

del Berguedd) i Ragna Debats (CE
Xerta) es van proclamar, el passat
11 de novembre, campions de

'^"mirf)i'

Catalunya de curses de muntanya,
en el marc de la Xa Cursa de Mun
tanya Burriac Xtrem. La prova, or-

ganitzada pel Grup de Muntanya

Els taekwondistes del Crazy Jumpers

Fotos cedides pel club.
A banda d'aquesta medalla, el jove

mantenen el seu alt nivell competitiu.

Pol Fernandez Rodriguez va obtenir

El passat 27 d'octubre, la jove Clara

la medalla de plata en la catego-

Quatre-cents cinquanta participants

Andres es va proclamar campiona

ria cadet. Dues setmanes despres,

van prendre la sortida per afrontar

d'Espanya de taekwondo en la mo

Fernandez tornava a pujar al podi,

un autentic tra^at 'trencacames' de

dalitat de tecnica i pumse, en el cer-

aquest cop penjant-se la medalla d'or

28 quilometres i 1.350 metres de

Andres aconseguia aixi revalidar el

al Trofeu Generalitat de Catalunya
celebrat al Pavello de la Mar Bella de

desnivell positiu que van transcor-

titol aconseguit I'any 2010.

Barcelona.

la Serralada Litoral.

tamen celebrat a Gandia (Valencia).

d'Argentona, tancava la Copa Catalana de I'especialitat.

rer, en la seva totalitat, pel Pare de

L
HAS DE REDUIR PES?

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'improvitzacio
teatral els dissabtes al mati
Pilates avangat
Pilates per embarassades i
post-part

L

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

Commemoracio del Dia
International contra la
violencia vers les dones

La Confederacio de
Comerc de Catalunya
reconeix I'Agropecudria
d^Argentona
El passat divendres 9 de

Aleix Pons

d'Argentona s'hi va valorar

novembre I'Agropecuaria

el fet que ofereixi productes

d'Argentona va rebre un

de proximitat, etiquetats ex-

reconeixement de la Con

clusivament,

federacio de Comers de

0com a minim, en catala,

Catalunya, en el marc de

1que doni suport desinte-

preferentment

la VII Convencio de Comers

ressat a entitats locals que

de Catalunya, celebrada a

treballen

la Torre Agbar. El reconei

mantenir i promocionar les

xement s'emmarca en la

tradicions catalanes; de I'al-

novena edicio del Premi a

tra banda, que hagi apostat

per

recuperar,

la Millor Iniciativa Lingiiis-

per les noves tecnologies i

Els alumnes de PAula Oberta d'Argentona van ser els

tica del sector comercial i

que collabori a mantenir la

encarregats d'enguany de llegir el manifest del Dia In-

s'atorga als comersos que

tradicio oral donant a co-

ternacional contra la violencia vers les dones. L'acte,

destaquen pel com prom is

neixer dites catalanes rela-

impulsat per la regidoria d'lgualtat, va tenir Hoc el di-

amb I'us i el foment de la

cionades amb I'agricultura

vendres, 23 de novembre, al davant de I'Ajuntament i

llengua catalana. En la can-

a traves de la pdgina de

va comptar amb la participacio d'una nodrida represen-

didatura de I'Agropecuaria

I'establiment al Facebook.

tacio del consistori i treballadors municipals, aixf com
diversos veins.

www.facebcx5k.com/AgropecuariaArgentona.EISindicat.

La fotografa argentonina
Maria Pageo participa
en una mostra al museu

Hermitage de Sant
Petersburg
'Sparkling life from catalo-

plica Pageo. L'exhibicio va

nia' ('Vida escumosa a Cata

formar part del VII Forum
Internacional de Mitjans per
a Joves Periodistes Didleg de

lunya') es el titol de la imatge
amb la qual la jove fotografa
argentonina, Maria Pageo,

les Cultures, organitzat per

va participar en una mostra

Mediacongress, que va tenir

collectiva de fotoperiodisme
al Museu Hermitage de Sant

del 9 al 11 a la ciutat russa.
"Ha estat una gran experien-

Petersburg. "Vb//'a que fos

cia personal i professional",

neres de comunicar, i com

paisos d'origen. Amb la

una fotografia activa, gens

explica Pageo ja que ha po-

ho perceben persones d'al-

seva fotografia, Pageo ha

apagada. Que desbordes

gut coneixer altres fotdgrafs

tres llocs"'. I es que la mostra

volgut expressar "que em fa

energia, que despertes inte-

i periodistes i "observar les

girava entorn a la temdtica

viure al meu pals, que fa que

res, emocions, impacte, que

seves fotografies, que pretenen explicar com viuen ells

7 live like thaf ('jo vise aixi')
i els participants havien de

em freni per marxar a I'es-

la gent es preguntes que es
i que fes reflexionar", ex-

al seus pa'fsos, les seves ma-

mostrar com viuen als seus

del dia a dia".
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tranger i el que m'agrada

COSES DE LA VILA

El govern
espanyol
investigard
Argentona a

L'argentonina Emilia

Es busca
Illamola publica 'Fractions'^ nom per a la
la seva primera obra
futura escola
d'Argentona

peticio de la

El proper curs escolar,

Falange

2013 - 2014, Argentona

"Li comunico que per aques-

tre educatiu que naixerd de

comptard amb un nou cen

ta delegacio del govern s'es-

la fusio dels actuals Fran-

ta tramitant aquesta peticio i

cesc Burniol i Aixernador.

