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CENTRE D'ESTETICA
home

dona

Perque la bellesa
comer^a a l'lnstitut

Carrer Gran, 8

L

08310 Argentona
Tel. 93 756 12 74
Horari:

De dilluns a dissabte

Demanar hora ens ajuda a oferir un millor servei

de 9 del matf a 8 del vespre.

TENIM CURA DE LA SEVA FELICITAT

NOTANQUEM AL MIGDIA

\T\\\
OFICINA ALSFU
C/Joan XXIII.7, baixos - 08310 AHG^NfOMA -Tel. 93 7 ,8 07 87
JOAN VIDAL GARCIA AGENT D ASSfcGURANUES N1- Rr.G'Slh:t 2
Adre^a electronica: Vidalgj ^mapire.com

Numcro 1 en assegurances d'automobils
Tot Rise

Polissa
(Tercers+
Incendi+lluna)

T.R. Franquicia

Opel Corsa 1.2

142.09 €

208.80 €

262.37 €

Citroen Xsara 1.6 I

163.94 €

260.84 €

345.86 €

Seat Leon 1.8 Signa

184.72 €

282.46 €

366.73 €

Renault Megane 1.6

160.68 6

245.86 €

317.98 6

Cotxe model

450 €

Exemple per a conductors mes grans de 30 anys i amb 10 anys d'antiguitat del carnet de conduir, amb pagament semestral.
Tarifes calculades a partir de 6 anys d' historial sense sinistralitat. 2% de descompte en la prima si opta pel pagament anual.
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PORTADA
/.a ///sfa de /a compra fa
referenda als 25 anys
de la Unio de Botiguers.
Fotografia: Marc Duran.
O-/ • El corner^ d'aqui
La Unio de Botiguers d'Argentona celebra vint-i-cinc
anys d'historia. Una entitat que organitza tot tipus
d'activitats per dinamitzar el comer^ local i afrontar
la forta competencia del sector.

O"-/

La Festa s'ha acabat

Un recull fotografic d'alguns moments de la Festa
Major de Sant Domingo 2004 i de la Fira de
Ceramica i Terrissa del municipi. Unes festes
marcades pel canvi de recorregut de la Fira i
pel Jardf de les Persones.

II* Can Barrau
En la segona entrega de les associacions de veins
anem fins a la zona de Can Barrau. L'enjardinament
del voltant de la masia de Can Barrau i la Font de la
Rastanaga es una de les seves prioritats.

14* La 2a fase de Les Fonts
El CEIP Les Fonts d'Argentona esta en obres.
A principis del 2005 es preveu la inauguracio
de tot I'edifici de primaria, fet que la convertira
en una escola completa de dues Ifnies.

AS^ Sant Jaume
El 25 de juliol es va restablir I'Aplec de I'ermita
de Sant Jaume deTreia. Un grup de veins han
volgut recuperar aquesta tradicio per preservar
de I'especulacio urbanfstica I'indret, i dignificar
el clos arqueologic i I'ermita.

A3• Sobre patins
Alumnes de primaria de I'Escola Bernat de
Riudemeia i de la Francesc Burniol formen part dels
dos primers equips d'hoquei patins d'Argentona. La
iniciativa ha estat d'un grup de pares i mares.
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Editorial

La Unio de Botiguers d'Argentona (UBA) celebra els 25 anys de vida. El tracte perso
nal, la qualitat dels productes i la proximitat son els punts forts d'aquest comerg. Un
comerg que fa molts anys que va mirant de fer front a la forta competencia de les grans

El tracte personal, la qualitat dels pro-

U

Qualitat i tracte personal

superficies. La UBA tracta de posar imaginacio per vendre la marca de casa: Fira Fora
Stocks, concursos, targetes amb premis, cursos de formacio per als botiguers, etc.

ductes i la proximitat son els punts forts

Aquestes iniciatives formen part, des del 2001, d'un Pla de Dinamitzacio Comercial
on participen la UBA, I'Ajuntament d'Argentona, la Generalitat de Catalunya, la

d'aquest que fa molts anys que va mirant

Cambra de Comerg i I'Associacio de Botiguers de Catalunya. Una comissio amb

de fer front a la forta competencia de les

a la vila ja que el comerg es un dels motors economics i socials de tots els municipis.

grans superficies. La UBA tracta de

ciona socialment... Aquest futur passa per continuar oferint un producte de qualitat i

posar imaginacio per vendre la marca de

valora en gran mesura aquest tracte. D'altra banda, a Argentona el futur previst pel

membres de tots aquests organismes es reuneixen per tragar un futur comercial potent
Sense ell, els municipis es quedarien desertitzats de la gent que va i be, que es relaun tracte directe amb el client, que un cop passada la novetat de les grans superficies,
govern passa per la creacio del nou mercat, a I'antiga fabrica Velcro, on hi haura Hoc
casa: Fira Fora Stocks, concursos, targetes amb premis, cursos de formacio per

per a les parades de sempre i algunes mes, per a Hoes d'aparcament i per a nous negocis. Aquesta oferta es completara amb tot el canvi que suposara la transformacio de
la zona de Can Doro. Un grup de persones han fet possible durant 25 anys que la gent
pugui comprar tot tipus de productes, objectes i estris aixi com gaudir dels millors ser-

als botiguers, etc.

veis sense sortir d'Argentona. Felicitats i per molts anys!

Carta de I'alcalde
El Museu i la Fira
A Argentona ja fa uns anys que varem

La Fira Internacional de Ceramica i Terrissa, amb la tradicional Festa del Cantir, esta
plenament consolidada, amb molta participacio de public i un alt nivell de vendes.

apostar per fer una Fira de qualitat, amb

Historicament, i tambe a I'actualitat, el balang global de la fira es plenament positiu.
Tanmateix, el nivell de vendes pot variar d'un any a I'altre (i d'un ceramista o terris-

una seleccio acurada dels productes

saire a un altre) per circumstancies molt diverses. A Argentona ja fa uns anys que
varem apostar per fer una Fira de qualitat, amb una seleccio acurada dels productes

exposats i de les parades. Precisament,

exposats i de ies parades. Precisament, una de les novetats recents de la Fira ha estat

una de les novetats recents de la Fira ha

fet una aposta per la qualitat i per la conquesta de nous publics. S'ha cercat el dis-

I'increment de les activitats paral-leles i educatives, amb forga exit de public. Hem
seny, la qualitat, el producte d'autor i diferenciat, aixf com el maxim suport als arteestat I'increment de les activitats pa-

sans que apostin per la qualitat.
El Museu del Cantir es un dels equipaments mes importants d'Argentona, tant pel

ralleles i educatives, amb forga exit de

contingut de les seves exposicions permanents com per la qualitat de les activitats
que s'hi organitzen. El Museu es un promotor important de la vida cultural de la vila

public.

i un element clau de cara a atreure la gent que ens visita. El Museu te els seus ingressos ordinaris i rep anualment un ajut economic de I'Ajuntament, com la majoria de
museus del mon. Tanmateix, en aquests ultims anys s'ha fet un gran esforg per a
aconseguir altres fonts de recursos. D'una banda, subvenciohs de les administracions
publiques, que van ser especialment importants en el moment de les obres, tant del
Museu com de la Casa Gotica, pero que encara continuen actualment. De I'altra,
hem aconseguit una important col-laboracio anual d'un nombros grup d'empreses
privades que ajuden al funcionament del Museu i que estem segurs que augmentaran en el futur; tambe s'ha incremental molt la col-laboracio d'empreses privades en
I'organitzacio i funcionament de la Fira.
Tenim, doncs, el que molts pobles i ciutats busquen amb delit: uns motors de la vida
cultural, economica i turfstica d'Argentona. El Museu i la Fira ho son sense cap
dubte. I la col-laboracio d'altres administracions i de les empreses privades. Son uns
actius que tenim i que ens obren moltes oportunitats de futur. Junts els potenciem.
Antoni Soy, alcalde
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Cartes dels lectors
74 anys enrere

"atreviment" a fer possible aquest taller.

participacio que no veig en Hoc.

Casal de Joves ja que quan he necessitat la seva

Al torn d'intervencio del public, a quarts d'una de

ajuda mai m'ha estat negada, guarint I'espai del

la matinada, no vaig gosar posar-hi cullerada, ben

tftol: Ajuntament d'Argentona -memoria com-

Reiki com a propi. Per a tu Susi Grajales, per a tu

conscient de les meves limitacions oratories i del

prensiva dels exercicis economics del 1930,

Diana Oriol.

fet que els actors ja havien representat la seva fun-

1931, 1932, 1933- que formula el Secretari-

Aquesta llavor queda plantada a Argentona i us

cio i tenien dret a un merescut descans de cap de

Interventor en compliment d'allo revingut en I'ar-

asseguro que hi ha molta gent que en te cura i la

setmana.

rega.
grAcies

Jaume Itchart i Bote

pals del 23 d'agost del 1924.
Els escrits son molt curiosos i interessants. Avui
us faig coneixer el que diu DICTADURA. Com a
resultat de les sessions celebrades I'indicat 26 de

Rosa Garriga, mestra de Reiki

Argentona sona

febrer del 1930, aquest Ajuntament queda constituit pels senyors: Eduard Fortf Soler, alcalde;
Llufs Llusa Calafell i Miquel Plandolit Rigola,
tinents d'alcalde; Eliseu Badosa Cos, Miquel
Carbonell Padero, Tomas Casas Calvet, Josep

Diumenge 5 de setembre. Les vuit del vespre. El

Plens de grans
projectes

Hoc: I'entranyable Font Picant. A la pissarra de
I'entrada anuncien sessions de ioga, de meditacio, de tai-txi i de massatges. Quan entres et
donen, si ets fumador, un cendrer. A I'interior

Fabregas Coderch, Julia Llado Abril, Jaume

unes quantes parades: de musica, de roba, de

Teixido Calvet, Jaume Tubau Bonada i Joan Coll

Vaig voler assistir al Pie Municipal d'inici de curs

Estrada. Pocs mesos despres, el 3 d'agost del

del 17 de setembre, trencant el meu costum d'es-

menjars. Una carpa destinada a projeccions, un

mateix any, cessa governativament en I'exercici

coltar-lo per Radio Argentona. Malgrat que dos

ambient tranquil, relaxat. Respiro pau per tot

del carrec d'alcalde, per resolucio del Govern

dies abans ja es va poder comprovar la manca de

arreu. De sobte passen uns nens que juguen ria-

Civil de Barcelona dictada en merits de I'expe-

"bon rotllo" entre govern i oposicio, en el debat

llers. Al fons veig assegudes dues avies que

dient instru'it a denuncia d'alguns veins per

ofert per TV Mataro, ho vaig fer per a presenciar

xerren. Per darrere, una abragada, un amic dels

incompatibilitat, el senyor Eduard Fortf Soler, el

I'espectacle escenificat per uns actors que, tot i la

que veig de tant en tant. La gent esta contenta,

qual va ser rellevat pel primer tinent d'alcalde, el

serietat de llurs rostres, em van divertir com si

parlant amb un i despres amb I'altre. A terra ni un

senyor Llufs Llusa Calafell, i va seguir sense altra

hagues anat a veure una pelli dels germans

paper. Ni una "colilla". Res que em faci pensar en

modificacio en la seva composicio aquell

Marx, amb el genial Groucho al front.

com vaig veure la Font Picant fa uns mesos. Es el

Consistori fins al 14 d'abril del 1931 en que, en

Despres del que vaig veure, segueixo opinant

primer Festival Psico.Jazz.Etnic.Progressiu, orga-

proclamar-se el nou regim, prengue el Govern

que aquest govern esta, tal com diu una regidora

nitzat per un grup de joves de la vila, els mateixos

del municipi el Comite revolucionari local.

de I'oposicio, "enquistat" en els seus posiciona-

que hi ha a I'escenari quan baixo cap a la Font,

ments i, una de dues: o fan les coses malament,

que despres d'estar treballant durant una setmana

Jaume Arenas i Mauri

o, malgrat el dispendi publicitari, no encerten a

per organitzar el Festival, toquen posant-hi tot

AgraYment
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casa nostra es malbaraten. Es parla molt d'una

I envio el meu reconeixement als nois i noies del

Tine a les meves mans un Ilibret amb el segiient

ticle sise del Reglament de Funcionaris munici

U

explicar-les de forma adient. Va quedar de mani

I'art que tenen dins.

fest com els comptes del regidor d'Hisenda no

Tres dies. Sis concerts d'una gran qualitat. Que

convencen I'oposicio. "Les arques municipals

passa amb Argentona? Ja fa temps que percebo

estan sanejades...", digue. "Aleshores, per que

unes vibracions molt bones. Sento un potencial

I'increment tan exorbitant dels impostos?" La res-

que a poc a poc va creixent. Vivim uns temps fei-

El passat mes de marg i fins a mitjans de juny des

posta: una prevista davallada dels ingressos pro-

xucs on tenim dues opcions, o quedar-nos tancats

del Casal de Joves es va dur a terme un taller de

vinents de la construccio, i els arguments de

a casa i ignorar el vef, o sortir al carrer i compar

Reiki. Durant tres mesos, persones amb edats,

sempre, que si els serveis que dona I'Ajuntament

tir tot allo que ens remou per dins. Son uns temps

ideologies i gustos diferents vam compartir un

s'han apujat tant i que si els municipis del voltant

diffcils. O be ens desempalleguem d'aquesta

munt d'emocions, alegries, tristeses i coneixe-

estan en un fndex positiu mes alt que el nostre.

