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En aquest numero de la revista tambe us oferim temes
mes ludics, i es que tot just acabem d'estrenar I'estiu, i per
aixd trobareu a les pdgines del Cap de Creus un recull
de les principals propostes ludiques per a infants i joves.
Les entitats, associacions i clubs esportius s'han esfor^at
de valent per oferir-nos, un any mes, alternatives un cop

s'han acabat les classes.

Els principals indicadors economics assenyalen que la tf-
mida recuperacid de I'economia catalana s'esta basant
en la demanda exterior neta, motiu pel qual resulta
d'especial interes estudiar la base d'empreses exportadores
catalanes que ho estan fent possible. I es que les xifres

d'exportacid del 2012 (ICEX) mostren que Catalunya lidera
les exportacions amb el 26^6% del total. La segueixen, a
gran distdncia, Madrid, amb el 12%, i Andalusia, amb
I'l 1,3%. Entre les tres comunitats sumen la meitat de les
exportacions de tot I'estat.
Aquesta singularitat ha fet que en aquest numero del Cap
de Creus ens haguem volgutfixar en I'estrategia que han
adoptat d'algunes de les principals empreses exportadores
d'Argentona per tal de superar la situacid econdmica.
La mossegada de la crisi tambe es present en aquest
butlletf, per una banda, amb la informacid que fa referenda
al suport que el consistori ha ofert als afectats per preferents
i obligacions subordinades, i per I'altra, amb notfcia so-
bre la segona recollida extraordindria d'aliments que ha
mobilitzat a Cdritas Parroquial, Creu Roja i I'Ajuntament

d'Argentona.

L'empenta que fa anar cap endavant

Editorial
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PATRONAT LOCAL
DE LA VELLESAf
D'ARGENTONA
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Un any mes estem preparant la/ ji

64a edicio de PHomenatge a la Vellesa
que, com sempre, sera el tercer diumenge del mes de setembre (dia 15).

Us donem les grades per endavant per la vostra coMaboracio per tal que
aquesta diada entranyable tingui el ressd que mereixen els nostres avis i avies.

Podeu fer les vostres aportacions a les entitats segiients:

2ri

Enfilem la
recta final de
la negociacio
que fard
possible que
can Doro

i cal Guardid
passin a ser

municipals,
en el context
d^una operacio

que tambe
fard possible
la promocio
d'habitatge
social al poble.

Velcro. Tambe ens felicitem
per consolidar una progra-
macio estable a La Sala,
enfilem tambe la recta final
de la negociacio que fard
possible que can Doro i cal
Guardid passin a ser muni
cipals, en el context d'una
operacio que tambe fard
possible la promocio
d'habitatge social al poble.
I tot aixd amb una gestio
econdmica que ens ha
permes sanejar els
comptes, incrementar els
recursos destinats a Serveis
Socials i alhora efectuar
inversions per valor d'un
dos milions d'euros,
destinant recursos, entre
d'altres, a I'arranjamentdel
carrers de Les Ginesteres.

Som conscients que sempre
es pot fer mes. Perd encara
ens resten dos anys de
govern i mantenim la il-lusio
per continuar treballant per
Argentona i el benestar dels

argentonins i argentonines.

passat un temps, es
demostren poc viables,
tambe son reflex d'una
bona gestio. Per aixd hem
replantejat canvis de
mobilitat a I'avinguda Puig
i Cadafalch o en el projecte
d'obres del Torrent de la
Salut.La capacitat de didleg
i negociacio d'aquest
govern ha fet possible obrir
vies de consens amb els
afectats per algunes
d'aquestes decisions. I
tambe resoldre I'embolic de
la piscina municipal, o

I'adquisicio i rehabilitacio
de la Casa Puig i
Cadafalch, refer el
desastros projecte heretat

del Pla de Barris de Sant
Miquel del Cros, que molt
aviat adjudicard les obres,
arranjar I'avinguda del
Mediterrani a I vein at del
Cros i diverses voreres al
centre de la vila, i alliberar
de qualsevol compromfs de
futur I'equipament de La

Benvolguts convilatans i
convilatanes;

Aquest juny es compleixen
dos anys de la presa de
possessio del govern que
tine I'honor de presidir. Un
govern que, per la seva
composicio, alguns li

auguraven poc recorregut.
S'equivocaven.
El govern ha treballat de
valent, tot i que es inherent
a la condicio humana
cometre errors. Trobar
solucions per aquelles
decisions que no han estat
prou mesurades o que,

Cart a de I'Alcalde
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Cr^us
Fes-nos arribar les teves cartes
a Radio Argentona o a argentonacomunicacio@argentona.cat.

Recorda: maxim 1.700 cardcters

que s'hagi oblidat o, si mes
no, menystingut, la impor-
tancia a nivell artistic, social

i economic que aquesta ar
tesania va tenir a Catalun-

ya al llarg de quasi tres se-
gles.

La confeccio de les
puntes al coixi avui
en dia es ben viva.
Hi ha nombroses associa-
cions per tot el territori,
museus i coHeccions, dia-
des i trobades, exposicions,
pagines web, blocs, etc.
Moltes de les puntaires de
mes edat varen aprendre

I'ofici en el si de la familia
0de col-legis religiosos.
Pero d'uns anys engd, son
sobretot les associacions i
les persones entregades
que estimen aquesta tradi-
cio les que la mantenen o
fins i tot la tornen a intro-
duir en toilers escolars i als
casals de gent gran. Tam
be alguns homes s'hi inte-
ressen i s'hi posen, amb les
puntes. Es diu que I'activitat
es molt profitosa per a la
salut, per la concentracio i
pel fet d'aprofitar el temps
d'oci en companyonia.
La Col-leccio de puntes
d'Argentona perviu i, incan-
sablement, cerca el seu Hoc
com a actiu que es del ric
patrimoni cultural de la vila.

Siguem-ne conscients.

David Farell i Garrigos
Historiador adscrit al Centre
d'Estudis Argentonins "Jaume Cla-
vell"

(Les puntaires d'Argentona
van celebrar 25 anys el pas
sat 2 de juny amb una tro

bada a la plaga de Vendre
1I'Ajuntament va retre ho-

menatge a Pepi Vila)

cions de la Caixa Laietana,
pero tambe se'n feren al
Salo de pedra. Aquestes
exposicions de puntes van
comptar sovint amb el
complement d'objectes
personals cedits per amics i
coHaboradors de l'associa

cio.

La Trobada o Diada
de les puntaires.

Cada any, des del 1991,
per la festa major de Sant
Domingo (4 d'agost), se
celebra la "Diada de la
puntaire d'Argentona". La
mostra ha passat per dife-
rens espais amb els anys:
la Plaga de vendre, la Plaga
nova, el carrer dels Rosers i
Mn. Cinto Verdaguer. La
celebracio dels 25 anys, pel
2 de juny, ocupard I'espai
original, la Plaga de vendre.
Normalment hi assisteixen
entre 200 i 300 puntaires,
la majoria vingudes del
Maresme i del Valles. Es una
trobada que es fa amb un
gran esforg per part de les
persones que la promouen.

La vdlua de les
puntes al coixi.
Fins fa uns anys, la prdctica
de la punta de coixi ha es
tat considerada tan sols una
manifestacio mes del ric fo
lklore catald, un reducte
d'una manera de fer i viure

ja obsoletes i una artesania
practicada principalment
per dones, d'una certa edat,
amb I'unic objectiu d'omplir
les hores d'oci. A diferen-

cia d'altres paTsos euro-
peus, la manca d'estudis i
treballs academics a casa
nostra a I'entorn d'aquesta
varietat de I'art del textil ha

tingut com a consequencia

puntes al carrer. Poc des-
pres, les puntaires van pas-
sar a treballar al casal d'avis
de I'Ajuntament nou.

La CoHeccio de puntes
"Concepcio More"
La primera coHeccio se si-
tua al petit duplex del ca

rrer Gran num. 44, propie-
tat que era de la mateixa C.
More i que fou cedida pel
seu espos, en Viceng Ball-
bona. Amb unes grans vi-
trines -que encara perviuen-
i unes altres de mes petites
que es van posar a punt, les
puntaires van inaugurar la
coHeccio al cap de poc

temps, al juliol del 1993.
La segona seu de la
coHeccio, per necessitat de
mes espai, va ser al baix del
carrer Llado de Dalt, "al
num. 4., obrint-se a les vi-
sites el matins dels dies fes-
tius. Va ser-hi 10 anys, de

1996 fins 2006.
Semblava una coHeccio iti
nerant, perque en el 2006
es trasllada al carrer Torras
i Bages, tocant amb la Plaga
de Vendre, al local que hi
ha costat de la casa Puig i

Cadafalch. Alii s'hi ha estat
fins l'any passat, quan es
decidi resituar-la al carrer
Llado num. 6, al costat de
la Casa Gotica. La coHeccio
es pot visitor a hores con-
vingudes i els diumenges i
festius pel mati.

Una associacio
ben activa.
L'associacio de puntaires
"Amies de Concepcio More"
va inaugurar fins a 13
exposicions de puntes a

Argentona en 11 anys. Les
mes seguides van tenir Hoc
a I'antiga Sala d'exposi-

Les puntaires
d'Argentona

celebren 25 anys
(1988-2013)

L'any 1988, na Concepcio
More i na Pepi Vila organit-
zaren la primera trobada de

puntaires a Argentona; con-
cretament, a la Plaga de
vendre.
Malauradament, la Con
cepcio va morir l'any 1992
i aquest fet va marcar molt
al grup que aleshores ani-
mava els boixets, de mane-
ra que de seguida es van
fer esforgos per tal de crear
una coHeccio "in memo-
riam" i donar continuTtat a
I'activitat de les puntes.
En aquells primers anys de
finals dels 80, les puntaires
argentonines s'encabiren al
costat de Cal Guardia, a la
casa que donava exacta-
ment al davant de les esca-
letes de la Font de Sant
Domingo. Pero podrfem dir

que aquesta etapa mes re
cent de les puntaires va co-
mengar el 1990, quan, tot
just inaugurat el casal
d'avis, la Rosa Llado va
comengar a ensenyar a fer
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no era mai per a tothom
igual. Ens feia fer exercicis
especials per als nostres
genolls, per a les cervicals,
per als peus... Estava a I co-
rrent de les nostres preocu-
pacions i de les nostres ale-
gries. No s'oblidava mai de

preguntar-nos com estava
el pare, o el fill, o la feina,
o les lumbars...
La Carolina ens ha ensen-
yat que en el ioga hem de
treballar al maxim de les
nostres possibilitats, sense
forgar res, pero, ja que no
hem de competir amb nin-
gu sino amb nosaltres ma-
teixos. Ens ha ensenyattam-
be que cal buscar sempre
el costat positiu de les co
ses. I que, malgrat les difi
cultats i I'esforg, cal somriu

re.
Aquesta Iligo, que va molt
mes enlla de la classe de
ioga, la Carolina ens I'ha
ensenyada amb la seva
propia vida. I per aixo con-
tinuarem esforgant-nos per
somriure a les positures mes

dificils que ens plantegi el
nostre dia a dia.
Moltes grades per tot, Ca
rolina!