que en relacio a les mocions
aprovades s'ha sollicitat

La Comissio Impulsora de
la Fusio (CIF), formada per

informe a I'advocacia de

representants del Departa-

I'Estat". Aquesta es la part

ment d'Educacio i repre

dispositiva de la resposta de
la delegada del govern es

sentants dels dos centres,
Emilia Illamola presentant el seu Ilibre a Radio Argentona. Foto: MC

ha enviat una carta a les fa
milies per explicar-los que

panyol a Catalunya, Maria

de los Llanos de Luna, a la
peticio de Falange Espanyola de les JONS d'investigar

'Part d'un tof, aixi ha de-

aixi com d'altres que el lec

s'ha posat fil a I'agulla a la

finit I'argentonina Emilia
Illamola el titol de la seva

tor pot identificar fdcilment.

fusio i que una de les pri-

Durant tota la vida, Illamola

meres iniciatives sera cer-

els ajuntaments de Sant Pere

primera publicacio Fracci-

ha estat molt vinculada en

car el nom del nou centre.

de Torello i Argentona per

ons de Viola Edicions. De

el mon de la literatura. Ha

Aquest proces sera corn-

haver-se declarat "Territoris

fet, I'autora confessa que

pa rtit i obert a tota la comu-

Catalans Iliures".

el va comen^ar a escriure

La formacio feixista va regis

sense adonar-se que inicia-

treballat en el mon del Ilibre
des del 1974, primer a la
botiga de Ilibres Cap Gros,

trar el passat 25 de setem-

va aquest projecte literari.

i mes endavant, a I'emble-

de propostes. Cada fami-

bre a la delegacio espanyo-

Sense ser un Ilibre autobi-

mdtica Llibreria Robafaves

lia ha pogut enviar, com a

la una peticio per tal que

de Mataro, de la qual va ser

maxim, una proposta argu-

d'aprovar unes mocions que

ogrdfic, Illamola es basa
en la vida quotidiana amb
pinzellades de I'dptica subjectiva i poetica. El Ilibre

versos programes de radio

19 de desembre es fard la

atempten contra "I'ordre

menciona diferents indrets i

i, a mes de promocionar la

votacio a cadascuna de les

constitu^ional" i que Falan

paisatges de Mataro o Ar

seva primera publicacio,

dues escoles. La 'mesa elec

ge descriu com "actes de

gentona, com per exemple,

Illamola continua escrivint

toral' estard oberta de 9 a

rebel-lia".

la parrdquia de Sant Julia

en una novella.

9.30h, de 15 a 15.30h i
de 16.30 a 17h.
El divendres, 25 de gener

"actues" contra la decisio
d'aquests dos consistoris

nitat educativa. El primer

pas ha estat la recollida

cofundadora I'any 1975.

mentada entre el 10 i el 14

Actualment participa en di-

de desembre. El dimecres

L'Arquitecte japones Toshiaki Tange visita
can Puig i Cadafalch convidat per Natura

es celebrard un berenar al
pati de I'Escola Francesc

Burniol i es fard public el
resultat de la votacio. En

obra argentonina, especial-

cas de que hi hague un

L'entitat Natura continua

I'arquitecte japones Toshiaki

treballant per difondre Can
Puig i Cadafalch i aconse-

Tange, president del Centre

ment la capella del Sagra-

empat el resoldria I'Ajun

d'Estudis Gaudinistes i res-

ment i I'entrada de can Ca-

tament. Finalment caldrd

guir recursos per donar su-

ponsable de I'Oficina de

lopa. L'arquitecte japones

I'aprovacio municipal ja

port amb I'Ajuntament d'Ar-

I'arquitecte Arata Isozaki a

es sorprendre per I'estat de

que es requisit indispensa

gentona en la consolidacio

I'estat Espanyol. Acompa-

deteriorament de la casa

ble per tal de que el Departament d'Ensenyament doni

del Casal Modernista. Amb

nyat de sis arquitectes mes

perd, al mateix temps, va

aquest objectiu, I'entitat va

del seu despatx, Tange, va

mostrar-se confiat en les pos-

el vist-i-plau al nom del nou

convidar, a finals d'octubre,

visitor Can Puig i la seva

sibilitats que ofereix I'edifici.

centre.
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L'ESPITLLERA HISTORICA

DEL CENTRE D'ESTUDIS ARGENTONINS

El most re Frcnccsc Durnicl
Francesc Burniol fou un mestre que va venir a I'escola

d'Argentona el 1893 i s'hi
va quedar fins al 1939,
quan les forces vives de la
poblacio el van fer fora, mit-

jan^ant la Llei de depuracio
franquista.
Durant la seva trajectoria va
demostrar ser tot un personatge. Principis ferms i criteris pedagogics lucids. Un
mestre que afirmava, "I'escola no vol dir el local; I'es
cola es una reunio del mes
tre amb els seus alumnes,
sigui alia on sigui: el mateix
dintre un palau, que sota
cobert, que a I'ombra de les
palmeres com els arabs...;
alia on es reuneix un mestre

un projecte per construir el

que ensenya i uns deixebles

Grup d'Escoles Graduades

que I'escolten per aprendre,

d'Argentona, avui I'Escola

alia hi ha una escola".

Bernat de Riudemeia.