mascara d'hipocresia que hem dut durant tant de

ments, descobrint que tots plegats no som tan

Penso que es bo que vulguem equiparar els nos-

temps o caurem en la inopia mes absoluta. Vaig

diferents en essgncia. Realment, som millors del

tres serveis als dels de la resta de pobles de la

imaginar-me que Argentona recuperava la Font

que ens pensem.
Experimentar que quan un home, una dona, te

comarca. Dissortadament, pero, les coses no

Picant per realitzar aquest i altres tipus d'esdeve-

semblen anar per aquest camf. Seguirem pagant

niments, on tots els ciutadans poguessin gaudir

dolor, agitacio, nosaltres -essers normals- som

i seguirem sense serveis basics, perque, gover-

d'aquest Hoc tan magic. Mentre escoltava I'ultim

capagos d'apaivagar aquesta afliccio amb un fet

nant per una minoria i cara a la galeria, I'equip

d'aquells excel-lents concerts, una llagrima em

tan senzill i ancestral com es el Reiki.

actual te la deria dels projectes faraonics

queia i pensava que no soc tan ingenu de creure

Es parla molt d'aquesta societat competitiva,

(Pavello, Sala, Velcro, Can Doro, etc.), de que

en les persones. Crec en Argentona i crec en la

dura, incomunicada. Es una realitat.

gaudiran uns quants (sobretot, la gent del centre)

seva gent. Se que si ens espolsem la por que tenim

Pero n'hi ha una altra en la qual les persones tre-

i que pagarem (i, de quina manera!) entre tots,

dins aconseguirem sentir-nos mes a gust amb

ballen per millorar-se dia a dia, i de retruc, millo-

pero, mes que ningu, els residents als veTnats

nosaltres mateixos i amb el nostre entorn. En-

rar el seu entorn mes proper a la vegada millo-

periferics, abandonats de la ma de Deu, alguns

davant Argentona, i moltes felicitats a aquest grup

rant la societat.

sense serveis com voreres, neteja, manteniment
de paviment i enllumenat, i ja no diguem centre

de joves que han organitzat aquest festival, que de

Vull agrair de tot cor a en Ricard, a la Maria, a
I'Elm, a la Pepi Navarro i a tots els alumnes la

d'atencio primaria, escola bressol, servei de

sera el primer d'una llarga Ilista d'edicions.

confianga dipositada en mi.

transport al centre, etc. De diners mai n'hi haura

Un peto ben fort per a la Cristina Navarro pel seu

prou perque fins i tot un cec s'adonaria que a

ben segur, amb el vostre art i la vostra empenta,

Enric Domingo
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Josep Espelt, Viceng Ballbona, Martf Riu,
Guzman Palaus, Josep Castane, Josep
Maria Puig i Angels Espelt. Aquestes per-

CD

sones han estat els presidents de la Unio
de Botiguers d'Argentona (UBA) des de
I'any del seu naixement, el 1979. Ells

en

han estat les cares visibles d'un grup de
gent que ha treballat a I'ombra amb

AL

esperit d'equip i de superacio. Han estat
25 anys de treball amb diferents Ifnies i
filosofies pero totes amb I'objectiu d'obrir cada dia la persiana i oferir el millor
servei i producte al client argentonf. Una
tasca que no ha estat facil davant dels
canvis comercials que s'han donat a la
societat catalana com la proliferacio dels
centres comercials i I'ampliacio dels
horaris. "El naixement de la UBA va ser
fruit del canvi polftic que hi havia al pafs,
la societat s'havia de vertebrar i aleshores la gent va crear entitats representa
tives per poder parlar amb I'Administracio, que tampoc estava acostumada,
vam haver d'aprendre tots". Josep Espelt,
el primer president de la Unio de Bo
tiguers, recorda aquells moments embrionaris de I'entitat quan tambe es parlava de I'obertura del PRYCA a Cabrera
de Mar. Aquest fet "va propiciar que tots
els botiguers ens veiessim amenagats i
aixo va conscienciar la gent perque fessim una organitzacio el mes potent pos
sible per poder lluitar contra els nous
avatars". De totes maneres, la captacio
de socis sempre ha estat una tasca diffcil
i Espelt diu que "sobretot al principi quan
el botiguer estava acostumat a ser un
franctirador, jo me'n surto tot sol, jo vaig
be...". En un primer moment van ser uns
30 associats, despres es va passar a uns
50, xifra que va mantenir-se durant molts
anys. Un altre dels fundadors d'aquesta
entitat i president del 1991 al 1997, Josep
Castane, explica que "ens reumem clandestinament a Can Coll des de I'any
1977, calia unificar criteris comercials".
Castane, un dels principals impulsors de
la Fira Comercial i Gastronomica, que es
va fer per primera vegada I'any 1993,
lamenta que ara no es faci.
L'any 2001 va entrar com a presidenta
Angels Espelt. Durant aquest any es va
aprovar el Pla de Dinamitzacio Comer

I'Ajuntament d'Argentona, la Diputacio

el comerg. Aixo neix des de la Gene-

cial d'Argentona i tambe es va contractar

de Barcelona, la Generalitat de Cata-

ralitat quan s'adonen que al petit comerg

Marfa Rebollo, la dinamitzadora comer

lunya, la Cambra de Comerg i I'Agrupa-

no se I'esta recolzant prou".

cial. En els darrers anys, la xifra d'asso-

ment de Botiguers de Catalunya (ABC). A

ciats ha crescut fins a mes de 80 socis

traves de subvencions i suport tecnic es

Activitats. Una de les propostes mes

entre botigues i negocis de serveis. Amb

poden portar a terme moltes iniciatives.
L'actual presidenta, Angels Espelt, expli

recents que ha dut a terme la UBA al

negocis associats reben el suport no

ca que "el Pla de Dinamitzacio es un

d'Argentona, ha estat la Fira Fora Stocks

nomes de la UBA sino tambe de

conjunt d'accions destinades a potenciar

que es va celebrar el 26 de setembre.

el Pla de Dinamitzacio, els mes de 80

municipi, amb el suport de I'Ajuntament

<
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La Unio de Botiguers d'Argentona esta de vint-i-cinque aniversari. Aquesta entitat
va neixer durant la transicio amb I'objectiu de fer front als canvis comercials que

CD

s'apuntaven. Els associats treballen de forma conjunta per fer front a les grans

TD

superficies i a I'ampliacio dels horaris comercials. Les activitats que organitzen

C
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s'engloben, des del 2001, en el Pla de Dinamitzacio Comercial de la vila, que compta amb el suport de les administracions, la Cambra de Comerg i I'Agrupament de
Botiguers de Catalunya.
dents que hi van assistir van rebre una

Durant la Festa Major de Sant Domingo,

premi. El regidor de Promocio Econo-

la UBA va portar un trenet turistic que va

mica, Salvador Casas, explica que "amb

placa commemorativa. Aquest any

recorrer els carrers de la vila. Altres acti

totes aquestes accions s'ha donat un

tambe s'ha presentat oficialment la nova

vitats que s'organitzen son la Festa de la

canvi de tendencia i el comerg no passa

imatge corporativa i la senyalitzacio

Primavera, on els mes joves participen

desapercebut". La formacio dels asso

comercial de la vila, que es materialitza

en tot tipus de tallers, les Jornades Gas-

ciats es una de les apostes fortes de la

en monolits i banderoles a les portes de

tronomiques de tardor i accions com la

UBA, que ha organitzat cursos de forma

les botigues. Des de la Cambra de

celebracio del Dia del Pare i la campan-

cio continua com informatica, aparado-

Comerg han enviat un expert a visitar els

ya de Nadal, entre d'altres. Entre les ini-

risme i paqueteria.

negocis associats per fer consultories

I'edicio de la targeta del "Rasca, rasca"

25e aniversari. Durant el 2004 les activi

gratuTtes on s'han apuntat els punts forts
i debils de cada negoci. Angels Espelt

on el client es pot endur premis quan

tats s'han incrementat ja que es I'any del

assegura que "aixo no s'havia fet mai i

compra en alguns dels establiments o

25e aniversari. Aixi es va celebrar un

les visites han estat molt positives, els

concursos amb vals de compra com a

gran sopar d'associats on tots els presi-

comergos estan molt contents".

ciatives de vessant mes comercial hi ha

El futur. La targeta de fidelitzacio es un
dels reptes de la UBA i de I'Ajuntament
per a aquest any. Aquest projecte, ara
embrionari, consisteix a crear unes targetes per als clients de forma que puguin
acumular punts o euros per les compres
realitzades. Casas explica que "m'agradaria acabar I'any amb aquesta targeta".
El futur tambe passa, segons Angels
Espelt, per millorar els punts febles del
comerg de la vila com son els horaris.
"Hi ha botigues que tanquen el dissabte
a la tarda i aixo, tot i que cadascu fa el
que pot amb el seu negoci, no beneficia
a ningu". A I'altra cara de la moneda hi
ha els punts forts, que, segons el regidor
Salvador Casas, "son la proximitat i el
tracte amb el client, la confianga en la
qualitat del producte i el servei". El carnisser i expresident de la UBA, Marti Riu,
assegura que "els problemes que tenfem
fa 20 anys com el tema de I'aparcament
i la modernitzacio del mercat municipal,
encara els tenim". En la mateixa Ifnia es
manifesta I'expresident, Mia Puig, quan
assegura que "a Argentona no hi ha
comerg, podem parlar de botigues pero
no d'estructura de comerg". Una estructura de comerg que es reforgara i potenciara fortament, segons Casas, amb el
futur mercat que es situara a I'antiga
fabrica Velcro amb zona d'aparcament.

LES FESTFS
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La pluja va acompanyar molts dels actes de la Festa Major de Sant Domingo 2004,

C^

QJ

una festa marcada pel canvi d'ubicacio de la Fira i per I'ampliacio de les activitats a

diferents indrets. Actes infantils, les cercaviles dels gegants, protestes populars, expo-

Plantes i flors. El carrer Gran, alliberat de la Fira,
va canviar les parades de terrissers per jardineres
amb plantes i flors convertint-se aixf en el "Jardf de
les Persones". Mesos abans de la festa, membres
de I'Ajuntament van repartir testos amb llavors de
begonia entre els veins de la zona, molts dels
quals van participar en la plantada. Tambe s'hi van
ubicar les terrasses dels establiments de la zona,
que van treballar mes que mai.

El nou circuit firal. En la imatge es veu el carrer Josep Soler, una de les vies per on estaven, per pri
mer any, els ceramistes i terrissaires. Tambe va ser el cas dels carrers Llado i Canigo, on es van instal-lar uns terrissers i ceramistes representants de quatre continents, amb la novetat d'Algeria i el
japones Yuki Tanaka com a estrella convidada. Els artesans es van mostrar satisfets tot i que van fer
critiques constructives a I'organitzacio de cara a millorar el recorregut per I'any vinent. Pel que fa
a les vendes, Oriol Calvo explica que van ser mes fluixes pero que "a falta d'un estudi complet de
les enquestes, ha estat una tendencia general de totes les fires d'aquest any".

Fidel a la cursa. Carles Campins, de 53 anys, ha
fet la Cursa Popular des del primer any en que es
va organitzar, I'any 1979. De totes maneres, el
guanyador va ser Albert Lopez, mentre que Robert
Llibina va ser el primer a arribar a la meta de la
pedalada. En la gran aixecada de cantirs, els mes
forts i habils van ser Isaac Clave i Margarida Bagot.
Mexic i Brasil. Una de les novetats del programa de la
Garrinada va ser el concert de mariachis del 6 d'agost. Els
assistents van poder escoltar la musica tfpica de Mexic men
tre saborejaven la beguda del Brasil: la caipirinya, un coctel
fresc fet a base de rom, gel i Ilima que desperta les passions.
Els joves van apostar, mes que mai, per la musica ja que van
portar grups com December Quintet, Diego Cortes i Rumba
All Star, Quico Fblomar, Exceso, Deshechos, Dr. Calypso,
los Jotas, BarXino i Gadegang. Tampoc va faltar el concurs
de crits on va tornar a guanyar Manel Ramon, el torneig de
basquet 3per3, espectacles teatrals i el sopar popular.
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sicions i molta musica van omplir d'alegria i vida el municipi durant sis dies de festa.
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La Fira de Ceramica i Terrissa va comptar amb prop de 80.000 visitants, pero amb

menys vendes, una tendencia generalitzada del sector arreu de I'Estat.

Passatgers al tren! Argentona tambe es va apuntar
a la moda dels trenets turfstics. Una petita "locomotora" procedent de Terol va fer la volta per
bona part del case urba. Aquesta iniciativa, conjunta entre I'Ajuntament i la Unio de Botiguers
d'Argentona, va tenir molt bona acollida. El recorregut, de gairebe mitja hora, es va modificar en
alguns carrers per on el vehicle passava molt just.

Benediccio amb globus i pancarta. Despres de I'ofici, els
Domingos, les autoritats i el
mossen Miquel Font van trobarse dues concentracions a la
Font de Sant Domingo. Per una
banda hi havia els membres de
la Plataforma en Defensa del
Centre Historic, que van omplir
de globus la font. Per una altra,
hi havia un grup de veins que,
amb la pancarta "La festa major
es de tots, fem-la junts", demanava que no s'utilitzessin les
celebracions per a actes de protesta.

'*->.

Sense hereu. La nova pubilla d'Argentona es Ta'is Donate, que
representara el poble juntament amb I'Aina Callemf i l'Eloi Pons,
la pubilleta i I'hereuet. El Hoc de I'hereu va quedar desert en I'eleccio d'enguany, que es va fer el dia de Sant Domingo, el 4 d'agost.

