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e-mail: info@catala-assegurances.com

TELS. 93 756 08 25/ 93 756 14 62
FAX. 93 797 09 80

AVGDA.PUIG I CADAFALCH, 9
08310  ARGENTONA

Oficina a Argentona

atalA assegurang

Bon Nadal i feli<; any nou!
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La teva corredoria d'assegurances
i gestoria d'Argentona,
et desitja un
Bon Nad a I i
una bona entrada d'any 2006!

TENIM CURA DE LA SEVA FELICITAT

Demanar hora ens ajuda a oferir un millor servei
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SERVEIS VETERINARIS
D'ARCENTONA



Manolo Gonzalez
Aquest argentonf es el rehabilitador del primer
equip del RCD Espanyol, on treballa amb els
jugadors despres de les lesions perque puguin
tornar al terreny de joe al 100% de les seves
possibilitats.

Joves cantaires
La Coral de I'lnstitut d'Argentona, creada fa dos
cursos, esta formada actualment per uns 50
alumnes que assagen despres de I'horari escolar
i que van actuar a la Tardor Musical.

24. ContedeNadal

^escriptor argentonf Joan Antoni Fernandez ha estat
I'encarregat d'escriure el conte de Nadal d'aquest
Cap de Creus, el numero 80. Una historia de
ciencia-ficcio que no deixara indiferent a ningu.

O--/, Pressupost 2006
La nova escola bressol municipal, el centre cfvic a
Can Barrau i I'escenotecnia de la Sala son els tres
grans projectes previstos en el pressupost de I'any
vinent, qualificat com a social. La taxa de la brossa
disminueix lleugerament i I'lBI s'incrementa un 2%.

I U II Taula de Poesia

El Centre d'Estudis Argentonins Jaume Clavell
i els Amies de la Ciutat de Mataro van portar
a terme, al novembre, la II Taula de Poesia del
Maresme, on van participar 26 poetes i es va fer un
homenatge als que van formar part de la primera.

7. PGS
Els alumnes del Programa de Garantia Social (PGS)
d'Argentona estan aprenent I'ofici d'electricista
d'edificis. Durant el curs, els alumnes faran visites a
diferents equipaments municipals per coneixer
millor I'entorn on viuen.
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Marc Duran mostra, a traves
d'una sopa de lletres, els
aspectes mes destacats del
pressupost del 2006.



Un pressupost per a les persones

En el pressupost anual de I'Ajuntament s'hi reflecteixen una part important de les polf-
tiques que es faran a la vila en el proper any. Tanmateix, no necessariament totes, per
que algunes encara estan pendents de negociacio o de concrecio. El 2005 n'hem tin-
gut un exemple clar amb la nova escola bressol municipal: inicialment no estava
prevista en el pressupost i, en canvi, s'ha fet i ja esta funcionant.
El pressupost municipal del 2006 es basicament un pressupost per a les persones. Mes
de 5,4 milions de €, un 48% del total (un 4% mes que el conjunt dels municipis Cata
lans), es dediquen a politiques socials. A les escoles i activitats educatives, per al jovent,
serveis socials i sanitat, seguretat ciutadana, activitats culturals i de lleure, al Museu del
Cantir i la Fira, a les activitats esportives, a la formacio i la promocio del corner^ i el
turisme. S'esta treballant tambe per a la promocio d'habitatges socials, especialment de
lloguer. I tot, potenciant al maxim la participacio ciutadana. Les principals inversions
van destinades a la nova escola bressol, el centre cfvic de Can Barrau i la Sala. Tambe
esta previst posar gespa al camp de futbol i arranjar la piscina. Una quantitat important,
3,2 milions de € i un 29% del pressupost, es dedica a la millora i I'ordenacio dels espais
publics i privats. Es a dir, a la via publica -enllumenat public, manteniment de carrers,
pares i jardins, senyalitzacio, mobiliari urba, etc.-, la recollida i eliminacio selectiva de
residus, el planejament i la gestio urbanfstiques, el manteniment dels cementiris, la
millora dels boscos i el medi natural, etc. Hi ha importants quantitats previstes per a la
inversio en carrers, enllumenat, pares i jardins, recepcio d'urbanitzacions.
Finalment, 2,6 milions de € i un 23% del pressupost (mes d'un 4% per sota del con
junt dels municipis Catalans) son per facilitar i millorar el funcionament del conjunt
dels serveis municipals. Esta clar, doncs, I'objectiu son les persones i la millora del seu
entorn, i nomes amb els serveis generals estrictament necessaris.

Anton i Soy, alcalde
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Carta de ('alcalde

Una eina basica
El pressupost d'un ajuntament es una de les eines fonamentals perque un municipi
millori i s'adapti a les noves necessitats dels ciutadans. Aquest document respon a les
prioritats que I'equip de govern es va marcar en el seu programa electoral. En el cas
d'Argentona, el pressupost per al 2006 s'ha aprovat amb els vots a favor.de I'equip de
govern -format pel Rartit dels Socialistes i I'Entesa- i els vots en contra de tots els par-
tits de I'oposicio -Convergencia i Unio, Esquerra Unitaria i Agrupacio Argentona-
menys el Rartit Popular, que no va votar perque el seu regidor va marxar del pie des-
pres d'una picabaralla dialectica. Entre les necessitats que el pressupost ha de cobrir,
hi ha I'educacio, que es una de les prioritats del govern. El 2006 es creara una nova
escola bressol municipal a I'antiga caserna de la Guardia Civil i amb ella es satisfara la
demanda de places per a infants de 0 a 3 anys. D'altra banda, s'acabara I'obra de la
Sala amb I'escenotecnia necessaria. Es en aquesta qiiestio on tambe s'hauria d'actuar
amb celeritat per tal que el poble pugui gaudir al mes aviat possible d'aquest equipa-
ment. Els governants tambe son conscients que Argentona es un municipi ric en asso-
ciacions i entitats que necessiten un Hoc per reunir-se i desenvolupar les seves activi-
tats. En aquest sentit, la rehabilitacio de la masia de Can Barrau, inclosa en el
pressupost 2006, sera un centre cfvic que albergara algunes d'aquestes associacions.
Pero un municipi no es fa nomes amb tres grans obres i per aixo tambe es preveuen
inversions per arreglar els carrers, I'enllumenat i els pares i jardins. El 2006 portara
tambe una bona notfeia per a la butxaca dels vilatans: s'abaixara la taxa de la brossa.
Un fet que respon a I'esforg de tothom per realitzar la recollida selectiva correctament.
El camp de gespa artificial i la piscina coberta son dos projectes que es van anunciar
durant la sessio plenaria pero que no s'inclouen en el pressupost perque s'ha de bus-
car un finan^ament paral-lel. I es que les necessitats d'un municipi i dels seus vilatans
son moltes pero els recursos i vies de finan^ament del consistori son limitats, per aixo
els governants fan una seleccio marcant unes prioritats que es reflecteixen en el pres
supost. Aquestes prioritats no son compartides per tothom, pero en tot cas venen dona-
des pels partits polftics escollits democraticament per la majoria d'argentonins.

Editorial
Les necessitats d'un municipi i dels seus
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Argentona fins al 18 de getter de 2006 i han de tenir
UNA EXTENSI6 MAXIMA DE 1.600 CARACTERS.
ka redaccid es veuambel dret de no publicar-lfs, n
cs que I'extensid sigui superior. L'escrit tambd es
pot enviaratravds d'e-mail a I'adre^a: radioOargen-
tona.com. Nota: El consell de redaccid ha decidit
que les cartes dels i

Jo soc metge, no entenc gaire en polftica, i
sovint penso que aixo de la polftica es un fastic,
us ho confesso. De fet se sent a dir cada dia mes,
tant a Argentona, concretament, com arreu de
I'ambit estatal. Pero hi ha coses que em creen
seriosos dubtes:
1.Jo pensava que un nomes podia calumniar
Iliurement dins el pestilent mon de safareig de la
premsa rosa, televisada i no televisada. Sembla
que en aquest ambit les lleis hagin canviat, i fins
i tot es paga, i molt. Com mes grossa es la men-
tida millor, mes audiencia (diuen).
2.Em confon el fet que I'oposicio en el meu
poble es dediqui a la barroeria i el joe brut, imi-
tant de forma tan fidel i admirable I'estil d'oposi-
cio del PP, dedicat en cos i anima al descredit de
I'adversari socialista i tripartit per mitja de I'insult
i la blasfemia. Esta clar que ni aquf ni alia tindran
el mateix nivell de resposta, que no vull entrete-
nir-me a qualificar. I que els quedi clar que qui
nomes sap fer el barroer no te credit per governar.
No es que em tregui la son, pero hi dono voltes,
no se si volen triomfar com a paparazzi per a 10
Minutos o fer carrera al PP. En definitiva, jo per-
sonalment segueixo confiant mes en els que
malgrat la tonica d'insults i vexacions repetides
es comporten correctament i van fent la seva
feina, donant totes les explicacions necessaries,
pero sense entretenir-se a desmentir a cada ins
tant les falsedats que es van llen^ant a tort i a
dret. Nois, us heu equivocat de professio.

Anna Cabot

Paparazzi a
Argentona

sima vegada, que "nomes pot actuar, com a tal,
en la legalitat dels actes de I'Administracio", i a
consciencia, van induir els ciutadans a engany. El
nom mes escaient a les atribucions que li resten
al defensor seria quelcom com Implorant,
Apel-lant, Postulant, Pregant. Per exemple, "Im
plorant del Vilata/ana" reflectiria millor la realitat.
Respecto i valoro al maxim el seu treball desinte-
ressat, pero, per la meva part i vist el que he vist,
continuo sentint-me totalment indefens davant
les injustfeies del poder, amb defensor o sense.

