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Aquests
esdeveni merits
trenquen la

rutina didria,
son un bon

punt de
trobada per
families i
amics i son un

simbol
d^identitat
d'un poble,
ciutat o pais.

ta i que dona esperan^o als
compradors d'aleshores;
parlem amb I'arquitecta
Merce Zazurca que sera la
responsable de rehabilitar

la Casa Puig i Cadafalch i
recollim altres temes de
I'actualitat argentonina.
Una actualitat que al mes
d'agost baixa d'intensitat
per agafar forces de cara
al curs vinent, un curs el del

2014-2015, que comenga-
rd amb forga amb la cita
del 9N i les eleccions muni
cipals de maig.

Ens resta, doncs, desitjar a
tothom una molt bona
Festa Major i unes bones

vacancesl!

festes i tradicions. El saber
i coneixer el nostre passat
ha de servir per construir
entre tots un millor futur en
tots els ambits, tambe en el
de les tradicions i festes po-
pulars. Aquests esdeveni-
ments trenquen la rutina
didria, son un bon punt de
trobada per families i amics
i son un simbol d'identitat
d'un poble, ciutat o pais.
Tambe avancem les lectures
de la Tardor Literdria que
estd dedicada al Tricen-
tenari del 1714; ens fern
ressd d'una sentencia sobre
les accions de Bankia que
es van vendre despres
d'aquella imatge de Rodri-
go Rato tocant la campane-

Aquest numero del Cap de
Creus es sempre el que te
I'article principal dedicat al
programa de la Festa Major
de Sant Domingo, la Festa
del Cdntir i la Fira Interna-
cional de Cerdmica i Terris-
sa. En destaquem algunes
de les novetats, aniversaris
com el de la Garrinada, els
actes mes tradicionals i els
protagonistes que fan pos
sible que cada mes d'agost
el poble es vesteixi de gala
per celebrar uns dies inten-
sos amb activitats pensades
per a tots els publics.
Perd la festa no acaba aqui,
enguany la Tercera Setma-
na de la Memdria Histdrica
tambe s'ha dedicat a les

Festa i mes festa

Editorial

OPINIO
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I
TAST

Malauradament nosembla
compartir el mateix criteri
grups que s'autoproclamen
com a no-politics. Van a la
seva, contra tot, contra les

seves prdpies iniciatives si
qui les posa en marxa o les
continua es I'equip de
govern. Son populistes i el
seu unic objectiu es erosio-
nar I'equip de govern
pensant que aixi podran

tornar a governor.
Esperem que la Festa Major

ens apropi a tots una mica
mes i puguem comengar al
setembre el nou curs politic
sumant sinergies en la
mateixa direccio.

Bon estiu i molt bona Festa

Major!!!!!

fossim capagos d'aprofitar
I'oportunitat que significa

remar tots en una mateixa
direccio, fins i tot des de la
discrepdncia, de ben segur
que la gestio del benestar
dels argentonins, I'urbanis-
me i microurbanisme del
nostre poble seria mes dgil
i mes eficag.
Aixd es possible. Fins ara ho
ha demostrat I'equip de
govern que presideixo. Som
quatre grups municipals de
colors politics molt diferents
si fern cas del idearis dels

partits que representem,
perd en politico municipal
hem tingut clar en tot
moment que gestionar be
els problemes del municipi
i el benestar dels argento
nins estava per sobre de
qualsevol ideologia.

una ocasio excepcional que
any darrera any podem
aprofitar per donar a
coneixer els valors i les
tradicions del nostre poble,
aixf com el taranna acolli-
dor dels argentonins i ar-

gentonines.
I no ens enganyem, no es
nomes la Festa Major la
responsable d'aquesta
arribada massiva de
visitants forans, de fet tots
els argentonins i argento-
nines tenim clar que la
coincidencia de tres events,
la Festa Major, La Festa del
Cdntir i la Fira Internacional
de la Cerdmica i la Terrissa
son el que li donen el seu
veritable potencial.
Si els grups municipals que
formem el Pie de I'Ajunta-

ment, govern i oposicio,

Benvolguts vilatans i vilata-

nes;

Un any mes arribem a les
portes de la nostra Festa
Major d'Estiu, Sant Domin
go^ una diada que posa
Argentona al mapa d'una
manera excepcional. De
ben segur que ens trobem
davant I'epoca de I'any en
que el nostre poble tindrd
mes visitants procedents de
diverses contrades i per tant

Cart a de I'Alcalde

OPINIO
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Ajuntament
d'Argentona

' Ajuntament
de Matard

ftganitacia
Ajuntamentd'Argentona
Server Municipal de Promocki Econrimica
C. Gran, 61
Tel.+34 937 974 900
www.argentona.cat
turisme@argentona.cat

breix els principals edificis que
tecte mataroni Josep Puig i Cadafalch
struir a la seva ciutat i a Argentona, la

oblacio on estiuejava.

Ptr i mis RifomuKi6:

DficmadeturismedeMatatf
La Riera, 48
Tel.+34 937 582 698
www.mataro.cat
www.vineamataro.cat
turisme@ajmataro.cat

: Salo de sessions de l'Ajuntament,
atal de puig i cadafalch, El Rengle,
La Confianza, Casa Parera, La

ciencia i Casa Coll i Regas.

ona: Casa Gari, Capella del
ent, Casa d'Estiueig de Puig i

lch, Can Calopa i Torre d'Aigiies del

Ruta Puig i Cadafalch Mataro i Argentona

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

Recorda: maxim 1.700 caracters

Patronat Local de la Vellesa
d^Argentona

Un any mes estem preparant la 65ena. edicio de
I'Homenatge a la Vellesa que, com sempre, sera el tercer

diumenge del mes de setembre (dia 21).
Podeu fer les vostres aportacions a les entitats seguents:

Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona LA CAIXA
Cte. 2100 - 0354 - 12 - 0100769324

BANKIA Cte. 2038-6861-57-3000054443

Us donem les grades per endavant per la vostra col-laboracio
per tal que aquesta diada entranyable tingui el resso que

mereixen els nostres avis i avies.

CARTES DELS LECTORS
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Tots per Argentona, CUP
i regidor no adscrit

Tots per
Argentona
Tot per
Argentona
Tots per Argentona
i regidor no adscrit
Agrupacid Argentona
i regidor no adscrit

Tots per
Argentona

Tots per
Argentona

Tots per
Argentona

PP i Agrupacid
Argentona

OU, PSC, ERC Entesa,
Tots per Argentona i CUP
Tots per Argentona
i la CUP

Tots per Argentona
i regidor no adscrit

CUP i regidor no
adscrit
CUP i regidor no adscrit

Agrupacid Argentona
CUP, PP, regidor no ads-

CUP, CIU, ERC, Entesa
i regidor no adscrit
Agrupacid Argentona i
regidor no adscrit

Agrupacid Argentona, CiU
PSC, ERC, Entesa i regidor
no adscrit

QU, PSC, ERC, Entesa, PP

CiU, PSc, ERC, Entesa
Agrupacid Argentona
CUP, PP
CiU, PSC, ERC, Entesa
PP i Agrupacid Argentona
OU, PSC, ERC, Entesa, PP
i Agrupacid Argentona
QU, PSC, ERC, Entesa, PP
Agrupacid Argentona, CUP
CiU, PSC, ERC, Entesa, PP
CUP, Tots per Argentona

CiU, PSC, ERC, Entesa, PP
CUP i Agrupacid Argentona

CiU, PSC, ERC, Entesa
CUP, Agrupacid Argento
na i regidor no adscrit
CiU, PSC, ERC, Entesa

10 vots a favor
5 en contra

2 a favor, 11 en contra
i 2 abstencions

8 vots a favor, 3 en
contra i 2 absten.

10 vots a favor i
6 abstencions

11 vots a favor
2 en contra i 4 abst.
11vots a favor
2 en contra i 4 abst.
12vots a favor
5 abstencions
12 vots a favor
S abstencions

12 vots a favor
5 abstencions

12 vots a favor
4 abstencions

8 vots a favor, 4 en
contra i 4 abstencions

11 vots a favor
4 abstencions

Recuperacid d'ofici terreny de propietat municipal situat al carrer Gran, num.56

Designacid Comissid de Seguretat en materia de proteccid de dades

Modificacid de crddits num.7/2014 del pressupost municipal de I'exercici 2014

Tercer reconeixement extrajudicial de credit relacio de factures dels anys 2013 i anteriors

Modificacid de Tordenan?a numero 21, reguladora del preu public per la prestacid del
servei d'activitats per part de la regidoria de Serveis Socials
Modificacid de I'Ordenan^a numero 62, reguladora del preu public per la prestacid del
servei de venda d'objectes per part del Museu del Cantir

Acord d'aplanament en els recursos contenciosos administrat^s formulats per les
operadores de telefonia mdvil, en relacio a I'ordenan^a fiscal municipal, reguladora de la
taxa per aprofitament especial del domini public local a favor d'empreses explotadores de
serveis de subministres d'interes general
Places que s'han de cobrir per necessitats urgents i inajornables

Mocid de la CUP relativa a la collocacid de rdtol

Mocid d'Agrupacid Argentona relativa a les urbanitzacions de Can Raimi i Can Cabot

Mocid d'Agrupacid Argentona relativa al carrer Gran

Ratificacid resolucions d'Alcaldia

Pie ordinari 7 de juliol

Tots per
Argentona

PSC, ERC, Entesa
CUP i regidor no adscrit

6 vots a favor, 4 en
contra i 4 absten.