Tot i que tenia clar que I'es

Per aconseguir que el pro

Ara que sembla que el nom de
Francesc Burniol ha de desapareixer
de I^escola, hauriem de pensar
la manera de conservar-lo per
tal d'honorar aquest personatge

cola no volia dir les parets,

jecte de les noves escoles

ni I'edifici, va lluitar de ma-

fos una realitat va haver

nera constant perque I'es

d'esperar molt de temps:

emblematic de la historia de

cola fos un Hoc adient per

des de 1918, que va co-

rensenyament d'aquest poble.

aprendre. Aquest objectiu

men^ar a projectar-se, fins

no el va perdre mai de vista,

al 1932. Les noves escoles

les mans per emparar-la i

el manifestava cada vegada

es van inaugurar el diumen-

enaltir-la; es voluntat que

un merit ensenyar en una

que feia un discurs, acom-

ge 30 d'octubre de 1932.

d'ella en surtin ciutadans

classe unitaria, de 3 a 14

excel lent professor. Era tot

panyat d'altres recomanaci-

En el seu discurs expressava

conscients instru^ts, honrats

anys, amb mes de 100

ons pedagogiques. Fins que

molt be el neguit de qui ha

i dignes (...)".

alumnes. La disciplina havia

va aconseguir que es fes

lluitat de manera constant

El mestre Francesc Burniol

de planar com una ombra

per aconseguir per al poble

va ser mes que un mestre.

sobre els seus alumnes, en

Va collaborar amb els que

cas contrari instruir i educar

un edifici escolar com cal,

El mestre
Francesc Burniol

deia aixi: "(...) la missio de

regien el govern local en di

hauria estat impossible.

I'escola es instruir el poble,

ferents periodes de la histo

Ara que sembla que el nom

va ser mes que

fen desapareixer absolu-

ria d'aquest poble. En com-

de Francesc Burniol ha de

un mestre. Va

tament I'analfabetisme. En

provar que no eren prou
sensibles a I'educacio dels

desapareixer de I'escola,

els temps calamitosos de la
monarquia, I'escola estava

infants es va decantar per

nera de conservar-lo per tal

abandonada,

la gent que lluitava contra el

d'honorar aquest personat

perque a algu convenia

caciquisme i la monarquia.

ge emblematic de la historia

que subsistis aquell estat

Tot i aixi, mai va formar part

de I'ensenyament d'aquest

d'ignorancia que havia de

de cap partit politic.

poble.

servir de suport a unes insti-

Era un home que en els seus

coMaborar amb
els que regien
el govern local

en diferents
periodes de la
historia d'aquest
poble.
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escarnida,

hauriem de pensar la ma

tucions caduques. Pero avui

estudis tenia com a qualifi-

Margarida Colomer i

no; avui la Republica obre

cacio I'excellent i fou un

Rovira
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La dignitat o indignitat no es compra ni es ven
que ha corcat sempre) que

Tots per Argentona hem

Des de Tots per Argentona,

diu, pero, que portara els

aportat propostes de re-

s'han fet tots els esfor^os

del govern a la sindicatu-

duccio de despesa sense

per convencer el govern

ra de comptes per la seva

afectar als ciutadans, pero

que la linia que porten no

mala gestio, i I'abstencio

no n'han acceptat ni una,

es I'adequada, i els hem fet

Hem fet

de I'Uribe, que va votar

posant-se de manifest el

propostes de bona gestio.

previament a favor que li

paper de trista figura dels

No ens han fet cas en res.

propostes
de millora al
pressupost i el

apugin el seu sou.

manaires actuals.

La seva obsessio es disfres-

Un pressupost sense ambicio politico, mancat de

No pot ser que en plena

d'aquell que sembla tenir

crisi, s'hagin d'abocar

tota la rao, per amagar la

transparencia, sense con-

tants diners publics al Mu-

tencio, nul-la imaginacio,

seu del Cantir i a la Com-

seva incompetencia, manca d'imaginacio i sensibili

minsa sensibilitat amb la

panyia d'Aigues, per dir-ne

tat social.

sar el ninot: fer el paperot

Govern no ens

les ha acceptat

gent que pateix la crisi i

unes, sense un pla valent i

Parlem del pie on es va de-

apujant impostos basics.

de bona gestio per a fer-los

batre el pressupost per al

Aquests son els arguments

autosuficients, i molt menys

2013. Aquest govern de

que vam esgrimir els grups

es pot acceptor que els del

fireta el va poder aprovar

de I'oposicio davant d'uns

amb un increment de mes

membres de govern que es

govern intentin comprar
I'oposicio amb I'augment

de 500.000 euros malgrat

donen el bee entre ells per

dels seus sous aprovat pels

les rotundes critiques de

poder continuar escalfant

membres del govern, en

I'oposicio, amb el vot a fa

cadira.

Rosa i I'Uribe.

vor del regidor Rosa (el cue

Bon Nadal, a tots.

contacte
www.totsperargentona.cat
Telefon 677571903

Un pie de pressupostos 2013 sense pena ni gloria
d'Argento-

ble. Per aixo hi ha regidors

filosofs japonesos i dades

na, es van aprovar els

en representacio dels seus

pressupostos

electors. Tots per Argen
tona, despres d'haver-se

que no tenien sentit, com
que I'atur a Argentona era
d'un 20% quan, en realitat,

2013. Els comptes, pel que

reunit amb part de I'equip

esd'un 14,5%.

sabem, havien estat entregats, a tots els regidors, el

de govern per fer les seves
aportacions, es despengen

En fi, que tant es presentar

30 d'octubre. Per tant, tots

al pie dient que no hem

El pressupost

els grups van tenir temps
suficient per poder-los mi-

fet contencio de la despe

els pressupostos en temps i
forma, com no fer-ho. Pel

nomes s/ha

rar i aportar suggerencies
i millores. Doncs be, es van

nomes s'ha incrementat un

que es veu no te importancia ja que el seu trac-

0,65% sobre I'any ante

tament real sobre imports,
vam veure que els importes

dels regidors de I'oposicio

rior, percentatge que representa uns 25.000 euros
d'increment, quan a hores

que, en no poder argumen-

d'ara L'IPC ja ha crescut

tar manca de temps en I'en-

un 3,50% i NVA un 3%
(mes de 400.000 euros).