Jaume Itchart i Bote

novetats de la vila...; en definitiva, passen una
bona estona i tambe me la fan passar a mi quan
hi passo i m'aturo uns minuts. Per aquest motiu,
els he volgut dedicar aquest escrit.

Neus Vail bona

Replica al senyor
Ferran Merino

Creia haver deixat clar que la meva "guerra" no
era contra voste ni contra la seva desinteressada
labor. Em sap greu que no fos aixf i li demano
disculpes perque sembla que no vaig ser prou
habil per a explicitar-ho de forma entenedora.
El que no m'empasso, pero, es que voste no entri
en "possibles motivacions polftiques" i, acte
seguit, digui que opina que "el consistori va crear
la figura del defensor per millorar I'atencio a la
ciutadania i fomentar la participacio". Aixo, si no
es un acte de fe polftica, que es? Senyor Merino,
voste millor que ningu hauria de saber si es veri-
tat o no que en el plenari d'enguany, on va infor-
mar de la seva gestio, va parlar d'una percepcio
per part dels vilatans de manca d'independencia
del defensor envers el Govern Municipal, si es
veritat o no que els impresos on es formulava la
queixa eren una instancia normal i corrent al
senyor alcalde, i si es veritat o no que ja em vaig
queixar d'haver rebut com a contesta -que natu-
ralment no resolia res- una circular de I'Alcaldia
i de la Regidoria corresponent, quan penso que
aixo seria incorrecte si la figura del defensor tin-
gues un mfnim d'independencia; voste millor
que ningu pot dir si, almenys fins aleshores, tenia
el seu despatx en una dependencia municipal.
Sincerament crec que la participacio i la inde-
pendencia van per altres camins.
Senyor Merino, jo entenc la legalitat, pero no
I'he confos mai amb la justfeia, i algunes actua-
cions de I'actual executiu d'Argentona poden ser
molt legals pero no son justes. Pel que fa a les
estadfstiques, cadascu les posa en el seu sac; per
mi no son mes que una forma molt sibil-lina
d'engany; caldria veure quina mena de queixes
ha resolt favorablement I'Ajuntament, perque si
son com la de I'altaveu...
Penso que, dissortadament, al nostre pafs I'es-
tructura democratica es feble i que afavoreix el
poder absolut. I, francament, a mi m'es igual que
les injustfeies del poder parteixin del quilometre
zero, que des del trenta o dels sis-cents. No se si

m'enten!
El diccionari defineix mascarada com a trampa,
tripijoc o farsa per enganyar i aquest es el sentit
preefs i exacte que vaig voler-li donar al mot
quan el vaig utilitzar, perque els polftics, de
forma perversa, en inventar-se el pompos nom de
defensor no ignoraven el que voste diu per ene-

Cntica i compromfs

Crec que soc una persona cntica, que no es con-
forma facilment i que acostuma a confrontar
diverses opinions. El dubte i analitzar els conflic-
tes son unes bones eines. En el meu treball pro
fessional he apres a qiiestionar les coses, mirant-
les des de diferents punts de vista. No hi ha res
totalment blanc o negre. Sovint hi ha matisos i
estats d'anim que ens fan veure I'ampolla mig
buida o mig plena.
Existeixen epoques en la nostra vida en les quals
som mes critics que en d'altres, pero, sigui com
sigui, ens hem de comprometre. Hem d'assolir
un compromfs serios i responsable.
A la nostra vila hi ha un sector de gent que sem-
bla que ha implantat la crftica per la crftica,
sense donar opinions raonades, censurant les
accions i sovint falsejant les realitats. Crec que
aquesta manera de fer no es una crftica fona-
mentada amb arguments solids. Sovint es fan
judicis poc consistents i falsos per desacreditar
les persones.
Vull exposar la meva opinio a favor de I'equip de
govern municipal. Jo els tine confian^a.
Segurament podem dir que tot es millorable, que
s'han fet coses al llarg d'aquestes legislatures que
es podien haver fet de manera diferent, que no
ens agraden com les han fet pero, i aixo es el mes
important, s'ha decidit, que es el que li pertoca
fer a un govern. Han actuat amb responsabilitat i
compromfs!
Compromfs es el que jo demano a aquestes per
sones que tant critiquen. Quantes d'aquestes
persones veurem que agafin una responsabilitat
seriosa per tirar endavant el govern del poble?
Quantes d'aquestes persones veurem formar
part d'una Ilista electoral a les properes munici
pals? O es que el que mes interessa es no
"mullar-se" i criticar sigui el que sigui sense
implicar-se en res?
Demano un compromfs responsable, malgrat
que em costa creure que aixo pugui ser possible.

Pero...

Ma Rosa Maso

Homenatge als avis
de la pla^a Nova

Soc una argentonina jubilada de 82 anys que
vull dedicar aquest petit escrit als avis i avies
d'Argentona que es troben als banes de la plaga
Nova. Cada vegada que hi passo per anar a
Radio Argentona o per anar a fer un encarrec em
paro a parlar amb els amics de la pla^a Nova. En
aquells banes, els avis d'Argentona prenen la
fresca a I'estiu o s'asseuen quan hi fa sol a I'hi-
vern. Parlen de les seves coses, comenten les

Cartes dels lectors



D'esquerra a dreta, Carolina Enrich, Margarida Colomer i Llufs Serra "Morgan".

car sense la crisi del franquisme, que
alhora es produeix grades als moviments
obrers, veinals, universitaris, socials i fins
i tot eclesiastics, que van debilitar el
regim tot i la por a la repressio. D'altra
banda, va intervenir Llufs Serra "Mor
gan", que va recordar com es va rebre la
dictadura a Argentona. "A Argentona es
va rebre aquella gent [els de Franco] amb
els bra^os oberts perque venfem de la
guerra, o sigui, de la miseria i la mort".

De totes maneres, Serra "Morgan" va
explicar que aquella pau era molt relati-
va, ja que "alguns comen^avem a veure
que hi havia famflies que havien marxat
del municipi i que aquell amic o conegut
I'havien afusellat al Camp de la Bota
nomes per pensar diferent". La conferen-
ciant mes jove, Carolina Enrich, va expli
car que "he tingut la sensacio que el
govern no ens ha explicat prou el fran
quisme i la transicio", i va dir que "cal un
canvi i potser som la generacio que ha
de recordar tot el que va passar i les
vides que es van perdre per tenir la
democracia actual".

dels testimonis. Una altra de les directo-
res que mostra el silenci generacional de
forma directa es Elia Urquiza (1979,
P^mplona) en parlar amb la seva avia,
viuda d'un militar franquista. Per ultim,
Monica Rovira (1978, les Masies de
Voltrega) intenta entendre com es va
viure en aquella epoca a traves de dife
rents testimonis. La seva conclusio, i pot
ser la de tot el documental, es la dificul-
tat d'explicar el que no s'ha viscut i no
t'han explicat.

La xerrada. La historiadora Margarida
Colomer va ser la primera a parlar des
pres de la projeccio del documental
Entre el dictador i jo. Colomer va con-
textualitzar historicament els darrers
anys del franquisme, la mort del dictador
i els primer anys de la democracia.
Colomer va dir que "alguns mitjans de
comunicacio van mostrar el Rei, Adolfo
Suarez i Sanchez Miranda com els unics
salvadors de la democracia pero aixo
s'ha de rebatre". Colomer va explicar
que la transicio polftica no es pot expli

Lntre el dictador i jo es un documental
format per sis peces, realitzades per joves
directors que no van viure la dictadura.
L'estrena es va produir el 20 de novem
bre, de forma gairebe simultania, a dife
rents municipis de Catalunya pero tambe
a altres comunitats autonomes i a altres
paTsos com Italia i Holanda, entre d'al-
tres. A Argentona, el film es va projectar
al Salo de Pedra, que es va omplir de
vilatans de totes les edats.

Les peces. La historia del director novell
Juan Antonio Barrero (1980, Sevilla) va
ser la primera del documental. Un
empresari va comprar el iot de Franco i
el va posar al cim d'una muntanya de
Burgos, a pocs quilometres d'Atapuerca,
per convertir-lo en un hotel de luxe.
Actualment, aquest iot esta abandonat i
el director es pregunta quant de temps
cal per desmuntar I'habitacio d'un dicta
dor. Una historia on en cap moment surt
la paraula Franco i on I'espectador ha de
deduir molts aspectes. En segon Hoc, el
director Guillem Lopez (1975, Barce
lona) mostra les imatges d'una escola
abandonada per mostrar com va ser la
seva infancia. Les veus en off d'uns nens
canten: "Franco, Franco tenia el culo
bianco y se fue a Pans...". A continuacio,
la pe^a de Sandra Ruega (1975, Madrid)
mostra el silenci generacional que s'ha
produTt en moltes families a traves d'una
conversa telefonica amb els seus pares.
D'altra banda, Raul Cuevas (1978,
I'Hospitalet de Llobregat) va mostrar I'o-
pinio de ciutadans que viuen en barris
constru'i'ts als anys seixanta, durant la
dictadura. Cuevas capta I'atencio del
public per I'espontaneTtat i la varietat

El 20 de novembre es va celebrar el 30e aniversari de la mort de Franco. Amb motiu d'a-

questa data^ Argentona va projectar el documental Entre el dictador i jo, una pe^a realitza-

da per sis joves directors. Despres de la projeccio del film, al Salo de Pedra de I'Ajuntament,

es va fer un debat amb la intervencio de tres generacions diferents: Llufs Serra "Morgan"

(1930), Margarida Colomer (1944) i Carolina Enrich (1981). Una les conclusions de la Jor

nada es que durant la transicio es va produir un silenci historic, potser necessari, pero que

s'ha de trencar per afrontar el futur.