M. Roser Trilla Pruja

En record a

Carolina Tapias

Sovint, a classe de ioga la
Carolina ens feia fer posi-
tures que, malgrat que
quan les feia ella sembla-
ven molt facils, a la majo-
ria de nosaltres ens costa-
ven de fer: la cama aqui, el
brag alia, I'equilibri... Quan
finalment aconseguiem de
fer alguna cosa que llunya-
nament s'assemblava al
que ella ens havia ensen-
yat, la nostra cara palesava
la dificultat de I'exercici. Es
llavors que la Carolina deia:
"Somrient a la positura". I,
efectivament, ens arrenca-

va un somriure.
El que ens deia, de fet, era:
"Aixo et costa, d'acord";
"t'hi has d'esforgar,
d'acord"... "Pero, malgrat
les dificultats i I'esforg,

somriu".
La Carolina ha estat profes-
sora de ioga durant mes de
30 anys. Per les seves clas
ses hi hem passat moltes
persones diverses. Algunes
han acabat seguint les se
ves passes com a professo-
res de ioga; d'altres, mes o

menys constants, mes o
menys agils o flexibles, hem
seguit fidelment les seves
classes, perque sabiem que
ens feien be. Sense por
d'equivocar-nos, podem dir
que la nostra vida, la nos
tra qualitat de vida, ha es
tat millor grades a la Caro
lina:
Hem tingut menys mals
d'esquena, els parts dels
nostres fills han estat mes
facils, hem apres a relaxar-
nos... I, amb mes o menys
exit segons els casos, hem
apres a enfocar la vida
d'una altra manera.
La Carolina ens tradava a
cadascun de nosaltres de
manera diferent. La classe

calidad/precio nos ofrecia
(actualmente, tenemos los
contenedores mas cocham-
brosos del pueblo y una fal-

ta de higiene absoluta); la
gestorfa (la propia Asocia-
cion de Vecinos haciamos
este servicio, ahora, en plus

de una "mayor transparen-
cia", se externaliza). 2Tan
diffcil es darse cuenta de
todo ello? 2A caso esta jus-
tificado el incremento de las
cuotas?
Por otro lado, cabe decir

tambien que tenemos unos
servicios de limpieza inexis-
tentes, si los vecinos de Can

Cabot no vemos esto, no
quiero imaginar los jardines
de sus casas; tenemos tam
bien unas zonas verdes ce-
didas al consistorio, las cua
les estan, eufenmsticamen-
te hablando, dejadas por la
madre naturaleza; las ace-
ras 2que aceras?,
faltan baldosasyson intran-
sitables; el canon mfnimo
por la "gestion" del agua

2por que? 2a caso nos arre-
glan lastuberias?; ilumina-
do de las calles (sobra opi-
nar). 2Que es lo que esta
ocurriendo?
iRequerimos de personal
permanente encargado de
estas tareas! iResulta mas
beneficioso, esta compro-

bado!

Jose Luis Blanco

iUrbanizacion
abandonada!

Me gustarfa haceros saber
a todos mis conciudadanos
de Argentona, especial-
mente al consistorio, el es-
tado decadente en que se
encuentra la Urbanizacion
de Can Cabot.
Como probablemente sa-
bran, Can Cabot se auto-
gestiona aparte debido a
que el Ayuntamiento no nos
presta ningun servicio, so-
lamente, el cobro del IBI y

el ITMV.
Pues bien, existe una cuota
vecinal por esa autogestion
y si retrocedieramos 10
anos atras, uno ve actual-
mente notables cambios en
las instalaciones y servicios,
pero no a mejor, sino a
peor. Mientras la calidad de
los servicios mengua, las
cuotas, sin embargo, au-
mentan. Ello es debido a la
excesiva y caprichosa exter-
nalizacion de todo tipo de
servicios de los cuales pres-

cindimos, entre otros, se
podrian citar: servicios jurf-

dicos (honorarios fijos sin
sentido y desmesurados
Zacaso cada mes hay plei-
tos?), la cesion de la ges-
tion de basuras al Ayunta
miento lo cual ha encareci-
do el servicio prestado, an
tes contratabamos a la em-
presa privada que mejor

CARTES DELS LECTORSi    it
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Dimart

rgdnica i EnvasosDilluns

L'Oficina d'lnformacio Ambiental informa que del 24
de juny al 30 de setembre, ambdos dies inclosos, els
dilluns hi haurd una recollida extraordindria de materia

orgdnica.
Aquesta recollida coincidird amb la recollida dels
envasos, aixi que caldrd deixar els dos residus alhora,
en I'horari habitual, de 8 a 10 del vespre. L'orgdnica
sempre haurd de dipositar-se obligatdriament en una
bossa tancada i dins del cubell.
Aquells veins que no en tinguin, poden soHicitar-lo
gratuTtamenta I'Oficina d'lnformacio Ambiental. La res-
ta de dies es mantindrd el mateix calendari de recollida.
El calendari d'estiu de la recollida porta a porta queda
de la seguent manera:

•JM

irf.

Instantdnia de l'incendi dels pallers de can Camps i text manuscrit del
mateix fotograf. Arxiu i foto de I'Alfons Guell i Serra. Aquesta quadre ha
estat mes de 50 anys penjat al seu despatx.

1950, tambe fixa la data en

el dia 26 i s'esplaia dient
que I'origen va ser un glo-
bus que va caure al vol-

tant de les 10 h de la nit i
destaca que hi va anar tot
el poble, cosa que diu que
els altres diaris obviaven i

diu que tambe hi havia la
coldnia i els bombers de
Mataro i Granollers, a mes

de la Gudrdia Civil.
Quan semblava que tot
acabaria aqui, el Dicciona-
ri Enciclopedic d'Argentona,
d'en Josep Llado i Pascual,
editat recentment pel Cen
tre d'Estudis Argentonins,
ens dona una nova data,
datant-lo a I'estiu de 1949,
sense esmentar la font de
la informacio.
Reflexionant amb totes
aquestes dates, horn pot
pensar que es pot tractar de
diversos incendis, pero els
testimonis orals que he po-
gut consultar i tambe la pre-
msa, ningu en fa esment de
cap altra i fins i tot coinci-
deixen en els details del glo-
bus aerostatic i de I'hora de
l'incendi. L'Alfons ens va
deixar el 6 d'agost de I'any
passat i a la seva memoria
i per la constdncia d'aquest
succes que ens deixa foto-
grafiat trobo adient aclarir
aquest fet, 63 anys despres,
mitjangant aquestes ratlles.

Pep Padros i Marfany.

L'incendi dels
Pallers de can
Camps. 26/07/1950.
L'Alfons tenia rao.

Enguany, amb la represa

del Festival de fotografia
Alfons Guell i Serra, pel
Grup de Fotografia d'Ar-
gentona, m'ha vingut a la
memdria el tema dels pa
llers de can Camps i de
l'incendi que va tenir Hoc en

aquest espai i que sotrague-
jd tot Argentona.
Tot va venir quan amb la

publicacio del Ilibre "Argen
tona, histdria i records"a
I'agost de 1990 d'en Jau-
me Clavell, hi havia un es-
crit i la foto que en "Fonsu"

havia fet i la datava el 5
d'agost de 1940, en canvi
I'Alfons I'havia datat el 26

de juliol de 1950, vaig in-
tentar aclarir-ho pero tots
dos n'estaven convenguts de
que la seva era la bona.
Despres d'una llarga inves-
tigacio, he constatat que
evidentment, el fotdgraf
donava la data correcta, ja
que el diari "La Vanguardia"

situa l'incendi el 31 de ju
liol de \ 950, en I'edicio del
02/08/1950. "El diariode
Mataro" del 05/08/1950,
coincideix tambe amb la
mateixa data. Finalment,
"Argentona, Boletin de in-

formacion local" del 20/08/

CARTES DELS LECTORS
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La primera setmana de juny, la pla^a de I'Esglesia es va convertir en el plato del programa de tardes de TV3, Divendres.

L'espai va donar a coneixer alguns indrets, tradicions i singularitats de la vila.

El programa Divendres fa parada a Argentona

Una temporada
desigual

La temporada de musica,
teatre i dansa d'enguany es
va tancar el dissabte 1 de
juny amb un concert de
I'Argentona Big Band. Una
formacio tradicional que in-
terpreta temes de swing,
funcky, latin, soul... una
banda que sorgeix de la
idea de reunir musica
d'Argentona i d'arreu per
fer mes ric el panorama
musical de la vila.
El regidor de Cultura, Angel
Puig, "ha estat una tempo
rada desigual i fluixa a nivell

de participacio de public tot
i ser de molt bona qualitat".
En aquesta edicio es va
haver d'anuHar, per motius
de salut, la representacio de
I'obra "Una Jornada parti
cular" de la companyia va-
lenciana La Pavana. La res-
ta de muntatges es van fer
amb normalitat pero amb
public molt desigual.