Instant fotografia, millor
aparador. Una composicio inspirada en un taller
de ceramica va endur-se
el primer premi del con
curs d'aparadors de la
Unio de Botiguers. L'Associacio de Ve^ns d'Argen
tona va mostrar els seus
productes de merchandis
ing i les seves propostes
en un estand. D'altra banda, la Plataforma en Defensa del Centre Historic
va instal-lar una exposicio
historica amb imatges de
Can Doro i altres indrets
de la vila.

el 7 i 8 d'agost amb tot tipus d'activitats. La musica va ser la protagonista de les
nits amb propostes de molt exit com la Jonah Smith Band, I'Evelyn Bueno Quartet,
Terrae Ignota Gharana i com no, amb els balls d'orquestra. En I'apartat d'humor,
dies abans, Godoy va omplir la pla^a de I'esglesia amb el seu monoleg Esperando
a Godoy.
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de la diada, un secret ben guardat fins a

O

primer Hoc es va presentar I'aposit

I'ultim moment, va arribar al migdia. En

Q.

gegant que s'havia creat per a I'ocasio.

CD

Les mides, 3,60 metres de llarg per 950
cm d'ample (50 vegades mes gran que
un aposit estandard), van fer possible
FUTURO

que aquesta "tirita" gegant formes part
del Llibre Guiness dels records. D'altra
banda, un grup d'actors de la companyia Comediants van representar una
convencio internacional de metges mitjangant un espectacle divertit i animat.
En la convencio hi havia metges representants dels cine continents que es
posaven d'acord en una idea, que la
millor forma de guarir el mon era amb
un gran aposit com els que es fabriquen
a Argentona sota la marca Hansaplast.
D'aquesta manera, I'aposit gegant el
van posar a sobre d'una gran bola del

Foto de famflia dels treballadors de la BDF d'Argentona.

mon amb missatges de potenciacio de

Quina "tirita"!

altres valors fonamentals per a la convi-

la pau, la solidaritat, el medi ambient i
vencia.
Historia. L'any 1954, Beiersdorf va constituir a Mataro una empresa participada

10

tls actes de celebracio de I'aniversari

Sorpresa festiva. A banda de I'acte insti-

del grup BDF van comengar a Argentona

tucional del mes de juny, la festa d'ani-

representats per Gerard Coll, denomina-

el 15 de juny amb un acte oficial. El

versari amb els treballadors i les seves

da Laboratoris Tesa, i que tenia com a

conseller d'lndustria de la Generalitat de

famflies es va celebrar el 18 de setem-

objectiu fabricar i comercialitzar cintes

Catalunya, Josep Maria Rane, I'alcalde

bre. Des de les nou del matf es va fer

adhesives, esparadraps, aposits i altres

d'Argentona, Antoni Soy, i alts directius

una Jornada de portes obertes per visitar

productes farmaceutics. En els seus ini-

de la cupula de la multinacional ale-

totes les instal-lacions: oficines, planta

cis, la fabrica estava al carrer Castahos

al 50% amb altres socis espanyols,

manya van visitar les intal-lacions on tre-

de produccio i magatzem. El director de

de Mataro i va patir les dures condicions

ballen 360 persones. A la planta BDF

Recursos Humans de I'empresa, Xavier

economiques del pafs. De totes mane-

d'Argentona es fabriquen tots els aposits

Mann, explica que "va ser un acte festiu

res, els durs inicis es van superar i l'any

de la marca Hansaplast que s'exporten a

i ludic on volfem obrir les portes a totes

1964 les instal-lacions i la plantilla van

40 pa'i'sos de tot el mon com Nova

les famflies". En una zona es van ins-

creixer considerablement per afrontar la

Zelanda, Canada, Australia o Tailandia,

tal-lar Hits elastics i castells inflables per

diversificacio dels productes. Amb I'arri-

entre d'altres. L'any 2003 es van produir

als nens i nenes. Una altra de les activi-

bada del 25e aniversari, l'any 1979 I'em

1.700 milions d'unitats d'aposits i es

tats, una de les que va tenir mes exit, va

presa comptava amb una plantilla de

preveu que durant el 2004 la fabricacio

ser la possibilitat de veure la fabrica i el

400 empleats i va ser quan es va inau-

augmenti fins a 2.000 milions d'unitats.

municipi d'Argentona des de I'aire, con-

gurar oficialment la planta d'Argentona.

A Argentona, tambe es comercialitzen

cretament des dels dos globus aerosta

Una explosio a la planta de Mataro, l'any

els productes Tesa, que son cintes adhe-

tics que es van portar per a la diada.

1982, va accelerar el trasllat de tota la

sives per a la reforma i construccio de la

Membres del Club de Basquet Argen

fabricacio a la factoria argentonina.

liar. Altres productes, molt coneguts de la

tona van participar en la festa ja que

Actualment, Argentona es Ifder en la pro

multinacional, com les cremes Nivea, es

BDF patrocina sis equips del planter del

duccio mundial d'aposits de la marca

fabriquen a altres plantes de produccio.

CBA i I'escola de basquet. La sorpresa

multinacional.

La companyia Beiersdorf (productes farmaceutics) i la marca Tesa (cintes adhesives) celebren aquest any el 50 aniversari de I'inici de les seves activitats a I'Estat. Les dues firmes, que pertanyen al grup BDF amb seu a Alemanya, comparteixen des de fa 25
anys instal-lacions i serveis de suport a Argentona, on es fabriquen aposits i cintes adhesives. Els treballadors de la planta de la
vila van gaudir d'una festa d'aniversari eM8 de setembre que va comptar amb I'actuacio dels Comediants i amb la creacio d'un
aposit gegant com a sfmbol de curacio del mon.
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ens hem adaptat be pero considerem que
es necessitaria algun dia mes de recolli
da de I'organica". D'altra banda, el nou
president, Jordi Trafi, recorda que "continuem amb la faceta reivindicativa portant instancies a I'Ajuntament per assolir
coses tan fonamentals com la reparacio
de voreres i calgades malmeses, segat de
I'ambit de la masia i de les arees de terra
dels carrerons".
L'enjardinament. Els arquitectes Kathy
Lindstrom i lhaki Ozcariz, especial istes
en intervencions d'espais publics i paisatges, son els encarregats de portar a
terme l'enjardinament d'aquesta zona. El
projecte que han creat per a aquesta
zona "potencia i mante els trets caracteristics del caracter agricola de la zona",
comenta Ozcariz. Es plantara vegetacio
de baix manteniment i especies autoctoMembres de la junta de I'Associacio de veins de Can Barrau.

nes. Els forts desnivells es solucionaran
amb feixes amb talussos vegetats. Tres

La Masia de Can Barrau, amb la Font de

Guillermo Berbel, Francesc Campos i

d'aquestes feixes o terrasses es destina-

la P^stanaga, son els elements caracterfs-

Marc Lloveras.

ran a vinyes i d'altres a zona d'esbarjo. El

tics d'aquesta zona d'Argentona que es

regidor de Manteniment i Serveis Mu

va comen^ar a urbanitzar I'any 1999. Un

Les activitats. La Junta, amb I'ajuda de

nicipals, Joan Vaquer, explica que "es un

conjunt de cases, totes amb les mateixes

veins voluntaris, organitza des de fa tres

projecte elaborat i atrevit tant per I'espai

dimensions i amb patis al voltant o al

anys una festa infantil pel mes de setem-

que tenim com per les utilitats que hi

davant, completen la fisonomia d'aques

bre on es preparen tot tipus d'activitats i

aniran: zones verdes, d'esbarjo i enjardi-

ta part de la vila incorporada, d'una

joes per als mes menuts. Aquest any, el

nades". Des de I'Ajuntament es preveu

banda, al case urba i que limita a I'oest

diumenge 26 de setembre, es va fer una

que les obres comencin durant el primer

amb sol no urbanitzable. El tresorer de

xocolatada, una gimcana, tallers de ma-

semestre del 2005. Vaquer ha volgut feli-

I'Associacio de Veins de Can Barrau,

quillatge, curses, inflables i tots els par

citar I'Associacio de Veins "per com han

Joan Blade, explica que "la majoria de

ticipants van rebre regals de diferents

sabut transmetre a I'Ajuntament el que

les families que viuen a Can Barrau son

marques comercials. Quan arriben les

volien per aconseguir una de les seves

joves amb nens petits. Tambe hi ha un

dates de Nadal, es celebra la festa de

prioritats, s'ha treballat en equip". Els

petit nombre de gent gran i de families

I'arbre, on els veins es reuneixen al vol

voltants de la Masia de Can Barrau i de

procedents de Barcelona que han trobat

tant d'un arbre il-luminat per a I'ocasio.

la Font de la Rastanaga quedaran aixi,

aqui un paradis on poder sortir al carrer

En aquest sentit, un dels reptes per al

pero el futur de la Masia de Can Barrau

tranquil-lament". El president de Factual

proper Nadal es fer tambe una plantada

es incert. La intencio dels veins es recu-

Junta de I'Associacio de Veins es Jordi

d'arbres entre tots els veins. A banda de

perar aquest edifici com a be per al

Trafi, que ha agafat el relleu a Francesc

les activitats festives, els veins de la zona

municipi ja sigui com a centre civic o

Rubio. La secretaria es Lourdes Ramos,

afronten, com totes les associacions de

amb alguna altra finalitat social. En

el tresorer es Joan Blade i els principals

veins, nous reptes. En el cas d'Argen

aquest sentit, Vaquer ha dit que "el desti

vocals son Domingo Nieto, Joan Serra,

tona, el darrer ha estat el sistema porta a

de la Masia encara s'esta valorant, pero

Amador Berzal, Joan Caballero, Gon^al

porta de recollida selectiva. En aquest

probablement sera un centre d'activitats

Calvo, Joan Carbonell, Ignasi Madrid,

sentit, Blade considera que "en general

socioculturals".

L'Associacio de Veins de Can Barrau es una de les mes joves d'Argentona. Es va constituir legalment a principis del 2002 i des
d'aleshores treballa en diferents aspectes perque tots els veins d'aquesta zona es trobin el millor possible. Un dels principals
objectius es portar a terme l'enjardinament del voltant de la Masia de Can Barrau, que a la llarga tambe es vol recuperar socialment per a la vila. El manteniment dels carrers i I'organitzacio de festes son altres de les activitats que porten a terme.
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Nou director a TIES
L'institut d'Argentona te un nou direc
tor, es tracta de Jaume Aguilar, que ha
agafat el relleu a Miquel Badia. El nou
director de I'lES es marca una serie d'objectius que van des de la integracio d'a-

Verema. Tambe, en el marc de la Diada,
es va presentar la primera ruta de les
fonts d'Argentona. D'altra banda, el grup
municipal de Convergencia i Unio va
celebrar l'11 de setembre amb havaneres
i I'ofrena floral nocturna a Rafael Ca
sanova.

Bolets a Cabrils
tl restaurant Les Ginesteres va participar en la 27a edicio de la Mostra
Gastrondmica de Cabrils amb uns 400
quilos de bolets, 6.000 croquetes i altres
ingredients que van acompanyar la pro-

quest espai al poble i a les entitats locals,

posta d'aquest restaurant argentonf espe-

fins a la conciliacio dels conflictes pro-

cialitzat en bolets. Des de fa 17 anys que

vocats per la massificacio d'estudiants.

Argentona esta representada a la mostra

Malgrat els objectius marcats, Aguilar

Dos incendis

seguira una Ifnia continuista amb la
direccio anterior. Jaume Aguilar fa mes
de 20 anys que exerceix la docencia a la
vila i ja fa uns anys que va treballar a
I'Escola Bernat de Riudemeia. Aguilar
tambe ha incidit en la necessitat de fer
un nou institut i per tant ampliar el cen
tre no nomes com a espai si no tambe per
tenir a Argentona un cicle formatiu.

Diada remullada
12

L^inc persones van resultar ferides la
matinada del 26 de setembre en I'incendi que va cremar un primer pis d'un bloc
d'habitatges del barri del Cros. Les fla

de Cabrils a traves d'aquest restaurant,
que aquest any va vendre 2.500 tiquets.
Per Salvador Mateu, propietari de Les
Ginesteres, la cita es ja gairebe una tradicio i un esforg en molts sentits tot i que
serveix per donar-se a coneixer.

mes es van originar al menjador del
domicili d'un avi i van destrossar completament aquest espai. De seguida es

El cas Horns

van propagar per la resta del pis provocant danys menors en altres habitacions.