30 anys del 20-N
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Els alumnes que formen part del Programa de Garantia Social (PGS) de I'Ajuntament d'Argentona van comen^ar al mes d'oc-

tubre les classes per aprendre I'ofici d'electricista d'edificis. A banda de les assignatures mes tecniques, aquests joves tambe

aprenen castella, matematiques, socials, tecniques de recerca de feina, catala i tenen tutories. Amb I'objectiu de treballar el

sentit de pertinen^a al municipi on viuen i d'aprendre a fer entrevistes, aquests joves han visitat el Casal de Joves i han entre-

vistat la tecnica de Joventut.

consens per triar les definitives. El ques-
tionari te preguntes sobre I'horari del
Casal, les activitats que s'hi porten a
terme o el material de que disposen. Els
alumnes tambe li van preguntar a la
Monica Beltran sobre com s'hi podien
apuntar i si li agradava o no la seva feina.
Beltran valora molt positivament tant la
visita a les instal-lacions com I'entrevista
"perque es van fer preguntes molt inte-
ressants i els nois i noies van ser molt

respectuosos en tot moment".
D'altra banda, aquesta primera entrevis
ta tambe es fara a Radio Argentona per
despres presentar la gravacio a la Dipu-
tacio de Barcelona. Despres d'aquesta
primera experiencia, els alumnes del
PGS tambe visitaran I'Area Basica de

Salut, els mitjans de comunicacio de la
vila, les instal-lacions esportives o I'al-
caldia de I'Ajuntament, entre d'altres
serveis municipals de la vila.

cies socials, rises laborals o castella. La
tutora i coordinadora es I'encarregada
d'ensenyar als alumnes el catala, les tec-
niques de recerca de feina, orientar-los
laboralment i tambe realitza tutories
individualitzades per fer el seguiment
personalitzat de cada jove aixf com la
grupal. Dins de les arees de catala i de
tutoria, els alumnes estan treballant el
sentit de pertinen^a al municipi on
viuen i per aixo fan diverses sortides per
coneixer el seu entorn.

Casal de Joves. Els 13 alumnes del curs
han realitzat la primera d'aquestes visi-
tes al Casal de Joves, a I'antiga fabrica de
la Velcro. Abans de la visita, els joves
van preparar a la classe de catala una
entrevista de 20 preguntes per a la tecni-
ca de Joventut, Monica Beltran. En un

primer moment van preparar preguntes
individuals i despres les van posar en

Els alumnes del PGS en diferents classes i activitats del curs.

L'Ajuntament d'Argentona,

a traves de les regidories

d'Educacio i Promocio Eco-
nomica, organitza els Pro-
grames de Garantia Social
(PGS), que actualment estah
subvencionats al 100% pel
Departament deTreball de la
Generalitat de Catalunya.
Aquesta formacio va dirigida
als joves d'entre 16 i 25 anys
que no tenen experiencia
laboral i que no tenen I'acre-
ditacio en I'ESO. La coordi-
nadora i tutora dels PGS
d'Argentona, Anna Sanchez,
explica que "I'objectiu es la
insercio sociolaboral dels
joves i, si es possible, la con-
tinuYtat d'estudis reglats a tra
ves de la preparacio a les pro
ves d'acces als Cicles
Formatius de Grau Mitja". En
aquest sentit, sis dels alumnes
del curs passat van fer les
proves d'acces a cicles for

matius i cine van aprovar.
Cada curs, els PGS ensenyen un ofici
com el de cambrer, jardiner, lampista o
electricista, entre d'altres. Les classes es
fan a les antigues escoles de Sant Miquel
del Cros i es combinen amb practiques a
diferents empreses de la vila.

Curs 2005-2006. Les classes del PGS
d'enguany van comen^ar al mes d'octu-
bre amb un total de 13 alumnes, dos dels
quals son noies, la Maria Lleonart i
I'Elisabeth Viilalva. Els nois son en Da
niel Sanchez, en Sanjally Bojang, en
Juan Carlos Forte, I'Alberto Herrero, en
Jesus Alfaro, en Javier Perez, en Francesc
Ramfrez, I'Angel Fojo, en Bilal Harrou,
I'Ezequiel Cobles i en Fran Lopez.
Aquest curs, de 754 hores, es per apren
dre I'ofici d'electricista d'edificis. Els pro
fessors son un tecnoleg en lampisteria,
un especialista en formacio basica que fa

assignatures com matematiques, cien-

Preguntar per aprendre
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ha, a mes, va denunciar la falta d'habi-
tatge social i I'escassa importancia que
es donava a la formacio d'adults.
La portaveu d'Esquerra Unitaria, Assump
ta Boba, va criticar un any mes la partida
destinada al personal: "Es prioritza I'apa-
rell burocratic i aixo no es tradueix en
mes serveis al ciutada. (...) Es inaccepta-
ble que un ter^ del pressupost es destini
als sous dels treballadors". Boba tambe
va lamentar que en el discurs inicial I'al
calde recorregues "a I'arqueologia inau-
guradora" i va afegir: "Si 1000 anys
governessin, 1000 anys recordarien la
Sala". Per ultim, el portaveu d'Agrupacio
Argentona, Felix Rosa, va trobar a faltar
una partida que fes referenda a la pre-
sumpta sentencia que haura de pagar I'e
quip de govern. A mes, va parlar "d'una
manca de previsio" en la inversio en
infraestructures.

postos sino tambe al discurs de presenta-
cio de I'alcalde, que va fer un repas a tot
el que s'havia aconseguit en aquests anys
de govern, des del CEIP Les Fonts fins al
poliesportiu passant per la Sala. Un dels
mes crftics amb aquesta argumentacio va
ser el portaveu de Convergencia i Unio,
Ferran Armengol: "Si s'ha fet la Sala es
perque CiU va deixar enllestides les
negociacions (...) i si es va acabar el
Museu es perque CiU el va comen^ar...
es tracta de gestions compartides", va dir.
Parlant del pressupost prdpiament dit, el
convergent tambe va explicar que tenia
"molta terra a I'Havana", en referenda al
fet que Soy destaques com a prioritats la
piscina coberta i el camp de futbol de
gespa artificial i que aquestes no figures-

sin dins el pressupost. A mes, va criticar
que I'equip de govern deixes per d'aquf
a dos anys la revisio del cadastre "just
passades les eleccions municipals", va
sentenciar Armengol.
Per la seva banda, el portaveu del Partit
Popular, Fede Ureha, va aprofitar el seu
discurs per retreure a I'Entesa totes les
promeses incomplertes que hi havia en
el programa electoral del 2003, i va
posar especial emfasi en el fet que I'e
quip de govern no havia buscat el con-
sens amb la resta de forces polftiques a
I'hora d'elaborar els pressupostos. Ure

no va votar despres que el seu portaveu,
Fede Ureha, va abandonar el pie per una
discussio amb Pinart i Soy. La picabaralla
es va desencadenar quan el regidor
d'Hisenda va retreure al popular que no
s'havia mirat els pressupostos i que era
una llastima que s'hagues quedat sense
el regidor Eduardo Lujan, de qui va dir
que "sempre feia aportacions en el debat
pressupostari". Ureha va respondre a
Pinart que aixo era mentida i va acusar-
lo de "mentider, fals i impresentable". En
aquest moment, I'alcalde va demanar a
Ureha que deixes d'insultar i aquest li va
contestar que per que Pinart podia dir el
que volgues i ell no. Va ser en aquest
moment que el portaveu del PP va optar
per abandonar la sala. L'incident va pro-
vocar diverses reaccions entre els regi-
dors de I'oposicio. Assumpta Boba (EU) i

Enric Ureha (CiU) van coincidir a dir que
I'equip de govern no tractava a tots els
regidors per igual i que era molt mes per-

missiu amb els edils de I'Entesa i el PSC
que amb els de I'oposicio. Boba, a mes,
va recordar a Pinart que ella s'havia sen-
tit "insultada" quan ell la va qualificar de

"pitonissa".

L'oposicio, cri'tica. Un cop mes, I'oposi

cio es va mostrar contraria als comptes
de I'any que ve, i no nomes als pressu

Urbonisme Administracio
i obres     general

Deute
public

Accio
social

EnsenyamentPromocio i    Pares     Enllumenat     Educacio  Seguretat       Xarxa
difusio de   i jardins      public   fisica, esportsviaria
la culturai esbarjo
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PRESSUPOST 2OO6
Principals partides

"Els pressupostos del 2006 estan dirigits a les persones." Aixi es com I'alcalde d'Argentona, Antoni Soy, va presentar els comp

tes de I'any que ve, uns numeros que destinen 5,4 milions d'euros a politiques i projectes que afecten directament les perso

nes, i entre elles es posa especial emfasi a I'educacio amb la construccio de la nova escola bressol municipal, que juntament

amb I'escenotecnia de la Sala i la rehabilitacio del centre civic -masia de Can Barrau- son les tres grans inversions per al 2006.

Pel que fa a les taxes per primer cop disminueix la de la brossa, i es que els bons resultats de la recollida selectiva fan que final-

ment arribi la tan esperada rebaixa al nucli urba i a Mada. Per ultim, I'lmpost de Bens Immobles s'incrementa un 3,3%.

la recollida selectiva han fet que final-
ment arribi la tan esperada rebaixa de la
brossa.
Aixf doncs, en els nuclis disseminats dis-
minueix el 43%, a Mada passa dels 145
euros als 139, al nucli urba dels 136 als
130 i al Cros i a Can Raimf es mante.
Segons Pinart, "cal felicitar els argento-
nins per la tasca realitzada i per I'elevat
fndex de puresa del que es recull". Tot i
aixo afegeix que hi ha indrets "on cal
millorar".
Pel que fa a I'lmpost de Bens Immobles
s'incrementa un 3,3%, per la qual cosa
passa del 0,809 al 0,836. Tot i aixo, con-
tinua sent un dels mes baixos de la
comarca. Sobre la revisio cadastral,
aquesta s'ajorna per d'aquf a dos anys:
"per tant, el tipus impositiu s'aplicara
sobre el valor actual del cadastre", va
aclarir Soy.