Genera I itat de Catalunya.
L'equip de govern ha obert

una via de didleg amb
I'Associacio de veins de Les
Ginesteres per tal de defi-
nir i prioritzar les inter-
vencions a una de les zones
del municipi que ha arros-
segat als darrers anys un
deficit d'inversions en via
publica.

o Merce Rodoreda, s'iniciTn
a la tardor d'aquest any i
es prolongaran entre tres i

quatre setmanes.
La intervencio compta amb
un pressupost superior als
100.000 euros i forma part
del programa de reurbanit-
zacio de diversos carrers de

la vila inclds al PUOSC (Pla
unic d'obres i serveis) de la

L'Ajuntament d'Argentona

posara en marxa aquest
any un pla per millorar
I'estat del paviment dels
carrers de la urbanitzacio
de Les Ginesteres.
Aquesta actuacio integral
permetrd la rehabilitacio
d'aquelles vies i carrers mes

degradats pel pas del
temps. L'obra consistira
principalment en substituir
I'asfalt desgastat per un nou
paviment mes adient.
Tambe es tindrd en compte
I'us de materials que
assegurin una major
durabilitat i resistencia a les
inclemencies meteorolo-

giques.
La previsio es que les obres,
que afectaran als carrers
principals de la urbanit
zacio, com I'Avinguda de
les Corts Catalanes, Joan
Maragall, Carles Pi i Sunyer

100.000 euros pels carrers
de Les Ginesteres

COSES DE LA VILA
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altres. El programa va comptar amb un concert de Prima-
vera per la pau, una xerrada de Tortell Poltrona sobre els
20 anys de Pallassos sense Fronteres, la celebracio
de les 12 Hores i una fira d'entitats.

Del 2 al 5 de juny va tenir Hoc la celebracio del primer
Cap de setmana per la Solidaritat. La iniciativa pretenia
donar a coneixer les entitats i associacions del municipi
que treballen en I'dmbit de la cooperacio i I'ajuda als

Argentona celebra el primer cap de setmana per la Solidaritat

mocio de la CUP sol-licitant
un pla general de mobilitat
despres de la controversia
generada pel canvi de sentit
de circulacio a un tram de
I'avinguda Puig i Cada-
falch. Diversos grups van
alertar dels perjudicis que
aquesta mesura ha provo-
cat en els comergos i I'aug-
ment del transit en un carrer
sensible com el Bernat de
Riudemeia. El regidor
d'urbanisme, obres i
habitatge, Pere Mora, va
considerar que la mocio era
inoportuna perque en
aquests moments I'Ajunta

ment estd consensuant una
solucio amb els comergos i
va subratllar que I'aprova-
cio de la mocio condicio-
naria la negociacio.

Policia Local vanrectificar de
forma parcial.
La rectificacio deixava la
circulacio igual perd amb la
diferencia que el transit
s'obre en horari de matins.
La polemica va arribar al Pie
del 3 de juny on el govern,
amb el vot de qualitat de
I'alcalde, va desestimar la

nar el transit dels voltants de
la plaga Nova i pacificar
aquest punt neuralgic, va
ser rebut pels ciutadans
amb forga polemica. Prova
d'aixd, es que es va impul-
sar una recollida de firmes
en contra d'aquest canvi en
la circulacio i, de forma
paraNela, I'Ajuntament i la

L'l de maig, el tram de
I'Avinguda Puig i Cada-
falch, entre els carrers
Bernat de Riudemeia i Jacint
Verdaguer, va canviar el
sentit de circulacio de
vehicles. El canvi tarn be va
ampliar la zona de terrasses
ocupant un tram de la
calgada que fins aleshores

era per aparcament i va
canviar la zona de carrega
i descdrrega. Les vies
alternatives eren els carrers
Jacint Verdaguer-Doctor
Samso per al vehicles que
volien accedir a la plaga
Nova i el carrer Gran o el
carrer Joan XXIII-General
Llauder per anar a la zona
nord del municipi.
Aquest canvi, impulsat amb
Pobjectiu de descongestio-

Canvi de circulacid polemic al centre de la vila

COSES DE LA VILA
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terres a La Feu no ha de
suposar un cost afegit per
als promotors. "Aixo es di-
ficil perque la Feu te un
acces complicat i aixo
encareix el proces'V expli-

ca Mora.
Per poder restaurar la pe
drera de La Feu calen
300.000 metres cubics de
terres. Es calcula que el
volum que s'extraurd de
Mataro sera de prop de
dos-cents mil metres
cubics. En cas que
s'aconsegueixi I'acord, el

proces de restauracio
suposara un nou anar i ve-
nir de camions per zones
habitades d'Argentona. El
regidor d'urbanisme enten
que aquest fet suposara
molesties als veins pero
tambe els recorda que,
aquest cop, la duracio dels
treballs tindra una duracio
limitada en el temps.

s'avingui a abocar la terra
que^iaura d'extraure perfer
I'aparcament del centre co-
mercial, a la pedrera de La
Feu. El regidor d'urba-
nisme, Pere Mora (Argen-
cat), reconeix que I'operacio
no es facil ja que I'inici de

les obres encara esta
pendent d'alguns tramits i,
a mes, el trasllat de les

I'Ajuntament que, tot i no
tenir competencies en
aquest tipus d'explota-
cions, treballa per posar
d'acord a propietaris,
llogaters, administracio i,
tambe, als promotors del
Corte Ingles que s'ha de
construir a la ciutat de
Mataro. L'objectiu del con-
sistori es que la promotora

•" .̂.^a^^^^ t^^tF -. • ^
U^*,

La Direccio General de

Qualitat Ambiental del
Departament de Territori i

Sostenibilitat de la Gene
ra I itat de Catalunya va no-

tificar al maig a I'Ajunta
ment d'Argentona I'inici
d'un expedient d'execucio
subsididria per a la restau
racio del terreny afectat per
I'activitat extractiva a la pe
drera de La Feu. La decisio
d'aquest organisme fixa
que, en primer Hoc, es
procedird a la incautacio de

la fianga dipositada pel
propietaris. A la notificacio
tambe es recorda que
legalment es pot procedir a
I'execucio forgosa de
mesures de proteccio del
medi ambient i que les
despeses que se'n derivin
aniran a cdrrec del titular de

I'explotacio.
Davant de I'anunci el pri
mer a moure fitxa ha estat

Un pas mes per a la restauracio de la pedrera de la Feu

regard de la redaccio del
projecte i que tindrd un cost
maxim de 18.000 euros.
L'obra consistird en una

rehabilitacio integral de les
antigues instaHacions per
tal d'adequar-les a les
noves necessitats i fer-les
mes funcionals.
El projecte donard resposta
tambe a la voluntat de
I'Ajuntament d'incorporar
criteris mediambientals i de
sostenibilitat a I'equipa-
ment, amb la implantacio
de sistemes de depuracio
per electrdlisi salina, en
comptes dels tradicionals de
clor, i la instal-lacio d'equips
ener-getics que apostin per
les fonts d'energia renova-
bles.

nova piscina. En aquesta
trobada es va confirmar que
la Diputacio tambe accepta
el compromfs de finangar la
contractacio de I'equip

d'arquitectura que s'encar-

de I'Ajuntament van reunir-
se amb responsables del
servei d'esports de la
Diputacio de Barcelona per
abordar els details de la
redaccio del projecte de la

En el darrer numero de la
revista municipal es recollia
la informacio sobre la
subvencio de 507.378
euros que la Diputacio de
Barcelona destinard a les
obres de reconstruccio i
rehabilitacio de la piscina
d'Argentona. Aquesta
injeccio de diners, que
arribard en els exercicis del

2013 i del 2014, no es
I'unica aportacio que I'ens
supracomarcal destinara al
futur equipament. A finals
de maig, una delegacio de
I'Ajuntament d'Argentona,
formada pel regidor de
Sostenibilitat i Urbanisme,
Pere Mora, la regidora
d'Esports, Montserrat Cer
vantes, i un grup de teenies

La restauracio de la piscina obte mes ajudes

COSES DE LA VILA
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13h i de 15h a 17h amb
servei de menjador i perma

nencies
Mes informacio a 93 757 12 93

^ Casal d'Estiu Francesc

Burniol2013
Del 25 de juny al 26 de
juliol i del 26 d'agost al 6
de setembre

De9hal3hidel5hal7h
amb possibilitat de perma.-
nencies mati i tarda
Mes informacio
www.ampaburniol.argentonaentitats.com

sf: Taller de Cerdmica
del Museu del Cdntir
Del 25 de juny al 22 de
juliol
Infants de 3 a 12 anys, de

dilluns a divendres de 9h a
13h
Per adults, dimarts i dijous

de lOh a 13h i de 15h a
22h
Mes informacio a
www.museucantir.org

3|c Escola Bernat
de Riudemeia
Del 25 de juny al 26 de
juliol
De P3 fins a sise de primaria

Organitza Ganyotes
Per mes informacio:
argentonampp@yahoo.es

^ Casal d'estiu Les
Fonts

Del 25 de juny al 26 de
juliol
De P3 fins a sise
Activitats esportives de 9h a

^Campus d'Eftiu
del FC Argentona
Del 25 de juny al 26 de
juliol
De9hal3hidel5hal8h
Mes informacio
www.fcargentona.com

^17e Campus
de Basquet
Del 25 de juny al 19 de
juliol
Dirigit a nens i nenes
nascuts entre 1997 i 2005
I tarn be, 4t Baby Campus
CB Argentona per a nascuts

entre el 2006 i el 2010
Per mes informacio
www.cbargentona.com

^Argentona Bocs
Summer Camp 2013
Del 25 de juny
al 19 de juliol
De9ha 13h
A partir de 6 anys
Per mes informacio
www.argentonabocs.com

^5e Campus d'Estiu
de Futbol Sala
Del 25 de juny al 26 de
juliol
Per a nens i nenes d'entre 6

i 12 anys
De9hal3hidel5hal7h
amb possibilitat de perma

nenciesy
Mes informacio a
campusfs.argentona@gmail.com

^Curs intensiu
de patinatge
A partir de 7 anys
De9ha 13h
Mes informacio a
www.paargentona.blogspot.com

* Casal d'Estiu Xip-Xap
2013
Del 25 de juny
al 19 de juliol
De lOh a 13h i de 16h a
19h
Per a nens i nenes de P3 fins

a I'ESO
Mes informacio a
www.centreparroquial.es

^|C SuperVacances i
Summertime at the

Casino
Del 25 de juny
al 26 de juliol
Per a nens i nenes d'entre 3

i 15 anys i per a nens i ne
nes de 4 a 12 anys,

respectivament
Mes informacio a
www.casinoargentona.com

3|C Curset Poliesportiu
de I'Ajuntament
d'Argentona

Del 25 de juny
al 22 de juliol
a TIES Argentona

De9ha 13h
Dirigit a tots els nens i ne

nes que estiguin cursant
primdria.
Mes informacio a
www.argentona.cat

5fc Casal d'Estiu Centre
Infantil I'Esquirol
Del 25 de juny
al 19de juliol
Per a nens i nenes de P3 fins
a sise de primdria

De dilluns a divendres de 9h
a 14h
Mes informacio a
I'Oficina del Pla de Barri

Entitats i clubs farceixen I'estiu
de propostes per als mes joves
Quan s'acabi el curs 2012-2013, els nens i nenes d'Argentona tenen un gran ventall de possibilitats per
divertir-se i formar-se durant els mesos d'estiu. El Cap de Creus ha fet un recull de les propostes que
ofereixen entitats, clubs esportius, escoles, administracions i associacions pels darrers dies de juny i tot
el mes de juliol: esports, arts pldstiques, muntanya, joes, angles, toilers, sortides i molta diversio...
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El Centre Obert d'Argentona, amb la
col-laboracio de I'empresa Curecan, ha

ofert, aquest curs, una iniciativa pionera
en I'dmbit de I'educacio. Es tracta de 13
sessions d'intervencio educativa amb
gossos per poder treballar aspectes
d'habilitats personals i socials com ara
I'afectivitat, I'autocontrol, la psico-
motricitat, I'empatia, el treball en grup i

les relacions, etc.