Mocid de la CUP per declarar persones non grates els senyors Josep Ibern i Pere Antoni
de Ddria, exdirigents de Caixa Laietana
Mocid de la CUP per regular les afectacions a les persones amb asma, allergies,
sensibilitat quimica multiple i altres malaities

Regidor no
adscrit

Tots per
Argentona
CUP

Tots per
Argentona

Tots per
Argentona

Tots per
Argentona i
reg. no adscrit

Tots per
Argentona

Tots per
Argentona

pbstencions ~1

CUP

CUP
CUP

CiU, PSC, ERC,
Entesa, CUP,
Tots per Argentona

CIU, PSC, ERC,
Entesa i regidor
no adscrit

CIU, PSC, ERC
Entesa i regidor
no ascrit

CIU, PSC, ERC
Entesa, CUP
i reg. no adscrit

CIU, PSC, ERC,
Entesa, CUP
i reg. no adscrit

CIU, PSC, ERC
Entesa

CIU, PSC, ERC
Entesa i reg.
no adscrit

Unanimitat

13 vots a favor
1 abstencid

Unanimitat

Unanimitat

9 vots a favor
5 en contra

9 vots a favor
1 en contra
4 abstencions

10 vots a favor
4 abstencions

Unanimitat

Unanimitat

10 vots a favor
4 abstencions

8 vots a favor
un en contra
i 5 abstencions

9 vots a favor
5 abstencions

Resultat

Mocid conjunta de Tots per ARgentona, PSC, Entesa, CUP i regidor no
adscrit de suport a les demandes de la Coordinadora en Defensa de la
Santitat Publica de Matard i el Maresme

Mocid conjunta de CiU, PSC, ERC, Entesa, Tots per Argentona
i el regidor no adscrit contra I'aplicacid de la Llei Wert
Mocid conjunta de CIU, PSC, ERC, Entesa i PP contra el segrest
de mes de 200 nenes a Nigeria
Mocid conjunta de CIU, PSC, ERC, Entesa i la CUP relativa
a Josep Puig i Cadafalch

Modificacid de I'Ordenan^a numero 61, reguladora del preu
public per la prestacid del servei de venda de publicacions

Adhesid al protocol de col-laboracid per a les bones
practiques en la reforma i el condicionament dels habitatges
Adhesid al sistema integrat de gestid d'envasos i residus
d'envasos de vidre i al conveni de col-laboracid entre I'Agen-
cia de Residus de Catalunya i la Societat Ecovidrio 2013-2018
Modificacid del contracte per la concessid de la gestid i
explotacid del servei de I'escola bressol EI Bosquets

Modificacid del contracte per la concessid de la gestid i ex
plotacid del servei de I'escola bressol EI Cargol Treu Banya

Sotsarrendament d'un local situat al carrer Montserrat Roig
i Fransitorra, 22 d'Argentona

Modificacid de I'Ordenan^a Fiscal numero 9,
reguladora de la taxa de cementiri municipal

Segon reconeixement extrajudicial de credit relacid de factures
dels anys 2013 i anteriors

ordinari 2 de juny

Acords de Pie

ACORDS DE PLE
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Les obres de rehabilitacio

de la piscina municipal

d'estiu van comengar a
primers de juliol segons

I'Ajuntament.

A mitjans de juliol va entrar
en funcionament la pilona
automdtica que regula el
transit d'acces a la plaga
Nova. L'objectiu que
persegueix el govern amb
aquesta mesura es fer que
la plaga, Hoc de trobada de
molts ciutadans, sigui mes
segura pels vianants. Els
caps de setmana la pilona
no permetrd el pas de
vehicles aixf com els dies
laborables a partir de les

16h. Al matf, de les 7h fins
a les 16h, la pilona estd
baixada perque els ca
mions i vehicles puguin fer
les tasques de cdrrega i
descdrrega. Els veins de la
zona, els vehicles d'emer-
gencies, serveis i els taxis
podran baixar la pilona
amb un comandament a
distdncia que es pot recollir
a la Policia Local.

Les obres de la
piscina ja han
comen^at

La pilona en marxa

El camp de futbol estrena imatge

Les obres del camp de futbol municipal tenien un doble objectiu. Per una banda consolidar
estructuraiment la contencio del vial, i de I'altra, dignificar la fagana de I'equipament.
L'antic mur i la paret superior es trobaven molt deteriorades, amb el mur molt desplomat
i la paret trencada. Davant d'aquesta situacio, es va optar per construir un mur de
contencio de formigo doblant el mur existent. Aquest s'ha construTt a una algada superior
per poder eliminar els bancals i talussos interiors i guanyar espai util a I'equipament.
Pel que fa a I'aspecte des de la carretera, s'ha optat per fer desapareixer el mur, deixant-
lo nomes a nivell de sdcol i muntar una tanca metal-lica que dones la maxima
transparencia i fes visible I'equipament esportiu. La vorera tambe s'ha reurbanitzat sobre
la solera existent. La jardinera correguda actua d'element de transicio per solucionar els

desnivells de la urbanitzacio i
alhora delimita una franja de

seguretat pels vianants.
El cost final de I'actuacio ha estat
de 100.000 euros ja que I'obra
s'ha executat sense increments i
amb una baixa del 37% sobre el

preu de licitacio.
L'actuacio s'ha de completar amb
la realitzacio del nous passos de
vianants, ajustats a la nova
urbanitzacio, que ha d'executar
la Diputacio de Barcelona

prdximament.

Sant Miquel del Cros sense filtracions
Les obres de la primera fase de rehabilitacio de Sant
Miquel del Cros s'han acabat aquest mes de juliol. Es
tractava d'una fase prioritdria pels veins que ara han
vist com s'han acabat les filtracions als locals subterranis
i als aparcaments. Amb les obres tambe s'han eliminat
la creacio de bassiots a les voreres. Amb les noves
ventilacions, amb un disseny modern, es dona una
solucio definitiva a I'entrada i sortida de fums. Pel que
fa al paviment triat, aquest segueix un patro abstracte
a base de franges d'uns materials que es van repetint
donant identitat i unitat al barri. Les obres tambe han
significat la supressio de barreres arquitectdniques i la
renovacio del mobiliari urbd. La segona fase, que es
preveu comenci a la tardor, es arreglar la plaga de
Sant Miquel. La regidora del Pla de Barris, Susana
Lopez, aleshores nomes faltard la tercera part que es
el carrer de Joan Vilanova i afegeix que tot i que
tenim una prdrroga de la Generalitat de 3 anys, el

finangament es municipal, es una aposta que fern mentre no arriba la subvencio del
50% del govern catald. Pel que fa a la part social de la Llei de Barris, que es fa de
forma paraHela a les obres, es continua amb I'oficina d'atencio al ciutadd amb registre,
el projecte de I'aula d'estudi, el club de feina, la dinamitzacio del comerg, el centre
obert i com a novetat engegarem un projecte d'habilitats parentals i d'exit escolar
perque la familia i el barri treballi conjuntament amb la comunitat educativa per

aconseguir millors resultats explica Lopez.

SOCIETAT
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i Diputacid
Barcelona

Argentona, 3r dissabte de cada mes, de 9 a 14 h
Tornem el 20 de setembre!PlagadeVendre

Z\
www.mercatdelaterra.cat

amb la famosa imatge de
Rodrigo Rato amb la cam-

paneta va comprar accions
per valor de 3.700 euros.
Jo vaig demanar comprar

accions perque la informa-
cio que em donaven des de
I'oficina era positiva i
despres mira el que va
passar explica Calpe que
em mostra un rebut del
bane, amb data 14 de
gener de 2014, que diu
que aquelles accions tenen
un valor d'l 1,13 euros.
Les preferents
Aquesta sentencia fa refe
renda a les accions perd el
que va afectar a molta gent
van ser les preferents. Es
calcula que a Argentona
van ser 400 ciutadans que

van contractor aquest
producte financer i per aixd,
les administracions van
posar-se a treballar. En
concret, I'Ajuntament d'Ar-
gentona va atendre, a
traves de I'Oficina d'Aten-
cio al Ciutadd, els ciuta
dans en un primer moment
i despres, a I'igual que
I'Ajuntament de Mataro, els
derivava a I'Oficina Co-
marcal d'lnformacio al
Consumidor on el client mi-
norista va poder sol-licitar

I'arbitratge de consum.

a Mataro. Coll explica que

van venir unes 25 perso-
nes perd d'aques-tes una
vintena ja van convertir-se
en clients perque volen
recuperar els diners de les

accions que van comprar.
Un dels afectats d'Argen-
tona es en Florenci Calpe,
un home de 74 anys, que

al juliol del 201 1 quan
Bankia va sortir a Borsa

fer una sessio informativa

el divendres 11 de juliol al
Centre Parroquial. A I'acte

no van assistir massa per-
sones perd segons Blanco
molta gent no li agrada

venir i ja m'ha parat pel
carrer o ens ha trucat al
despatx per comentar-nos
el seu cas. El mateix va
passar el dia abans quan
van fer una trobada similar

Una sentencia del passat 6
de juny del Jutjat d'lnstdn-

cia numero 1 de Mataro
declara nul el contracte de
compra d'accions subscrit
per un client de Bankia i
condemna I'entitatfinance-
ra a tornar-li els diners aixf
com cobrir les costes del

judici. El jutge, Pablo
Izquierdo, fonamenta la
seva decisio d'anular els
contractes de compra d'ac
cions perque Bankia va
ometre i, fins i tot, va
falsejar civilment la infor-
macio real de la seva
situacio de solvencia.