Discussions al pie. El tan famos 9 contra

8 no es va produir en I'aprovacio d'a
quests pressupostos. Els comptes del
2006 es van aprovar amb el vot a favor
de I'equip de govern (Entesa i PSC) i el

vot en contra de CiU, Esquerra Unitaria i
Agrupacio Argentona. El Partit Popular

la neteja dels carrers i als pares i jardins.
D'altra banda, i com ja va passar el
2005, les despeses en personal s'incre-
menten en part, per la realitzacio de dos
tallers ocupacionals: el de jardineria
forestal, que repeteix despres de I'exit
del d'aquest any, i el de manteniment
d'espais urbans, que preten formar pro
fessionals amb coneixements d'electrici-

tat i construccio. Segons I'equip de
govern, les prioritats per I'any que ve fan
que el pressupost del 2006 sigui "per a
les persones", en el sentit que inverteix el
48% del total en politiques socials. Per la
portaveu dels socialistes i socia de
govern, Montse Brugal, es tracta d'uns
comptes que volen "millorar el benestar
de les families potenciant camps com
I'educacio, I'esport, la cultura i els ser-
veis socials".
El pressupost del 2005 destina
11.210.000 euros a I'Ajuntament,
288.000 euros al Museu del Cantir,
1.248 euros a la Societat d'Aigiies i
18.300 euros a la societat municipal

Argentona Projectes.

Baixa la taxa d'escombraries. La impli-
cacio dels vilatans i els bons resultats de

La nova escola bressol, I'escenotecnia

de la Sala i la rehabilitacio del centre
cfvic -masia Can Barrau- son les tres
grans obres previstes dins del pressupos-
tos de I'any que ve. Despres d'un 2005
marcat per la finalitzacib de projectes
com el nou poliesportiu arriba el mo
ment, en paraules del regidor d'Hisenda,
Jordi Pinart, "d'emprendre nous reptes".
Dins d'aquests projectes n'hi ha que no
s'inclouen dins els comptes del 2006

pero que son prioritat del govern per
I'any que ve. Es el cas del camp de futbol
de gespa artificial i de la piscina coberta,
dos equipaments que no estan en el
pressupost perque segons I'alcalde,
Antoni Soy, "s'esta pendent del finan^a-
ment i de les negociacions amb el
Consell Catala de I'Esport", i afegeix que
"en el cas de la piscina ja s'han demanat
subvencions i en el cas del camp de
gespa artificial hi ha el compromfs del
secretari general de I'Esport de ser un
dels mes de 150 pobles on la General itat

invertira en camps de gespa municipal".
Les inversions, pero, no s'acaben aquf,
un 29% del pressupost es destinara a
microurbanisme, es a dir, al manteni-
ment de la xarxa viaria, a I'enllumenat, a
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El Centre d'Estudis Argentonins Jaume Clavell i els Amies de la Ciutat de Mataro van portar a terme, al novembre, la II Taula

de Poesia del Maresme. Aquesta iniciativa es va fer per primera vegada I'any 1952, i ara s'ha recuperat amb I'objectiu de donar

continuTtat a la trobada poetica i per retre homenatge a Manuel March, Josep Llado, Isidre Julia, Albert Manent, Lina Casanovas

i el malaguanyat Josep Punsola, en tant que son representatius del moviment poetic del Maresme d'aquella epoca i que la majo

ria d'ells van participar en la primera trobada. En aquesta nova edicio han participat 26 poetes de tot el Maresme.

Maresme com el Masnou, Premia de
Mar, Premia de Dalt, Cabrera i Alella.
Nora Leivar, Joana Bel i Oleart, Jordi
Busca i Colell, Albert Calls i Xart, Sflvia
Tarrago i Castrillon, Lina Casanovas i
Berenguer, Maria Lluisa Circuns i Pons,
Llufs Maria Gallifa i Planas, Joan Gomez
Vinardell, Isidre Julia i Avellaneda, Llufs
Juvinya i Colomer, Joan Carles Gonzalez
Pujalte, Montserrat Manent i Rodon,
Manuel March Divf, Eduard Miro i
Saladrigas, Maria Remei Paretilla,
Manuel Patricio Sedano, Albert Pera i
Segura, Martf Rose 116, Carme Rovira Ros,
Francesc Soler i Canton i Rafael Vallbona

i Salient.
L'acte de cloenda es va fer el 18
de novembre a Mataro tambe
amb un recital poetic i un recital
de poemes musicats. En els parla-
ments van participar el vicepresi-
dent dels Amies de la Ciutat de
Mataro, Ricard Bonamusa, I'es-
criptor Rafael Vallbona i el partici
pant en la I Taula de Poesia Albert
Manent. L'alcalde d'Argentona,
Antoni Soy, i el de Mataro, Joan
Antoni Baron, van ser els encarre-
gats de fer I'obertura i la cloenda
de les jornades, respectivament.

: El futur. Un dels organitzadors,
Ricard Bonamusa, explica que
"ha estat un exit que ha superat
les nostres expectatives, les dues
entitats estem molt satisfetes aixf
com els poetes que hi han partici-
pat". Per la seva banda, Josep
Llado calcula que "s'ha dit que
podrfem fer la III Taula d'aquf a
cine anys". En definitiva, tot un
exit de participacio

Argentona-

es van empla<^ar en un indret destacat de
I'equipament cultural. Una de les orga-
nitzadores, Maria LluTsa Navarro,
comenta que organitzar aquesta II Taula
de Poesia del Maresme "no ha sigut facil
i hem passat per moments desmoralitza-
dors perque al principi els poetes no s'a-
nimaven". Pero finalment el nombre
d'autors de la comarca que ha presentat
les seves obres han estat 26, alguns d'ells
d'Argentona com Laia Alsina Ferrer,
Josep Llado i Rascual, Jordi Pinart i Pradal
i Cristina Villa Peral. La majoria dels
altres poetes participants son de Mataro
pero tambe d'altres  municipis  del

tls poetes que van participar en la I

Taula de Poesia del Maresme son Lina
Casanovas, Josep Llado, Isidre Julia,
Manuel March i Josep Punsola, entre
molts d'altres. Alguns dels seus versos es
van llegir en I'obertura de la II Taula de
Poesia del Maresme, que es va celebrar
el 12 de novembre al Salo de Pedra de
I'Ajuntament, que es va omplir de gom a
gom per retre homenatge a aquests poe
tes.  Els rapsodes Carme Faja i Llufs
Juvinya van ser els encarregats de fer el
recital poetic, i el tenor Joan Callemf i
Pere Gonzalez al piano van fer un recital
de can^ons amb poemes musicats.
Concretament es van poder
escoltar: "La nuvia blanca" i "Si
hem perdut el camf", de Josep
Punsola; "Engruneta" i "Dos mil
anys", de Lina Casanovas; "El
mar", d'lsidre Julia, i "La paret
de les  mentides",  "Amunt  i
avail", de Josep Llado. Aquestes
dues ultimes poesies formen    \
part  de  la Suite Poematica    >
Musical Argentona. En aquesta    \
obertura va intervenir el vice-      '},
president del Centre d'Estudis
Argentonins, Julia Llado, i tambe
^escriptor Albert Calls, que va
fer una xerrada titulada "Una
aproximacio als fonaments lite-'

raris del Maresme al segle XX".\

A Mataro. Despres d'aquesta;
obertura a la nostra vila, Mataro^
va ser I'encarregada de presen-
tar a la Biblioteca Caixa Laie-
tana les obres de la II Taula de
Poesia del Maresme. Des del 14
i fins aM 8 de novembre s'hi van
poder consultar les obres, que

II Taula de Poesia
del Maresme
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En els darrers numeros d'aquesta revista ens hem apropat a la realitat de les diferents associations de veins que formen

Argentona: Can Cabot, Can Vilardell, Can Raimi, les Ginesteres, Mada, el Cros, Can Barrau i I'Associacio de Veins. Pero a banda

d'aquestes zones, hi ha els veinats de Clara, de la Pujada, de Sant Jaume de Treia, de Can Serra de Llado i dels Pins, nuclis que

es caracteritzen per tenir habitatges a'illats, alguns amb gran valor historic i arquitectonic, envoltats de boscos, camps i amb

un acces mes o menys dificil, segons cada zona.

com Can Calau, Can
Vinyals, Ca I'Estar-

ramanc, Can Manreset,
Ca I'Ermita, Can Marc
-que es troba a la finca
de Sant Pere de Clara
on hi ha una capella
romanica- o la masia
de Can Raimi, entre
d'altres. Un dels veins
de la zona es Josep
Llado i Guell, que va
neixer al veinat de

Pins, concretament a
Can Poi, pero que fa

molts anys es va traslladar al veinat de
Clara. En Josep recorda que quan ell era
petit, els nens i nenes dels veinats anaven
a I'escola a peu. Aquesta situacio va can-
viar a finals dels anys seixanta, quan "es
va aconseguir un taxi escolar; el primer a

fer el servei va ser en Francisco Noe, i
despres es va tenir un microbus fins a
I'actualitat, que passen dos autobusos",
explica Josep Llado. Aquest vei destaca
la tranquil-litat de viure enmig de la
natura, el fet de no tenir cap problema
per aparcar i la col-laboracio entre les
families. Els germans Esquis de Can Pins
son una de les families que treballen la
terra del veinat de Can Pins. Un dels ger
mans, I'Agusti Esquis, explica que
"abans era mes maco que ara perque hi

havia mes veins i tot estava conreat". De
totes maneres, I'Agusti considera que
"estic a la gloria" per la tranquil-litat i
I'entorn de natura que hi ha en aquest
indret d'Argentona amb altres masies

com la de Can Tomas, Can Navas, Can
Boringues o Can Roviro, entre d'altres.
Per ultim, hi ha el veinat de Llado on, a
diferencia dels altres, no queda cap
masia o casa de pages. La zona s'ha con-
vertit en una zona residencial amb els
carrers asfaltats pero on tambe hi ha

molta tranquil-litat.