El Centre Obert inicia un projecte pioner

terme joes amb element re-
ciclats, tastet de fruites, con-
tacontes, una actuacio amb

la companyia Paparra, un
circuit de bicicletes i un in-
flable sobre reciclatge, en-
tre d'altres.

plasmacio festiva de tota la
tasca pedagogica que des-
envolupen les escoles del
municipi durant tot el curs.
Enguany es va celebrar el
dissabte 4 de maig a la Font

Picant on es van portar a

I es que la comunitat edu-
cativa del municipi treballa
perque els seus alumnes si-
guin persones adultes amb
valors de respecte pel medi
ambient. La segona festa de
les Escoles Verdes es una

L'escola bressol municipal El
Bosquet va ser reconeguda
amb un accessit a la fira Bio-
Cultura que es va celebrar
a Barcelona a primers de

maig.
La distincio s'emmarca en el

Premi Escola, Agricultura i
Alimentacio Ecoldgica, im-
pulsat per la Generalitat de

Catalunya conjuntament
amb I'Associacio Vida Sana,
i que compta amb la
coHaboracio de I'Editorial

Grao.
La convocatoria portava per
titol L'Hort Escolar: Tradicio
i Cultura cap a una Alimen

tacio Sana i Saludable i el
centre El Bosquet d'Argen-
tona hi va participar amb un
projecte elaborat per la co-
missio d'escola verda que
formen les mestres Mario-
na Belando, Nieves Jimenez

i Nuria Mir.
En aquesta Knia, El Bosquet
tambe ha elaborat un pro

jecte per tal que I'AMPA el
presenti a les Beques Casa-

demont titulat EI Cistell del
Sentits. Aquest treball re-
flexa la feina que es fa a
I'escola amb els tastets de
fruites i els toilers de cuina

ecoldgica.

Segona edicio de la festa Escoles Verdes i
premi per I'hort escolar d'EI Bosquet

% EDUCACIO
m
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Alejandro Laquidain, gerent de I'empresa Encajes Lakidain (Foto: MRM)

"Nosaltres no demanem
produccions prou grans que

ens permetin aconseguir
bons preus en aquell
industria. Per aixo hem
decidit apostar per la pro
duccio propia, ara el 97%
del nostre cataleg esta fet a
la planta d'Argentona".
Una mica mes a prop del

mercats a paTsos que tenen
una mentalitat mes propera
a la nostra.
Ara mateix Fran^a i Italia
son els nostres principals
mercats". Per altra banda,
Laquidain assegura que la

Xina "ja no atractiva" com
a centre de produccio per a

empreses mitjanes i petites.

estrategia de reaccio. "En-
cara que no ho sembli el
mon del textil esta molt Iligat
a la construccio. A cada pis
hi trobem una mitjana de
120 quilos de roba. Es
evident que la punxada de

la bombolla immobiliaria
tambe ens havia d'afectar",
explica.
Amb I'objectiu de parar el
cop I'empresa va comen^ar
a potenciar l'exportacio.
L'any passat va incrementar
un 30% la venda a I'exterior
i a hores d'ara ja exporta
la meitat de la produccio.
No obstant, Alejandro

Laquidain tambe explica
que per una empresa de
mida mitjana com la seva
els mercats i centres de
produccio a paTsos asiatics

no son tan atractius com es
creu. "Nosaltres busquem

Alejandro Laquidain rep el
CdC a la seu de I'empresa
al polfgon del Cros. Enca-
jes Lakidain forma part d'un
grup d'empreses de diver-
sos ambits com els serveis,

la immobiliaria o la
geriatria, a mes de diferents
empreses textils. La fdbrica
que el grup te a Argentona
es dedica a la produccio de
puntes. Laquidain es el fill
del creador de I'empresa,
d'origen navarres, i pot par-
lar amb la perspectiva de

qui ha viscut diverses
transformacions del mon
textil, a mes, actualment
ostenta el cdrrec de la
presidencia del Consejo

Intertextil Espahol (CIE).
La seva experiencia va fer

que el 2007 ja s'adones de
I'arribada de la crisi i
pogues  avan^ar  una

Estirant del carro
L'exportacio estd permeten a les empreses argentonins veure el futur amb optimisme.

Ens fixem en Lakiadin, HPE, Velcro i Camisetas.info
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Judith Vich, responsable de comunicacio de Velcro (Foto: MRM)Anna Sitjar prepara I'entrada de HPE a sud-am^rica (Foto: MRM)

vendes on line ja li suposen
el 70% del total, principal-
ment a I'exterior i la seva
voluntat es creixer en
aquesta direccio. De fet, en
aquests moments les seves
peces es poden trobar al
mercat frances, belga i
italia. Abans que acabi I'any
volen aterrar a Portugal i
Holanda, mentre que

I'objectiu del 2014 sera el
mercat alemany.

Un altre exemple de
creixement exterior es la
companyia Camisetas.info
que ha situat el seu centre
de produccio a Argentona
on dona feina a prop de

trenta persones. Aquesta
empresa, especialitzada en
el sector de la personalit-

zacio del textil des del 1981,
ha trobat a internet I'eina
perfecta per internacionalit-
zar-se i resistir la crisi. Les

emprar per introduir-se ara
a sud-america. Han de de-
cidir quin sera el pais que
els servira de porta
d'entrada i cercar personal
del territori que els ajudi a
fer contactes. Tot i que son
una empresa petita, pel que
fa a nivells de facturacio, es
mostren molt optimistes de
cara al futur. Per a ells el

negoci nomes segueix una
linia ascendent.
El cas de VELCRO encara es
mes rotund. Les xifres
d'aquesta multinacional a
nivell de facturacio i de
presencia a I'exterior no
tenen competencia. De fet,
I'any passat van assolir un
record de facturacio.
Segons Judith Vich, respon-
sable de comunicacio,
I'empresa esta recollint els
fruits d'una reconversio in-
terna que va dur a terme fa
uns anys i que ha suposat
canvis a nivell d'imatge
pero, tambe, a nivell de
mentalitat empresarial.
Aquesta renovacio interna i
l'aposta inequivoca per a la
investigacio ha comportat
que I'empresa continuT
liderant el seu sector i que

ja es plantegi la fabricacio
total de productes, superant
d'aquesta manera Factual
filosofia de crear compo
nents per a altres empreses.
productes de dalt a baix.

Cros hi trobem la seu d'HPE
Pressure & Vacuum Techno
logy, una empresa familiar
amb una trajectoria
molt similar a Lakidain.
L'actual directora gerent es

Anna Sitjar, filla del creador
del negoci i responsable del
tomb cap a I'exterior. Sitjar
tambe ha arribat a la
conclusio que treballar amb
la Xina ja noes tant
avantatjos. "La seva cultura
de treball es molt diferent a
la nostra", explica, "i, per
altra banda, no podem re-
nunciar a la qualitat", re-

mata. La seva empresa
desenvolupa tecnologia del
buit i la pressio.
Els seus clients son altres
empreses i el millor sistema
per captarlos ha estat la
participacio en fires
sectorials de referenda. Tot

i que tenen presencia a
trenta paisos de tot el mon
el seu principal mercat es la

veTna Franga. L'aposta per
aquest pais els suposa
comptar amb la figura d'un
comercial autocton a qui
s'encarrega la consolidacio
de les relacions comercials.
"Amb aquest professional

aconseguim un tracte
proxim i un temps de
resposta rapid que els nos-
tres clients valoren molt".
Aquesta mateixa estrategia
es la que I'empresa vol

nREPORTATGE
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L'Argentona Cor

de Gospel actua
a la Sala

El 26 de maig, I'Argentona
Cor de Gospel va actuar a
la Sala i va aconseguir
omplir una entrada de 325

persones. Aquest grup mu
sical, dirigit per Georgina
Blanch, assaja un cop per
setmana a I Salo de Pedra i
acull persones de totes les
edats amb I'unic denomina-
dor comu de ser amants de
la musica i la veu. El proper
mes d'agost, I'Argentona
Cor de Gospel actuara a la
festa major d'Orrius i te
altres "bolos" programats.

La segona
petita romeria
d^Argentona

La forta pluja del dissabte
8 de juny no va impedir que
els membres del Grup de
Sevillanes amics d'Argento
na arribessin a I'Esglesia
per celebrar la missa
rociera. Despres de la missa
es van bailor sevillanes a la
plaga Nova i es va iniciar el

cami fins a Can Raimf on
es va plantar el camp base.
Alia es va passar la nit i
diumenge 9 de juny es va
fer un "potaje" rociero on
van participar una seixan-
tena de persones.