Aquesta decisio judicial
obre les portes perque els
ciutadans, petites i mitjanes
empreses, extreballadors,
inversors... que compressin
accions d'aquesta entitat
bancdria abans del maig
del 2012 recuperin els
diners perduts.
El tandem format per
I'advocat mataronf, Didac

Coll (Gestoria Barcelo), i
I'argentonf, Sergi Blanco
(Gestoria Beltran), han
aconseguit obrir aquest
camf d'esperan^a per tots
els estafats en el tema de
les accions per I'antiga
Caixa Laietana, ara Bankia.
Per informar a tothom van

Cop d'efecte a les
actions de Bankia

i w SOCIETAT
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Una obra que
ofereix una visio

unica dels 414
dies de setge de
la capital cata-
lana durant la
Guerra de Suc
cessio. A partir,
sobretot, dels
documents
notarials de I'e-
poca. L'autor dona a
coneixer mes de 400 histories reals
de persones que es casaven,
compraven cases, feien testament i
intentaven resoldre conflictes
quotidians sota les bombes. Aquest
Ilibre mostra els fets tal com els va
recollir la bona practica dels notaris
barcelonins de I'epoca i dona fe

d'escenes il-lustratives, curioses i
sovint increibles.

Albert
Garcia Espoche
Una societat
assetjada
Barcelona
171J-1714.

novella que presenta amb rigor els
fets histories que van precedir la gran

batalla del 1714.

Les dones del 1714
de Patricia Gabancho
Dijous, 16 d'octubre

La participacio
de les dones
assenyalades en

els fets del 1714
es molt desco-
neguda; mal-

grat que hi ha
personatges
fascinants, mai
ningu no n'ha
parlat. Un origi
nal recorregut
pels fets mes importants
del 1714 narrats a traves d'una
protagonista femenina.

Una societat assetjada,
Barcelona 1713-1714
d'Albert Garcia Espuche
Dijous, 23 d'octubre

Any 1704: el
reusenc Gaietd
Betoret forma
part de I'expedi-
cio cap a la

Mediterrdnia del
princep Jordi de

Hessen-Darms-
tadt. Grdcies a la
confianga que
aquest  li  te,
s'assabenta de la seva intencio de
desembarcara Barcelona per fer front
a Velasco, virrei de Felip V a
Catalunya. Un assalt que molts
barcelonins, tips dels abusos dels
Borbo, fa temps que esperen.
Perd a la ciutat no tothom s'oposa a
I'autoritat dels borbdnics, i hi ha qui,
com el corder Etienne Lagardere, fill
d'una humil familia francesa, haurd
de prendre partit empes per les
circumstdncies i iniciar una fugida
forgada que el portard a coneixer la
guerra i els seus horrors ben de prop.
Amb aquest primer assalt a Barcelona
comenga 1774 Entre dos foes, una

W*' JOBDIMATA
P  1714
w tjntre dos foes
Jk ^ ••^

Successio Espanyola, especialment
durant el Setge de Barcelona (1713-

1714).
Escrita originalment en castella, ha
estat traduTda a I catala per Xavier
Pamies I'any 2013. Des de la seva
publicacio en castella I'octubre de
2012, la novel-la va vendre mes de
150.000 exemplars en data de 2 de
maig de 2013, i se'n van vendre els
drets de traduccio al rus, alemany,
holandes, italia, portugues, frances i
cored. El 6 de juny de 2013 s'anuncia
que Veditorial Harper Collins va
comprar els drets d'autor del Ilibre per
publicar I'obra traduTda al mercat
anglosaxo. El 2014 n'havia venut mes
de 200.000 exemplars en castella i
catala i actualment esta enllestint la

seva continuacio, Vae Victus

1714, Entre dos focs
de Jordi Mata
Dijous, 9 d'octubre

El Centre d'Estudis Argentonins Jaume
Clavell ha confeccionat la Ilista de
Ilibres per la propera Tardor Literaria
que enguany gira al voltant de la
commemoracio del Tricentenari del

1714.
A banda dels Ilibres, que s'avancen
ara perque els argentonins que
vulguin puguin llegir-los durant I'estiu,
tambe es fard una sortida. El dia sera
el 25 d'octubre i es fard una ruta
guiada a la Barcelona del 1714. Els
interessats han d'arribar amb mitjans
propis al Born, des d'alld es visitard
Santa Maria del Mar, el Fossar de les
Moreres, la Llotja, el Baluard de
Migida, Pla de Palau, Consolat de
Mar, carrer de Montcada, el convent
de Sant Agustf, la capella d'en
Marcus, la casa Vilana Perles i altres
espais d'interes de I'actual barri Gdtic
i de Ribera de Barcelona. La ruta es
gratuTta i te una durada aproximada
de 3 hores.
Les tertulies literdries comptaran amb
la presencia dels autors perque els
argentonins que vulguin puguin fer
preguntes, comentaris i establir una
conversa amb els escriptors. Les
sessions es faran els 4 primers dijous
del mes d'octubre, a les 20h, al Said
de Pedra.

Victus
d'Albert Sanchez Pihol
Dijous, 2 d'octubre

Segons la Viqui-

pedia la novel-la
es basa en una

biografia -fictfcia-
del tinent coronel
navarres Martin de
Zubiria i Ola-no.

En la biografia
fictfcia, Zubirfa,
amb 98 anys,
narra des de Viena i just
abans de la Revo/uc/6 Francesa, les
seves memories com a ajudant reial
del tinent  mariscal Antonio de
V//arroe/durant  la Guerra de

La Tardor Literdria del 1714

CULTURA
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A banda de I'exposicio, la Maria Mora
tenia la intencio de fer un conte i es
va posar en contacte amb en Martf
Marfa i el dissenyador Jordi Lopez per
crear un conte que es diu Les nostres
festes i que te com a protagonistes
en Quet i en Broc. La presentacio del
Ilibre es fard dins dels actes de la Festa
Major. Tambe hi ha coHaborat Jordi
Alsina i Ricard Marfa.
El documental Argentona: festes,
tradicions i canvis socials va omplir

la meitat de La Sala el dissabte 12 de
juliol. Un documental que, a traves
d'entrevistes, recull bona part del
passat festiu del municipi. Els
argentonins que vulguin disposar
d'aquest document el poden adquirir,
per 5 euros, a I'Ajuntament.

Jordi Alsina i Martf Marfd son els
responsables de I'exposicio Fer Festa.
Argentona 1 950-2010 que es va
inaugurar I'll de juliol a la Casa
Gdtica. Un repds amb imatges,
documents i objectes de les festes que
s'han celebrat al municipi i els seus
protagonistes. Aquests dos
antropdlegs porten estudiant aquest
tema des del 2009 i han retratat, en
aquesta mostra, les iniciatives que han
tingut voluntat de transformar el
model festiu. Martf Marfa explica que
des dels anys 50, diferents col-lectius

de joves han volgut recuperar espais
de participacio social, fer festa des de

la base i afegeix que els joves
sempre han volgut recuperar el
carnaval i transformar la festa major.

La Tercera Setmana de la Memdria
Historica s'ha celebrat del 7 al 13 de
juliol amb un seguit d'activitats que
giraven al voltant dels joes i les festes
que se celebraven al municipi en el

passat.
Gaston Debat i Pere Linares van ser
els creadors del film Argentona en
el temps, una cinta de mes de 2
hores que es va projector al Said de

Pedra el dilluns 7 de juliol. Gaston
Debat explica que el que va agradar
mes al public van ser les imatges del
principi on es veia I'Argentona
d'abans, amb el tramvia, la pla^a
Montserrat Cerdd, la nevada del
62... El film, un seguit d'imatges
seguides recuperades d'arxius
personals de cine8, tambe contenia
imatges de gegants i altres festes.
Dimarts va ser el torn d'una taula
rodona on van participar Llufs Serra
com a representant de la Penya del
Llanto, Rosa Maso pel Llag d'Amistat,
Jaume Ametller Notxa del CoHectiu
Triquinosi, Oriol Calvo com a extecnic
de Cultura i director del Museu del
Cantir, Llufs Viladevall pels Diables,
Quim Perejoan pels Gegants i Ferran
Egea per la Garrinada. En aquesta
conversa amb el public es van tractar
diferents temes com el paper de la
recuperacio de les festes en la
transicio i primers anys de la
democrdcia, el seu paper
socialitzador, d'atraccio de visitants,
de generador, tambe, de
controversies i diferents parers, etc
La conferencia Festes i Joes setanta
anys enrere va anar a carrec de
Jacint Torrents i Buxo, antropdleg ,
professor de la Universitat de Vic i
membre del grup de recerca
Construccio del Coneixement Didactic

(CODI), ambit de patrimoni.
La part menys tedrica d'aquesta 3a
Setmana de la Memoria Historica va

arribar el dissabte 12 de juliol amb
el taller familiar EI joe a la
postguerra: rialles davant la grisor a
carrec de I'associacio La Companyia

de Joes I'Andnima.

Els joes i les festes d'abans

SOCIETAT
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L'objectiu es recuperar el patrimoni
per posar Argentona d'una forma mes
clara en la ruta modernista de
Barcelona, Mataro, Argentona i
Canet aixi com perque sigui una
pe^a mes del motor economic del

municipi.

en un treball mes proper amb els
industrials)). Tambe vol trobar la sim-
biosi entre la casa, el jardi i I'entorn
natural, un tema que es el gran obli-
dat del Modernisme i per ultim afe-
gir un punt de modernitat basat en

criteris sostenibles.