il-legals, el barraquisme o els robatoris
agricoles. En el mateix vessant de la
Riera hi ha el veinat de la Pujada. Un
dels veins de la zona, Joan Grau, de la
finca Pla d'en Boter i masover de Can
Miliu Cabanyes, explica que "en aquest
veinat es treballa i es viu, en la zona de
la vail mes tocant a la Riera hi ha els
pagesos i mes cap a la muntanya hi ha la
zona residencial que va sorgir de la
reparcel-lacio, principalment, de Can
Cabanyes i de Can Marti de la Pujada".
Can Castells, Can Bellatriu, Can Marti de
la Pujada, Can Comalada, Can Miliu
Cabanyes, Can Paubrut son algunes de
les cases de pages que hi ha en aquesta
zona on hi ha horta a I'aire Iliure i tambe
horta intensificada en hivernacles. Pel
que fa a I'activitat agricola, Grau explica
que "I'arribada de la cooperativa
CORMA ha significat un motor impor
tant per la pagesia, que ara te una altra
sortida, la de la flor i la planta". Aquest
motor s'ha vist reflectit en la posada en
explotacio de zona agricola que estava
en desus; tot i aixo encara hi ha terrenys

agricoles per explotar.
A I'altra banda de la Riera hi ha el veinat
de Clara, on a banda de les urbanitza-
cions de Can Cabot o Can Raimi, encara
hi ha les masies originaries de I'indret

tn el vessant esquerre de

la Riera, en un pulmo verd
que separa naturalment
Argentona de Mataro, es
troba Sant Jaume de Treia.
En aquest indret hi viuen
un conjunt de famflies que
fa dos anys van recuperar
I'Aplec del veinat. En
aquesta festa els veins de
la zona, pero tambe del
nucli urba i d'altres in-
drets, van caminant fins a

I'ermita preromanica, ara
en runes, per celebrar la
diada de Sant Jaume. Pero a banda d'a-
quest acte popular, els veins d'aquest
indret viuen amb els avantatges i els
inconvenients que totes les zones pre-
senten. Una de les ve'ines que ha viscut
tota la vida a Sant Jaume de Treia es la
Roser Boba, que hi troba molts avantat
ges, considera que "es un privilegi viure
amb aquesta tranquil-litat i en aquest
entorn natural". De totes maneres, les
families d'aquesta zona d'Argentona son
els primers a quedar-se sense Hum quan
plou i els llamps els fan malbe els apa-
rells electrics. Aquesta situacio milloraria
amb el canvi del transformador pero fa
temps que estan a la Ilista d'espera de la
companyia FECSA-ENDESA. Un altre
dels problemes es I'aigua potable. Un
dels veins de Sant Jaume, Oriol Marfa,
explica que "en tot el veinat no hi ha una

xarxa d'aigua potable i jo penso que aixo
es una situacio de certa discriminacio
respecte als altres vilatans", i afegeix que
"a mes es podria solucionar facilment
amb una canonada longitudinal i esco-
meses per a aquell qui la vulgui, pero
aixo ha de respondre a una voluntat de la
companyia i del govern d'Argentona".
Els argentonins dels ve'inats reclamen
mes vigilancia municipal per evitar situa-
cions  com la  implantacio d'horts

Els veiYiats d'Argentona



Activitats de les
Dones Dinamiques
L'entitat de Dones Dinamiques d'Ar

gentona va fer la primera activitat, des
pres de la seva constitucio, el 21 d'octu
bre. En concret va ser una xerrada sobre
el ioga i els beneficis que aporta a la
salut que va anar a carrec del professor
de ioga i mestre de reiki Fernando
Gonzalez. Aquesta xerrada va ser la
introduccio a un taller de ioga que s'ha
fet tots els dimarts i dijous al poliespor-
tiu nou d'Argentona.

La tardor literaria
Jordi Galceran i El metode Gronholm

va ser Tencarregat d'obrir la tardor lite
raria d'Argentona que organitza el
Centre d'Estudis Argentonins. L'autor del
text teatral va arribar a la vila enmig de
la polemica despertada per Tadaptacio
cinematografica de Tobra. La tardor va
continuar amb Empar Moliner i T'estimo
si he begut, Joan Margarit i Calcul d'es-
tructures i Joana, i el guanyador del
premi Josep Pla 2005, Sebastia Alza-
mora, i La pell i la princesa. Aquest any
els organitzadors de la tardor han realit-
zat un certamen amb cabuda per a tots
els generes: el teatre, la novel-la i la

poesia.

vJn grup nombros d'argentonins van

veure l'eclipsi de sol que es va produir a
mig matf del 3 d'octubre passat. El feno-
men es va poder observar a la pla^a
Nova a traves d'un enginy optic instal-lat
per Enric Guisassola, de TOptica Argent
del carrer Gran. Tambe a traves d'unes
ulleres especials que es podien comprar
a la ferreteria El Primer Clau, on tambe
es van vendre els vidres que utilitzen els
soldadors per protegir-se la vista. El feno-
men, que es repetira d'aquf a 20 anys, va
ser seguit per totes les televisions i mit
jans de comunicacio.

L'eclipsi del
3 d'octubre

OTA^OMjC
'ferqualsevolsuggerimentoqudxa .^

^>odett adre^* ak diferents membra <fe
fc Comisski de Mitjans de Comunicaci^

 ̂ublid #Argenton <COMCAi>mill
^margant, Joan Boba, David Carmonag
Maria J, Castillo, Huh Carda, Miquei
fMoragai, Josep Gubau Isabel Sipnyar

Pebrots i Silenci al
Museu del Cantir
tl Museu del Cantir va inaugurar el 8

d'octubre Texposicio "Quins Pebrots!",
del mataronf Angel Heredero. La mostra
es un recull d'escultures amb un element
en comu: el pebrot. Les peces son de
terracota, elaborades amb diferents tipus
de fang que, juntament amb la diversitat
de les formes, donaven una gran varietat
de resultats que es van poder veure fins
a T1 de novembre. Despres d'aquesta
exposicio, Tartista mataronf Santi Clavell
va mostrar una vintena de quadres abs-
tractes amb el tema central del silenci.
L'exposicio es va inaugurar el 5 de
novembre i es va poder veure fins al 27
per deixar pas al Mercat d'Art de Nadal.

Cloenda del Taller
Ocupacional

Ll primer Taller Ocupacional de
Jardineria i Forestal d'Argentona va fina-
litzar al setembre amb Tentrega dels
diplomes als alumnes-treballadors parti
cipants. Durant el curs, els alumnes han
fet la neteja forestal d'una part del bosc
del Rocar d'en Serra, dels voltants de la
Font Picant i han enjardinat el giratori
del barri del Cros, amb una construccio
a diferents nivells que combina la vege
tacio amb altres elements com saulo,
pedres i fusta. Durant Tacte de Iliura-
ment de diplomes, el 26 de setembre, es

va anunciar que es portaria a terme un
segon taller, amb nous alumnes, grades
a la subvencio de la Generalitat de
Catalunya i el Fons Social Europeu.

Granadero i Ardid,
campions a Burriac

^.OO corredors -264 nois i 24 noies-
van participar en la tercera Cursa de
Muntanya Castell de Burriac - Memorial
Pere Asturiano. El guanyador de la cate-
goria senior va ser Jose Manuel Gra
nadero amb un temps d'1 hora i 43
minuts, i Monica Ardid va repetir triomf
entre les femines amb un temps de 2
hores i 9 minuts. Els participants van
correr en un terreny mes complicat a
causa de la pluja que va caure durant tot
el matf. Enguany la cursa duia el nom de
Memorial Pere Asturiano en homenatge
al muntanyenc mort al mes de juliol
mentre escalava a la vail de Chistau, al
Pirineu aragones. Aquest no es Tunic
acte de record a Asturiano, el Grup va
decidir tambe fer una exposicio i un
monografic a la revista El Mai Pas, aixf
com batejar amb el seu nom una nova
via d'escalada a Montserrat. A mes a
mes, els dies 15 i 16 d'octubre passats,
els seus companys van fer una excursio
al Midi d'Ossau -a la part francesa
d'Osca-, el pic que mes agradava a

Asturiano.

Punts conflictius
La Ifnia electrica d'Argentona te 37

punts negres que incrementen el rise
d'incendi forestal. Aixf ho determina un
estudi engegat per la Federacio d'Agents
de Defensa Forestal (ADF) del Maresme.
La investigacio s'ha fet a vuit municipis
de la comarca que han estat estudiats de
manera parcial. Les ADF han trobat 221
punts negres a les Ifnies electriques de la
comarca. Es tracta de trams que I'empre-
sa Fecsa-Endesa ha deixat abandonats i
on la vegetacio ha crescut fins a tocar els
cables. Segons el portaveu de les ADF,
Oriol Bassa, a banda del peril I d'incendi
que aixo suposa, tambe pot provocar
tails en el subministrament. Segons les
ADF, Fecsa-Endesa incompleix la nor-
mativa, que estableix mesures de tallada
periodica i selectiva de la vegetacio sota
les Ifnies electriques.
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Dijous, 12 de gener
19h, Salo de Pedra
Exposicio Rellotges de sol d'Argentona
dejoaquim Pannon

Divendres, 13 de gener
6es 12 Hores contra el Racisme i la
Xenofobia
18h, Tarda Infantil
21h30, Pavello Municipal: Presentacio
de les ONG's i Festa Solidaria