Lls grups municipals de I'Ajuntament

Cine persones van ser ateses in situ i pos-

d'Argentona van aprovar, el 17 de setem

teriorment van ser traslladades a I'Hospi-

bre, per unanimitat una mocio de censu-

tal de Mataro amb ferides Ileus, tot i que

ra relativa a les irregularitats comeses pel

van ser donades d'alta de seguida. Els

Consorci Sanitari del Maresme (CSM) a

La Diada a Argentona va acabar amb

veins van ser desallotjats pero poc des-

la seleccio de personal per a I'ABS de la

aiguat i sense sardanes. Abans, pero, la

pres van poder tornar a casa, un cop els

vila. En aquest proces de seleccio per

colla castellera dels Capgrossos de

bombers van assegurar que I'estructura

cobrir dues places de metge de famflia el

Mataro van oferir una bona actuacio. Les

de I'edifici no havia quedat malmesa per

2001, la metgessa Josefina Horns va ser

dues darreres figures que van fer van ser

I'incendi. Ara els bombers treballen per

exclosa d'entrada. El CSM va al-legar

molt emotives, ja que van anar acompan-

esbrinar quines han estat les causes de

que I'exclusio era per no haver presentat

yades de senyera i del Cant dels Sega-

I'incendi que en un principi apunta a un

el tftol d'especialista en medicina de

dors. La nota negativa de l'11 de setem-

curtcircuit en la instal-lacio electrica.

famflia (MIR). Segons un Reial decret,

bre la va posar la pluja, que va espatllar

D'altra banda, el 10 d'agost es van cre

tenir aquest tftol no dona cap preferencia

les sardanes, que es van haver d'anul-lar

mar 1.800 metres quadrats de matolls i

davant del certificat que ostenta Horns,

per la tempesta. D'aquesta manera, la

bardisses en el terme municipal d'Argen

recollit en Particle 3 del Reial decret

Cobla Canigo va marxar sense tocar i la

tona. L'incendi, sense ferits, es va origi

853/1993, de 4 de juny. Davant d'aquest

Diada es va conformar amb un programa

nar a la carretera del Cros, entre Cabrera

fet, el jutjat contencios administratiu de

ben farcit d'actes. El programa de l'11 de

i Argentona, sota I'autopista C-32, en

Barcelona va declarar de manera contra-

setembre va comen^ar un dia abans amb

I'annex del vial conegut com I'avinguda

ria al mode d'execucio de sentencia pre-

la inauguracio de I'exposicio sobre la

del MolL

tes pel CSM on demanava I'actualitzacio
del currfculum d'aquells interessats a
presentar-se per tal de repetir les proves
de seleccio per a metge de famflia a la
vila. D'aquesta manera el jutjat no autoritza a obrir un nou proces on els concursants puguin modificar i actualitzar el
seu currfculum perque els que ja en van
sortir perjudicats en la primera convoca
toria tornarien a estar desfavorits per
aquells que van poder continuar la seva
carrera professional. Aixf doncs, aquells
que es presentin a la nova convocatoria
hauran de presentar el currfculum amb
la data de la primera convocatoria.
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Pudor al Cros
La Fiscalia del Tribunal Superior de

es troba dins el P&rc Serralada Litoral juntament amb la Conreria, Sant Mateu i
Cellecs i esta tambe protegit per les nor-

El fons de
I'Aixernador

mes urbanfstiques de I'Ajuntament.
Justfcia de Catalunya ha obert una inves-

tl fons artfstic i documental de

tigacio sobre dos escorxadors a Argen

pacio Argentona, Felix Rosa. Amb aques
ta denuncia s'ha sentit recolzada I'Associacio de Veins de Sant Miquel del
Cros, que pateixen les males olors,
sobretot a I'estiu, des de fa mes de 30
anys. Per la seva banda, I'Ajuntament de
la vila va declarar no tenir constancia
d'aquesta denuncia. El regidor de Medi
Ambient, Jordi Pinart, va explicar que les
questions de possible contaminacio son
competencia del Consell Comarcal del
Maresme. De totes maneres, Pinart va dir
que no hi ha cap I lei a Catalunya que reguli els problemes derivats de les olors.
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I'Aixernador es va descobrir publicament

tona arran d'una denuncia presentada al
mes de juliol per part del regidor d'Agru-

CD

Soy al Consell d'ERC

el 10 de juliol a la Casa Gotica on restara de forma permanent. La mostra neix
de la donacio que I'artista argentonf Joan

L'alcalde d'Argentona, Antoni Soy, ha

Pannon va fer fa 7 anys al poble amb la

estat nomenat president del Consell

condicio de posar-la a I'abast del public.

assessor municipal d'ERC. Un nou carrec

L'Aixernador, Centre Cultural Argentonf,

que li permetra de participar en deci

va estar en funcionament del 1983 al

sions que es prenguin a nivell municipal

1995 i va actuar a la vila en I'ambit de la

i copsar els exemples de les local itats

cultura. El fons d'art i d'arxiu de I'Ai

que hi tenen representacio. Un ens que

xernador compta amb un ampli ventall

batallara per millorar els serveis i neces-

d'obres pictoriques i escultoriques d'ar-

sitats de la gent com aconseguir mes

tistes de reconegut prestigi que van des

finangament, mes competencies i millo-

de Joan Abello, Eduard Alcoy, Enrique

rar-ne els serveis. El Consell assessor

Castelblanque, Josep Maria Codina, Ra

municipal d'ERC es un organisme format

fael Estrany i Jordi Cuyas, entre d'altres.

per alcaldes i regidors que representen
tots els municipis d'esquerra, que col-labora amb la secretaria de polftica muni
cipal.

La Verema

Tala d'alocs
t Is Amies de laVinya i elVi d'Argentona
L'Entitat Natura ha denunciat la companyia Fecsa Endesa per la tala de 82
exemplars d'aloc i diversos exemplars de

Jardiners a
la Font Picant

han organitzat un seguit d'actes sota el
tftol "Coneguem la Verema". L'objectiu
es donar a coneixer aquesta activitat als
argentonins i recuperar-la en la mesura

llorer, alzina i roure. La denuncia I'ha
tramitat a I'Ajuntament d'Argentona, al

tl Servei de Promocio Economica de

Pare Serralada Litoral i als Mossos d'Es-

I'Ajuntament d'Argentona, el Sempre, ha

inaugurar I'exposicio "Memoria grafica i

quadra per I'actuacio feta a la riera de

organitzat un taller d'ocupacio de jardi-

documental argentonina de la vinya i el

del possible. El 10 de setembre es va

Riudemeia d'Argentona. L'alocar es un

neria. El curs, que va comengar el 27 de

vi", que recull tota mena de documents i

tipus de bosc de ribera caracteristic del

setembre, va dirigit a persones en situa-

estris relacionats amb aquesta activitat.

Maresme, format sobretot per aloes i que

cio d'atur, que siguin majors de 25 anys.

La tallada i trepitjada del raTm es va fer el

te una serie d'importants funcions am-

El regidor de Promocio Economica de la

18 de setembre. El tast de vi novell esta

bientals i hidrauliques ja que protegei-

vila, Salvador Casas, va explicar que les

previst per a finals de novembre i a prin-

xen els marges de I'erosio i de les inun-

practiques del curs consistiran a fer la

cipis de desembre es presentaran les pri-

dacions. L'actuacio de Fecsa Endesa es

rehabilitacio natural de I'entorn de la

meres ampolles.

produTa dins dels treballs de manteni-

Font Picant. El taller ocupacional te una

ment de la vegetacio sota les Ifnies elec-

part teorica i una de practica on els

triques. La normativa obliga les empreses

alumnes podran demostrar tot el que han

electriques a mantenir la vegetacio sota

apres. L'objectiu es que aprenguin un

les Ifnies electriques per evitar incendis

ofici perque despres puguin trobar feina.

forestals, i es explfcita en el fet que s'ha

Durant el temps que dura el curs, un any,

de fer de forma selectiva i eliminant les

els alumnes rebran un sou per la feina

especies pirofites. El torrent de Riudemeia

que fan.
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Mes
Fonts
Dolfgrafs, Ilibres nous, carteres i molta
il-lusio en el primer dia d'escola del curs
2004-2005 a Argentona. EM 5 de setembre, un total de 899 nens i nenes, 55 mes
que en el darrer curs, van assistir als cen
tres d'Educacio Infantil i Primaria d'Argentona: el Francesc Burniol, el Bernat
de Riudemeia, el Sant Miquel del Cros i
Les Fonts. Aquest darrer es el que presentara mes novetats al llarg del curs ja
que s'estan construint unes noves instal-lacions, concretament les de Pri
maria.
Els nens i les nenes d'Argentona van comenqiar el curs escolar el passat 15 de setemLes obres. La regidora d'Educacio de
I'Ajuntament d'Argentona, Ester Merino,

bre. Als centres d'Educacio Primaria i Secundaria de la vila hi ha 899 alumnes, i a

explica que "amb tota I'edificacio de
Primaria, el centre es convertira en una

I'lnstitut n'hi ha 597. Una de les novetats per al curs 2004-2005 fa referenda a les

escola completa de dues Ifnies". El tipus
14

de construccio es mixta, entre industria-

instal lacions del CEIP Les Fonts, que fins ara comptava nomes amb l'edifici de par-

litzada (prefabricada) i tradicional. Les
peces s'estan construint en una fabrica

vulari. Durant els primers mesos del 2005 esta previst inaugurar les aules i els equi

d'Oviedo mentre els operaris treballen
en els fonaments i I'anivellament del

paments d'educacio primaria, ara en construccio.

terreny. Precisament, el fet de voler
aquest anivellament del terreny, aixi com
que "es una iniciativa que hem treballat

altres millores del projecte inicial del

que va a carrec de la Generalitat de Ca

Departament d'Educacio de la Gene-

talunya, es de 2.475.000 euros. En

amb les AMPA amb I'objectiu d'intentar

ralitat de Catalunya, ha endarrerit una

aquests moments, els alumnes de primer

coordinar I'oferta i que sigui de qualitat,

mica les obres. Aquesta demanda va ser

i de segon de Primaria es troben ubicats

que no siguin nomes unes permanen

fruit de les reunions que realitza la

a les dependencies del parvulari de Les

cies".

comissio d'obres, que esta formada per

Fonts ocupant sales com la de psicomo-

membres de I'Ajuntament, per I'equip

tricitat. En aquest sentit, Gruas comenta

Institut i Escoles Bressol. Tots els alum

directiu de I'escola i per pares i mares

que "es un esforg des de la vessant pro

nes d'Educacio Infantil i Primaria han

del centre. En aquest sentit, tant la direc-

fessional perque no es el mateix que

pogut ser escolaritzats als centres publics

tora de Les Fonts, P&quita Gruas, com la

arribar a una escola consolidada, pero

de la vila. No ha estat d'aquesta manera

regidora Ester Merino coincideixen a dir

alhora es un repte que I'equip de docents

per als mes petits (de 0 a 3 anys), ja que

que s'ha prioritzat la introduccio de les

afrontem amb entusiasme". Des de la

Argentona compta nomes amb I'escola

millores davant de la rapidesa a I'hora

Regidoria d'Ensenyament d'Argentona es

bressol municipal Cargol Treu Banya,

d'executar les obres. La directora de Les

preveu que les obres estiguin finalitzades

situada al vei'nat del Cros. En aquest sen

Fonts, Paquita Gruas, explica que "en el

durant el primer trimestre del 2005, el

tit, Ester Merino explica que "aquest any,

nou edifici anira la Primaria mes tots els

segon del curs escolar.

lamentablement hi ha gent que ha quedat fora, pero han estat molt pocs casos".

equipaments que pertoquen a una esco
la de Primaria com ara: biblioteca, gim-

Extraescolars. Una altra de les novetats

De totes maneres, la regidora assegura

nas, aula de plastica, d'informatica, el

per a aquest curs escolar es I'organitza-

que estan treballant per aconseguir una

menjador i la cuina". L'edifici constara

cio de les activitats extraescolars. Els

altra escola bressol al municipi aixf com

de tots aquests equipaments i les aules, i

alumnes de les escoles d'Argentona

un nou institut. Aquest darrer projecte es

en total fara uns superffcie de mes de

poden anar a un altre centre a fer alguna

un objectiu a mitja termini mentre que la

2.000 metres quadrats. El pressupost

activitat despres de I'horari lectiu, en el

nova escola bressol representa una

d'adjudicacio de les noves instal-lacions,

cas que els interessi mes. Merino explica

necessitat mes immediata.

c
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El teatre i el cinema han estat dues de les constants del Centre
Rarroquial de la vila. En la imatge es pot veure la inauguracio de la
remodelacio de la sala de teatre i cinema el juliol del 1975.
Actualment es projecten films alternatius cada dijous i cinema familiar
durant el cap de setmana. Pel que fa al teatre, els Rastorets es una de
les obres en les quals participen mes actors i actrius. L'ultim any tots
infants, i que es realitza en format musical.

C
03
L'esport ha estat una altra de les constants del Centre Rarroquial. El
futbol i sobretot el basquet femenf van iniciar-se al municipi a les pis
tes del Centru aconseguint molt bons resultats. Les noies del CIC van
aconseguir ser campiones d'Europa escolars i van arribar a pujar a
Primera Divisio de basquet estatal.

l/aniversari del

entru
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Un dels actes emotius de I'efemeride va ser el
nomenament de les dues primeres socies
d'honor del Centre: Carme Boba i Isabel
Cunyat. L'entrega d'aquesta distincio, la pri
mera vegada que recau en dues dones, es va
celebrar el 24 de juliol amb I'acompanyament
del concert de piano de Pere Gonzalez.

oberts d'aquesta modalitat. La sisena edicio dels
tallers de cuina que es van fer durant el mes de
juliol tambe van tenir exit. A banda de les activitats propies, el Centre Rarroquial cedeix les seves
instal-lacions, en un Hoc privilegiat, a altres entitats del municipi. Un dels darrers exemples va ser
la marato de contes que I'entitat Xarxa va celebrar
al mes de juny.

Els nens i nenes son el motor d'aquesta
entitat, basada en el nucli familiar i els
valors. En aquesta imatge es pot veure la
plantada d'arbres. L'esplai Xip-Xap, que
organitza casal d'estiu, colonies i campaments, va fer aquest estiu 28 anys. La
mftica Fira d'lnfants i Pou de la Sort ha
estat I'estendard de I'entitat aquests
ultims anys.

El mossen Josep Samso i Elies va fundar, I'any 1914, el Patronat Obrer de Sant Isidre en un local del carrer Gran. El 1916 Mn.
Pius Pallars va agafar-ne el relleu i el va omplir de continguts culturals, va inspirar-ne I'ideari i els obectius que encara avui son
actuals. El 26 de desembre del 1917 es va fer, al fins aleshores Cinema el Recreo, la primera representacio teatral de I'entitat:
els Pastorets. En aquest local es van fer tot tipus d'activitats i es va formar I'unica banda de musica infantil argentonina. El
Patronat Obrer de Sant Isidre fou el Hoc de trobada i de consens de la societat argentonina. Amb I'arribada de la Guerra Civil
les activitats es van aturar fins al primer diumenge de setembre de I'any 1941, quan es van reempendre en I'actual ubicacio
pero sota el nom de "Centro Parroquial", popularment "el Centru". Des d'aleshores, el Centre Parroquial ha anat evolucionant
amb els canvis histories i socials pero mantenint la mateixa filosofia de sempre. Aquest any, els socis de I'entitat, mes de 500
que engloben uns 2.000 beneficiaris, celebren el 90 aniversari.