CiU

incremental

un 0^65% (...)
quan a hores

d'ara NPC ja

I'Ajuntament

municipals

corresponents a I'exercici

aprovar sense cap aportacio, pel que vam veure,

trega de la documentacio,

sa, tot i que el pressupost

ha crescut un

es van dedicar a fer filoso-

3,5% i NVA

fia i demagogia.

Ja m'explicaran si aixo no
es contenir la despesa. I al

un 3%

Ens expliquem. Per comen-

que dir-los ja que, segons

^ar, la CUP preten que els

ens han dit, a la comissio

En el Pie del 22 de novembre d'enguany, presentat
per I'equip de govern de

Partit Popular no sabriem

pressupostos es consensuin

informativa no van propo-

amb el poble i les institu-

sar res i al pie van llegir

cions, cosa realment invia-

mes de cine planes sobre

destinataris i distribucio, no

massa.

contacte
cdcargentona@hotmail.com
www.ciu.cat/argentona
http://www.facebook.com/
convergenciademocratica.
argentona

OCT-NOV2012

23

GRUPS MUNICIPALS
Crisi economica?

Volem, des
d'aquesta
pagina, enviar
un missatge
de comprensio

i suport als
treballadors de
I'Ajuntament

oportunitats cap a un model

comandament politic. Que

dors de I'Ajuntament. Som

presidit per les desigualtats

si d'una banda, el govern

conscients que amb la com

socials.

de la Generalitat ens reta-

prensio no n'hi a prou i que

lla serveis basics (medics,

la justa reclamacio laboral

Vivim en un mon globalitzat

educatius, culturals, socials,

topa amb la intransigencia

on els poders economics

etc), el govern de I'estat ens

politico dels governants de

no tenen fronteres pero si

retalla la capacitat econo-

I'estat que, mes que buscar

governs al seu servei que

mica del municipi, com es el

formules per millorar les

prenen decisions per nosal-

cas del nostre que tot i tenir

condicions economiques,

tres. Aixo es una perversio

una comptabilitat sanejada,

estant treballant per des-

del sistema democratic que

amb un deute assumible, no

mantellar els aven^os soci

hem de denunciar i treba-

nomes no ens deixen gastar

als dels i les treballadores i

llar socialment i politico per

els nostres diners, - ens re-

de les politiques de benes-

combatre-la.

ferim al bloqueig del roma-

tar social del pais.

nent resultant de I'any pasPero ho tenim dificil, es-

Esperem que amb aquesta

pecialment des dels go

sat i ja veurem que passa
amb el d'aquest -, sino que

Estem patint una crisi molt

verns que, tot i estar mes

ens obliguen a retailor el

pero molt ens temem que

complexa i resoldre-la s'es-

a prop de la ciutadania,

sou dels i les treballadores

estem nomes en el primer
capitol.

ta convertint no tant en bus-

tenim menys capacitat per

municipals tot i tenir diners

car sortides mes o menys

prendre decisions. Estem

suficients per pagar-lo. Vo

dignes, sino que s'esta

parlant, logicament, dels

lem, des d'aquesta pdgina,

aprofitant per canviar un

governs municipals. El dar-

enviar un missatge de com

model igualitari en serveis i

rer esglao de la cadena de

prensio i suport als treballa-

retallada ja n'hi hagi prou,

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

Pensar en proximitat

Veiem amb
preocupacio la
decadencia en

el poble. Creiem
que els veVns
no es mereixen

aixo amb els
impostos que
paguen

en Argentona y asi lo estan

que no son les prioritats de

pressupostos municipals pel

haciendo. Por ello, nuestra

la Vila.

prioridad en todos y cada

Hemos pedido, en muchas

proper any que no estan pensats per les persones i que

uno de los plenos que se han

ocasiones, que piensen en

estan equivocats en els seus

celebrado hasta ahora, ha

Argentona. Lo hemos hecho

objectius i en les seves priori

sido presentar iniciativas en-

en este boletin municipal, en

tats. Desitgem de veritat que

caminadas a mejorar la vida

las redes sociales, en la radio

la crisi no castigui mes les

de nuestros vecinos. Por cier-

municipal, en los plenos...

butxaques dels argentonins i

to, muchas de ellas han sido

Les hemos reiterado que no

per aixo pensem que des de

aprobadas por unanimidad y

perdieran su tiempo en cues-

I'Ajuntament cal fer politiques

todavia no se han puesto en

tiones que no afectan a la

que els facin les coses mes fa-

marcha. Los concejales del

vida de nuestros vecinos por-

cils. Des de I'oposicio tambe

Partito Popular hace tiempo

que para eso ya hay otros es-

es governa fent propostes i

que tienen un camino traza-

tamentos a los que, si ustedes

aportant solucions. Seguirem

do. La voz de los vecinos es

quieren, nos podemos dirigir

fen-t'ho amb la conviccio que

su voz y actuan en conse-

para presentar propuestas,
pero siempre pensando en

tem fent tindra el recolzament

nuestros vecinos.

futur dels veins. Bones Festes

de Nadal!

cuencia.
Els regidors populars han

la feina compromesa que es

Durante los ultimos anos la

estat centrats en treballar i

Veiem amb preocupacio

linea de trabajo de los con-

pensar en Argentona. En

la decadencia en el poble.

cejales del Partido Popular

els darrers anys estem ve-

Creiem que els veins no es

ha sido muy clara: Los ciu-

ient com els responsables de

mereixen aixo amb els im

Telefon 667 182 994

dadanos de Argentona los

I'equip de govern estan mes

postos que paguen. Per aixo

eligieron para que pensaran

pendents d'altres questions

hem votat en contra dels

Twitter: @ppArgentona
Facebook.com/ppargentona
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Volem pressupostos participatius

La CUP votem
en contra dels
pressupostos

del 2013
perque no
han estat
participatius

cidir per dues raons prin

se demanar-ho, que el go

la retallada imposada pel

cipals: perque no s'han fet

vern ha augmentat el sou

Govern central del PP. Aixi,

de manera participativa i

a la majoria de regidors i

el govern no ha complert

perque s'incrementa el sou

regidores el proper 2013.