I'inspector en cap de la
Policia Local d'Argentona, el

cap dels serveis operatius i
el d'atencio al ciutada, a
mes de I'inspector en cap i
el cap de Seguretat
Ciutadana del cos de
Mossos d'Esquadra de

Mataro.

i els Mossos d'Esquadra. La
Junta Local de Seguretat es
reuneix una vegada a I'any
de manera ordinaria i en
aquells casos d'urgencia o
davant esdeveniments que
ho aixf requereixin. Aquest
organisme el composen
I'alcalde d'Argentona,

El conjunt de delictes a
Argentona es va reduir en
un 4,9% al 2012 en relacio

a I'any anterior, segons
s'extreu de I'informe
presentat al mes de maig a
la Junta Local de Seguretat.
L'any passat es van registrar
un 5,5% menys de
denuncies penals i el
conjunt de faltes tambe es
va reduir en un 6,6%.
Tambe han disminuTt en un
5% els robatoris amb for^a,
dades que confirmen la

millora de la situacio en
materia de seguretat a
Argentona. Aquest balan^
es resultat de la tasca de
prevencio, col-laboracio i
cooperacio que realitzen
conjuntament els cossos de

la Policia Local d'Argentona

Argentona, un 5% mes segura

d'excedents de la Unio Eu-
ropea s'estd endarrerint.

Dels 280.000 quilos de
productes que omplen els
seus prestatges, cada dia
se'n reparteixen uns 25.000

quilos a 730 entitats
benefiques que donen

servei a 300.000 persones,
una xifra que s'ha triplicat

en els darrers cine anys.

conscienciar els ciutadans i
les administracions de la
importancia de carregar els
magatzems per garantir el
repartiment durant el
periode estival. Actualment,
les prestatgeries estan
buides, amb unes existen-
cies de nomes 280.000
quilos, ja que la demanda
ha augmentat i I'arribada

L'Ajuntament d'Argentona,
amb la coHaboracio de

Caritas i Creu Roja, va
organitzar una recollida
d'aliments extraordindria
durant el mes de maig. Els
punts de recollida van ser
els edificis municipals com
el mateix Ajuntament, la
Policia Local, I'Oficina del
Pla de Barri o I'antiga
fabrica Velcro. Els aliments
com la Net, les galetes, les
conserves i els llegums son
els que es demanen per la
seva facil conservacio i
manipulacio.
La proposta va coincidir
amb I'inici de la campanya
impulsada per la Federacio
de Banes d'Aliments de
Catalunya: "La fam no fa

vacances".
L'objectiu de la iniciativa es
poder afrontar I'estiu i

Recollida extraordindria d'aliments

COSES DE LA VILA
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En marxa el

Premi Burriac

L'Ajuntament d'Argentona
ha convocatel Premi Burriac
2013, certamen bianual
que promou I'estudi i la
recerca histdrica i social so-
bre Argentona. Podran op-
tar al premi aquells treballs
d'investigacio en el camp de
la histdria, sociologia,
antropologia, patrimoni cul-
tural i artistic o de les
ciencies socials, que tinguin

per objecte principal la vila
d'Argentona. La dotacio del
premi es de 2.000 euros, a
mes de I'edicio de I'obra
premiada. Podeu consultar
les bases senceres a
www.argentona.cat. El
termini d'admissio d'origi-

nals anird del 2 al 16 de
desembre.

diversitat sensorial no sigui
un obstacle per aprendre".
Argentona s'ha incorporat

com a 23e museu que
inclou una seccio de
continguts amb informacio
amb braille.

El director del Museu del
Cdntir, Oriol Calvo, va des-
tacar que "a traves del tacte,
els cdntirs poden explicar
moltes coses; no ha estat un
repte fdcil perd es una gran
noticia treballar perque la

La nova seccio del Museu

del Cdntir es troba al
vestibul de I'equipament
cultural i ha rebut el nom
de "La mirada tdctil". Es
tracta d'un projecte
impulsat per la Diputacio de
Barcelona que fomenta
I'accessibilitat a continguts
especialment adaptats i
dissenyats per a aquells

visitants que presenten

algun tipus de dificultat vi
sual, ceguesa o mobilitat
reduida.
La inauguracio es va fer el

15 de maig aprofitant la
celebracio del Dia Interna-
cional dels Museus quan el
museu va celebrar jornades

de portes obertes.

El Museu del Cantir inaugura
La mirada tdctil

Vilassar de Mar i de Dalt i
Argentona. El concurs va
rebre 110 imatges que es
van poder veure a Argen
tona fins al 7 de juny. El jurat
format pels fotdgrafs Esteve
Vizarro, Quim Palacios i
Mike Gavin van donar el
primer premi de la cate-

goria A (de 12 a 17 anys) a
Ester Cisa Bonamusa per
I'obra "No sempre s'ha de
tocar de peus a terra", el
segon per Ferran Solanes
Vilanova per "Camuflatge"
i una mencio especial per
I'argentonina Andrea Perez
per "Silueta". En la
categoria B, de 18 a 30
anys, la guanyadora va ser

Edna
Lluis Aniceto per "Instant",
Marta Alsina Valverde va
quedar segona amb "El
bassal" i la mencio especial
tambe va recaure en un
argentoni, I'Adrid Calvo
Catald amb "Atemorit".

indrets del municipi.

Tambe en I'dm bit fotografic,
el Casal de Joves d'Argen
tona va acollir, el 24 de
maig, I'entrega de premis
del XX Concurs de Foto
grafia Jove organitzat per
Cabrera de Mar, Cabrils,
Orrius, Premid de Dalt,

grafia per fer possible
aquest reconeixement al seu
pare. Despres de la desco
berta de la placa, es van fer
visites guiades a I'estudi de
revelat i arxiu del fotdgraf
argentoni. Tambe s'ha
portat a terme un rally
fotogrdfic i una exposicio
distribuida per diferents

El grup de fotografia
d'Argentona, amb el suport
del Centre d'Estudis Argen-
tonins Jaume Clavell,
I'Ajuntament i la botiga Ins
tants fotografia^ ha orga-
nitzat el sise Festival de
fotografia Alfons Guell. El
programa inclou diverses
activitats que s'han portat a
terme durant el mes de juny.
Una de les primeres va ser
la descoberta d'una placa
en homenatge a Alfons
Guell en la fagana de casa
seva on tenia el seu estudi.
La seva filla, Maria Guell,
va voler donar les grades a
Mike Gavin per la seva feina
desinteressada en arreglar
i posara punttota la maqui-
ndria i eines de I'estudi i
tambe a I'Ajuntament i als
membres del grup de foto

XX Concurs de Fotografia Jove i sise
Festival de Fotografia Alfons Guell

COSES DE LA VILA
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Paco de la Rosa rep
la medalla al merit
esportiu

El director del club de taekwondo
Crazy Jumpers, Paco de la Rosa, va
rebre la medalla al merit esportiu en
la Gal-la Anual dels Premis Nacionals
de Taekwondo 2012 que es va cele-
brar el 2 de maig a Alacant. Aquesta
mencio es per reconeixer la seva ex-
tensa trajectdria i apassionada
dedicacio a les tasques de promocio i
divulgacio del taekwondo, a nivell
catald i estatal.

FRANCISCO DE LA

:
medalla de

Argentona tindrd un
club d'handbol

La propera temporada
es podrd jugar a
handbol a Argentona
perque ha nascut el

Handbol Club Laietd-
Argentona. Els nens

dels anys 2000 i 2001
i els nens i nenes dels

anys 2002 i 2003 podran
iniciar-se o continuar jugant
a aquest esport de pilota en el seu
municipi. Un monitor titulat sera
I'encarregat dels entrenaments ( 2 o 3
per setmana ), hi haurd equipacio
complerta i participacio a  la
competicio. Les families interessades
poden rebre mes informacio a
www.handbolclublaieta.cat

Antonio Gonzalez deixa la
banqueta del FC Argentona

L'entrenador del primer equip del FC Argentona,
Antonio Gonzalez, va anunciar al mes de marg,
tant a la plantilla com a la directiva, la seva decisio
d'abandonar I'equip al finalitzar la present tem-
porada.
Enguany compliria la seva cinquena campanya
al capdavant de I'Argentona, tot i que en la pri-
mera va estar en el filial. Gonzalez va arribar al
primer equip agafant el relleu a David Romero
el 2008 quan I'equip va assolir I'ascens a Primer
Catalana Territorial. L'ultim ascens de l'entrenador
va ser la temporada 2010-2011 quan I'equip
assolf la Segona Catalana. Aquesta temporada,
perd, I'equip ha perdut la categoria despres de

caure en la catorzena posicio.
Gonzalez marxa per decisio prdpia i, de moment, s'apartard de la competicio.
El substitut i qui dirigird el primer equip a partir de la propera temporada sera
Jose Manuel Borrego, conegut com a "Mane", un home de la casa que haurd
de reestructurar I'equip per tal de poder recuperar la categoria dels ultims

anys.

Temporada 2009-2010 / Primera Territorial
Temporada 2010-2011 / Primera Territorial (Ascens)
Temporada 2011 -2012 / Segona Catalana
Temporada 2012-2013 / Segona Catalana - Descens a Tercera Catalana

waterpolo femenf catald i espanyol,
despres de la plata olfmpica de Lon-
dres2012.

La jugadora argentonina Helena
Lloret s'ha proclamat campiona
d'Europa de waterpolo, per segona
vegada, en disputar amb el Club
Natacio Sabadell la segona Final Four
de la histdria del waterpolo femenf.
Lloret va tenir una actuacio destaca-
da a la final i va aconseguir anotar
un dels gols que van donar el tftol al
club vallesd.
La Final Four de waterpolo es va dis

putar els dies 26 i 27 d'abril de 2013,
a Eger (Hongria). La final es va cele-

brar entre el CN Sabadell i el Kinef
Kirishi de Russia, un partit molt dur
que va acabar amb la victoria per les
catalanes per 13 gols all.
El triomf d'aquest equip ha marcat
una altra fita histdrica en el mon del

Helena Lloret campiona
d'Europa de waterpolo

ESPORTS
it
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| Francesc Villa

especialistes, sind que
arribes al maxim de gent
possible. Des del primer
numero que tots els socis la
reben a casa seva i tambe
arriba a moltfssimes boti-
gues, bars i diversos
establiments del poble, que,
a canvi d'adjuntar un
anunci a la revista els n'hem
fet partfcips. Tambe la reben

la Biblioteca Nacional de
Catalunya, diverses heme-
roteques del pafs i la
intercanviem amb d'altres
Centres d'Estudis.