—
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Festes: les fern junts
c
ID

/\ Argentona celebrem moltes festes: la Festa Major d'Hivern, la Festa Major d'Estiu,
Entesa per Argentona (L'Entesa)

la Festa de Sant Miquel del Cros, la Festa de la Vellesa, I'arribada dels Phtges i dels
Reis Mags, i moltes altres. Totes es fan grades a la iniciativa de les entitats, associacions i persones i, molt especialment, amb la participacio d'un gran nombre de ciu-

en

tadanes i ciutadans. Des de I'Ajuntament facilitem la seva organitzacio i desenvolu-
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La Comissio de Festes ha organitzat una

pament i, tambe, col-laborem perque les coses surtin el millor possible.
Junts fern unes festes populars i molt participatives. I de qualitat, i per aixb tenen un

Festa Major d'Estiu amb una serie de

elevat grau d'exit i d'acceptacio. Sempre es pot millorar, en som plenament conscients. I junts treballem de forma continuada per fer les coses encara millor.

canvis que, globalment, hem de consi-

Aquest any, la Comissio de Festes ha organitzat una Festa Major d'Estiu amb una
serie de canvis que, globalment, hem de considerar molt positius. S'han guarnit els

derar molt positius. S'han guarnit els

carrers, hi ha hagut mes espais per a passejar, asseure's, parlar, en definitiva, per
poder relacionar-nos i fer poble. Ha augmentat la quantitat d'activitats i espectacles.

carrers, hi ha hagut mes espais per a

S'ha cuidat molt la qualitat de tot el que s'ha programat. Sempre es pot millorar, pero

passejar, asseure's, parlar, en definitiva,

tat. La Garrinada, aquesta part de la Festa Major organitzada pels joves del poble, es

s'esta treballant en el bon camf: el d'unes festes populars, participatives i de quali
un bon exemple de tot plegat i per aixo, sens dubte, es un exemple per molts altres
per poder relacionar-nos i fer poble. Ha

Noes de la comarca i d'arreu de Catalunya. Com tambe ho es les 12 Hores de la Festa

augmentat la quantitat d'activitats i

Major d'Hivern.
La Festa de la Vellesa es un exemple molt diferent, pero tambe molt significatiu. D'una
banda, es una festa d'homenatge als avis i a les avies de la vila que, voluntariament,

espectacles.

hi volen participar. Es una forma d'agrair-los tot el que han fet per al poble i per a les
seves famflies i amics. Pero, es molt mes que aixo. Es una festa en la qual I'amistat,
els sentiments, les emocions son el mes important. Es una festa en la qual fills, nets,
nebots, etc., acompanyem els nostres avis i avies en el dia de la seva festa: junts ho
celebrem i ens emocionem.
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Jo participo, tu participes...
La majoria dels grups polftics actualment ens omplim la boca parlant de partici
Grup Municipal del Rartit dels Socialistes
de Catalunya (PSC)

pacio i honradament crec que tots maldem per aconseguir-la. Aquest es un valor
que ve a completar la via electoral i dona a les persones del carrer i a les organitzades en entitats la possibilitat d'adquirir directament mes protagonisme a la vida
municipal. Fins aquf tothom d'acord. Falta un pas mes, falta graduar la participacio
no sols en la presa de decisions, sino tambe en la corresponsabilitzacio. Estem dient

Manifestar la discrepancia, la disparitat

que cal ampliar els canals i les vies de participacio, pero tambe cal afinar en les

d'idees i de visions, no ens ha d'inco-

regies del joe.
Les persones que formem part del municipi som el motor i la rao de ser del mateix

modar a ningu, del debat en surt la

visions diferents de la realitat i sovint amb ideals confrontats.

Ajuntament. Totes aquestes persones son gent diversa, amb interessos diferents, amb
Aquesta obertura, aquest debat s'ha de fer respectant unes regies mfnimes de joe, no
millora de la vila. Si tots sabem partici

es pot intentar monopolitzar un parer ni imposar-lo for^osament, hem d'entendre la
discrepancia com un valor i hem d'aprendre a incorporar-la en el dialeg i el tracte

par en el debat de les idees i de les vi
sions, en els projectes i en la discussio

per la plena convivencia ciutadana.
Manifestar la discrepancia, la disparitat d'idees i de visions, no ens ha d'incomodar
a ningu, del debat en surt la millora de la vila. Si tots sabem participar en el debat
de les idees i de les visions, en els projectes i en la discussio amb els altres tenim les

amb els altres tenim les millors eines

millors eines per potenciar I'evolucio i la transformacio del nostre municipi.

per potenciar I'evolucio i la transforma-

impulsem el civisme per mantenir la relacio entre les persones i la vila. Aprenem a

Nosaltres hem dit i repetit que creiem en una ciutat feta a la mida de les persones,
crear una cultura cfvica per mantenir el patrimoni comu que es Argentona i aquf sf
cio del nostre municipi.

que sens dubte estem d'acord la majoria dels argentonins i argentonines.
Per aixo diem, participacio? Sf, mes que mai, pero amb aquestes condicions. Aixf
podrem dir aixo d'Argentona, FEM-LA JUNTS.

—
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Q.

Nou curs politic

U
C

t Is membres del Grup Municipal de Convergencia i Unio hem acabat el perfode de

Crup Municipal de Convergencia
i Unio(CiU)

vacances i com tothom tornem a la feina.
Si recorden, en el numero anterior del Cap de Creus ens acomiadavem demanant

en
Q.

que aquest temps de meditacio portes serenor als anims de tots plegats.
Doncs be, desgraciadament aixo no ha estat aixi, almenys per al nostre alcalde
ll-lm. Sr. Antoni Soy, ja que aixf ens ho ha demostrat en tres ocasions des d'aleshores i fins ara.
Una seria en la lectura del Vot de Poble, que va ser mes un pamflet propagandfstic i

Tot i sent legftimes les tres actuacions,

partidista que no un discurs institucional; una altra seria la seva reaccio exagerada i

el nostre grup enten que com a alcalde

ZJ

forassenyada envers el Sr. Oriol Marfa en I'acte de presentacio de I'inventari del
patrimoni municipal; i finalment el discurs excloent i partidista que va fer en I'acte

que es de tothom, a I'hora dels discur

institucional de I'ofrena floral de I'onze de setembre.
Tot i sent legftimes les tres actuacions, el nostre grup enten que com a alcalde que

sos i actuacions institucionals hauria

es de tothom, a I'hora dels discursos i actuacions institucionals hauria d'haver deixat
el propi interes per algun acte de partit i pensar mes en tots els vilatans, en els que

d'haver deixat el propi interes per algun

no el van votar tambe.
En el primer any d'aquest mandat, el nostre grup ha incidit principalment sobre els

acte de partit i pensar mes en tots els

temes de mes actualitat: la puja dels impostos i taxes municipals, la mala implantacio de la recollida selectiva, la Feu, el Pla General d'Urbanisme, Can Doro, la dei-

vilatans, en els que no el van votar

xadesa en la neteja i manteniment dels carrers, la mala gestio de les obres de la Sala,
entre d'altres.
En aquest segon any de mandat que ara comen^a i sense deixar de seguir el que el

tambe.

dia a dia ens vagi portant, insistirem mes a analitzar el compliment del programa previst en el pacte de govern municipal, aixf com la seva gestio economica.
I tot aixo com ja es habitual en el nostre grup des d'una posicio ferma, dialogant i
constructiva i presentant alternatives en tot allo que pensem que no es fa be.
17

Una mirada que diu molt
Ja hem parlat del debat deTV Mataro, pero val la pena remarcar el que es va veure
aquest dia. I el que ens ha demostrat, el que sembla que es I'alcalde de "tots els

Grup Municipal del Rartit Popular (PP)

argentonins"..., es una persona que governa d'esquenes als interessos del poble.
Que hem de pensar d'una persona que quan parla mira cap avail, que no mante la
mirada ferma quan parla? Aixo es el que ens trobem a Argentona amb el nostre alcal
de. No mira de cara, rebutja la mirada ferma i de front. I aixo es el que li critiquem,

Es cert quan varem dir que la gelor es

amb els problemes que tenim els argentonins, ell no els mira de cara.
Es cert quan varem dir que la gelor es podia tallar, a la mitja part del debat. No va

podia tallar, a la mitja part del debat.

creuar paraula, pero la realitat es que no solament va ser aquest dia, ja som molts
els que formem part del club, dels que el "SR." ALCALDE NO ENS PARLA Nl TAL

No va creuar paraula, pero la realitat es

SE VOL ENS SALUDA. En castella es diu "lo cortes no quita lo valiente". A aquest
pas, abans que acabi el mandat, no es parlara amb la meitat del poble. No vull per-

que no solament va ser aquest dia, ja

dre I'oportunitat de comentar temes, per veure si tenim sort i els solucionen.
(Recordeu que varem comentar el tema de la font de la pla^a Nova i llavors la van

som molts els que formem part del

pintar.) A veure si tenim sort. La carretera que porta fins al barri del Cros ens portara algun ensurt. Ja sabem el problema de la titularitat, la realitat es que la utilit-

club, dels que el "SR." ALCALDE NO

zem molts argentonins, i esta sense Hum, sense pintar, d'aqui a poc les herbes es
menjaran la carretera. El polfgon industrial nord; el manteniment tambe el paguen

ENS PARLA Nl TAL SE VOL ENS SALU

les empreses i es veu que les mateixes empreses son les que s'encarreguen de netejar els vorals perque ningu passa... I podrfem continuar, avui hem comentat temes

DA. En castella es diu "lo cortes no

dels voltants d'Argentona i es que anem per on anem d'Argentona, es una pena
com el tenim. Es normal aixo que ens esta passant, es normal que ens mereixem
una gent que es incapa^, despres de 5 anys governant, de no donar satisfaccions a
les nostres necessitats?

quita lo valiente".

en

CL

Quan les paraules canvien de sentit
LJarrerament des del govern municipal s'esta emetent el segiient missatge: "nosalGrup Municipal Esquerra Unitarla (EU)

tres som dialogants, estem oberts a parlar, pero mai amb qui diu no perque no".
Nomes es una estrategia per sortir del pas a les crftiques i per seguir aprofundint en
la divisio de la poblacio en dos bandols: els que diuen si i els que diuen no, i demo-

en

nitzar els darrers.

CL

cb

Tota la carrega negativa cau al damunt de la Plataforma, que diu no a Can Doro. No
No se'n volen, d'alternatives; per aixo el

es vol escoltar que fa 20 mesos que demana asseure's per discutir-ho i veure alter

govern nomes agafa el NO i obvia el que

el que va al darrere. Una vegada van ser citats a PAjuntament "per parlar" amb una

natives. No se'n volen, d'alternatives; per aixo el govern nomes agafa el no i obvia
condicio previa: el projecte de Can Doro ni es toca! Quina pantomima s'anava a
va al darrere. Una vegada van ser citats

celebrar, doncs? L'altre cop per intentar aturar la mobilitzacio de la Festa Major. Per
donar solidesa al "taranna dialogant" del govern es posen dos exemples: la taula

a PAjuntament "per parlar" amb una

rodona sobre la pedrera de la Feu i la Comissio del Cros. Quin exemple, el primer!

condicio previa: el projecte de Can

premsa i propaganda, i els responsables dels diferents nivells de I'Administracio

El dialeg concebut com una escenificacio buida de continguts. Hum i taqufgrafs,
traient-se les puces de sobre. Cap resposta a les demandes concretes de Natura i dels
Doro ni es toca! Quina pantomima s'a-

veins afectats. Res que no fos fer passar amb raons. Al cap d'uns mesos i per tota
actuacio municipal, unes quantes multes als camions de la pedrera. Ai, si aquests

nava a celebrar, doncs? L'altre cop per

camions fossin d'algun vilata! Faria mesos que estarien precintats al flamant diposit
de I'antic quarter de la guardia civil. Sobre la Comissio del Cros, tot just s'ha comen-

intentar aturar la mobilitzacio de la

^at, ja tindrem temps de veure com evolucionen les paraules.