I'acord aprovat en la mo

de la majoria de regidors i

La majoria de grups de

cio de compensar la per

regidores del Pie.

I'oposicio vam sollicitar al

dua de poder adquisitiu, ja

Pie que no ens augmentes-

que la paga extra sera molt

Ja en els pressupostos del

sin el sou, pero el govern

menor a la retallada.

2012vam valorar molt

local ho va rebutjar.
La nostra desconfian^a neix,

negativament la manca de
participacio ciutadana en

En canvi, els treballadors

tot el proces d'aprovacio

i treballadores de I'Ajun-

dels pressupostos i vam dir

tament rebran una min-

que, si en el document del

sa compensacio per la

participacio. Sense un canvi
de rumb, ens costa trobar la

2013no hi havia proces

paga extra d'aquest Na-

manera d'arribar a acords

participatiu, votariem en

dal, malgrat que tot el Go

amb aquest Govern.

contra. Aquest any tampoc

vern votes a favor d'una

hi hagut participacio, ni

mocio, presentada per la

tan sols dels propis grups

CUP i el regidor no adscrit
Jaume Uribe, en que es

L'assemblea local de la CUP

politics del Pie, i d'aquesta

d'Argentona va decidir no

manera ens hem vist obli-

deia que es compensaria

donar suport als pressupos

gats a votar en contra dels

tos del 2013, aprovats pel

pressupostos del 2013.

als treballadors i les tre
balladores municipals per
tal que no els suposes una

Govern local i Agrupacio
d'Argentona. Ho vam de-

justament, en aquesta man
ca de transparencia i de

A mes, ens hem trobat, sen

perdua de poder adquisitiu

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

Un futur per al pais i per a les persones
Catalunya continuard el proces cap a la independencia
primera vegada, I'independentisme assoleix majoria,

fons europeus es capa^ de

historica en la que cal de

sortir-se'n.

cidir si ens enfonsem amb
Espanya o ens en deslliu

i el govern espanyol ja ha
repres la seva ofensiva per

Son les persones mes vul-

rem. Des dels grups politics

aniquilar-nos economica i

nerables les que estan pa-

que formem Argentcat, vo-

culturalment. Ara es I'intent

tint mes greument I'empo-

lem encoratjar als nostres

de deixar el catala com a

briment del pais. Els que

representants al Parlament

llengua residual a I'esco-

s'han quedat a I'atur, els

a fer possible el proces que

la, perque saben que si ho

que han perdut o estan a

ens porti, per la via mes rd-

aconsegueixen tarn be sera

punt de perdre la casa, els

pida, a la independencia.

residual a la societat. L' "es

que han hagut de tancar

panyol itzacio" de I'escola

el negoci familiar, els tre

Perque estem segurs que es
la unica manera d'iniciar

que preten el govern del

balladors que veuen redu-

el proces que posi punt i

PP, amb la complicitat d'al-

Yts els seus ingressos... Per

final al patiment del nostre

tres forces politiques d'obe-

aixo, des de I'ajuntament

poble. Per aquest motiu,

enfonsem amb
Espanya o ens
en deslliurem

diencia espanyola, nomes

d'Argentona, en el pressu-

la senyera estelada lluira

es un pas mes en I'antiga

a I'entrada de la vila fins

estrategia de tenir-nos sot-

post del 2012 i tambe en el
del 2013, hem augmentat

mesos per espoliar-nos i

la dotacio economica que

dencia.

que no molestem amb les

es destina, des de serveis

nostres "singularitats folklo-

socials, a pal-liar aquests

No ha passat ni una set-

riques". El drama d'Espa-

efectes sobre els nostres ve

mana de les eleccions al

nya es que ni amb I'espoli

ins. Pero no n'hi ha prou.

Parlament en les que, per

de Catalunya, ni amb els

Ens trobem en una crui'lla

Ens trobem
en una cruYlla
historica en
la que cal

decidir si ens

CapdeCreus

que s'assoleixi la indepen

contacte
www.argentcat.blogspot.com
peremora.argentcat@gmail.com
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Pressupostos i postales
Fent un breu balan^ de I'any

ment dels ciutadans i les

sanejada, com el d'Argento-

que s'acaba, podriem dir

ciutadanes.

na, no puguin utilitzar els ro

pero tambe esperan^ador.
Dur per les retallades del

A Argentona hem aprovat el

manents pressupostaris per
fer inversions. Malgrat el ta-

govern central i de la Gene-

ser de contencio, mante els

ranna fiscalitzador i centralista del PP, els seus regidors

ralitat; esperan^ador pel re-

serveis basics per a tothom

argentonins no s'han estat

buig que esta tenint a I carrer

(les subvencions a les es-

de criticar barroerament el

aquesta politico d'austeritat

coles bressol, a les entitats

pressupost municipal, es-

i pel suport al dret a deci-

culturals i esportives, la con-

mentant, per exemple, "el
gasto excesivo en postales"

que ha estat un any dur,

La politico
restrictiva del PP
impedeix que

nou pressupost que, malgrat

dir que es palpa arreu, un

tinuTtat de la biblioteca,...) i

ajuntaments
amb I'economia
sanejada, com
el d'Argentona,
no puguin

suport que I'Ajuntament va

augmenta considerablement

que, segons ells, fa I'Ajunta

materialitzar amb I'adhesio

I'apartat de serveis socials,

ment.

a I'Associacio de Municipis

adequant-se al moments difi-

per la Independencia.