El despatx d'arquitectes de Merce
Zazurca i Codola ha guanyat el con-
tracte per a la redaccio del projecte

de rehabilitacio de la Casa Puig i
Cadafalch i la direccio de I'obra.
Zazurca ha intervingut, entre d'altres,
en una part de la rehabilitacio de la
Catedral de Barcelona i en I'Hospital
de la Santa Creu i Sant Pau de Barce
lona.

EI concurs per rehabilitar la casa Puig
i Cadafalch d'Argentona em va recor-
dar a la primera obra que vaig fer, fa
30 anys a Mataro. Una casa de cos
al carrer Sant Sadurni on vaig intentar
captar tota la Hum natural possible,
treballar amb una implicacio dels in
dustrials com la que hi havia al
Modernisme amb els artesans dels
diferents oficis i afegir un punt de
modernitat. Aquesta obra va ser gua-
nyadora d'un dels premis d'arquitec-

tura Puig i Cadafalch de I'edifici de
1987.
Segons Zazurca aquesta primera obra
ha marcat la seva trajectoria i el seu
interes per la figura de Josep Puig i
Cadafalch. Un interes que ella portava
ben endins ja que entre els seus record
d'infdncia hi ha escenes de Nadal a
la Casa Amatller de Barcelona on hi
havia viscut el seu avi i posteriorment
la seva tieta.
Per I'obra de rehabilitacio d'Argento
na, Merce Zazurca ha format un equip
interdisciplinari per fer una diagnosi
en profunditat de la casa, de les seves
patologies i possibles causes i tambe
per coneixer el que significa i el que
ha significat aquest edifici pel municipi
i aixi poder-lo recuperar amb tot el
seu esplendor. En primer Hoc, s'ha
d'assegurar I'estructura i pel que fa
al projecte de rehabilitacio Merce Za
zurca ho te molt clar i espera comptar
amb tota la coHaboracio del poble
per aconseguir el seu objectiu.
Zazurca, per aquest projecte, vol recu
perar els oficis com es feia a I'epoca
del Modernisme que ara es tradueix

La rehabilitacio de la casa Puig
i Cadafalch estd en marxa

REPORTATGE
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La regidoria de Participacio Ciutadana ha recollit un total de 300
enquestes de percepcio ciutadana en que els vems i veTnes
d'Argentona han pogut expressar,via online o a traves de les urnes
instal.lades a diversos equipaments municipals, els seus desitjos i
propostes en relacio a la dinamitzacio de la Font Picant, millores o

equipaments que podrien impulsar-se en aquest espai.
La instal.lacio de joes infantils (un 68% dels enquestats) i una area
de pic-nic (64%) al voltant de la font,   I'impuls d'un centre

d'interpretacio del bosc (68%) i uns lavabos (76%) a la zona de
I'antiga embotelladora, o la posada en marxa d'itineraris singulars
i senyalitzats pel bosc (89%), son algunes de les propostes mes ben

valorades al questionari.
A partir del setembre posarem en marxa una comissio de treball per donar forma al projecte de la nova Font Picant,

amb tota la informacio, opinions i valoracions recollides dels ciutadans.

La festa del Casal de Joves es va celebrar el divendres 18 de juliol amb un seguit d'activitats que van aplegar a

molts usuaris en el centre de I'antiga Velcro.
Els guanyadors del concurs del logotip per la regidoria de Joventut van ser Francesc Padros i Adria Calvo que es
van repertir el premi i s'han compromes a treballar en equip per presentar el logotip definitiu.

Com ha de ser la nova Font Picant?

15 anys del Casal de Joves

SOCIETAT
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per sopar i la Companyia Lolita
Corina presentara Las Gallegas, un
espectacle de teatre comic i clown.
L'Argentona Big Band, la reposicio de
la Suite Poematica Musical
d'Argentona, I'Argentona Cor de
Gospel amb Gospelsons com a
convidats, La Banda del Coche Rojo,
I'orquestra La Chatta, el music
Yuanma, el grup d'havaneres
Berganti, la percussio dels Batakes

Braves i el jazz del Nil Vila Quintet
posaran la banda sonora a la festa
d'enguany.
La directora musical de la Suite Poe
matica Musical, Gloria Suari, ens ha
explicat que enguany hi haurd una
part visual molt important que es una
sorpresa, I'ordre de les peces canvia-
rd, els solistes serdn els mateixos que

els del 2012 i la Coral Cantir d'Or
comptara amb I'Orfeo Parroquial

Edelme de Sant Viceng de Montalt i
amb veins d'Argentona que volun-
tdriament han volgut participar. En
total uns 50 cantaires que faran la pri-
mera part de la Suite Poematica i una
segona, amb la sarsuela d'Amor i de
Guerra. La Suite Poematica Musical
es va estrenar el 2004 i s'ha pogut
veure els anys 2007, 2012 i ara.

I'encarregat de presentar oficialment
el cantir.
Els esports no poden faltar i els
argentonins podran suar la samarreta
amb la 35a Cursa Popular, la 16a

Pedalada o el XVIII Trofeu de Tennis
del Casino.
Els gegants son els favorits dels nens
i nenes que els segueixen pels carrers
i places en les diverses cercaviles que
es faran, al ritme de tambors i
grallers. Un public, el familiar, que
comptard amb la presentacid del
conte Les nostres festes de Maria
Mora, Jordi Lopez i Martf Marfd i amb
animacions com la de Can Seixanta
a cdrrec de Pep Lopez i Sopars de
Duro, la de L'Home Roda del
professor Caroli i L'auca d'en
Baboucar, el noi del cafe de la
Fundacid Grup Tercer M6n, entre
d'altres activitats com son la
indispensable xeringada familiar i la
festa de I'escuma.
El teatre es un dels ingredients de tota
festa major i enguany hi haurd I'obra

Els homes son de Mart i les dones
de Venus amb Jordi Martinez que
actuara a La Sala. Tambe actuara el
grup de teatre del Centre Parroquial
que ens diran allo de No et vesteixis

Des del 31 de juliol i fins al 6 d'agost,
Argentona viurd 7 dies i 7 nits plens
d'activitats. La Festa Major de Sant
Domingo, la 64a Festa del Cdntir i la
Fira Internacional de Terrissa fa que
entitats, associacions, voluntaris,
teenies i treballadors de I'Ajuntament,

autoritats, veins, comerciants...
treballin plegats per aconseguir una
oferta ludica, cultural, comercial i de
serveis variada i de qualitat per als

argentonins i visitants.
Una de les principals diferencies que
hi ha respecte altres edicions es la
celebracio del Tricentenari del 1714
que ha deixat emprenta en la
programacio. En concret I'exposicio

EI Maresme en la linia del temps de

la Guerra de Successio (1702-1714)
de la Dra Eva Serra que es podra
veure al Said de Pedra a partir del 2
d'agost. Tambe es especial el cantir
d'enguany, una reproduced d'un
model d'aquella epoca on s'ha
canviat I'escena costumista del cantir
original per la figura d'un soldat
catala extret d'una antiga rajola
d'oficis. La figura representa un soldat
que va defensar la causa catalana
durant la Guerra de Successio contra
I'exercit borbdnic i especialmente
contra el setge de Barcelona. El
comissari de la commemoracid del
Tricentenari, Miquel Calgada, va ser

La Festa Major del Tricentenari

CULTURA
I    1 ^L
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L'olor a pdlvora, el repicar de les campanes, la
proclamacio de la nova pubilla i hereu i un poble pie
d'artesans i terrissaires, ceramistes i gent de totes les edats
que deixen de banda la rutina per uns dies de festa, de
retrobaments familiars i entre amics, coneguts i veins.
Pel que fa a la 64a Festa del Cdntir i la Fira Internacional
de Ceramica i Terrissa cal destacar les exposicions de dos

ceramistes reconeguts internacionalment com son
I'austrfaca Gundi Dietz que exposard al Museu del Cantir
i el croata Hanibal Salvaro que ho fard a la Casa Gdtica.
Com a activitat nova hi haurd I'accio de foe Clay is on
fire, una proposta novedosa on els ceramistes Anna
Balleste, Marta Martinez, Lluis Heras i David Rosell
experimenten al voltant d'un forn de coure. L'espai tranquil
on I'artista Ivan Levasseur fa musica amb els intruments
de fang creats per ells mateix torna, dos anys despres,
per la bona acceptacio que va tenir i les demostracions
del terrisser empordanes, Josep Mates, i el concurs de
torn es consoliden com a dues activitats fixes de la fira.
Tambe es celebrard la Mostra de Cinema sobre Ceramica
que enguany arriba al lOe aniversari amb films sobre
Xina i Japo. Pel que fa als participants a la Fira s'ha produit
un augment de soHicituds i haura representants d'ltdlia,
Portugal, Marroc, Catalunya i Espanya.

CULTURA
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L'ANC contracta 15
autobusos per I'l 1S

Argentona per la Indepen-
dencia, la seccio local de
I'Assemblea Nacional Ca-
talana (ANC), ha contrac-
tat 15 autobusos per anar
I'l 1 de setembre a Barce
lona i participar en la gran
ve baixa que omplird la
Gran Via i la Diagonal. Les
persones interessades a
participar amb la seccio
d'Argentona ha de dirigir-
se a menjars La Teca, a la

parada del carrer Gran, 17
o a la parada que ins-
tal-len a diferents punts del
municipi. La sortida es fard

des de la zona esportiva,
a les 15h.