Dissabte, 14 de gener
11 h, Esglesia de Sant Julia
Ofici en honor a Sant Julia
12h3O, Plaga Nova
Sardanes amb la Cobla Selvatana
18h30, P&vello Municipal
Concert amb I'Orquestra Selvatana
19h, Centre Parroquial: Teatre familiar,
Mama Por! de la Cia Teatre Po
20h, Casa Gotica
Exposicio Fons Aixernador i donacio de
pintures a carrec de Joan Pannon
21 h30: Trobada de Septrots
23h, Pavello Municipal
Ball amb I'Orquestra Selvatana

Diumenge, 15 de gener
9h, Plaga dels Geganters
Plantada de Gegants
11 h, Plaga dels Geganters-Plaga Nova
Cercavila de Gegants
12h, Museu del Cantir
Exposicio Subirachs i la geometria
12h30, diferents carrers
Tradicionals Tres Tombs
17h3O, Centre Parroquial: Espectacle
Infantil El vestit nou de I'emperador
18h, Esglesia de Sant Julia: Concert de
Cant Coral del Cor Madrigalista de

Mataro
18h30, Pavello Municipal Veil
Exhibicio de Patinatge artistic

FESTA MAJOR D'HIVERN (programatesumft)

•23 de desembre
Campanya de Donacio de Sang
Sala d'Actes de I'Ajuntament, de 17h a 21 h

•26 de desembre
Els Pastorets
Centre Rarroquial, a les 18h

•31 de desembre
Arribada del Patge Reial
Plaga Nova, a les 11 h30

•Del 27 al 31 de desembre
Salo de la Infancia i la Joventut
Pavello d'Esports

•5 de gener
Cavalcada dels Reis d'Orient
Recorregut: sortida a les 19h des del
carrer Mestre Falla, av. Puig i Cadafalch,
carrer Gran i arribada a I'Ajuntament

ACT1VITATS DE NADAt

Castanyada 2005
La Regidoria de Joventut de I'Ajun-

tament d'Argentona i un col-lectiu de

joves de la vila van organitzar un seguit
d'activitats amb motiu de la Castanyada.
El divendres 28 d'octubre es va portar a
terme "La Castanyada de Por" al Casal

de Joves. La primera activitat va ser un
torneig de ping-pong, tallers i durant tota
la tarda es van fer castanyes. A la nit, a
partir de les 12 h, hi va haver el concert
de dos grups musicals: Chicken y los

Cocina i els VIP.

10a Mostra
de Bolets
LJna seixantena de bolets es van expo-

sar en la desena Mostra de Bolets
d'Argentona, que va organitzar I'entitat
Natura. Tot i la calor dels ultims dies es
van trobar un gran nombre d'exemplars
entre els quals cal destacar els rossin-
yols, les trompetes i les Mores. A banda
tambe es van trobar algunes especies
curioses com I'ou del diable, un bolet
que quan creix fa una olor terrible. La
desena Mostra de Bolets es va completar
amb una conferencia sobre els bolets i
altres fruits del bosc i un tast de produc-
tes i licors.

posar a la disposicio dels visitants pro-
ductes de comerg just procedents dels
paisos on fan els projectes de desenvo-
lupament sostenible.

Fira d'Entitats
Solidaries
La Regidoria de Solidaritat d'Argen-

tona va celebrar el 15 d'octubre la pri-
mera Fira d'Entitats Solidaries de la vila.
A la plaga Nova es van instal-lar
I'Associacio Catalana del Poble Sahrauf,
Intermon, ANAFA, Amies del Bisbe Joan
Godayol, Creu Roja, Centre Parroquial,
Fundacio Viceng Ferrer, Escola Pia
d'Amics del Senegal, el Col-lectiu de
Joves del Casal, el Fons Catala de
Cooperacio i el comite catala pels refu-
giats Catalunya amb ACNUR. La regido-
ra de Solidaritat, Montse Brugal, va fer
un balang positiu de I'activitat tot i que
la pluja va aigualir les hores centrals de
la festa. Algunes de les associacions van

Armengol, cap de
Ilista per al 2007
tl portaveu de Convergencia i Unio,

Ferran Armengol, sera el cap de Ilista de
CiU en les properes eleccions munici
pals del 2007. El regidor va manifestar
sentir-se "molt agra'it" per la confianga
que el partit ha dipositat en ell. Per la
seva banda, el president del comite exe-
cutiu de la Federacio, Francesc Espa-
dero, va dir que I'eleccio va ser una
decisio "consensuada i unanime". El

president local d'Unio Democratica,
Josep Famades, i el president local de

Convergencia Democratica, Joan Puyo,
van declarar-se satisfets de I'eleccio i
consideren que es un pas decisiu de cara
a millorar els resultats del 2007.

COSES DE LA VILA



dues vessants: individualment es treballa
la concentracio, I'atencio, desperta la
capacitat intellectual i I'agilitat mental,
mentre que a nivell grupal requereix
escoltar els altres per coordinar i et dona
un sentiment de pertinen^a al grup". Els
motius de formar part de la Coral son
diversos pero el contralt Pablo Garcia, de
2n d'ESO, assegura que "m'ho passo molt
be" mentre que la veu greu d'en Guifre
Peguera, de 3r d'ESO, recorda que "el
primer any no era tan divertit com ara".
La Mariona Perez, de 1r de Batxillerat,
s'hi va apuntar "perque en Toni m'ho va
demanar, jo toco el violf al conservatori
de Granollers i m'agrada la musica". La
Maria Lamata s'hi va apuntar perque la
coral del seu poble, Orrius, "va plegar i jo
volia continuar cantant".

El futur. Despres dels darrers concerts i
de les vacances de Nadal, la Coral i el
conjunt instrumental continuaran treba-
llant per millorar el bon nivell que han
assolit. Una de les demandes que fan els
professors de musica es disposar d'una
aula d'assaig a banda de I'aula de musi
ca, on actualment han de moure cadires
i taules cada vegada que la Coral es reu-
neix. L'Antoni Oliveras explica que "I'i-
deal seria tenir una sala d'actes on poder
assajar i fer els concerts, ja que el gimnas
te una reverberacio important".

L'Alvaro Garcfa, un cantaire de 3r d'ESO,

va participar en aquest intercanvi i expli
ca que "nosaltres cantavem mi I lor pero
ells tocaven els instruments molt be". El
professor Oliveras explica que "va ser
una experiencia molt bona per a tothom
i aquest any estem preparant un altre
intercanvi amb una escola d'Alemanya,
pero encara no esta confirmat".

Les actuacions. Els dies d'assaig son dos i
es fan un cop ha sonat el timbre que
marca la fi de les classes. Els dilluns a la
tarda i els divendres al migdia, abans d'a-

nar a casa, es reuneixen nois i noies a
I'aula de musica per cantar can^ons d'a-
rreu del mon. Una de les seves preferides
es "Camins", del grup Sopa de Cabra,
pero el repertori es molt mes ampli i cal
controlar molts aspectes com la posicio
del cos, la respiracio, el ritme... De forma
puntual, una noia amb molta experiencia
coral, AnaYs Oliveras, assisteix de forma
puntual a les trobades per aconseguir que
els nois i noies cantin fent servir tot el seu
cos com a caixa de ressonancia. En
aquest sentit, els explica que "nosaltres
no tenim un micro per arribar lluny, hem
de fer servir tot el nostre cos per arribar
lluny, al final de la sala". En Toni Oliveras
i I'Anna Segura expliquen que "educati-
vament la coral, aixf com la musica en
general, es molt positiva pels alumnes en

r\ I'aula de musica de I'lES Argentona hi

ha tot tipus d'instruments com un teclat,
una guitarra espanyola, uns xilofons,
diversos faristols, un equip de musica,
una pissarra blanca amb pentagrames i
altres elements com el cartell del film
franees Los chicos del coro. El director de
la Coral de I'lES i professor de musica,
Antoni Oliveras, explica que "quan va
sortir la pellfcula, un grup d'alumnes va
proposar cantar algunes de les can^ons
que ara formen part del nostre repertori".
A banda d'en Toni Oliveras, I'altra profes-
sora de musica de I'lES es I'Anna Segura,
que tambe forma part del projecte de la
Coral pero que sobretot es dedica al con-
junt instrumental dels credits variables
que es fan dins I'orari escolar. Aquests
dos professors van organitzar, fa dos cur
sos, una nova activjtat extraescolar con
sistent a organitzar una coral. "El primer
curs van ser pocs els alumnes que es van
animar, pero des de I'any passat el nom-
bre ha augmentat i ara son uns 50 entre
alumnes i professors", explica Oliveras.

L'intercanvi amb Fran^a. A banda de la
vocacio musical de molts nois i noies, un
dels factors que va impulsar I'ampliacio
del nombre de cantaires va ser l'inter
canvi que es va fer el curs passat amb un
institut de Fran^a, concretament del
municipi de I'llle-Adam, al nord de Parfs.

La Coral de I'lES

El Departament de Musica de I'lnstitut d'Es-

tudis Secundaris d'Argentona va comen^ar

durant el curs 2003-2004 un nou projecte

extraescolar: organitzar ^ina coral formada per

alumnes de diferents cursos. Despres d'un

inici amb pocs cantaires, al voltant d'una des-

ena, en aquests moments el grup esta format

per uns 50 alumnes d'ESO i Batxillerat que

assagen despres de I'horari escolar. La Coral,

on tarn be hi ha 6 professors, va actuar a la

Tardor Musical d'Argentona juntament amb

les altres del municipi.
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El Casal de joves d'Argentona compta des de finals del mes de novembre amb un nou rocodrom. Aquesta estructura es suma a

la que bi ha al poliesportiu veil, formada per una gran paret amb fixacions. Les novetats que presenta el rocodrom del Casal

de joves es la inclinacio de les parets, fet que dificulta la practica de I'escalada urbana. La iniciativa ha sorgit d'un grup de

joves de diversos col lectius, que es van encarregar de demanar pressupost i collaborar amb el ferrer aixf com de fer les tas

ques de fuster per tenir aquesta nova instal-lacio de lleure.

sera un bon Hoc per entrenar el jovent".
Per la seva banda, en Dani Jofre explica
que "es un bon rocodrom, amb diverses
inclinacions perque la gent pugui fer
esport". El rocodrom fa 3,60 metres de
llarg i gairebe 3 metres d'alq:aria. En
aquest espai hi ha tres plafons amb
inclinacions diferents, concretament de

35, 75 i 45 graus.