cils que vivim. Es un pressu
post que, per raons alienes,

Aquest ambient s'ha re-

no pot incloure inversions

flectit a les eleccions al

importants i que, per tant, de

nes expectatives per a I dret

utilitzar els

Parlament de Catalunya,

moment no pot clarificar el

a decidir dels Catalans.

amb una pujada d'ICV-lUA

futur de la piscina, de Can

romanents

i altres candidatures con

Doro o I'arranjament de Can

pressupostaris
per fer
inversions

traries a les retallades. A

Puig i Cadafalch. Son pro-

hores d'ara no sabem quin

jectes que depenen de les

govern elegird el nou Par-

subvencions, i la politico res

lament, pero esperem que
sigui mes sensible al pati-

trictiva del PP impedeix que

Bones festes per a tothom i
esperem que el 2013 ens
porti menys retallades i bo

ajuntaments amb I'economia

Politica i respecte per Pestat de dret
urgentment de qualsevol car-

de complir la Llei de Socie-

El cas que ens ocupa actual-

tats Anon i mes excepte en

ment ha estat agreujat per

rec a la companyia. I, en la

materia de contractacions,

un discurs molt desafortunat

segona, deixa en evidencia

ja que llavors s'han de sot-

del senyor Manel Cruz, re-

el seu abus de poder, doncs

metre a la Llei de Contractes

colzat per el seu company

demostra que coneixia qui-

de I'estat. Quan un senyor es

de fatigues, el senyor Meri

nes eren les seves limitacions

dedica voluntariament a la

no, que pel que es veu no

i les va sobrepassar. Per aixo

funcio publica te I'obligacio

va entendre I'accio que va

ultim, I'alcalde tambe I'ha de

de coneixer aquests details i

haver de fer la seva filla

destituir immediatament.

respectar-los de manera es-

quan era alcaldessa. Quan

crupolosa.

el senyor Cruz diu textual-

No m'agradaria acabar

ment en el Pie: "Els Estatuts

sense demostrar la gran ig-

que ja portem dos presidents

Doncs be, en els dos casos

de la Companyia permeten

destitu'its i I'Alcalde es veu

en els que I'alcalde ha hagut

que el gerent faci contracta

norancia que aquest senyor
va demostrar quan va dir

obligat a ocupar, personal-

d'assumir la presidencia de

cions de personal i serveis

que s'acabaria I'any amb

ment, la presidencia? Les

la Companyia d'Aigues s'ha-

sense demanar el vist-i-plau

un superavit de 80.000 eu

empreses municipals es van

via incomplert la llei per part

del Consell d'Administracio.

ros. La situacio actual es:

crear per simplificar i agilit-

dels respectius presidents.

En canvi, el president nomes

500.152,55 € ven^uts sense

zar els procediments admi-

Altra cosa han estat les expli-

pot convocar el Consell i

pagar; 168.320 €, saldo ac

nistratius, que dins I' estructu-

cacions politiques que s'han

aprovar les actes", amb la

tual en banes; 150.000 €, en

ra d'un Ajuntament son mes

donat al poble per encobrir,

primera afirmacio queda

polissa de credit; 260.330 €,

complicats. La Comunitat

o intentar redimir, la manca

clar que aquest senyor es

morositat de dificil cobrament.

Europea va deixar ben clar

de moralitat politica per part

un gran ignorant i que el

que aquestes entitats han

dels presidents delegats.

president nat I'ha d'apartar

AGRUPACIO D'ARGENTONA

Que passa a la Companyia
d'Aigiies d'Argentona? Per-
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GUIA COMERCIAL

VENDESI
DE VIDRES I MIRALLS PLANS

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 menjar XURROS 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 matia 1 del migdia.

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

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

Oz
COPIES DIGITALS A LTNSTANT
DESCARREGA DE TARGETES A CD.
Plaga nova 3 Argentona^
Tel.937560577~
www.instantsfoto.com

TALLER METALLIC

EVA FLO

Xevi Gallemf

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
INSTALLACIONS
INDUSTRIALS

DEIXALLERIA

AUTOMATISMES

D'ARGENTONA
Cada cosa al seu Hoc

LAMPISTERIA

Tel.: 93 756 14 48

JORDI FERRER

Dilluns a divendres:
Matf: 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

k—,—__^

Mati

Dissabte

Diumenge

Mati

Tarda

Mati

Tarda

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

9.30ha 1 3.30 h

17 h a 20 h

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 ha 20 h

9.30 ha 13.30 h

1 7 h a 20 h
(si estd de gudrdia)

11 ha 13.30 h
(si estd de gudrdia)

Tancat

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

9.00 ha 13.30 h

17ha20h

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

Farmacia 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)

17 h a 20 h
(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)

13.3Oha22h
(si estd de gudrdia)

Farmacia Guillen
Farmacia Sindreu
Farmacia Buxeda

Farmacia 24 hores mes propera: Farmacia Colldeforn; Ronda O'Donnell, 13; 08303 Mataro; telefon 93 757 92 93.
Edita: Ajuntament 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
Argentona, CiU, PSC, PR CUP, Argentcat, L'Entesa i Agrupacio Argentona, i Centre d'Estudis Argentonins. Redaccio: M. Rosa
Martinez, Sergi Fernandez i Miquel Carabaho. Fotografia: M. Rosa Martinez (MRM), Sergi Fernandez (SF), Miquel Carabaho
(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

INFORMACIO D'INTERES

111 V. .-

CALENDARI FISCAL 2013
Inici periode

Concepte

voluntari

Impost vehicles traccio mecanica
Taxa entrada vehicles - qua Is
Impost bens immobles urbans - No domiciliats