Creiem que FONTS ja es
una publicacid cabdal a
tenir en compte per coneixer
Argentona, un punt de
referenda per a estudiants
i investigadors; esperem,
volem i desitgem que es
mantingui viva i fresca com
fins ara.

amb treballs d'investigacid
i recerca, aixf com amb
comentaris dels Ilibres
publicats sobre Argentona o
la comarca, o per autors
argentonins o comarcals.
Tot plegat fa que, despres
de mes de tretze anys, iamb
la publicacid de cinquanta-
quatre revistes (ara sortird
la cinquanta-cinc) -la
periodicitat es trimestral- el
contingut dels temes tradats
sigui molt variat i important
per a la histdria del poble.
Si repassem I'fndex de les
publicacions, veurem el
gruix i la varietat de temes
que s'han treballat. Amb
tretze anys a I'esquena,
comencem a albirar la
importdncia que podrd tenir
per a les futures genera-
cions que es dediquin a la
investigacid de la vila.
Volfem, tambe, que la re
vista no es quedes nomes a
les  prestatgeries  dels

fonts
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Aixf doncs, ja tenfem el nom
de la revista i ens quedava
perfilar com havia de ser.
En primer Hoc, volfem que
trades, prioritariament, de
temes argentonins, tant
directes com indirectes,

perd sense tancar-nos a
casa nostra i prou, deixant
pas, doncs, al tractament de
temes relacionats amb la
comarca, el pafs i I'dmbit
dels PaTsos Catalans. Tambe
teniem clar que la revista no
havia de ser el noticiari
d'esdeveniments locals, que

per aixd ja existien i
existeixen altres mitjans de

comunicacid, perd que sf
que havia de tenir el deure
de deixar constdncia de tots
aquells fets que afectaven a
la histdria de la coHectivitat.
Perd al mateix temps,
volfem treballar en la
recuperacid del patrimoni
local en tots els seus ambits:
oral, arxivfstic, material,
arqueoldgic.i, aixd. calia
explicar-ho, per tant, calia
escriure-ho.
Una de les tasques mes
importants de la revista es
donar a coneixer tota
aquesta feina que hem
esmentat i, per fer-ho,
demanem la col-laboracid
de totes aquelles persones
que millor poden coneixer
el tema a tractar. D'aquesta
manera hem aconseguit la

participacid, al llarg
d'aquests tretze anys i
escaig, de gairebe dues-
centes persones coHabora-
dores que amb els seus
escrits ens han fet partfcips
del seu coneixement i del
seu saber.
Tambe ho compaginem

Aquest estiu fard
catorze anys que
diverses persones

de procedencia
distinta, amb
visions politiques
diferents, perd
amb ganes i
preocupacio per
poder mantenir,

potenciar i donar
a coneixer el

patrimoni local,
ens trobdrem per
tal de parlar sobre
la possibilitat de
crear un Centre

d'Estudis
Argentonins.

Un cop creada I'entitat i
escollit el nom de Centre
d'Estudis Argentonins Jaume
Clavell, entre les diverses
seccions de treball hi havia
la de publicacions. Tots
veiem necessari que calia
crear una revista/butlletf
que es convertis en el
portaveu de I'entitat. Aixi
fou com va neixer FONTS.
El nom tenia un doble sentit
per als argentonins: per una
part, Argentona, a finals del
segle XIX i la primera meitat
del segle XX, era coneguda
per les seves fonts d'aigues
minerals i ferruginoses, que
potenciaren la vila com a
Hoc d'estiueig dels senyors
mataronins i barcelonins.
Per altra part, el nom fa
referenda a les fonts

historiques necessaries per
poder recuperar i coneixer
el nostre patrimoni.

FONTS, portaveu del Centre
d^Estudis Argentonins Jaume Clavcli

L'ESPITLLERA HISTORICA
DEL CENTRE D'ESTUDIS ARGENTONINS
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import de 611.439 euros i
260.337 euros per reduc-
cio d'endeutament arribem
a la xifra de:
337.921 euros, aqui hi
hem de restar 60.577 euros
de credits extrajudicials
quedant un import de:
277.344 euros, que es el
romanent disponible que ha
quedat del tancament del

pressupost del 2012 i que
no te res que veure amb el
que els senyors de Tots per
Argentona volen fer veure
al poble. Com sempre fan
volar coloms. Aquest cop
ens van voler colar tres mi
lions d'euros en un pie. Per
aixd hem volgut explicar-vos
els numeros reals que apa-
reixen a les aprovacions del
tancament del pressupost

2012.

Doncs, com sempre, els de

Tots per Argentona no sa-
ben el que es diuen. Ens
expliquem:
Segons I'aplicacio del arti

cle 32 de la Llei Orgdniques
2/2012, I'Ajuntament ha de
complir el seguent:
El romanent va esser de
2.411.182 euros, dels
quals:
1.069.661 euros s'han
d'immobilitzar per complir
el ratio de solvencia. Una
vegada descomptat aquest
import en queden:
1.341.521 euros, d'aquests
sen'hande restar 131.824
euros per incorporacio del
finan^ament afectat d'anys
anteriors. Una vegada mi-
norats queden:
1.209.697 euros, substi-

tuint inversions en curs per

de romanent positiu per
poder fer aportacions a la
Companyia d'Aigues
d'Argentona al pie del dia

6de junydel 2013.
En el darrer pie ordinari de

maig es va portar a apro-
vacio I'increment del canon
de I'aigua proposat per la
Companyia d'Aigues d'Ar

gentona.
Doncs be, al cap de Ilista
de Tots per Argentona no se
li va ocorrer res mes que
demanar que, per tal
d'estalviar I'increment de
I'aigua als vilatans, fos
I'Ajuntament qui aportes
capital a I'empresa ja que,
segons va afirmar, el con-
sistori comptava amb un
romanent positiu de treso-
reria de tres milions d'eu

ros.

Com sempre

Tots per
Argentona fan
volar coloms.

Aquest cop ens
van voler colar

tres milions
d'euros en un

pie
L'article d'aquest Cap de
Creus el volem dedicar a fer
un aclariment als numeros

que Tots per Argentona van
voler fer veure que hi havia

CiU
Aclariment sobre les afirmacions de Tots per Argentona

www.totsperargentona.cat
txacomunicacio@gmail.com
tel.677571903

llargs anys mes.
Aquest govern parla i actua
des de la incomoditat de
saber-se usurpador de la
voluntat popular expressa-
da a les urnes en les
passades eleccions.
Esperem, pel be del poble,
que TxA pugui donar un
tomb en la primavera del

2015.

Torrent de la Salut, la pisci
na, Can Doro, Font Picant,
etc., per mencionar-ne

nomes uns quants.
Nomes cal fer un repds al
darrer Butlleti del seguiment

del PAM, editat pel propi
ajuntament, per veure
realment la quantitat de te-
mes que tenien pendents,
que continuen pendents i
que els hi quedaran

pendents al final del
mandat.
A tots els regidors els falta
I'empenta, la il-lusio
necessdria i les ganes de
treballar per tirar endavant
les seves drees de treball. I

si a tot aixd hi afegim el tebi
lideratge que imprimeix
I'alcalde en aquest galliner,
I'escudella final no pot ser
mes sosa. I tot aixd ho
haurem de patir encara dos

poques ganes de treballar
la bruixola que fan servir.
Si es que alguna vegada
han tingut bruixola.
Han perdut miserablement
el temps en rebequeries en
contra del bon govern an
terior, obrint expedients
que, finalment i rhalgrat el
seu cost, han quedat en no-
res. S'han preocupat dia si
i dia tambe en parlar
continuamentde I'oposicio,

sense aportar cap mocio
d'autentic contingut politic
beneficios per a la nostra
vila. I per afegito estan
atrapats pel regidor Rosa
que els dona continu suport
sense que el poble sapiga
a canvi de que.
Seria llarg enumerar tots els

assumptes que tenen
empantanegats o que se'ls
hi estan podrint als calaixos:

A la meitat de legislatura es
inevitable fer una valoracio
de la mateixa. Aquest
govern quatripartit no ha
complert cap expectativa de
tot el que va prometre. Ans
el contrari, les poques
actuacions que s'atribuei-
xen entren en la linia de la
mes absoluta tebiesa,
essent la mediocritat i les

Al govern li
falta empenta,

ihlusio i ganes
de treballar

Dos anys perduts de (des)govern
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Final de curs

y aceras especialmente
pensando en la gente ma
yor o con problemas de
movilidad; hemos propues-
to la exencion fiscal a las
terrazas para aumentar el
consumo; hemos votado a
favor de mejorar la circula
tion en el entorno de la
Plaga Nova...
Com sempre iniciatives en
les que el centre d'atencio
ha estat la gent. Aquest es
el nostre full de ruta. En
canvi, sembla que per altres
les prioritats no son les per

sones.
Per nosaltres si i seguirem
en aquesta linea. Bones
vacances i bona piscina...
Ah! Perdo, que aquest any
tampoc la tenim i hem
d'anar a Mataro ( Grades
equip de govern!).

constructivas que hemos
aportado desde el grupo
municipal popular.
Hemos pedido incansable-
mente en los plenos o en las
redes sociales actuaciones
que os recordamos una vez
mas: hemos solicitado la
creacion de una sala de es-
tudio acondicionada para
que los jovenes puedan
hacer sus tareas; hemos
solicitado, incansablemen-
te, la repara^^on del muro

del campo de futbol que
esta ruinoso y que amena-
za con ocasionar alguna
desgracia; hemos solicitado
la instalacion de barreras
de seguridad visuales fren-
te a todos los pasos de pea-
tones de las escuelas; he

mos pedido la mejora del
mantenimiento de parques

Arriben les vacances d'estiu.
Un curs politic mes queda
enllestit com ho fan les
escoles i la gent a la seva
feina, qui la te es clar. El
nostre govern dissortada-
ment ha tornat a suspen-
dre. I no nomes per la seva
deficient actuacio politico i
social, la seva actitud tambe
ha estat molt dolenta. Potser
aquest equip de govern es
com un alumne que ja no
dona mes de si i el que cal
es que faci un curs de
reciclatge a I'oposicio.
En este curso escolar nues-
tro gobierno no ha tornado
ninguna decision, no ha
solucionado ninguno de los
problemas reales que pa-
decen los ciudadanos y ha
dado constantemente la es-
palda a las propuestas

Hem presentat
iniciatives en
les que el centre
d'atencio ha
estat la gent.