Argentona, una cuarente-
na, ha aprovat tambe les
proves. El director del
centre, Toni Izquierdo ha
manifestat a Radio Argen
tona que es tracta d'una
promocio molt especial, els
darrers anys ja hem
aconseguit un 100% d'a-

provats, perd enguany es
tracta d'un grup molt fort

d'aquells que costa que es

repeteixin
Un cop han sortit les notes
de tall, la Paula Calvo
estudiard medicina a
Girona i el seu company
Alex Fajas estudiard Engi-
nyeria Biomedica a Barce
lona. Fins que no comenci
el nou curs a la universitat,
aquests dos joves, conjun-
tament amb els seus amics
de I'institut, gaudiran de
I'estiu amb viatges, concerts
i participant a la Festa Major

d'Argentona.

perd de la fase comuna han
superat el 9, fet que els ha
portat a rebre un reconeixe

ment, el 21 de juliol a
I'Auditori, de la Generalitat

de Catalunya.
La resta d'alumnes de I'lES

Els estudiants de I'lnstitut
d'Argentona que han tret
millor nota a la selectivitat
han estat Paula Calvo
Bartra amb un 12,6 i Alex

Fajas Majo amb un 13,4.
Aquesta nota es la globlal

Paula Calvo i Alex Fajas, els millors de la
selectivitat

El professor de I'Escola de Cerdmica del Museu del
Cdntir, Joan Serra, va rebre el 7 de juliol el guardo de
Mestre Artesd de mans del president de la Generalitat,

Artur Mas.
En el mateix acte van ser reconeguts uns quaranta
artesans amb el guardo de Mestre Artesd, entre ells uns
sis en cerdmica. El guardo de Mestre Artesd es concedeix
anualment i s'atorga a professionals de I'artesania amb
una dmplia trajectdria i reconeix el mestratge que I'artesd
exerceix en el seu ofici i la difusio que n'ha fet per mitjd

de I'ensenyament.
Des del Museu del Cdntir han volgut felicitar a Joan Serra
per la seva feina didria i tambe consideren que es tracta
d'un reconeixement que mostra I'alta qualificacio
professional del personal al servei del centre d'Argentona
i de I'alt nivell de qualitat de I'ensenyament que s'hi

dona.
Joan Serra i Mia Llauder son els professors de I'Escola
Taller de Cermdmica del Museu del Cdntir d'Argentona
on, en aquests moments, es fan els cursos de cerdmica
intensius d'estiu tant per adults com per a infants.

Joan Serra de I'Escola de Cerdmica, mestre artesd

COSES DE LA VILA
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Les rebaixes van comengar I'l de juliol amb optimisme a
Argentona amb descomptes d'entre el 30 i el 50%. Segons
Angels Espels, de Coll Moda i la Sabateria, nosaltres vam
comengar amb descomptes pels nostres clients el dissabte
abans i va ser un dia molt bo i esperem que segueixi la
mateixa dinamica durant les rebaixes, sobretot la prime-ra
setmana que es la mes forta. La presidenta de I'entitat de
comerciants i botiguers Argentona es Mou, Lia Ximenes,
explica que els primers dies i sobretot el primer cap de
setmana es el mes mogut perque hi ha coses interessants.
L'agencia catalana del consum recorda que les rebaixes
son per la roba de la mateixa temporada i no d'anteriors.
Tambe aconsella que ens informem sobre si I'article es
pot canviar i comprovar que hi ha els dos preus a les
etiquetes, I'anterior i el rebaixat. Les rebaixes acaben el

31 d'agost.

Les rebaixes comencen amb optimisme

trastorn de conducta com a
patro de comportament
habitual, fins el punt que la
familia ja no pot controlar
la situacio. Es tracta de
persones exposades a
situacions de perill greu,
tant sigui per ells mateixos
com per a la familia.El
Trastorn de Conducta es un
dels trastorns psiquiatrics

mes comuns i seriosos entre
els joves i afecta actualment
entre un 8 i 10% de la
poblacio infanto-juvenil.

equipament al municipi ja
que per una banda, finques
com la de Can Roquetes
tenen un us determinat i no
s'abandonen i perque la
tasca que fa ITA es molt
positiva pels joves, per les
seves families i per la
societat i a nosaltres ens
agrada poder col-laborar
en aquesta feina tan im-

portant.
El perfil del pacient d'lTA es
d'un jove d'entre 13 i 18

anys, que presenta un

trastorns de conducta. Per

aquest motiu vam engegar
I'any 2011 un programa
per a tractar aquest tipus de
patologia, sempre amb un
model basat en la conti-
nuTtat del tractament i
sobretot obert perque tre-
ballem amb la familia,
I'escola i I'entorn mes
proper a I jove ha explicat
Montse Sanchez, responsa
ble d'lTA.
Ferran Armengol va valorar
poder disposar d'aquest

El conseller de Salut de la
Generalitat de Catalunya,
Boi Ruiz, I'alcalde d'Argen-
tona, Ferran Armengol i
altres politics van inaugu-
rar,el divendres 13 de juny,
la Unitat de Trastorns de la
Conducta d'lTA. El centre se
situa a la finca de Can
Roquetes i te entre 20-25
places per al centre de dia

i 38 Nits pels pacients
ingressats. Actualment
aquest centre te 50 pa
cients.
La responsable del centre,
Montse Sanchez, va expli-
car que ITA es va crear I'any
1998 i que des d'aleshores
han aconseguit ser un
referent en el tractament de
Trastorns Alimentaris.
Precisament, el primer
centre que ITA va obrir a
Argentona, al carrer Baro
de Viver, es un centre
dedicat a pacients que
tenen problemes i trastorns
relacionats amb I'alimenta-
cio. Pero des d'lTA han vist
com, sobretot en els darrers
anys, han rebut un altre
tipus de pacients amb

Can Roquetes seu de la Unitat de Trastorns d'lTA

COSES DE LA VILA
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18a Mongetada Blanc i Blava
La Penya Espanyolista d'Argentona va celebrar, el diumenge 6 de juliol, la 18a mongetada blanc i blava. A la trobada
de pericus no van faltar el president del Club, I'argentoni Joan Collet, I'expresident, Daniel Sdnchez-Llibre, el president
de la penya, Jaume Llado i com a convidat d'enguany, el jugador Walter Pandiani EI Rifle, entre d'altres.

d'ESO a I'lES Argentona
tranquil-lament i que
juntament amb la seva

amiga Laia Boixet van ser
I'enxaneta i I'acotxadora
del Castell de 9 que van fer
els Capgrossos de Mataro
per Tots Sants a Vilafranca

del Penedes.

segons Serrano es junta-
ment amb la natacio
sincronitzada, dels mes
exigents. A nivell personal,
la prdctica d'aquest esport
li ha suposat saber orga-
nitzar-me molt be el
temps. Prova d'aixd es que
I'Elena ha aprovat el lr

v/
1

ndstica Artistica. El seu futur

mes proper passa per
comengar el curs vinent, 2n
d'ESO, al Centre d'Alt

Rendiment (CAR) de Sant
Cugat. Alia es preparard
pel seu proper objectiu,
participar en els europeus
junior d'aquest esport que

L'Elena Serrano va comen-
gar a jugar a basquet amb
la seva germana, la Lucia,
pero en el primer partit en
comptes de mirar a cistella
es va dedicar a fer rodes.
El basquet no era el seu
esport, estava clar, i
aleshores es va apuntar als
Crazy Jumpers d'Argento-
na on li van despertar el
cuquet per la gimndstica
artistica. Despres d'uns
anys al club argentoni, va
anar a Mataro al Club
Gimndstic Mataro on s'ha
preparat durant 6 anys. De
I'l al 4 de juliol es van
celebrar els campionats
d'Espanya de Gimndstica
Artistica Femenina (GAF) a
La Rozas de Madrid i Elena
Serrano va fer molt bon
paper, va quedar segona
en barra i tercera en terra i
es va proclamar subcam
piona d'Espanya de Girm-

Elena Serrano, subcampiona
d'Espanya de Gimndstica Artistica

ESPORTS
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crear-hi un museu dedicat

als cdntirs.
L'Ajuntament va acceptor la
proposta i el 3 d'agost del
1975 s'inaugurava el

Museu del Cdntir.
Com a autor ha escrit el

Ilibre de La Xarbotada
(1976), que descriu el
proces historic de la Festa

Major de Sant Domingo i
explica la historia dels
gegants i nans i dels cdntirs
de cada any. Tambe ha

publicar Argentona. Histo

ria i records (1990), un
recull d'articles seus sobre
la historia d'Argentona.
Finalment, com a escultor
cal destacar-ne obres
d'Argentona com la creu de
terme situada a prop de
Sant Sebastid, el monument
a Joan Maragall de la Plaga
de Vendre, la verge de
I'absis de I'esglesia, el Sant
Crist de I'altar major de
I'esglesia, la imatge de Sant
Pere a Clara entre d'altres.
A mes, te obra destacable
a I monestir Montserrat, a
Monistrol de Montserrat, i
d'altres municipis.
Va ser condecorat per la
Generalitat amb la Creu de

Sant Jordi I'any 1994 i
nomenat fill predilecte
d'Argentona I'any 1972,

aixi com distingit amb el
Cdntir d'Or I'any 1975.