Festa Major.

personatges opacs que gestionen Argentona Projectes. Ho fan entorn d'una taula de

El dialeg es real i fluid, pero entre el regidor d'Habitatge, la gran immobiliaria i els
tapis verd, amb el planol de la vila a manera de tauler de Monopoly...
Si, hi ha paraules que han perdut el sentit!
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La caritat ben entesa
Volem fer publica una reflexio que ens preocupa. Es tracta del futur del benestar en
Grup Municipal AgrupaciJ^ Argentona (Agr.Ar.)
( Agr.Ar, • )

el nostre municipi pel que fa a sanitat i assistencia social.
Pel que fa a sanitat, ens preocupa molt el taranna i la deixadesa que s'aprecia en els
dos ABS d'Argentona. Al Cros es I'obra eterna -abans de la seva inauguracio ja s'ha
vien viscut moltes incidencies, algunes de les quals no pensen solucionar-se. ^No

Pel que fa a sanitat, ens preocupa molt

creuen que ja es hora que tant els veins del Cros, com els metges i personal auxiliar
tinguin dret a comptar amb unes instal-lacions dignes del segle XXI? A I'ABS del case

el taranna i la deixadesa que s'aprecia

urba, els metges que gaudeixen de prestigi i de I'afecte dels vilatans han hagut de marxar per manca d'infermers i zeladors durant els caps de setmana i festius.

en els dos ABS d'Argentona. Al Cros es

El darrer gran escandol es I'actitud tant del director del Consorci Sanitari del Maresme
com de la senyora regidora de Sanitat d'Argentona en oposar-se a executar la senten-

I'obra eterna -abans de la seva inaugu-

cia judicial a favor de la Sra. Josefina Horns, aixi com la postura de I'equip de govern
que, en Hoc de fer accions legals contra el director del Consorci, va suavitzar la mocio

racio ja s'havien viscut moltes inciden-

de CiU en el pie.

cies, algunes de les quals no pensen

d'Argentona per manca d'ajuda economica. Es per aixo, que aquest regidor es queda

solucionar-se. A I'ABS del case urba, els

d'Argentona: a la prelatura d'Ayaviri (Peru), a la construccio d'un centre escolar a

metges que gaudeixen de prestigi i de

(Bangladesh), entre d'altres. Tot aixo es molt lloable i humanitari pero senyors de I'e

I'afecte dels vilatans han hagut de mar-

es queda sense ambulancia per manca de mitjans economics i tambe sense molts dels

Pel que fa a I'assistencia social, veiem perillar el futur d'una entitat com la Creu Roja
perplex quan veu les aportacions que aquest Ajuntament destina a entitats foranes
Banapa (Guinea Equatorial) o a la millora de les instal-lacions quirurgiques a Dhaka
quip de govern: "La caritat ben entesa. comenca per un mateix". I la nostra Creu Roja
serveis assistencials que ens donaven i que a poc a poc hem anat perdent; uns serveis
xar per manca d'infermers i zeladors

que avui ni I'Ajuntament ni ningu esta donant.
El diumenge dia 26/9/2004 vam assistir a la festa mes emotiva del nostre poble, la

durant els caps de setmana i festius.

Festa de la Vellesa, i es per aixo que els exigim: "Vetllem tots per la vellesa
d'Argentona i no els traiem els serveis als quals tant dret tenen".
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La forta pluja que va caure el divendres
3 de setembre al matf va fer patir els
organitzadors del primer Festival Psi-

Bon rotllo

co.Jazz.Etnic.Progressiu d'Argentona. De
totes maneres, la tempesta d'estiu va

u
u
CD

escampar i cap al vespre tot estava preparat a la Font Picant per comen^ar amb
la programacio d'aquesta innovadora
iniciativa. L'unica modificacio que va
patir el Festival va ser I'acampada, que
en principi es volia fer a la Font Picant,
pero que des de I'Ajuntament no es va
permetre ja que es tracta d'un Hoc protegit. D'aquesta manera, I'acampada, que
va ser simbolica en comptar amb un
parell de tendes, es va fer a la Font del
Mig. La idea d'organitzar aquest festival
musical va sorgir del Grup de Joves
d'Argentona en saber que el grup alemany Embryo venia a Barcelona. Un
dels organitzadors, Andreu Perez, mes
conegut com a "Tete", assegura que "es
tracta dels pioners en aquest tipus de
musica". El Ifder d'aquesta formacio es
Christian Burchard, que va muntar el
grup I'any 1969 i des d'aleshores es I'eix
central d'una banda que viatja per tot el
mon presentant els seus treballs. Una de

L'entrada al festival estava decorada amb motius etnics.

les caracterfstiques d'aquesta formacio
es I'anar i venir dels musics que acompanyen Burchard. La programacio del
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Vida sana. El plat fort van ser els concerts

lets. L'unic alcohol que es va poder con

festival va comptar amb I'actuacio de sis

pero tambe es van fer activitats

sumir durant els tres dies va ser cervesa

formacions mes. Els encarregats d'obrir

paral-leles com tallers de meditacio,

ja que un dels organitzadors, Marc

el Festival van ser els barcelonins

ioga, malabars i un mercat permanent

Planells, explicava que "I'objectiu es

Maquina!, a continuacio van actuar els

amb productes naturals i vegetarians.

gaudir de la musica en un entorn tranquil

andorrans Hysteriofunk amb temes de

Tambe es va projectar el documental

i natural". Des de I'organitzacio s'ha cal-

funky psicodelic i per acabar la nit el

Baraka, una produccio que fa reflexionar

culat que, durant els tres dies, van assistir-

grup Soma.Planet. Aquest darrer conjunt

sobre el futur del mon i que es va filmar

hi unes 600 persones. Segons la regidora

forma part de Stratusprog, una platafor-

en 24 paYsos. Entre les parades que es

de Joventut i Festes, Cristina Navarro, "la
gent que va venir va ser molt diversa, hi

ma que va neixer fa un any per donar

van instal-lar destacaven dues grans ten

suport i promocionar grups minoritaris

des dels indis americans, anomenades

havia joves pero tambe van acostar-s'hi

que no tenen acces als canals habituals

tipis, que va portar el belga Mikel

avis i el diumenge van venir nens i

de difusio. Un dels fundadors d'aquesta

Tobback. Aquest belga, que viu en un

nenes". A banda de la bona acceptacio

entitat, Llufs Carbonell, comentava que

poblet del Pirineu aragones, oferia

dels concerts, els productes de les para

"el Festival es molt bona idea i el veig

"tacos" mexicans als assistents. Molt a

des i les activitats, I'organitzacio va tenir

ben organitzat". El dissabte tambe van

prop hi havia la possibilitat de rebre mas-

molt en compte el respecte a I'entorn

actuar els Terrae Ignota Gharana, una

satges relaxants i tambe es venien hama-

natural de la Font Picant. Tots els assis

formacio que va actuar a la vila per la

ques de roba. Un trio format per una bar-

tents van rebre un recipient per dipositar

Festa Major de Sant Domenec, i Planeta

celonina, un canetenc i un polac oferien

les restes de cigarretes i es va aplicar la

Imaginario. Els membres de Tabla Tarang

amanides, sues naturals, falafel i entre-

recollida selectiva de deixalles. Un con

van ser els encarregats de tancar les por-

pans. Tambe es podien consumir pastis-

junt de factors que faran possible la con-

tes del Festival.

sos i creps o comprar arracades i bra^a-

tinuYtat d'aquest Festival I'any vinent.

Els joves d'Argentona, amb la collaboracio de I'Ajuntament de la vila, van organitzar un festival de musica a la Font Picant. El
jazz i la musica psico, etnica i progressiva van ser els estils que es van poder escoltar a traves de les peces de set formacions amb
musics provinents de mig mon. Una proposta unica a la comarca del Maresme que va comptar majoritariament amb un public
jove, d'entre vint i trenta anys, amant de la natura i dels productes naturals que es podien adquirir a les parades.
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Etiquetes d'avfsFesta al Cms
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LaTDT

LJes del 18 d'agost, la Regidoria de

tl barri del Sant Miquel del Cros va

/xquest estiu s'han aplicat els centres

Medi Ambient col-loca etiquetes als

celebrar la seva festa durant el darrer cap

emissors per fer possible I'inici de la tele-

cubells que no es treuen el dia que cal, a

de setmana de setembre. 40 quilos de

visio digital terrestre (TDT) al Maresme.

les deixalles que es treuen al carrer sense

sardines, 15 de pa i 15 de carbo per

En una primera fase es van implantar els

cubell i a les bosses que barregin el tipus

coure-les son algunes de les xifres amb

tres centres emissors de cobertura princi

de deixalles. La mesura s'ha aplicat per

les quals han treballat els organitzadors

pal: Cabrils-Mataro, Calella i Arenys de

perfeccionar el sistema i per no crear dis-

de la sardinada popular del 26 de setem

Munt, que donen cobertura a un 85% de

criminacions entre els ciutadans que ho

bre. Unes xifres que parlen, doncs, de la

les cases de la comarca. En la segona

fan be i els que ho fan malament. Les eti

bona acollida' d'aquest acte, novetat

fase, es van implantar els nou centres

quetes serveixen d'avfs, i a partir del

d'enguany. Des de I'organitzacio han fet

reemissors que donaran cobertura a les

segon I'Ajuntament tambe enviara una

una molt bona valoracio tant pel que fa

anomenades zones d'ombra com per

carta o trucara al vef en questio per

als actes en general com per la participa-

exemple Argentona, on el centre s'ha

informar-lo de la incidencia. Qui passi

cio. L'afluencia de public es va notar

instal-lat al Turo de Cabanyes. Aixf, les

dels tres avisos es podria quedar amb les

tambe amb els actes infantils, com per

170.000 liars del Maresme rebran els

deixalles a la porta, i si s'arribes a Vex-:

exemple erj la festa de disfresses, on es

canals digitals deTelevisio de Catalunya:

trem, I'Ajuntament aplicaria sancions

van registrar 60 concursants.

TV3, K3, Canal 33, el Canal d'lnfor-

basant-se en les ordenances municipals.

macio (el 3/24), el canal pilot i el servei

D'altra banda, la Regidoria de Medi

de dades interactives. El senyal es rep pel

Ambient de I'Ajuntament d'Argentona

canal 43 a traves d'un descodificador

ha posat en marxa urf nou web que es

La tardor literaria

cipal: argentona.com.
20

especial que es podra adquirir a les botigues d'electrodomestics del municipi. El

pot clicar a traves del mateix web muni
r\ I'octubre arriba la Tardor Literaria a

preu oscil-lara entre els 100 i els 300 €.

Argentona. Aquesta activitat organitzada
pel Centre d'Estudis Argentonins Jaume
Clavell va proposar quatre Ilibres relacio-

Rabassa, president

del futbol

nats amb els viatges per llegir-los durant
I'estiu. Es tracta de De Ginebra a Niga de
Rafael Vallbona, Almogavers, monjos i

El debat de
la Feu

pirates d'Eugeni Casanova, Rumb a un
I orna la vella guardia al Futbol Club

somni de Kiku Cusf i Jeronia Vidal i A

LJnes vuitanta persones van assistir el

Argentona. Antoni Rabassa es va conver-

peu per la Costa da Morte de Josep M.

8 de juliol a la taula rodona de la

tir a finals de juliol en el nou president

Espinas. La intencio d'aquestes jornades,

Pedrera de la Feu, que va reunir les dife-

quadribarrat despres de la dimissio de

on es comptara amb la presencia de I'au-

rents parts implicades en aquest historic

Pep Fajas. Rabassa, amb mes de 20 anys

tor, es que el lector d'Argentona pugui

conflicte: I'Ajuntament de la vila, Mines

de vinculacio al club, s'ha envoltat d'una

despres traslladar critiques, preguntes i

i Medi Ambient de la Generalitat de Ca

junta directiva molt semblant a la junta

curiositats als mateixos protagonistes.

talunya, I'empresa explotadora, el
col-lectiu de veins afectats i I'entitat

de la qual va formar part en el passat. La
coordinacio esportiva continua a la ma

Natura. Aquests dos ultims, despres del

de Carles Moline, mentre que el primer

debat, van exigir d'una banda la suspen-

equip esta dirigit ara per Oscar Her
nandez, amb les novetats de Miron,
Regueiro i Abel, entre d'altres. En bas-

Quatre Hops a
Europa

sio cautelar de la Ilicencia d'activitats de
la pedrera fins que se'n restauri la legalitat i van recriminar la falta de decisio
de les administracions publiques a les

quet, I'Argentona ha fitxat Xavier Ribera
com a substitut de Miguel Jimenez a la

Fernando Maneiga, Albert Fernandez,

quals demanen solucions immediates al

banqueta. El conjunt, ara a primera cata-

Francisco Javier Pintado i Jordi Bernet,

problema. Des de I'Ajuntament I'alcal-

lana, recupera velles glories com Xavier

quatre jugadors dels Llops, van participar

de, Antoni Soy, va qualificar la taula

Collet, Rafa Lobato i Juan Llongueras.

al Campionat d'Europa de seleccions de

rodona com a molt positiva perque es va

D'altra banda, la Penya Barcelonista

Futbol America. L'equip espanyol no va

poder veure el que pensava cadascuna

d'Argentona va reelegir Joan Serra com a

poder aconseguir I'objectiu de guanyar

de les parts i sobretot perque en van sor-

president amb una junta for^a renovada:

algun dels partits en competicio oficial i

tir dues reunions. La primera entre el

Pere Moyer, David Ventura, Salvador

Anglaterra, una de les seleccions a priori

consistori, veins, Natura i I'empresa ex

Parera, David Bernada, Sergi Blanco i

mes assequible, va ser finalment la que

plotadora; i la segona entre Medi Am

Matfas Blanco.

es va imposar al campionat.

bient i Mines de la Generalitat.

Racons
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sones i es podran replegar quan es vulgui. La pista del nou poliesportiu podra

0)

utilitzar-se de dues maneres: amb una

^n

O

gran pista central o amb tres pistes trans
La Policia Local d'Argentona va entre-

versals separades amb cortines. Els ves-

gar, el 23 d'agost, una tortuga mediterra-

tidors per als equips i per als arbitres,

nia salvatge i de raga autoctona a I Centre

aixf com els serveis i un bar amb una

de Recuperacio de Fauna Salvatge de

gran terrassa, seran el cos central d'a-

Torreferrussa. L'animal protegit el van

questa nova instal-lacio. Des d'aquest

trobar quan deambulava per la carretera

espai es podra accedir a les dues ins-

d'Orrius al quildmetre 7,5. La tortuga es

tal-lacions esportives, tant a I'antiga

un exemplar jove d'uns 3 o 4 anys i es va

pista coberta com a la nova.