Aquest es el
nostre full de
ruta

argentona.socialistes.cat
argentona@socialistes.cat
@psc_argentona

les victimes.
L'Ajuntament d'Argentona
fa mes d'un any que ofe-
reix un servei d'orientacio a
les persones afectades per
les preferents i en aquests
moments que cal tramitar
les demandes de concilia-
cio o judicials, hem conti-
nuat orientant i facilitant in-
formacio sobre la seva tra-

mitacio i continuarem es
ta nt a I seu costat fins que
no es resolgui aquesta si-
tuacio.
Ara toca buscar solucions al
problema i depurar respon-
sabilitats. Tant de bo el
temps no les dilueixi.

carrers per reclamar el que
es de justicia i per recupe-
rar el que li han pres.
Nosaltres entenem que es
la nostra obligacio donar

suport a aquestes persones
i, dins de les nostres possi-
bilitats que son poques, aju-
dar-les el maxim possible i
acompanyar-les en el cal-
vari administratiu que han
de seguir.
En aquest sentit volem des-
tacar la feina feta des dels
ajuntaments de la comarca
on la majoria dels grups
politics han deixat de ban-
da colors i ideologies per
poder donar recolzament i
assessorament a les perso
nes afectades. Gestionant
conjuntament, amb la co-
ordinacio del Consell Co-
marcal, les oficines
d'atencio i assessorament a

tots, d'una manera o d'una
altra, coneixem i podem
posar cara a moltes d'elles.

No son grans inversors,
brokers o experts en econo-
mia, tot el contrari, son gent
treballadora de la pagesia,
del textil o dels serveis, que
van confiar els seus estal-
vis, fruit del seu esforg i de
tota una vida de treball, a
I'oficina bancdria de sem-

pre.
Aquestes persones, ara ja
grans, els tocaria viure tran
quils i gaudir amb tot que
han guanyat amb el seu tre
ball, o poder ajudar amb
els seus diners a un fill o fi-
lla que ara pugui passar per
un moment critic per culpa
de I'atur.
I en canvi es veuen obligats
a continuar lluitant pel que
es seu, a manifestar-se pels

L'estafa de les preferents
esta afectant a un gran
nombre de families d'Ar-
gentona de tal manera que

Aquestes
persones, ara
ja grans, els
tocaria viure

tranquils i
gaudir amb
tot que ban
guanyat amb
el seu treball

Amb les victimes de les preferenfs
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popular que va anar
acompanyada d'una clara
voluntat polftica de I'actual
equip de govern per tancar el
tema per sempre. L'acord de
governabilitat aixf ho
certificava.
Avui, el tancament es un fet. I
la Generalitat ja ha iniciat
I'expedient de restauracio.
Ara toca treballar per la
rehabilitacio. Aquest es el
repte que tenim pendent i no
podem admetre que la
intervencio per reomplir
I'espai es faci amb residus
provinents d'altres abocadors.
Omplir 300.000 metres
cubics de terres de rebaix no
sera una tasca fdcil i caldra
buscar la formula menys cos-
tosa i menys molesta per als
veins. Pero sabem que es I'inici
per recuperar la Feu. Estem
convenguts que I'esforg de tots
plegats ha valgut la pena.

camions diaris, destrossa dels
carrers per on passaven els
camions, vibracions a les ca
ses quan es dinamitaven les
roques, rise d'accidents... I
cap administracio no feia res
per tancar-la.
Pero el proces culmina quan,
a finals del 2004, centenars
de persones es van manifes-
tar pel tancament de la pe
drera, donant suport a un
manifest signat per tots els
grups municipals i mig cente-
nar d'entitats de la vila.
Esquerra, I'any 2007, va fer
de I'ecologia I'eix vertebra-
dor del seu programa electo
ral: tancament de la pedrera
de la Feu i salvar el marge
esquerre de la riera de
I'especulacio urbanfstica,
s'havien convertit en les seves
prioritats. I la pressio polftica
i les entitats mediambien-tals
van fer el seu impacte. Pressio

d'enfrontar els darrers governs
locals d'Argentona. La Gene
ralitat comunicava que la
Ilicencia d'explotacio de la
pedrera de la Feu havia
caducat. L'activitat extractiva
havia generat llargs debats
polftics, mobilitzacions ciuta-
danes en contra i denuncies
reiterades de les entitats eco-
logistes que veien com I'espai
incomplia, any rere any, la
normativa mediambiental
amb abocaments de runes
sense control o sense la Ili
cencia d'activitat actualitza-
da.
Massa anys en que els respon-
sables polftics havien mirat
cap una altra banda. Massa
anys sent permissius amb un
dels principals atemptats que
ha patit el nostre paisatge i
patrimoni. L'empresa conces-
sionaria no s'aturava en
I'extraccio de la pedra: 30

Ara fa un any, es va resoldre
un dels temes mes llargs en
el temps i mes diffcils de ges-
tionar a que s'han hagut

Avui, el
tancament
es un fet. I la

Generalitat ja
ha iniciat
I'expedient de
restauracio

CAT

El tancament de la pedrera de la Feu

La reaccio va ser rapida i
contundent: recollida de

1.000 signatures en contra
la mesura i una mocio que
es va desestimar pel vot de
qualitat de I'alcalde despres
d'un empat entre govern i
oposicio. En el moment
d'escriure aquestes Ifnies
encara no s'ha solucionat.
Esperem que en el moment
que ho llegeixi el lector o
lectora ja estigui corregit.
Pero als grups municipals
encara no se'ns ha convocat
a cap reunio per parlar-ne.
Les coses no es fan aixf.
Esperem que en el futur les
coses es facin molt millor.

plegat va acompanyat de la
necessitat de crear una zona
d'aparcament gran.
A mes, la mobilitat ha de
permetre circular sense por
als cotxes que circulin pels
carrers del centre i que els

nens i nenes puguin jugar,
tambe, sense por.

En definitiva, la mobilitat ha
de ser fruit d'un consens,
d'una solucio on tothom
guanya i tothom cedeix una

mica.
La crftica es que fins ara
aixo no s'ha fet aixf. Els

recents canvis van ser
anunciats uns dies abans
des de la pagina web mu
nicipal, consultant molt pocs
comerciants i cap vef. Els
grups politics del poble vam
coneixer el canvi de sentit
quatre dies abans que es
realitzes.

Els recents canvis a I'Avin-

guda Puig i Cadafalch,
davant la Plaga Nova, han
reobert aquest debat. La
mobilitat, especialment al
centre, hauria de ser fruit
d'un debat asserenat, entre
tots els agents implicats:
comergos, veins i grups
polftics.

Aquesta mobilitat ha de
permetre tenir el centre el
maxim de peatonal possible
i el maxim d'hores al dia.
Aquesta voluntat s'ha de
complementer amb la
necessitat dels comergos de
poder fer arribar els
transportistes als seus
comergos per poder
descarregar la
mercaderia. Aixf mateix, els
visitants de fora no s'han de
perdre pel centre del poble,

com esta passant ara. Tot

La mobilitat ha
de ser fruit d'un
consens, d'una
solucio on

tothom guanya i
tothom cedeix
una mica

Z9MP

Quina mobilitat volem pel centre d'Argentona
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d'empreses municipals. Aixi
va ser com els de la
comissio vam trobar-nos
que el sou del gerent era de
5.443,82 euros mensuals,
pagues incloses.

El Jutjat de Mataro ha
acceptat, en la seva totalitat,
els motius d'acomiadament
del gerent: Falsedat en els

comptes a partir del 2010;
desobeir les ordres del
Consell d'Administracio en
la compra d'un programa
de gestio de I'aigua,
causant un greu perjudici
economic a I'empresa, i no
haver-ne comprovat el
funcionament en temps de
garantia; Actitud poc curosa
en les seves despeses
personals, que van ascendir
a 11.240,50 euros I'any

2011.

d'investigacio, voluntaria i
desinteressada, formada

per Ferran Merino

(L'Entesa)i Felix Rosa
(Agrupacio d'Argentona), i
presidida per Manel Cruz

(GU). Hed'aclariralaCUP
(que, per cert, no nomes no
hi va participar sino que ha
demostrat no haver-se
assabentat del succeit, com
demostra la seva divulgacio
"cientifica") que el sr. Meri
no va participar fins a finals
de juny, quan va marxar de
vacances intentant col-la-
borar des de la Cerdanya
al mes pur estil J.R. de

Dallas.
Crida I'atencio que en els
Plens sempre sigui motiu de

discussio el sou del Alcalde
i mai el sou dels treballa-
dors encara que siguin

mica de la Cia d'Aigues,
cosa impossible amb els
altres presidents que jo he
viscut. En segon Hoc, al Sr.
Ferran Armengol, alcalde i
president nat d'Aigues
d'Argentona que, des del
principi, ha recolzat aquesta

actuacio.
La Llei de proteccio de
dades ha contribuTt a
I'opacitat de la funcio publi-
ca. De fet, basant-se en
aquesta llei el gerent de la
companyia impedia al
Consell d'Administracio
aprofundir en la seva
actuacio professional. No
va ser fins que hi va haver
un resultat de perdues que
es va decidir donar vacan-
ces pagades al gerent.
A partir d'aqui va comen^ar
a treballar una comissio

ACRUPACIO D'ARGENTONA

El Jutjat de
Mataro ha
acceptat, en la

seva totalitat
els motius
d'acomiadament

del gerent

En primer Hoc vull felicitar
publicament al regidor
Manel Cruz, ja que ha estat
I'unic president amb el que
ha estat possible fer una
investigacio amb profun-

ditat de la situacio econo-

La veritat de la Cia d'Aigues

ment d'usos que permet
I'acces de les entitats i les
escoles d'Argentona. S'ha
repres la Temporada de
Teatre, Musica i Dansa; el
Dia mundial del Teatre; s'ha

fet possible la Big Band
d'Argentona; s'ha tornat a
convocar el Premi Burriac.
Pel que fa al Museu del
Cdntir, s'ha augmentat
I'horari d'obertura i s'ha
treballat per la seva promo-
cio com a referent turistic
d'Argentona.
Ens deixem coses... I som
conscients que falten coses
per fer: comencem dos anys
mes amb il-lusio renovada.