Mori a Begur el 1997 i hi
va ser enterrat.

f Bernat Calvo i Catald

' Fonts: Josep Llado Pascual, Recull
enciclopedic d'Argentona, Centre
d'Estudis Argentonins, Argentona
2012, p. 161 -163 i Oriol Calvo Verges,
Jaume Clavell i Nogueras (1914-
1997): /'home i la seva obra, revista
Fonts num. 13, Centre d'Estudis
Argentonins, 2003, p. 11 -20.

posada en marxa de la
Festa del Cdntir I'any 1951.
L'objectiu de Clavell era
retornar a la Festa Major
d'estiu I'esplendor que
tenia el tradicional aplec de

Sant Domingo, ja prdctica-
ment desaparegut, per
mitjd dels elements essen-
cials de la festa: el vot de
poble, I'aigua (principal
ment a traves de la bene-

diccio de les aigues) i el
cdntir. A partir d'aquests
elements basics cred tota
una serie d'actes festius al

seu voltant. En aquest sentit
va impulsar la ja menciona-

da Festa del Cdntir amb
tots uns actes que ara
marquen la festa: xarbota-
da, venta de cdntirs, joes

infantils al voltant del cdntir
(a partir de 1958), etc.
Fruit de I'exit de la Festa del
Cdntir i arran de la donacio
de la casa gdtica a I'Ajunta-
ment per part del senyor
Joan Rectoret i Rigola, Cla
vell va tenir la idea de

Jaume Clavell

fona, escrivint sota el pseu-
ddnim de L'Avi o Ar-
gent. Sera en aquesta
epoca, a principis dels anys
cinquanta quan lluitard mes
per revitalitzar les tradicions
populars d'Argentona i la
seva historia. Fruit d'aquest

esperit romantic naixerd
I'associacio Amies d'Argen
tona I'any 1950, integrada
principalment per amistats
de la seva adolescencia.
Aixf, duran a terme activi-
tats com la recuperacio de
I'aplec de Sant Jaume de
Traid i la restauracio de
I'ermita, les catifes de flors
del Corpus, I'exposicio de
Hits antics, la creacio d'una
festa de la vellesa, el con-
curs-exposicio de rosaris, o
la creacio d'uns gegants i
nans propis d'Argentona

I'any 1958 (basats en el
llegendari local).
Perd una de les actuacions
mes destacades de Jaume
Clavell i els Amies d'Argen
tona va ser, sens dubte, la

Jaume Clavell va neixer un

19 de juliol de 1914 a
Argentona. De ben petit va
sentir una vocacio per la
histdria i I'arqueologia,
molt marcat en aquells
primers passos per la figura

de Josep Puig i Cadafalch.
De fet, va ser ell qui li va
inculcar I'amor per I'art
romdnic que mes endavant
faria notori en la seva obra
escultdrica. De jove ja va
anar a treballar de fuster,
I'ofici familiar. La Guerra
Civil el va afectar profunda-
ment, ja que va ser mobi-
litzat a les bateries de
Begur i a I front de Terol.
Despres de la contesa
beHica va anar a viure a
Barcelona per regentar la
fusteria que tenia un oncle
seu al carrer Girona, fet
que va precipitar el seu
casament amb la barcelo-

nina Roser Aparicio. Es a
Barcelona que coneix im-
portants personalitats in-
tel-lectuals i es dedica a
I'estudi de la terrissa
popular.
A finals dels anys quaranta,
Clavell pateix d'una greu
afeccio pulmonar i, per
aixd, va a viure un parell

d'anys a Orrius, on coneix
una altra persona que el
marcd de forma important,
mossen Santiago Casa-
novas, vicari d'Argentona.

Posteriorment, retornd a
Barcelona, perd sovintejava
molt mes Argentona que no
pas en els anys de la

postguerra.
Clavell va ser un assidu

col-laborador de les revistes

locals de I'epoca, com ara
els bu^letins Ecos o Argen-

cenlenari del naixement da Jaume
Cfavell, un enamorat d'Argenfona1

L'ESPITLLERA HISTORICA
DEL CENTRE D'ESTUDIS ARGENTONINS
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transcendencia, doncs no,
com sempre Tots per
Argentona amb las seves
actuacions esperpentiques i
fora de tota Idgica varen
allargar el Pie intentant
tergiversar las respostes que
es donaven als temes i
principalment les de
I'Alcalde fen veure que
ajudar a una persona amb
bones paraules no era
adient sind que el havia de
denunciar quant a la
denuncia que es presentava
per aprovacid en el mateix
pie ells es varen abstenir a
la votacid. En fi, el mateix de
sempre: l'aplaudiment fdcil
i barruer a que ja ens tenen

acostumats.
Be, tal com hem dit, a gaudir
de les vacances i bon estiu!!

copsar, dels vilatans i
vilatanes, el seu parer per
dignificar Tentorn d'aquest
racd tan emblematic pel
poble.
S'ha aconseguit autoritzacid
de la Generalitat i Diputacid
per poder fer inversions al
municipi per valor d'un milid
d'euros com arranjament de
carrers , eficiencia
energetica, collegis, gespa
camp de futbol, vestidors,
adequacid parets del Said
de Pedra, compra d'un
piano i diferents elements
per la Sala, en definitiva
inversions sostenibles.
Quant a Tultim Pie, abans
de Testiu, semblava que
havia de tenir una durada
relativament curta ja que els
temes no era de gran

ells els nostres representants:
Per part de la Regidoria de
Festes, la Montse Cervantes,
tenim entes que ha preparat
una magnifica Festa Major
tal com ens te acostumats

amb una serie d'actes a quin
millor, semblant una feina
rutindria perd que porta un
gran esforg personal i una
plena dedicacid.
Ja s'han comengat les obres
de la piscina des de el 1 r de
juliol i esperant tenir-les
enllestides a finals de
desembre d'enguany.
S'ha acabat el mur del camp
de futbol i la reixa que, a
parer nostre, I'espai ha
quedat digne i endregat.
Tambe estd en curs el proces
de participacio ciutadana de
Tentorn de la Font Picant per

En nom del grup municipal
de Convergencia i Unid
volem desitjar-vos que
passeu unes bones vacances
i que gaudiu d'una molt
bona Festa Major tant els
grans com els petits.
Dit aixd, entrem a veure que
es fa a TAjuntament per part
de Tequip de govern i entre

L^aplaudiment
fdcil i barruer...

al que ja ens
tenen
acostumats

CiU
Bona Festa Major i bones vacances!!

www.totsperargentona.cat
masonp@argentona.cat
tel.677571903

escoltant la vostra opinid, a
diferencia del que fan els
partits politics, que plantegem
la nostra actuacid. I en aixd
estem oberts i receptius a
tothora!
Es aixi, doncs, que anem
forjant la forga de Tots per
Argentona, amb la vostra
necessdria participacid, i us
animem a ser-hi.
Tornant de vacances us
anirem informant abastament
dels principals objectius que
ens mouen i ens obliguen a ser
presents en la politico
argentonina, estant sempre al
vostre costat.

Us desitgem que passeu, tots,
una bona Festa Major d'estiu.

clar objectiu: treballar fort en
be d'Argentona i tots els
argentonins i argentonines.
Cada dilluns de Tany ens
reunim per analitzar la
situacid cultural i social
argentonina, i per avaluar
temes d'interes general, com
es, en aquest moment, el
proces actual d'elaboracid
d'un nou planejament urba-
nistic que definird com ha de
ser el futur desenvolupament
del nostre poble. Entre tots els
que hi participem decidim
democrdticament les accions
a realitzar, la nostra parti-
cipacid polftica en els Plens
municipals i la nostra presen-
cia al costat de tots vosaltres.
A partir dels nostres bu^letins
que periddicament us fern
arribar a casa i el nostre web,
anem donant la nostra visid
respecte el present de la Vila i
el seu futur. Perd es, sobretot,

resoldriem d'una altra
manera (la innecessdria pilo-
na a la plaga nova, Tendarre-
riment en la construccid de la
piscina, can Doro, el Torrent
de la Salut, la gestio en la
Companyia d'Aigues, etc.)
En tot aixd ens impulsa la
forga d'haver sorgit de la
iniciativa popular, ja que Tots
per Argentona (no ens
cansarem de repetir-ho) no es
un partit politic en el sentit
classic que tots tenim en el
nostre pensament, tal com son
tots els altres, sind una
Associacid de ciutadans
preocupats pel que com ha de
respondre TAjuntament a les
necessitats dels argentonins.
Estem a Toposicid malgrat
haver guanyat les passades
eleccions. Perd, TxA, estd a I
peu del cand escoltant la
ciutadania i cohesionats en un
equip de gent amb un unic i

Vina i participa
en el projecte
deTxA.

Quan la direccid del Cap de
Creus ens demana I'escrit
politic que trobeu en aquestes
pdgines, sovint es inevitable
que tinguem la temptacid de
parlar de les malifetes que fa
Tactual equip de govern, i de
la seva inoperancia genera-
litzada en els assumptes
pendents i importants de la
nostra Vila i sobretot de la
deficient gestid del dia a dia
en donar resposta a allo que
preocupa els ciutadans.
Es evident que hi ha multiples
decisions  que  nosaltres

Mi rant endavant

GRUPS MUNICIPALS
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pueblo de calidad. El
concejal que quiera una
bandera que no representa
a todos y no cumple con la
ley que la pague de su
bolsillo y no del bolsillo de
los ciudadanos.
Los demas partidos no, pero
nosotros llevamos en el

ADN politico facilitarle la
vida a las empresas y por
ello, somos partidarios de
dar un mejor trato al
pequeno comercio del
pueblo. Si un pequeno bar
en el que la mayoria de los
ingresos los realiza en una
terraza, no podemos
asfixiarle a base de trabas e
impuestos, asi ni se genera
consumo ni se crea empleo.
Bona Festa Major a tothom i
bon estiul!