Fa trenta anys, eren costers de vinya, amb
cigrons i pesols a la tardor i, potser, ginestes esclatants de grogor, a la primavera.
oberta al Montseny. Els primers habitants

salvatge de Torreferrussa, situat a Santa

van ser urbanites amb ganes de tenir la

Perpetua de la Mogoda. Es tracta d'un
Medi Ambient de la Generalitat i es dedi-

es Ginesteres

Vail assolellada, d'esquena a la mar i

entregar al centre de recollida de fauna

centre que depen del Departament de

U

torre a la costa. Van ser anys de festes

Atencio a domicili

estiuenques; de piscina on relacionar-se i
alternar; de joventut amb motos i bicicle-

ca a la recollida i recuperacio de fauna
salvatge per a la posterior reintroduccio

L'Ajuntament d'Argentona, a traves

tes; d'idfl-liques fonts, la del Mussol, per

al medi.

dels Serveis Socials, ofereix un any mes

anar a fer-hi saludables caminades.

el Servei d'Atencio a Domicili basat en

Quan arribaven les nits de tardor, els pri

El poliesportiu
L'obra del poliesportiu d'Argentona

cine accions: I'atencio domiciliaria per

mers habitatges quedaven solitaris, isolats

sonal o familiar, el sistema de tele alar-

en la fosca dels boscos esquarterats. Els

ma, les ajudes tecniques, la neteja de la

carrers no tenien fanals i quan la Hum hi

liar i els apats a domicili. Es tracta de

va arribar, ja prop del 2000, a la nit es

cine programes que ofereixen suport

convertiren en llargues lluernes que solquen les sinuositats de les faldes de I'a-

estara enllestida aproximadament per a

dins de la liar a les persones que presen-

finals d'aquest any. Aixf ho va assegurar

ten algun tipus de dependencia, aixf

llargassada vail. Tambe arriba la contami-

el 14 de juliol el regidor d'Obres de

com tambe a les famflies que presenten

nacio acustica de I'autopista: una fressa
constant i gairebe familiar. Ara les cases,

I'Ajuntament d'Argentona, Mateu Pinol,

alguna situacio de dificultat social o pro-

en la visita d'obres que es va realitzar

blematica especial. D'altra banda, una

unes cinc-centes, han omplert totes les

amb politics i mitjans de comunicacio.

de les novetats per aquest any es I'activi-

parcel-les buides i la gent, majoritaria-

De totes maneres, tambe cal tenir en

tat anomenada "Espai de famflies". Es

ment, hi viu tot I'any. I pugen i baixen

compte el termini d'entrega de les noves

tracta d'unes sessions dirigides a pares i

amb cotxes brunzents cap a la vila, pero

cistelles de basquet i de les grades per al

mares per compartir experiencies, dub-

sobretot, cap a Mataro i Barcelona.

public, que esta previst per al primer tri-

tes i dificultats per tal de reflexionar

Aleshores i ara, hi ha coses que s'han

mestre del 2005. Aquestes grades tin-

sobre I'educacio dels fills. Les trobades

mantingut imperterrites, sortosament,

dran una capacitat per a unes 400 per-

comengaran al novembre.

malgrat la invasio urbana del territori: el
flauteig del gripau, el refilar del rossinyol,
I'esclatant grogor dels oriol mascle; la
polifonia de colors dels gaigs, el contrapunt de la puput, les multiples i misterioses modulacions de la veu dels mussols,
el monoton tamborineig del cant de la tortora, els pollastres que canten a I'alba, el
lladrucar dels gossos, com a mfnim un a
cada casa, que somou I'anima a tothora.
Sempre, pero, a les urbanitzacions en
general i, a les Ginesteres en particular,
els faltara un ale de vida que les faci mes
humanes, mes proximes, mes personals,
no deixen de ser a la practica grans edificis horitzontals de pobles o ciutats dormitori que semblen restar al marge de tot i
de tothom.
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Can Calau
Llui's S. Morgan

tn aquells temps de la secular masia
Llentiscla o Cabot se'n va segregar un
mas que va ser conegut com can Cabot
de baix o can Cabot petit, pero heus aci
que alia hi vivia a meitat del 1800 un

1

rebesavi meu de nom Nicolau a qui
tothom coneixia per Calau i aquest nom
va quedar gravat, impres i consagrat per
sempre mes per designar el nom de la
masia.
Aquest Nicolau es el que esmenta F.
Carreras i Candi en la seva Argentona
Historica, pagina 76, "...un vellet de
cap clar... qui en els darrers anys de sa
vida, les autoritats i veins de la vila, consultaven els seus dubtes".
La masia va quedar com a masoveria i
adossada a ella s'hi va erigir la residencia dels diferents propietaris que la finca
ha anat tenint al llarg dels anys, a la
vista queden ben visibles les dues vivendes, la secular casa de pages i la resi22

dencial. Eren aquells anys en que els
seus camps uberrims eren regats per
I'aigua de tres mines, la font de can
Calau, la font de Dalt (can Calau) i la
font de I'Alzina, era aquell temps en que
Argentona presumia de tenir prop de
150 mines d'aigua en actiu, una trentena de les quals es trobaven al veTnat de

Aquesta masia ha estat restaurada ami) cura pels seus propietaris.

Clara, era aquells temps en
que donava gust contemplar

els aprofitava per carregar sofre

la vida dels masos i el treball

en una refineria tambe de

del camp.

Badalona i que repartia entre

Els masovers de can Calau

els molts pagesos que a la nos-

van ser sempre una famflia

tra vila es dedicaven al conreu

prolffica, avui molts argento-

de la vinya, i aixf podien enso-

nins porten el seu cognom i

frar els ceps i protegir-los del

tine constancia que un dels

fong anomenat oidium (rovell o

seus fills, a mes de la feina

cendrosa), aquella plaga que va

del camp, va dedicar-se a

entrar a meitat del segle XIX i

carregar carros de roldor

que encara continua, junt amb

{coriaria myrtifolia), planta

d'altres, malmetent els cultius

molt abundant en les oba-

actuals, que no son ni de bon

gues del veTnat de Clara,

tros la vinya, sino un xic horta,

planta que dona uns fruits

la jardineria i la floricultura.

molt semblants a les mores

I es que avui vivim una altra

de I'esbarzer pero terrible-

classe de vida, ens han canviat

ment toxics, i aleshores trans-

el xip, pero alia queda can

portava aquest roldor a les

Calau, sfmbol de tot el que era i

adoberies de Badalona, on en

que ja no es, es una altra cosa,

treien els tanins per adobar

ni mes bona ni mes dolenta,

les pells. Els viatges de retorn

diferent.

o
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Sant Jaume de Traia
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/\ cine minuts del ciment, de I'anar i el
venir dels cotxes, del fum, de les fabriques, de la gent amb pressa... es troba
el veinat de Sant Jaume de Traia. Es tracta d'una area rural, un pulmo verd que
separa Argentona de Mataro, en el vessant esquerre de la riera d'Argentona. En
aquest indret privilegiat amb pins, on
corre I'aigua i creixen les hortalisses i la
vinya, hi viuen un centenar de persones
repartides en diferents masos. La font de
Sant Jaume, on brolla I'aigua sense
parar, i I'ermita, ara en rui'nes, son ele
ments emblematics d'aquest vefnat his
toric d'Argentona. La Roser Boba, de
Can Boba, i en Miquel Arnau, de Can
Polseguera, van organitzar I'any 1994

Els assistents a I'Aplec de I'any 1951 van poderUn grup de nens i nenes miren com I'Eugeni Rius
veure la imatge del Sant.fa repicar la campana.

una revetlla de Sant Jaume per a tots els
ser la del paisatge, que comenga aixf:

veins. Des d'aleshores, cada any algu-

Amies de la Vinya i el Vi i de I'Ajunta-

nes de les families que habiten aquest

ment de la vila, aixf com amb el patro-

"Vinyes, pinedes, turons amables, vol-

indret es reuneixen al voltant de la font

cini de molts establiments d'Argentona.

ten I'ermita veil'a./ El mar al fons, rivete-

per celebrar la revetlla i fer-la petar. En

L'acte va comengar a les nou del matf a

jant la plana, I'horitzo ferma,/ els horts

una d'aquestes trobades va sorgir la idea

la plaga Nova on un grup de vilatans es

verdegen, arrenglerats i fertils, plana i

de tornar a celebrar I'Aplec de Sant

van reunir per enfilar el camf cap a I'al-

vessant./ De Treia estant, Burriac senyo-

Jaume de Traia. Es tracta d'una tradicio

tre canto de la Riera. Al cap d'una hora

reja, dalt la carena." La Roser Boba i

molt antiga que els Amies d'Argentona

i sota un sol que comengava a escalfar

I'Esperanga Castan, dues de les organit-

van recuperar I'any 1950 perb que es va

van arribar a I'ermita. Despres de ser lle-

zadores i veines de I'indret, van coinci-

tornar a perdre al cap d'un parell

gida una glossa de I'Aplec, escrita pel

dir a dir que I'Aplec va ser un exit tant

d'anys. L'historiador Josep Lladoexplica

poeta argentonf Josep Llado, el vef mes

de participacio com d'organitzacio; el

en el seu Ilibre Festes i Festetes d'Ar

gran del veinat, I'Eugeni Rius, va fer

fet que el dia de Sant Jaume, el 25 de

gentona que "modernament i per inicia-

juliol, fos diumenge va ajudar-hi. Es van

tiva de I'associacio Amies d'Argentona

repicar la campana que es conserva a la
masia de Ca I'Anima. Aquest moment

s'intenta la recuperacio de la capella

va ser un dels mes emotius ja que

preparar unes galetes amb la forma de la

com a Hoc de culte i la corresponent

actualment es I'unica pega de I'antiga

campana de I'ermita.

revitalitzacio del desaparegut aplec. (...)

ermita que es guarda al veinat. El Sant

reeditar els goigs fets I'any 1951 i es van

Hi hagueren, perd, dificultats i malente-

tambe es conserva pero enguany no va

Futur incert. El futur d'aquesta ermita,

sos que impediren que prosperes I'obra

ser possible portar-lo per a aquesta

amb fonaments preromanics i on s'han

iniciada. L'any 1952 ja no tingue Hoc

diada. A continuacio es va presentar

trobat restes arqueologiques notables,

I'aplec tot just reinstaurat".

"L'Auca de Traia", que es compon dels

com ara tombes antropomorfes, es

dibuixos realitzats per Miquel Arnau i

incert, ja que es troba en una propietat

Amb campana pero sense el Sant. La

dels haikus d'Oriol Marfa. Els haikus

privada. En aquest sentit, I'objectiu dels

comissio organitzadora de I'Aplec d'en-

son uns poemes japonesos sense rima

veins es preservar de I'especulacio urba-

guany ha comptat amb la col-laboracio

pero amb melodia. L'auca es divideix en

nfstica aquest indret i tot el vefnat de

de la Coordinadora per Sant Jaume de

quatre parts: la historia, la gent, els

Traia i el de la Pujada, dignificar el clos

Traia i la Pujada, del Centre d'Estudis

masos i el paisatge. Cada any se'n pre-

arqueologic i que I'ermita no es malme-

Argentonins "Jaume Clavell", dels

sentara una de les parts, que enguany va

ti mes.

El 25 de juliol un grup d'unes 150 persones va pujar fins a I'ermita del vefnat de Sant Jaume de Traia per participar en I'aplec
que van organitzar els veins. Al voltant de les restes de I'ermita es va presentar "L'Auca de Traia" i es va celebrar un esmorzar
popular amb musica. El vef mes gran del vefnat, I'Eugeni Rius, va fer repicar la campana, un dels elements originals que es conserven d'aquesta ermita, ara en mines. L'objectiu dels organitzadors es mantenir el millor possible aquesta edificacio preromanica i celebrar-hi I'aplec cada any, ja que es la festa del vefnat.
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Odissea a Atenes

CD

Va arribar I'ultim dijous d'agost a

nena. Una bona desconnexio per

la capital grega. Calor sufocant, edi-

agafar for^a moral. Diumenge, el dia

ficis a tort i a dret... Certament no hi

D, el Pepe entrega de bon matf els

havia el caos del principi, pero el

avituallaments, els preparats de sals

seu concepte de la ciutat no va can-

minerals imprescindibles durant la

viar. "Atenes es una mica desastre.

cursa. Els seleccionats espanyols ho

Per raons historiques, sentimentals...

fan a contracor perque era massa

se li van concedir els Joes amb un

d'hora i els bidonets perden propie-

cal^ador. No estava preparada."

tats.

L'Acropolis, el Parteno, les restes de
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la Grecia classica les va veure a les

Molt sacrifici, poc premi. A les tres,

postals i de reull mentre I'avio ate-

els pugen a un autobus. 50 quilome-

rrava a I'Elefterios Venizelos. No va

tres d'un port de muntanya marejant

tenir temps per fer turisme. El primer

per arribar a Marato. La historica

dia es va acreditar, va inspeccionar

ciutat hel-lenica (un poble ara de

la vila, i es va instal-lar a I'habitacio

dues cases, mig en ruina...) esta a

que compartia amb els seus com-

punt per rememorar la gesta de

panys de seleccio: Julio Rey (sub-

Filfpides, el soldat grec que va reco-

campio del mon) i Toni Peha. Un

rrer el mateix trajecte per donar notf-

Hoc centric, allunyat dels sorolls i de

cies d'una batalla. El del Cros, amb

les festes classiques de finals d'Olim-

una infeccio de boca ja oblidada, va

piades. L'Estadi quedava a uns 25

sortir a totes. "Jo tenia clar que havia

minuts en bus (i aixo passant pel

treballat, que no anava a reservar.

carril olfmpic).