guit la qualificacio d'Escoles
Verdes a tots els centres
educatius, amb la seva fes-

ta anual a la Font Picant;
s'ha augmentat la subven-
cio a les escoles bressol per
compensar la retallada de
la Generalitat; s'ha portat
a terme el programa
d'eficiencia energetica a
I'escola les Fonts amb una
reduccio considerable de la
factura d'energia; s'ha ac-
tualitzat el Projecte Educa-
tiu d'Argentona; s'han
mantingut i millorat els
PQPI, adre^ats a I'acces
dels joves al mercat de tre-
ball.
En Cultura, s'ha aconseguit
I'expropiacio de Can Puig i
Cadafalch; I'obertura defi-
nitiva la Sala, se I'ha dotat
de I'equipament tecnic ne-
cessari i s'ha fet el regla-

Sense que la crisi i les reta-
llades serveixin d'excusa, en
el moment de fer balang de
les regidories de I'Entesa,
ara que hem arribat a mit-
ja legislatura, hem de con-
siderar que el resultat es
for^a positiu, tot i que no
extraordinar^ com ens
agradaria. Pero aquest pe
tit rossec que ens queda es
un element caracteristic del
taranna de la gent de
I'Entesa, que sempre vol-
drfem fer mes del que po-
dem. Es a dir, que tots els
"peros" que tinguin els
grups de I'oposicio cap a les
regidories d'Educacio, Cul-
tura, Patrimoni i Serveis Te
rritorials, que son les de ti-

tularitat de I'Angel Puig de
I'Entesa, ja ens els hem fet

nosaltres abans.
En Educacio, s'ha aconse-

Els peros
que tinguin
els grups de
I'oposicio cap
a les regidories
de I'Entesa,

ja ens els
hem fet

nosaltres
abans

Balan^ de dos anys en temps de crisi

1 GRUPS MUNICIPALSfck
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Farmdcia 24 hores m6s propera: Farmdcia Colldeforn; Ronda O'Donnell, 13; 08303 Matard; teldfon 93 757 92 93.

13.30 ha 22 h
(si estd de gudrdia)

20 h a 22 h
(si estd de gudrdia)

Vespre

13.30 ha 17 h
(si estd de gudrdia)

Migdia

20 h a 22 h
(si estd de gudrdia)

Vespre

13.30 ha 17 h
(si estd de gudrdia)

Migdia

rmdcia Guillen
rmdcia Sindreu
rmdcia Buxeda

Tancat11 ha 13.30 h
(si estd de gudrdia)

17 h a 20 h
(si estd de gudrdia)

9.30 ha 13.30 h
(si estd de gudrdia)

17ha20h9.00 ha 13.30 h
Farmdcia Buxeda
Ctra. De Vilassar, 12
Tel 93 756 16 85

Tancat11 ha 13.30 h
(si estd de gudrdia)

17ha20h
(si estd de gudrdia)

9.30 ha 13.30 h
(si estd de gudrdia)

17ha20h9.00 ha 13.30 h
Farmdcia Sindreu
C/ Barcelona, 26
Tel 93 797 14 00

Tancat11 ha 13.30 h
(si estd de gudrdia)

17ha20h
(si estd de gudrdia)

9.30 ha 13.30 h17ha20h9.00 ha 13.30 h
Farmdcia Guill6n
C/ Gran, 22
Tel. 93 797 12 62

ancatTancatTancat

Tarda

9.30 ha 13.30 h

Matf
Dissabte

17 h a 20 h

Tarda

9.30 ha 13.30 h

Matf
Dilluns a divendres

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

Farmacies

Regidor
oposicid

Regidor
oposicid

Regidor
oposicid

Regidor
oposicid

Regidor
oposicid

Regidor
oposicid

Regidora
oposicid

Regidor
oposicid

i Potrimoni
Cultura
Educacid;
3r. Tinent d'alcalde
PuigBoltd
Sr. Angel

Sostenibilitat; Mobilitat
Habitatge;
Urbanisme, Obres i
2n. Tinent d'alcalde
iJuvinyd
Mora
Sr. Pera

Social i Sanitat
Regidora Benestar
Rico
Ldpez
Sra. Susana A.

Naves Tecnologies
Farticipacid; Xanres i
lr. Tinent d'alcalde
Burguds
Casas
Sr. Salvador

Recursos Humans
Recursos Economics;
4t. Tinent d'alcalde
Vicente
Zaragoza
Sr. Marc

Municipals
Manteniment i Servers
Promocid Econdmica;
54. Tinent d'alcalde
Garcia
Cruz
Sr. Manuel

Esports
Ades Cuhurals;
Festes;
Regidora Joventul;
Codina
Cervantes
Sra, M> Munlseiitil.

Governacid
Comunicacid;
Mitjans de
Adm. General;
Alcalde
Tauran
Armengol I
Sr, Ferran

Regidor
oposicid

Regidors de I'Ajuntament d'ArgentonaF

INFORMACIO D'INTERES
m mn
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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
93 757 88 88
AMBULANCIA CREU ROJA
MARESME (24)
904 100 318
FECSA-ENDESA
900 770 077
OFICINA DE CORREUS
93 756 12 17
AIGUES D'ARGENTONA
93 797 06 03
GAS NATURAL
900 760 760
C.I. ST. MIQUEL DEL CROS
93 757 51 88
IES ARGENTONA
93 797 46 10
ESCOLA ST MIQUEL DEL
CROS
93 799 39 51
ESCOLA BERNAT DE
RIUDEMEIA
93 797 09 56
ESCOLA FRANCESC BUNIOL
93 797 16 01
ESCOLA LES FONTS
93 756 17 13
ESCOLA AIXERNADOR
93 797 46 77
EBM CARGOL TREU BANYA
93 757 51 88
EBM EL BOSQUET
93 797 45 23
MUSEU DEL CANTIR
93 797 21 52
BIBLIOTECA
93 797 12 15
ASSESSORAMENT JURIDIC
PER A DONES
93 797 49 00 - Ext. 600

fELEFON
D'INTERE

RECOLLIDA DE
MOBLES YELLS I
ELECTRODOMESTICS
Cada dilluns,
previa trucada al

93 790 55 60

Joan Fuster, 1
Tel. 93 756 10 92 i 93 756 11 38

Atenci6 a domicili
Per sollicitar atencio a domicili a
Argentona i Orrius, cal trucar al
telefon 93 756 10 92, al consultori de
Miquel del Cros al telefon 93 791 90
84; a Dosrius al telefon 93 791 90
84.

Atenci6 primdria
Serveis socials d'atencio primaria:
C/ Enric Granados, 5
Tel. 93 797 04 86
Treballadora social, educadora
social i psicologa: cal demanar
dia i hora de visita de 9 a 13 h
al telefon 93 797 04 86, o
directament a les oficines del
C/ Enric Granados, 5.

Centre Obert L'Esquirol:
Av. Del Mediterrani, s/n.
Sant Miquel del Cros.
Tel. 93 757 00 86

ABS Argentona

Tel. 93 797 17 03
Dill. A div. De 9 a 14.30 h. Entrevistes
amb el jutge: dimarts i dijous d'l 1 a
13.30h.

Jutjat de Pau

Informacio i acollida: dt. I dv. De 7 a
20.30 h. Tel 93 797 01 59

Parroquia de Sant Julia

Pol. Ind. Nord,
C/Can Carmany, s/n
Tel. 93 756 14 48
Horari: de dilluns a divendres, de 10
a 13 h i de 16 a 19 h. Dissabte: de
10 a 14 i de 16 a 20 h. Diumenge:
delOa 14 h.

Deixalleria

Ajuntament d'Argentona
C/ Gran, 61 (SEMPRE)
De9.30a 13.30 h
Tel. 93 797 49 00

Bustia del consumidor

Pla^a de I'Esglesia, 4
Tel. 93 797 27 32

Arxiu municipal

Ruta4
Fets i llegendes
Ruta magica i divertida per
descobrir anecdotes i
llegendes.

13juliol
Adrecada a public adult.
Museu del Cantir.
Durada: 1:30 hores

14juliol
Adrecada a public infantil.
Museu del Cantir. Durada:
1:30 hores.

Per a mes informacio i reserves us podeu
adrepar al Servei de promocio economics
de I'Ajuntament d'Argentona (SEMPRE),
al carrer Gran 61, al telefon 93 7974900
o al correu: turisme@argentona.cat

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

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

05/11/2013

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

05/06/2013
01/03/2013
03/06/2013
02/09/2013
02/12/2013

05/06/2013
04/04/2013

Final periode
voluntari

domiciliats

05/09/2013

05/09/2013
05/09/2013

05/09/2013

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

Inici periode
voluntari

Taxa recollida escombraries comercials
- No domiciliats
- Domiciliats, 1 a fraccio
- Domiciliats 2a fraccio

Taxa recollida escombraries — No domiciliats
- Domiciliats, 1 a fraccio

- Domiciliats, 2a fracci605/09/2013

Impost activitats econdmiques

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

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

Taxa entrada vehicles - guals

Impost de vehicles traccio mecanica

Concepte

CALENDARI FISCAL 2013

INFORMACIO D'INTERES



Foto esquerra: carrer Torras i Bages
Autor: Vicente ortuno Albertos
Any: 1955
Arxiu Historic i Municipal
d'Argentona

Foto dreta: Carrer Dolors Montserdd
i Casa Puig i Cadafalch
Anys 60
Fotos Masachs
Arxiu Historic i Municipal
d'Argentona

Si vols participar en la
seccio Mirant Enrere amb fotografies
antigues que tinguis
a casa, pots enviar-les a
argentonacomunicacio@argentona.cat

No t'oblidis de posar el nom
de I'autor o autora i una breu
explicacio sobre la imatge.

Mirant enrere

Prop de 50.000 clavells i gerberes es van repartir entre les entitats i veins que van participar en la confeccio de les catifes
de flors. El primer cap de setmana de juny, Argentona va celebrar la Diada de la Flor amb les tradicionals catifes i altres

activitats com un cercavila de gegants, I'ou com balla al Museu del Cdntir, una fira d'artesania i un trenet a la Plaga
Nova.

v •*