2Que harias con casi
1.000.000 de pesetas?.
Nosotros lo invertiriamos en
mejorar calles en mal estado,
pintar pasos de peatones
deteriorados, mejorar ban-
cos de los parques... El
equipo de Gobierno de
Argentona I leva gastado en
la estelada de la entrada
nada mas y nada menos que
5.833 euros. Nos posicio-
namos totalmente en contra
de gastar el dinero del pue
blo en asuntos que fomentan
la division entre los
ciudadanos y menos, cuando
hay tantos problemas por
solucionar. Si el alcalde de
Argentona reparara las
aceras con la misma
velocidad que repara la
estelada, tendriamos un

Llega el verano y el equipo
de Gobierno de Argentona

(CiU, PSC, ARGENTCAT y
L'Entesa) debera llevarse a
casa una carpeta llena de
deberes para aprender a
gestionar el pueblo como los
ciudadanos se merecen.
En el Partido Popular de
Argentona siempre hemos
defendido que los concejales
deben trabajar solo para
mejorar y solucionar los
problemas del pueblo (que
no son pocos). Por eso, cada
vez que otro partido tanto de
la oposicion como del
Gobierno presenta una
mocion que no afecta al dia
a dia de los ciudadanos y
simplemente sirve para
distraccion de los problemas
reales, nos oponemos.

El concejal que
quiera una

bandera que
no representa
a todos y no
cumple con la
ley que la
pague de su
bolsillo y no del
bolsillo de los
ciudadanos.

Lo primero Argentona. Los intereses del
pueblo por encima de los intereses politicos

T. 667 18 28 93
argentona.socialistes.cat
argentona@socialistes.cat
twitter: @psc_argentona

diferents sensibilitats de la
vila, en el debat de propos-
tes i no a cop de titulars
tergiversadors de la realitat.

Tot i aixo, estem convenguts
que les alarmes que han
ences alguns vilatans, no
son tals i que finalment
veurem una planificacio
urbanistica d'Argentona,
coherent i satisfactoria per
a la gran majoria de
vilatans.
Mentre el debat urbanistic
continua, els socialistes
d'Argentona us desitgem
molt bona Festa Major de

Sant Domingo.

que configuren la nostra
personalitat. Alhora hem de
procurar tenir els habitatges
suficients i de tipologies
diferents per evitar que
continuem expulsant vila-
tans cap a d'altres
municipis veins, especial-
ment els mes joves. I tambe
hem d'afavorir que la vila
pugui generar nous llocs de
treball acollint noves
empreses o facilitant el
creixement de les existents,i
hem de resoldre la
mobilitat, i el manteniment
del patrimoni, i les millores
de les urbanitzacions, i els
espais d'esbarjo, i el
comerg i moltes mes coses
que ens condicionen el dia
a dia de les persones que
hi vivim. En definitiva, es un
debat molt complex que es
resol amb el didleg entre les

govern anterior, pero el
compromfs de responsabi

litat del s quatre grups
municipals que en formem
part ens ho impedeix,
malgrat que sabem que es
una llaminadura per un
sector de I'oposicio que no
te ni escrupols ni res
ponsabilitat ni coherencia,
doncs son capagos de fer

batalla politico fins i tot
contra el que van impulsar
i aprovar ells mateixos...
Dissenyar un POUM, es
dissenyar el futur urbanistic
de la vila afavorint que els
futurs creixements de
poblacio que hem de tenir
siguin absorbits per la
mateixa configuracio del
municipi, evitant I'ocupacio
de sol forestal o agricola
que es un dels principals
actius naturals que tenim i

El POUM es una
llaminadura per
un sector de

I'oposicio que
no te ni
escrupols, ni

responsabilitat,
ni coherencia.

El govern d'Argentona estd
impulsant la redaccio del
nou Pla d'Ordenacio
Urbanistica Municipal,
podrfem no haver tingut la
valentia d'afrontar aquest
debat tal com va fer el

El POUM que ens satisfard a tots

GRUPS MUNICIPALS
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Totes aquestes fites han
estat possibles merces a la
comunio de multiples sensi-
bilitats. Pero tambe, i de
forma determinant, a la
presencia d'ERC a I govern
municipal. No som con-
dicio suficient, sf necessaria.
I tenim la voluntat de fer
creixer la nostra vocacio de
servei al pais des del treball
al poble. Sou convidats a
sumar-vos-hi.

Ara, Sant Domingo ja es
aqui. El que toca es omplir
els carrers de la vila, bailor
a despit de la canicula,

aixecar cdntirs petits o
grans, embadalir-nos amb
els foes artificials, seguir els
gegants, fer esport o anar

a teatre.
Bona Festa Major!

pel Dret a Decidir, garant
de la consulta, i el juliol
passat vam exercir la sobi-
rania fiscal ingressant a
I'Agencia Tributaria de Ca-
talunya els impostos de
I'IRPF i I'lVA que recapta
I'Ajuntament. El Pie ha
aprovat nombroses mo-
cions de suport al proces
sobiranista, rubricant el
compromfs d'Argentona
amb la Catalunya que cla-
ma ser escoltada. Es amb
aquesta determinacio que
el setembre de 2012 ens
vam declarar territori
catala lliure. O que I'Este-
lada oneja imponenta I'en-
trada del poble, sfmbol sere

del nostre caracter, tantes
vegades agredida com
tornada a hissar.

Som a les portes d'un me-
rescut descans. Ha estat un
any intens en molts aspec-
tes, tambe en el polftic. Tan-

mateix, a Esquerra enca-
rarem I'estiu amb la convic
cio d'haver fet els deures
que imposaven I'agenda
nacional i una societat civil

sempre amatent i sempre a
I'algada. Ens prenem

aquest impds nomes per re-
cuperar forces per la tardor,
que exigira el millor de
nosaltres.
Argentona forma part de
I'Associacio de Municipis
per la Independencia i des
d'aquesta plataforma tre-
balla activament en la de-
fensa dels nostres drets na-
cionals. Estem aixf mateix
adherits al Pacte Nacional

A Esquerra en-
cararem I'estiu

amb la conviccio
d'haver fet els
deures que
imposaven

I'agenda
nacional i una
societat civil
sempre amatent
i sempre a
I'al^ada

AR

Argentona, municipi per la Independencia

Bona Festa major!voluntaria durant I'any en

uns actes que segurament
nomes duraran unes hores
o uns pocs dies. Perque
aquestes celebracions van
molt mes enlla de la dimen
sio ludica, es una forma de
reconeixement collectiu
que fomenta la convivencia,
la cooperacio i la identitat
com a vila i pats. Aquests
valors son fonamentals per
fer una societat critica pero
alhora constructive.
Per sort a Argentona, tenim
a moltes persones i entitats
organitzant festes populars,
fet que te molt valor. Pero
cal tambe que des de
I'Ajuntament se li doni el

suport necessari i que
fomenti les iniciatives
d'aquest tipus.

La CUP volem agrair a totes
les persones que treballen
desinteressadament a
Argentona organitzant
festes populars

Fa unes setmanes es va
celebrar la tercera setmana
de la Memoria Historica a
Argentona. Aquest any
tractava sobre les festes i
tradicions del poble. I
aprofitant aquesta temdtica
i que falta poc per la Festa
Major, des de I'Assemblea
de la CUP volem rompre
una Manga per totes les
festes que es fan per

iniciativa o estan gestiona-
des per persones del carrer

o associacions.
Volem agrair-los la seva
dedicacio, ja que suposa
moltes hores de dedicacio

Aquestes
celebracions
van molt

mes enlla
dela
dimensio
ludica

Festes Populars
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Pla General en el sector del
Collell, en plena crisi. I diu
el Sr.Collet que permetrd
ordenar I'acces nord al
municipi i completar la
trama vidria.
I en el Pie extraordinari de
16/5/11 el Sr. Maso porta
al Pie I'aprovacio del Text
refds del Col lei I, per la seva
aprovacid.
Ara informen el poble que
no s'ha de fer el Co-
lell,2quina mena de ciuta
dans poden donar la seva
confian^a a Tots per Argen
tona despres de llegir
aquests fets?
Davant dels esdeveniments
volem recordar que Jesucrist
va ser venut pel petd de
Judes Iscariote.

El 4/12/09 el Sr Maso porta
al Pie I'aprovacio inicial de
la modificacid puntual del

amb ciutadans enganyats;el
que vulgui anar-hi com a
minim ha de saber la veritat.
I la veritat es que en el Pie

de 14/10/08 el Sr. Collet
diu: el Collell es una
prioritat.
En el Pie de 2/12/09 el
regidor d'urbanisme Sr.
Collet va dir en Argentona
Comunicacid: el Collell
dona resposta a la necessitat
d'equipaments que te Ar
gentona i potencia I' actual
trama urbana i la vialitat va
afegir: la nova manera de
veure I'urbanisme ens
permetrd desenvolupar el

terrassa del carrer Gran
sense permis.
Tambe vam escoltar que per
tenir una taula en el carrer,
fent ocupacio de la via
publica a I'igual que la
terrassa del carrer Gran s'ha
de demanar permis,cosa
que els senyors de tots per
Argentona sembla ser que
no ho saben,o es pensen
que encara estan a I' equip
de govern?
Pel cami que porten i pels
seus comentaris sobre el Co-
llell, sembla ser que volen un
altre cop moure a Is vilatans
en benefici propi com varen
fer I'any 2007 amb Can Do-
ro. Aquesta vegada Agrupa-
cio d'Argentona no perme
trd una altra manifestacid

AGRUPACIO D'ARGENTONA

En plena crisi. I
diu el Sr. Collet
que permetrd
ordenar I'acces

nord al municipi
i completar la
trama vidria.