04/02/2013
05/04/2013
05/04/2013

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

05/09/2013

Domiciliats, 1 a fraccio
Domiciliats, 2a fraccio
Domiciliats, 3a fraccio
Domiciliats, 4a fraccio
Impost activitats economiques
Taxa recollida escombraries - No domiciliats

05/09/2013
05/09/2013

Domiciliats, 1 a fraccio
Domiciliats, 2a fraccio

RECOLLIDA DE
MOBLES VEILS
I ELECTRODOMESTICS

Final periode
voluntari /
domiciliats

04/04/2013
05/06/2013
05/06/2013
01/03/2013
03/06/2013
02/09/2013
02/12/2013
05/11/2013
01/03/2013
03/06/2013
02/09/2013
02/12/2013
05/11/2013
05/11/2013
01/07/2013
04/11/2013

Cada dilluns,

05/11/2013
01/07/2013
04/11/2013

AMBULANCIA CREU
ROJA MARESME (24 H)

previa trucada a I

93 790 55 60

AJUNTAMENT

93 797 49 00
POLICIA LOCAL

93 797 13 13
TAXIS

93 797 25 04
677 676 289
CREU ROJA ARGENTONA

93 797 16 56
AMBULANCIA

Taxa recollida escombraries comercials

93 757 88 88

05/09/2013

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

904 100 318
FECSA-ENDESA

900 770 077
I/Aiuntament

Arxiu municiDal

L'Alcalde i els regidors

Plaga de I'Esglesia, 4

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

Tel. 93 797 27 32
Bustia del consumidor*

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 1 1 38

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
3a tinenga d'alcaldia, Educacio,
Cultura i Patrimoni.
Montserrat Cervantes
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

Deixalleria

al telefon 93 791 90 84.

93 799 39 51
CEIP BERNAT DE

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

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

Atencio primaria

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

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

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

93 797 21 52

Sant Miquel del Cros.
Susana Lopez

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

93 756 17 13
CEIP AIXERNADOR

de7a20.30h

Humans.

Benestar Social, Sanitat.

93 797 46 10
CEIP ST MIQUEL DEL CROS

Tel. 93 797 17 03

BIBLIOTECA

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'l 1 a 13.30 h.

L

J

ASSESSORAMENT
JURIDIC PER A DONES
93 7974900-Ext. 600

C<xrvtpaKM<x de recoLUda

de jo^utKes McxdaL ^ci^

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

Museu de la Pagesia d'Argentona
Centre cultural de recuperado, conservacio i
difusio del patrimoni etnografic de les eines de
conreu, i dels oficis annexes al mon de la pagesia

Dr
;esia

EXPOSICIO
DE LES EINES DE CONREU

Exposici6 homenatge a Francesc Llad6 i Tubau
Entrada gratui'ta
Inaugurat^d divendres 11 de gener 19,30 hores

Exposicio oberta del 11 al 20 de gener
de16a20h.
Salo de Pedra, baixos ajuntament veil Argentona.

Col-la bora:

amb Miquel Carabano

Programacio de Radio Argentona
DILLUNS
10-13 H. DE TOTS COLORS
_L M.
11 C^
_L_S_
amb
Carabano

13 H. L'INFORMATIU
13.30 H REPOSICIO ENTREVISTES

POLITIQUES*
14 H.
NOTICES EN XARXA
15 H.
L'INFORMATIU
13.30 H. REPOSICIO ENTREVISTES*
16 H.
LA TARDA A CATALUNYA
18 H.
BENJUGAT
19 H.
L'INFORMATIU
19.30 H. REPOSICIO ENTREVISTES*
20 H. NOTXASDENIT

19 H. L'INFORMATIU
19.30 H REPOSICIO ENTREVISTES*

13.30H REPOSICIO ENTREVISTES*
14 H.

NOTICES EN XARXA
I'lkimDH ATM 1
LINrOKMAIIU

on
u
20 H.

rniikin
ad
SOUND rnin
SOUL r\
CLAP

irn
15H.

21 H.

CAN PIXA
L'INFORMATIU

13.30 H REPOSICIO ENTREVISTES*

23 H.

DIMECRES
10-13 H. DE TOTS COLORS
13 H.
L'INFORMATIU
13.30 H REPOSICIO ENTREVISTES*
14 H.
NOTICES EN XARXA
15H.
L'INFORMATIU
13.30 H REPOSICIO ENTREVISTES*
16 H.
LA TARDA A CATALUNYA
21.30 H. VIA VERDA amb Josep Maria Cano 18.30 H ARGENTONA CULTURA 1 DEBAT
23 H. L'INFORMATIU
19 H.
L'INFORMATIU
19.30 H. REPOSICIO ENTREVISTES*
DIMARTS
20 H. HIP-HOP SENSE LIMITS
10-13 H. DE TOTS COLORS
21 H. TEMPS DE JAZZ amb Abel Roges
13 H.
L'INFORMATIU
22 H. AMANECER
13.30H. REPOSICIO ENTREVISTES*
CRISTIANO
14 H. NOTICES EN XARXA
23 H. L'INFORMATIU
15 H. L'INFORMATIU
DIJOUS
13.30 H. REPOSICIO ENTREVISTES*
10-13 H. DE TOTS COLORS
16 H. LA TARDA A CATALUNYA
18 H.
13 H. L'INFORMATIU
LA TERTULIA

LA TARDA A CATALUNYA
EL COR ENS VISITA
L'INFORMATIU
19.30H. REPOSICIO ENTREVISTES*
20 H. THEGOODFATHERSOF
ARGENTONASOUND
21 H. SPACE OF HOUSE
22 H. T1EMP0 DE ALABANZA
23 H. L'INFORMATIU
16 H.

18 H.
19 H.

21 H.
22 H.

DISSAblt
CURTSILLARGS

9H.