Volia serfinalista o medalla." Va anar

El divendres, dia de la roda de

davant fins al quilometre 27. A partir

premsa. Moltes teles, moltes radios

d'alla problemes musculars en un

i molts diaris. Tothom somiava al-

besso i en un isquiotibial convertei-

guna medalla. Fins i tot el mateix

xen el tram final en un calvari. La

Jose Rfos. Les paraules d'esperanqa

pel-lfcula de tot un any li passa pel

es van evaporar en I'estona que va

cap. "Tots els sacrificis del meu entre-

durar el posterior repas en cotxe al

nador, del meu "fisio", de la meva

recorregut de la marato.

dona. Els 68 dies que vaig estar a

Un tra^at infernal. "No era el que havf-

m'agrada. Quan coincidim a la Golden

Navacerrada com la Heidi. La marato te

League procuro anar per altres I Iocs. Es

aixo. T'ho jugues tot a una carta, a un dia,

em vist en video. Hi havia molta pujada

pensen ell i els seus col-legues que tot

i poden passar moltes coses. Mireu Tergat,

pero no esperavem que fossin 29 quilo-

gira entorn de la seva prova." Aquest

plusmarquista mundial, vuite!" Guanya

metres d'ascens continuat. Creiem que

cop, les cameres, a diferencia dels Joes

I'italia Baldini. Rfos acaba com pot, el

hi hauria intervals plans. A mi ja m'ho

de Sidney, no nomes van seguir el de

vint-i-sete (2 hores, 18 minuts i 40

havia avisat Fabian Roncero. A Julio Rey

Kansas City sino tambe a I'argentonf.

segons). En aquell moment, es jura que

li va canviar la cara." Despres de la des-

"T'adones que la gent et controla, es fixa

no tornara mes a la marato. A poc a poc

encoratjadora analisi sobre el terreny,

en tu, en el moment que les teles t'em-

la seva rabia es refreda i se'n desdiu.

Rfos va trobar-se de cami cap al sopar

paiten a tothora. Molts cops es incomo-

L'argentonf, que acaba de renovar 4 anys

Maurice Green. El destronat campio dels

de pero..."
El dissabte, tant a ell com a Julio Rey els

amb Adidas, continuara en els 42,195

100 metres, el velocista ianqui, continuava tan pal lasso com sempre. "Ja no

esperava la famflia en un hotel molt pro

La seva obsessio es diu ara: Pekin. A la

m'impressiona com abans. El circ no

per. A Rfos la Rosa, i a Rey I'esposa i la

tercera sera la ven^uda, segur!!!

km. Que els xinesos es vagin preparant.

Va acabar amb la cara desencaixada, fet pols, sense esma per fer una passa mes. Els 42 quildmetres i escaig es van eternitzar
despres d'un circuit trenca-cames pie de tobogans, de pujades i baixades, enmig d'una calor insuportable. Jose Rfos va arriscar, va aguantar amb els de davant fins al segon ter<^ de la marato. A partir d'alla, pero, el cos li va dir prou, i el somni de les
medalles i els diplomes es va fondre. Al final, I'argentonf va entrar el 27e en la prova reina dels Joes d'Atenes. Era la seva segona experiencia olimpica. No sera I'ultima. Els seus ulls ja miren cap a la Xina.

I atron, Mayora, Iglesias, Rafols, Domfnguez, Caballero, Pujol, ^^rra, Vilardebo..., cognoms que passaran a la historia de I'esport argentonf. Nois i noies
d'entre 8 i 9 anys de les escoles Bernat
de Riudemeia i Francesc Burniol formen
el primer equip federat de la vila en
hoquei patins, I'equip benjamf de I'escola esportiva. Aquest es el fruit d'un treball
contrarellotge que va comengar al mes
de juny despres del creixent interes d'un
grup de pares i mares. Cap dels futurs
jugadors havia tocat mai un estic, i pocs
sabien patinar prou be per afrontar una
competicio. Pero aixo lluny de ser un
obstacle es va convertir en un repte. Un
mes d'entrenaments intensius sota les
ordres del director tecnic del Vilassar els

Domfnguez (entrenador), Delia Caballero, Marina Pujol, Andrea Parra i Clara Vilardebo.

va proporcionar els coneixements basics
del patinatge. "La seva progressio ha estat
espectacular. Diuen que s'inicien tard en
I'hoquei, pero a la meva epoca era I'edat

OK, patins!

normal", comenta I'Enric Parra, el presi
dent d'aquesta nova seccio de patinatge
de la vila. Fbrra es dels pocs argentonins

Reus, Vic, Voltrega, Igualada, Tordera... i ara tambe Argentona. La vila ja apareix per

que han jugat a hoquei. Format al col-legi
Virolai de Barcelona, va estar a punt de

primer cop en el mapa de I'hoquei patins. La iniciativa es d'uns pares i mares que

fitxar pel juvenil del Barga, pero va fer la
major part de la seva trajectoria al Tennis

a traves de I'escola esportiva han apostat per formar els dos primers equips de la
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Laieta, amb un pas pel Tenerife a Primera
Nacional. Actualment milita a les files

historia local en aquesta modalitat esportiva. Alumnes de primaria de la Bernat de

dels veterans del Malgrat.
Riudemeia i de la Francesc Burniol han agafat uns patins^ uns estics, unes protecL'escenari? L'Argentona d'hoquei patins
es un equip mixt. La majoria I'integren

cions, i au! Aixo si, han hagut de comengar la Iliga sense pista on jugar. Casino i

noies. Fins als 14 anys es poden confeccionar aquest tipus de conjunts sense

Ajuntament no es van posar d'acord, i en el moment de tancar aquesta edicio es

cap limitacio. L'entrenador del grup es
diu Toni Domfnguez, un estudiant de

negociava amb Mataro.

geologia exjugador de I'Olot. "A traves
del nebot d'en Pep Rafols vam contactar

entrenaments. Quan el nou pavello d'Ar-

segon partit vam caure per 8 a 0 a Man-

amb ell, i la veritat es que tots i totes

gentona estigui acabat, es podra adaptar

lieu, pero vam aconseguir que durant un

n'estem molt contents." Tot i que els pa

I'antiga pista coberta per fer-hi patinatge

periode no ens marquessin cap gol! Ens

res han hagut d'avangar diners, I'Ajunta-

i hoquei patins, entre d'altres coses. Aixo

falta molt recorregut, pero hi arribarem.

ment en principi finangara fitxes, porte-

es el que els ha comunicat el regidor

Segurfssim."

ries, material de porter i despeses d'arbi-

d'esports, Pep Famadas.

La demanda s'ha disparat des que es
coneix I'existencia d'aquest equip d'ho

tratge. L'equip de jugador de camp va a
carrec de cadascu. El que preocupa en el

No sera I'unic. Amb samarreta blau

quei patins. De fet, ja hi ha en curs un

moment de tancar aquesta edicio es l'es

mari, i pantalons i mitgetes blanques, els

segon conjunt, en aquest cas prebenja-

cenari dels partits. Tot apuntava que la

escolars argentonins d'hoquei patins

mf, que compta amb quatre jugadors.

seccio d'hoquei de I'escola esportiva

s'han trobat amb equips ja forga bregats.

Aquests, mes els que s'hi afegeixin, s'en-

rebria els seus rivals a la pista del Casino,

"Els nanos estaven espantats abans del

trenaran tota aquesta temporada per pre-

pero I'entitat i I'Ajuntament no van arri-

primer partit davant el Mataro. Al final

parar-se per entrar en competicio la cam-

bar a cap acord per la cessio d'aquestes

tant ells com els pares van sortir dece-

panya segiient. Tampoc no es descarta

instal-lacions privades, i van haver de

buts. Vam perdre 17 a 0. En aquest esport

que en el futur es faci un equip de vete

comengar la Iliga invertint el calendari

com en tots s'ha de tenir paciencia.

rans i qui sap si un primer equip senior.

jugant fora a I'espera d'una solucio.

Estem competint contra gent que te 4 o 5

"Estaria be per la canalla que tinguessin

Entre les alternatives estaven avangades

anys d'experiencia. Nosaltres defensem

un mirall", apunta Parra. Temps al temps.

les negociacions amb Mataro no nomes

be, pero ens costa construir. Arribar a

De moment, els patins i els estics ja

per a terreny de joe sino tambe per a

porteria es gairebe un miracle. En el

comencen a anar plegats a Argentona.

f j n f| u p

Gil Pares

CAN
VALLS

Disposem de la mes extensa
seleccio d'immobles en venda
a la zona d'Argentona

CANSALADERIA
CARNISSERIA
XARCUTERIA

Tel. 93 797 10 13

FRUITERIA

C/ Gran, 52 (davant I'Ajuntament)

CO aliment

QUALITAT I PREU
LLETbrickd'11.

BONA COMPRA
GRANS MARQUES EN CONSERVES, VINS,
CAVES, CONGELATS DE VERDURA I PEIX,
FORMATGES, EMBOTITS, PERFUMS,
DROGUERIA, ETC...

LECHE LECHE

Coaliment0'58€
OLI d'Oliva 11. suauointens Coa//men( 2'95€

OLI de girasol 11. co^ment

0'89c

I PA CALENT CADA 2 HORES
•OFERTES DIARIES
• SERVEI A DOMICILI
• HORARI DE DILLUNS A DIVENDRES:
Matide8'00a13'30h
Tardade17'00a20'30h

DISSABTE:

MONGETA, CIGRO^

iLLENTIAI
Pot de 540 grs.

J. ,'

Coaliment0'49€ ^ ^

\ '- ;

;

i: V
W.
L 0,49/=

Matide8'00a14'00h
Tardade17'30a20'30h
Carrer Barcelona, 40 • 08310 ARGENTONA

Tel. 93 797 05 03 - Fax 93 756 06 49

PA BAGUETTE

0'55€

Ja tens una bona asseguranga
d'assistencia sanitaria?
RESTAURANT

ELS CACADORS
CUINAMEDITERRANIA
PLATS D'AUTOR
ESPECIAL1TAT EN PEIX I MARISC

CATALA ASSEGURANCES

Ctra. Vilassar de Mar, 16
08310 Argentona

TEL 93 756 13 21-93 756 16 31
AV. PUIG I CADAFALCH, 9

Tels. 93 756 08 25 / 93 756 14 62

E-mail: info@loscazadores.com
www.los-cazadores.com

08310 ARGENTONAFax 93 797 09 80

INSTALLADORS
Professorat amb 23 anys d'experiencia al teu servei
Ampliacio d'horaris de classe
CLASSES MIXTES: Mati - Tarda - Nit
CLASSES ESPECIALS: Tercera edat i embarassades

INFORMACI6

*••^'r,
jH #

^ Nova, 6

Telefon 93 797 18 35

08310 ARGENTONA

Cada dia de 13:00 a 15:00h
i els divendres de 19:00 a 20:00h carrer les Parres, 3

Tel. 93 797 03 57
Fax 93 797 04 67

SPMSYSTEMS@telefonica.net
www.mar-esme.com/spm

O Les Parres, 3

a Melendez, 31

Horari: de dilluns a divendres, 8 a 1 mati - 3 a 6 tarda

Escoda

ASSESSORS

ADVOCATS
Codina

Joan Carles Codina
Advocat col. 1452

Esther Escoda
Advocat col. 1491

L'empresa estalvia en costos laborals
Som una mitjana empresa que veiem com dia a dia els costos laborals representen una important despesa a
suportar. Ara, amb la modernitzacio de la Llei de Prevencio de Riscos Laborals, veiem com aquests s'incrementen
encara mes a 1'haver de sufragar no nomes el nou Pla de Riscos Laborals sino tambe els cursos de formacio
en prevencio per als treballadors. Existeix algun tipus de subvencio per a la petita i mitjana empresa que ens
ajudi a fer front a aquestes importants despeses?

El passat 1 de marg de 2004 es publica al

Curs de primers auxilis.

BOE l'ordre ministerial TAS/ 500/2004,

Una altra formacio en Prevencio de Riscos Laborals.

datat del 13 de febrer,mitjangant la qual es
regula la financiacio de les accions de for

Joan Carles Codina
Soci Director

Les empreses disposen d'una quantitat anual per a la

macio continuada en les empreses, en des-

Formacio Continuada. Aquesta es calcula en base a la

envolupament del Reial Decret 1046/2003,

quantia ingressada a la Seguretat Social durant l'exercici

de 1' 1 d'agost, mitjangant el qual es regula

anterior en concepte de Formacio Professional i del

el Subsistema de Formacio Professional

percentatge de bonificacio aplicable en funcio dels se-

Continua.

giients parametres:

El nou sistema de financiacio de la formacio permet que

D' 1 a 5 treballadors350 Euros

l'empresa pugui bonificar-se la inversio en formacio als

De 6 a 9 treballadors90%

seus treballadors en la quota abonada a la Seguretat

De 10 a 49 treballadors65%

Social en concepte de Formacio Professional.

De 50 a 249 treballadors52,5%
De mes de 250 treballadors

42,5%

Poden beneficiar-se d'aquesta bonificacio les empreses
que cotitzin a la Seguretat Social en concepte de Formacio

Les quantitats varien en funcio del tamany de

Professional i tinguin contractada la formacio en prevencio

l'empresa i no poden superar mai el 100% d'allo que

de Riscos Laborals en qualsevol de les seves modalitats,

l'empresa cotitza a la Seguretat Social per formacio

sempre i quan reuneixin les condicions que determini la

(0,70% de la Base de cotitzacio). Aquestes quantitats

normativa.

hauran de descomptar-se dins del mateix exercici on es
certifica la fmalitzacio del curs.

Son susceptibles de ser subvencionats:
Una vegada finalitzada i certificada la realitzacio de la
Curs basic a distancia de 30 h.

formacio, podra bonificar-se f import del curs en el butlleti

Curs basic a distancia de 50 h.

de cotitzacio a la S.S. corresponent al mes segiient.

•Fiscai-Laboral-Comptabie

•Arrendaments

•Assessorament d'empreses, Societats

•Dret Urbanistic

•Impagats

•Penal

•Cooperativisme i economia social

•Civil

•Herencies, separacions i divorcis

•Accidents de circulacio

indemnitzacions

Carrer Gran, 54 - Argentona -Tel. 937 974 015 / Fax 937 974 016
E-mail: escodacodina@telefonica.net