En el darrer Pie varem veure
un altra vegada actuacions
esperpentiques de Tots per
Argentona acompanyats
dels seus alumnes de la CUI^
tanmateix les incapacitats i
incoherences en les seves
intervencions, la manera de
votar i parlar referent a una

Crec que aquesta vegada ningu es
deixard enganyar amb mentides encara

que vagin acompanyades de petons

mies. Si gratem una mica
en la cultura andalusa, per
exemple, ens adonem que
es quelcom mes que el fol
klore en que ha quedat
reduida. I el mateix podrf-
em dir d'Extremadura,
d'Arago, de Lied... L'Espa
nya centralista i uniformit-
zadora ha reeixit en la seva
creuada i ha imposat una
bandera i una patria artifi
cials. Es trist que molts fills
d'aquelles terres que ara
viuen a Catalunya defensin
tan fervorosament I'Espa
nya que els ha arrabassat
la cultura. Haurien d'enten-
dre que en son victimes i
que el que defensem els
Catalans representa tambe
una oportunitat de recupe-
rar la seva identitat cultural.

El jove ha tingut la sort de
no coneixer el franquisme,
i el gran podria ser un re
presentant de la generacio
d'immigrants victimes de
I'Espanya de Franco, aque-
lla grande y Iibre que,
seguint la tradicio d'ante-
riors monarques, volia
construir un pais a base de
repressio, ocultacio i liqui-
dacio de la diversitat cultu

ral del seu territori.
L'Espanya que coneixem
avui es el resultat de I'anor-
reament de moltes realitats
culturals. El Hoc de proce
dencia d'immigrants que
ara son ben Catalans te una
historia i una cultura que ha
estat silenciada i substi-

tufda, que no te res a veure
amb I'estat de les autono

Argentona anunciard amb
retols a Is seus accessos la
pertinenga a I'Associacio de
Municipis per la Indepen-
dencia. Aixi es va aprovar
en el Pie de juliol, amb una
petita discussio entre el
representant de I'Entesa i
els dos regidors del PR
En el torn de preguntes del

public, un jove va increpar
el nostre regidor. El jove,

que anava acompanyat
d'un home de mes edat
que NuTa una bandera
espanyola al pit, volien
mostrar el seu desacord
amb I'aprovacio de la

mocio.
Em va semblar eloquent la
presencia de dues genera-
cions diferents defensant
I'espanyolitat de Catalunya.

Els drets de Catalunya
son els drets dels pobles d'Espanya

<L ENTESA
^|Q^argentona

El Hoc de
procedencia
d'immigrants
de diversos
territoris de
I'estat te una

historia i una
cultura que ha
estat
substituida,
com volen fer

amb la catalana
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13.30 ha 21.30 h
(si estd de guardia)

J^^lL lanegSsspre

20 ha 21.30 h
(si estd de guardia)

Vespre

13.30 ha 17 h
(si estd de guardia)

Migdia

20 ha 21.30 h
(si estd de guardia)

Vespre

13.30 ha 17 h
(si estd de guardia)

Migdia

macia Guillen
macia Sindreu
macia Buxeda

Tancat11 ha 13.30 h
(si estd de guardia)

17 h a 20 h
(si estd de guardia)

9.30 ha 13.30h17 h a 20 h9.00 ha 13.30 h
Farmdcia Buxeda
Ctra. De Vilassar, 12
Tel 93 756 16 85

Tancat11 ha 13.30 h
(si estd de guardia)

17 h a 20 h
(si estd de guardia)

9.30 ha 13.30 h17 h a 20 h9.00 ha 13.30 h
Farmdcia Sindreu
C/ Barcelona, 26
Tel 93 797 14 00

Tancat

Tancat

11 ha 13.30 h
(si estd de guardia)

Tancat

Mat!
uiumenge

17 h a 20 h
(si estd de guardia)

Tancat

Tarda

9.30 ha 13.30 h

9.30 ha 13.30 h

Matt

17ha20h

17ha20h

Tarda

9.00 ha 13.30h

9.30 ha 13.30 h

Mati
Dilluns a divendres

Farmdcia Guill6n
C/ Gran, 22
Tel. 93 797 12 62

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

Farmdcies

Sr. Angel
Pulg Boltd
(Entesa)
3r. Tinent d'alcalde
Educacid;
Culture
i Patrimoni

Sr. Pere
Mdra i Juvlnyd
(Argencat)
2n. Tinent d'alcalde
Urbanisme, Obres I
Habitatge;
Sostenibilitat; Mobilitat

Sra. Susana A.
Ldpez
Rico (PSC)
Regidora Benestar
Social i Sanitat

1 r. Tinent d'alcalde
Particlpacid; Xarxes i
Noves Tecnologies

4t. Tinent d'alcalde
Recursos Econdmics;
Recursos Humans

54. Tinent d'alcalde
Promocid Econdmica;
Manteniment i Servels
Municipals

Sra. M. Monteerrat
Cervantes
Codlna (CiU)
Regidora Joventut;
Festes;
Ades Cultural;;
Esports

Sr. Ferrari
Armengol I
Tauran (CiU)
Alcalde
Adm. General;
Mitjans de
Comunicacib;
Governacid

Regidors de J'Ajuntament d'Argentona

m. m

mMi s. •"'^A -^ -̂- ^^m^  w # ^^;..^ 4m-w &• ^^^  i

INFORMACIO D'INTERES . i



23JUL-AGO 2014

93 797 49 00 - Ext. 600
JURIDIC PER A DONES
ASSESSORAMENT

93 797 12 15
BIBLIOTECA

93 797 21 52
MUSEU DEL CANTIR

93 797 45 23
EBM EL BOSQUET

93 757 51 88
EBM CARGOL TREU BANYA

93 756 17 13
ESCOLA LES FONTS

93 797 04 15
ESCOLA D'ARGENTONA

ESCOLA BERNAT DE
RIUDEMEIA
93 797 09 56

93 799 39 51
ESCOLA ST MIQUEL DEL CROS

93 797 46 10
IES ARGENTONA

93 757 51 88
C.I. ST. MIQUEL DEL CROS

900 760 760
GAS NATURAL

93 797 06 03
AIGUES D'ARGENTONA

93 756 12 17
OFICINA DE CORREUS

900 770 077
FECSA-ENDESA

904 100 318
MARESME (24)
AMBULANCIA CREU ROJA

93 757 88 88
AMBULANCIA

93 797 16 56
CREU ROJA ARGENTONA

TAXIS
93 797 25 04
677 676 289

93 797 13 13
POLICIA LOCAL

93 797 49 00
AJUNTAMENT

jL

•••MG03I33--

Anuncia't
a Radio
Argentona

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

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

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 Arqenton

Dilluns mati tancat
De dilluns a divendres, tardes de 16h
a 20h30
De dimarts a divendres de 9h30 a 13h
NOUN Dissabte mati obert de lOh a
13h30

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
13.30 h.

Jutjat de P

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

PaiTdquia 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:
de 10 a 14 h.

Deixalleri

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. 673 28 72 09

Arxiu municipal

1 de desembre

1 de desembre

3 de novembre

3 de novembre

1 de setembre

1 de setembre

Del 5 de maig al 5 de novembre

Del 5 de maig al 5 de novembre

Del 5 de maig al 5 de novembre

Del 5 de maig al 5 de novembre

Del 5 de maig al 5 de novembre

Del 5 de maig al 5 de novembre

Del 5 de maig al 5 de novembre

IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES RUSTICS
4a Fraccio - Domiciats:

IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES URBANS
4a Fraccio - Domiciats:

TAXA PER GESTIO DE RESIDUS COMERCIALS
2a Fraccio - domiciliats

TAXA PER GESTIO DE RESIDUS DOMESTICS
2a Fraccio - Domiciliats

IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES RUSTICS
3a Fraccio - Domiciats:

IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES URBANS
3a Fraccio - Domiciats:

TAXA PER L'ENTRADA DE VEHICLES - GUALS

TAXA PER GESTIO DE RESIDUS COMERCIALS
No domiciliats

TAXA PER GESTIO DE RESIDUS DOMESTICS
No Domiciats:

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES
4a Fraccio - Domiciats:

IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES RUSTICS

IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES RUSTICS

IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES
RUSTICS CONSTRU^TS No domiciliats

^r AJUNTAMENT D'ARGENTONA
^ CALENDARI FISCAL

INFORMAC1O D'INTERES



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

Imatge de 1985 de Mike Gavin

Font: Revista Lla^ numero 102,
original a I'Arxiu d'Argentona

El peu de foto de I'epoca diu: La
Flama del Canigo tingue el solar de
la Terrassa de I'Ajuntament com a
punt d'arribada a Argentona. Des
d'alli s'escampd per totes les fogates
del poble.
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Mirant enrere

La revetlla de Sant Joan es va celebrar a Argentona amb un seguit d'activitats i revetlles populars a diferents indrets del
municipi. La flama del Canigo es va recollir a Mataro per pujar per Sant Miquel del Cros fins a la foguera de Can
Doro. En aquest indret es on es va celebrar un sopar popular de carmanyola que va aplegar a moltes families i amics
en aquesta nit mdgica del solstici d'estiu. (Fotos: Cati Morgado)