11 H.

11-12 amb Albert Espinalt

12 H.
13 H.

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

14 H.

15 H.
16 H.
18 H.
19 H.
- 20 H.

DIVENDRE5
10-13 H. DE TOTS COLORS
1^
to H
n.

I'lNFDPAAATIII
LllirUlxiVlMIIU

13.30 H.

REPOSICIO ENTREVISTES*
14 H.
NOTICES EN XARXA
15 H. L'INFORMATIU
13.30 H. REPOSICIO ENTREVISTES*
16 H.
LA TARDA A CATALUNYA
18 H. TERTULIA POLITICA
19 H. L'INFORMATIU
19.30 H. REPOSICIO ENTREVISTES*
20 H.

HISTORIES amb Silvia Cantos

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

LA SESSIO DE TONI DJ
COR COUNTRY

21 H.
22 H.

HISTORIES amb Silvia Cantos

COR COUNTRY
THEGOODFATHERS(R)
SPACE OF HOUSE (R)
LA SESSIO DE TONI DJ (R)

DIUMENGE
9H.
SARDANES
11 H. EL COR ENS VISITA (R)
11.3011. ARGENTONA CULTURA 1 DEBAT (R)
12 H. EL PLE MUNICIPAL (R)**
16 H. CAN PIXA (R)
20 H. TEMPS DE JAZZ (R)
21 H. HIP-HOP SENSE LIMITS (R)
22 H. SOUND SOUL CAP (R)

Nous emprenedors. Crear el teu propi Hoc de treball
La Capitalitzacio de I'Atur es una mesura de recolzament per

Pagament link (60%): els que realitzin una inversio poden finan-

aquelles persones sense feina interessades en iniciar el seu propi

<^ar-la fins la quantitat maxima del 60% de la prestacio de I'atur

negoci com autonom o com a soci treballador d'una cooperativa

que li resti per percebre. La resta ho rebra mitjan^ant la compen-

o una societat laboral, doncs permet cobrar en un sol pagament

sacio de les quotes mensuals d'autonoms efectivament pagats.

part de I'import pendent de la prestacio per atur.

Pagament link (100%): els homes fins als30 anys i les dones fins

Els requisits que han de complir els perceptors de la prestacio

els 35.Tambe podran acollir-se a aquesta modalitat les persones

contributiva per atur per tal d'acollir-se al pagament unic son els

amb una discapacitat major del 33%.

Jm Carles Codiii

que exposem a continuacio: no haver iniciat I'activitat econbmica

Pagaments mensuals: Els que no realitzin una inversio podran

Sod Director

ni estar d'alta a la Seguretat Social; tenir pendent de rebre com a

destinar el 100% de la seva prestacio a la compensacio de les quo

minim tres mesos de prestacio; no haver-se beneficiat d'un altre

tes mensuals dels autonoms.

pagament unic en els ultims quatre anys anteriors; acreditar I'alta

Per altra banda, els socis treballadors de caracter estable en so-

com autonom estable o la incorporacio com a soci treballador

cietats laborals i cooperatives tenen dues opcions: la primera es

d'una cooperativa o societat laboral; i iniciar I'activitat en el termi

sol-licitar un unic pagament de la quantitat a desemborsar com

ni maxim d'un mes des de la data d'aprovacio del pagament unic.

aportacio de capital social (pero si aquest import fos inferior a la

La sol-licitud del pagament unic ha de realitzar-se al "Servei Public

prestacio pendent de percebre, la resta es podra dedicar a com-

de Treball Estatal" (SEPE), i es pot demanar tant en el moment de

pensar les quotes mensuals dels autonoms.); y la segona es sol-

tramitar la prestacio per atur que es preten capitalitzar, com en

licitar el 100% de la prestacio pendent de cobrament per com-

qualsevol altre moment posterior. Cal remarcar en aquest punt

pensar les quotes mensuals d'autonoms.

que la sol-licitud ha de contenir una membria de I'activitat que

Lobjectiu final es afavorir I'autotreball de les persones que engrei-

es vol realitzar.

xen les Ilistes de I'atur facilitant que, gran part dels diners que te

Els autonoms poden escollir entre tres modalitats a I'hora de sol-

nen pendents de cobrar, es concentrin en un sol pagament que

licitar el pagament unic:

ajudi a la posada en marxa del seu propi negoci.

escodaScodina

c/Doctor Samso, 36 - 08310 Argentona^

Tel. 93 797 40 15-Fax 93 797 40 16i
A DVO CATS

PINEDA - ARGENTONA - CANET DE MAR

www.escoda-codina.esj
info@escoda-codina.esJ

argentona.mobi es una aplicacio mobil, dissenyada per
Joan Gras, amb el suport del Departament de Promocio
Economica de I'Ajuntament d'Argentona, que conte informacio dels comer^os, serveis i agenda d'activitats.
L'aplicacio compta amb un disseny senzill i de facil navegacio per tal d'adaptar-se a tots els dispositius elec
tronics mobils, amb un menu principal que organitza els
comer^os i serveis per categories. A mes, compta amb
una seccio exclusiva d'ofertes i promocions on els establiments poden informar de les seves ultimes novetats,
descomptes o preus especials.

argentona.mobi
comercos i serveis

El departament de comunicacio de I'Ajuntament s'encarregara de I'actualitzacio de I'agenda d'activitats d'aquesta aplicacio. Totes aquelles entitats o associacions inte
ressades en promocionar les seves activitats a traves
d'aquesta plataforma poden enviar la seva informacio a
I'adre^a electronica comunicacio@argentona.cat.
Des de I'adre^a argentona.mobi o be amb el lector de
codi QR s'accedeix automaticament a l'aplicacio.