Tipus d'escalada. L'escalada que es pot
practicar al Casal es la que s'anomena
bulder, es a dir, que es fa en un bloc ins-
tal-lat artificial, no es va Iligat i es cau en
uns matalassos que es posen a terra. Un
altre tipus d'escalada es I'esportiva, en
que si que es va Iligat perque es poden
fer distancies molt altes i amb diferents
tipus de dificultats, normalment a la
muntanya. Els joves d'Argentona practi-
quen aquesta ultima al Castell de
Burriac o a Cellecs, Orrius. En Joan
Pujol explica que "ara podrem practicar
entre setmana al Casal i combinar-ho
amb les sortides a la muntanya".

ventut, Cristina Navarro, explica que
"ho vam trobar be perque els joves hi
estaven molt implicats i perque el roco
drom representa ampliar el ventall d'o-
ferta de lleure per als nois i noies de la
vila". Despres del vist-i-plau per part de
I'Administracio, van ser els mateixos
impulsors els que van demanar pressu
post al ferrer, en Xavier Gallemf, per
portar a terme la petita obra. El cost del
rocodrom ha estat de 3.000 euros, xifra
inferior a la inicial perque els joves han
treballat amb el ferrer ajudant en el pro
ces de creacio i han fet les tasques de
fusteria necessaries, com posar els pla-
fons i collar les preses. Es el cas d'en
Dani Jofre i de I'Albert Jover, tots dos
del Grup de Muntanya d'Argentona on
fins ara escalaven, pero "se'ns ha fet
petit". Al mes de novembre aquests
joves van treballar, en les seves hores
Iliures, fent diferents tasques com fixar
les preses a la fusta, polir i fixar els pla-
fons. L'Albert Jover explica que "I'al^a-
da es bona i ens permetra moure'ns be,

Un dels joves que ha participat en el proces de creacio del rocodrom.

/xrgentona te des del mes de novem-

bre un nou rocodrom per fer escalada.
La nova instal-lacio, que es troba al pati
del Casal de Joves d'Argentona, a I'anti-
ga fabrica Velcro, es suma a la que hi ha
al poliesportiu veil. El rocodrom del
poliesportiu es troba a la paret que
separa una de les pistes multiesportives
i els vestidors. La seva principal carac-
terfstica es que es tracta d'una paret
recta, sense cap mena d'inclinacio, fet
que la fa ideal per a principiants com
els nens i nenes que participen en el
Pare de Nadal. Per contra, els aficionats
a I'escalada urbana el troben massa
avorrit per la seva facilitat.

El nou rocodrom. El Casal de Joves
havia tingut un rocodrom al soterrani,
pero es va eliminar principalment per
que la sala no disposava de les sortides
d'emergencia necessaries. Un altre dels
factors determinants del desmantella
ment va ser que els usuaris volien un
rocodrom amb unes determinades

caracterfstiques per poder practicar
aquest esport en condicions adients. Un
dels impulsors del nou rocodrom, en
Joan Pujol, explica que "I'objectiu era
trobar una zona on poder instal-lar
aquest rocodrom perque hi havia molta
gent que el volia, pero des de la
Regidoria d'Esports no es va poder
aconseguir perque el pressupost era
molt elevat; en canvi, des de Joventut es
va plantejar la possibilitat que nosaltres
mateixos ho fessim i d'aquesta manera
abaratir I'obra".

Ferro, mes fusta i fixacions. El proces
de creacio va comen^ar quan un grup
de joves del Grup de Muntanya
d'Argentona, del Casal de Joves i d'afi-
cionats particulars van fer la proposta al
Departament de Joventut de I'Ajunta-
ment d'Argentona. La regidora de Jo-

Escalada



tn el Pie Extraordinari de comen^aments de novembre, es va aprovar el pressupost

per al proper any, un pressupost clarament social, ja que quasi el 50% dels recursos
es destinaran a les arees de Serveis Personals: aixf doncs, Educacio, Cultura, Esports,
Serveis Socials entre d'altres son els principals beneficiaris d'aquest pressupost, que
te com a objectiu millorar el benestar dels ciutadans i ciutadanes d'Argentona.
Dels mes de 12 milions d'euros del pressupost consolidat de I'Ajuntament, una bona
part es destinaran a continuar la polftica d'inversions publiques: finalitzar la Sala
-ara ja en la fase de I'equipament tecnic-, I'escola bressol que es construira als
espais de I'antiga caserna de la Guardia Civil, la rehabilitacio de la Masia de Can

Barrau per convertir-la en un nou equipament cfvic per a Argentona.
No oblidem, pero, altres equipaments d'interes ciutada com son la piscina coberta i
la instal-lacio de gespa al camp de futbol; en aquests dos casos estem treballant acti-
vament en la cerca de finan^ament perque esdevinguin una fealitat durant el proper
exercici. Cal esmentar tambe I'esfor^ que significa incrementar el pressupost de I'A-

rea de Serveis, per tal de millorar el manteniment dels espais publics d'Argentona.
Aquest pressupost, que torna a ser coherent amb la nostra Ifnia polftica, te la virtut
de no incrementar la pressio fiscal, i fins i tot es menor en tant que la taxa d'escom-
braries ha sofert una rebaixa tant al nucli urba com a Mada, grades a la recollida

selectiva "porta a porta", que ha permes rebaixar-ne els costos. Aquest no es un merit
de I'equip de govern, es merit de tots els ciutadans i ciutadanes d'Argentona que ens
hem compromes amb aquest projecte, i els resultats -malgrat que millorables- son

molt satisfactoris.
En el Grup Municipal Socialista estem satisfets d'aquest nou pressupost, que ens per
met avan^ar cap a un model de societat que beneficia la majoria de la ciutadania i

que esta pensat per a les persones.

En el Grup Municipal Socialista estem

satisfets d'aquest nou pressupost, que

ens permet avan^ar cap a un model de

societat que beneficia la majoria de la

ciutadania i que esta pensat per a les

persones

Crup Municipal del Rartit dels Socialistes
de Catalunya (PSC)

Un pressupost social

^ens dubte, una de les grans notfcies del pressupost municipal del 2006 es que
baixa la taxa de la brossa. Disminueix per a la gran majoria de la poblacio i es mante
inalterable per a la resta. Ldgicament, hem d'estar contents i ens n'hem de felicitar

com a poble.
Aixo ha estat possible grades a I'esforg de totes les persones que estem fent be la reco

llida i I'eliminacio selectives de la brossa. Concretament:
•esta funcionant francament be la recollida porta a porta de la brossa organica, tant

la de les famflies com la dels establiments comercials;
•com passa en aquests casos, s'ha doblat la recollida selectiva del vidre, dels plastics

i del paper i cartro;
•tambe esta funcionant be la recollida de paper i cartro a domicili en el cas dels esta

bliments comercials i de serveis;
•s'ha incremental de forma molt significativa la recollida selectiva que es fa a la dei-

xalleria;
•com a consequencia de tot plegat ha disminuYt significativament I'anomenada bros

sa de rebuig, que no es recicla i que es crema a la incineradora.

Fern recollida de brossa organica amb un elevat grau de puresa i aixo suposa un retorn
monetari de I'Agencia Catalana de Residus. Hem augmentat molt significativament la
recollida selectiva de tots els tipus de residus, cosa que tambe ens permet obtenir uns
ingressos superiors per la seva venda. Hem disminuYt la brossa que cremem a la inci
neradora i podem "vendre" el nostre excedent de tones per cremar a altres municipis.
Tot plegat son unes quantitats modestes, pero engrescadores com a recompensa a les
coses ben fetes. Mes recollida porta a porta i mes recollida selectiva signifiquen, doncs,
mes sostenibilitat, tant ambiental com econdmica. Junts ho estem aconseguint i ens
n'hem de felicitar. Hem de continuar per aquest camf, aixf com en el de la millora del

servei de recollida i eliminacio de residus.
16
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Fern recollida de brossa organica amb

un elevat grau de puresa i aixo suposa

un retorn monetari de I'Agencia Ca-

talana de Residus. Hem augmentat molt

significativament la recollida selectiva

de tots els tipus de residus, cosa que

tambe ens permet obtenir uns ingressos

superiors per la seva venda

Disminueix la taxa de la brossa
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Grup Municipal del Rartit Popular (PP)

Mai no s'havien fet tantes coses mala

ment en tan poc temps, i li hem de

demanar a I'alcalde que faci balan^ de

I'Argentona "real i no imaginaria" i que

es dediqui a governar en Hoc de conti

nuar dient que tota la culpa es dels

governs anteriors i de I'oposicio

e hem d'explicar, el mateix des de fa set anys? Doncs sf, ens trobem amb el
mateix taranna des de llavors. No son capa^os de complir amb els seus compromises,
ni amb el seu programa electoral. I ni tan sols arriben a satisfer els ciutadans de la vila.
Entenc perfectament quan els ciutadans de la vila ens aturen i ens diuen que estan farts
d'aquesta manera de fer govern, de fer poble. I els entenem perque nosaltres tambe.
Estem farts de prepotencia, superbia, enganys, menyspreu, intolerancia i indiferencia
per el que puguem opinar els representants de mes de la meitat dels ciutadans
d'Argentona. Jo crec que I'equip de govern s'ha convertit en una secta. O estas amb
ells o hi estas en contra. En cap cas han fet una aproximacio per escoltar-nos.
Mai no s'havien fet tantes coses malament en tan poc temps, i li hem de demanar a
I'alcalde que faci balan^ de I'Argentona "real i no imaginaria" i que es dediqui a gover-
nar en Hoc de continuar dient que tota la culpa es dels governs anteriors i de I'oposi
cio. Amb aquesta actitud el que ha d'admetre el nostre govern es la ineficacia de
governar. Quan a un regidor se li pregunta per questions de govern, i la seva resposta
sempre es faltant a la integritat personal, fern un repas per la historia de "si vostes van
dir..., vostes van fer...", aixo es incompetencia. Quan a un regidor de I'equip de govern
se li pregunta en que es gastara un credit i ell et contesta que no se'n recorda, aixo que
es?, presa de pel o incompetencia?
Els argentonins continuem trobant a faltar solucions del dia a dia. Que deixin correr les
obres faraoniques, que ja estan be, pero ens toquen altres coses, ara. El nostre poble esta
abandonat, es com una casa que no es cuida. No se li ha tret la pols, no s'escombra,
no es treuen les guixades de les parets, els jardins no estan cuidats, I'enllumenat falla,
no s'ha canviat el mobiliari des de fa molt de temps... i nosaltres creiem que ja toca.
L'endeutament ha d'anar per renovar el nostre "aixovar" urbanfstic. Prou d'estudis, pro-
jectes, velcros, can doros... i mes voreres amples, parets netes, carrers sense forats i ben
senyalitzats, pares infantils nets i cuidats per als mes menuts, jardins nets i cuidats,
espais per als joves, i activitats per a menuts i grans. Allo que es diu "fer poble".

Pressupostos
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Des que estan al govern han incremen

tat un 98% la pressio fiscal i un 111 %

les despeses de personal. Si tenim en

compte que el personal de I'Ajuntament

s'ha incrementat entre 20 i 30 persones

-entre un 20% i un 30% de la plantilla

aproximadament-, com s'explica aquest

increment de despesa tan elevat?

Grup Municipal de Convergencia
i Unio(CiU)

Les persones com a font de recaptacio
LJ na vegada mes s'ha aprovat el pressupost municipal nomes amb els vots dels regi-

dors de I'equip de govern municipal. Al grup municipal de Convergencia i Unio no ens
n'alegrem pas, que aixo sigui aixf. I no ho fern perque es una mostra mes del fet que
tot continua igual: tenim un equip de govern incapa^ de buscar consens i aliances amb
els grups de I'oposicio en tot allo que, com els pressupostos o la definicio d'un model
urba per a Argentona per citar-ne dos exemples, fora important que es decidfs per una
majoria significativa dels representants democraticament elegits pel poble. Avui parla-
rem dels pressupostos, d'aquests pressupostos que diu el Sr. Alcalde que son per a les
persones. Per a les persones? Sera perque pensa en les persones com a font de recap
tacio? No hem d'oblidar que I'augment de la pressio fiscal ha estat una constant en els
anys de govern de I'Entesa i el PSC al nostre poble. Com pot ser per a les persones un
pressupost que destina mes del que recapta en impostos (5.084.000 €) a despeses de
personal (3.641.000€), a pagar la hipoteca del poble (930.000 €) i a material fungi

ble, estudis i propaganda (700.000 €).
Des que estan al govern han incrementat un 98% la pressio fiscal i un 111% les des
peses de personal. Si tenim en compte que el personal de I'Ajuntament s'ha incre
mentat entre 20 i 30 persones -entre un 20% i un 30% de la plantilla aproximada-
ment-, com s'explica aquest increment de despesa tan elevat? Doncs pels increments
de dedicacions i sous del Sr. Alcalde i diversos regidors, aixf com I'increment del nom-
bre de carrecs de confian^a amb sous de gamma alta. Esta clar que tot aixo no ens ho
va explicar el Sr. Alcalde quan diu que aquests son pressupostos pensats per a les per
sones. I tota aquesta despesa que es necessita per fer funcionar I'Ajuntament no deixa
marge per a les inversions, si es que no es fan endeutant-nos. Prova d'aixo son els min-
sos 12.200 € de recursos propis que enguany sf que destinen. Be, I'espai de que dis-
posem no dona per a mes, i ates que ja estem a les portes de Nadal, des del grup muni
cipal de Convergencia i Unio voldrfem desitjar a tot el poble d'Argentona un Bon
Nadal i un Felig Any 2006.



Lenin (1917, Revolucio Russa) va dir que la mentida es una arma revolucionaria que

s'ha d'utilitzar ineludiblement.
La meva idea es que el senyor Soy esta d'alcalde d'Argentona perque el municipi ha
votat el programa del seu partit politic, I'Entesa, i la confianga que els ha donat la per
sona del senyor Soy aixi com totes les persones de I'equip de govern.
Doncs be, el temps ha demostrat mes que de sobres que ni I'Entesa (partit politic) ni
I'alcalde com a persona han complert amb les expectatives. Ni I'Entesa ha complert
el seu programa en 6 anys, ni les persones de I'equip de govern han fet honor a la
veritat. Esta clar que I'alcalde menteix i que el seu equip de govern recolza les seves
mentides. A dia d'avui, penso que a Argentona no hi deu haver ningu que, amb totes
les seves facultats, cregui en aquest equip de govern. Es per aixo que crec que s'han

de comengar a veure dimissions, per qualsevol causa, pero dimissions, que tot i que
els motius no siguin certs, aquest poble els entendra.
Els ciutadans d'Argentona no poden entendre per que una regidora cobra el doble que
els altres regidors de I'equip de govern, per que I'alcalde diu que hi ha una ordre judi
cial i no existeix, per que oculten la donacio de terreny de Can Doro, per que el regi-
dor de Cultura i Esports vota a favor que I'Escola Bressol Municipal li donin a la seva
senyora, per que amaguen coses, documents i sentencies a I'opinio publica i als seus
votants, per que volen tancar comergos d'Argentona que fa molts anys que funcionen,

per que aquest amiguisme desmesurat, que ni a I'epoca de Franco, etc.
Per tot aixo i moltes coses mes, penso que han de comengar les dimissions, penso que
tant I'Entesa com el Partit dels Socialistes han de demanar perdo publicament. Penso
que ja va sent hora que tots els partits politics units fern un acte de constriccio i d'una
vegada expliquem al poble la situacio real d'Argentona, tant la politica com I'econo-
mica i la social. Penso de veritat que es un deute que tenim amb els argentonins en

honor a la democracia que tant desitgem que perduri.

Doncs be, el temps ha demostrat mes

que de sobres que ni I'Entesa (partit

politic) ni I'alcalde com a persona han

complert amb les expectatives. Ni

I'Entesa ha complert el seu programa en

6 anys, ni les persones de I'equip de

govern han fet honor a la veritat

Grup Municipal,A^fup^cio Ar^tentona (Agr.Ar.)

La mentida i la confianca

/xquest novembre es van aprovar, amb el vot contrari de I'oposicio, els pressupos

tos municipals per al 2006.
Com els dels darrers exercicis, aquests pressupostos neixen viciats, derivats de la
manera de fer de I'equip de govern. Continuisme i decadencia que evidencia I'es

gotament del model politic del govern, si es que mai en van tenir cap.
Anquilosats i poc dinamics, fan prevaler I'aparell, la gestio burocratica, la propa

ganda autocomplaent i els "estudis i informes" forans.
Tot plegat, entre personal (inclosa la gran partida dels sous dels capitostos), interes-
sos bancaris i amortitzacions de capital, bens fungibles i serveis interns, es gasten
dos tergos. Per als serveis reals a la poblacio, I'altre terg. Any rere any, ens porten
cap a una situacio impossible de mantenir, hipotecant-nos per a trenta anys i llas-

trant els futurs governs municipals.
L'equip de govern se'ns mostra de tal manera que ens fa recordar la fi de I'lmperi
Roma. Una epoca en que uns febles emperadors es dedicaven a mantenir el poder
personal sense que els importes gaire que els territoris periferics fossin un caos ni
que, a Roma, senadors i centurions retirats la campessin per les seves. La feblesa

polftica, la decadencia i la corrupcio van portar la fi a la civilitzacio romana. La
mirada curta, I'interes i la rapinya personal d'aquells emperadors mig embogits, mig

egolatres, era la mostra de com anaven les coses.
Doncs be, sense anim de fer comparacions lineals i simples pero sf que les metafo-
res ens serveixin per entendre les coses, ens ve a la memoria la fi de I'imperi quan
veiem el Sr. Soy, el Sr. Pinart i la Sra. Brugal esbufegar i gesticular, donar "pa i circ"
a uns i "ni pa ni aigua" als altres, i reprimir les noves tendencies en el desig, en va,

d'aturar la historia.
Igual que els habitants d'aquell poblat gal irreductible no ens cansem de repetir:

"estan bojos, aquests romans!"

Grup Municipal Esqu^^ra Unitaria (^U)

nitaria

Com els dels darrers exercicis, aquests

pressupostos neixen viciats, derivats de

la manera de fer de I'equip de govern.

Continuisme i decadencia que eviden-

cia I'esgotament del model politic del

govern, si es que mai en van tenir cap

Els pressupostos i la fi de I'lmperi
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Una de les propostes de la Tardor Musical va ser la presentacio a la vila del disc Essencies, de I'argentoni Blai Maso i del gironi

Joan Barranca. Es tracta d'un treball amb dares influencies del jazz i del soul, que conte temes inedits pero tambe versions de

temes tan coneguts com ^My funny Valentine", "Misty" o la can^o de Joan Manuel Serrat "Aquellas pequenas cosas". Els dos

musics es van coneixer en el grup del seu mestre, Jordi Nogueras i I'lrish Band, on va neixer una amistat que els ha permes com

pondre junts aquest treball. En aquests moments, ja preparen el segon disc.

durant el primer o segon trimestre". Per
a aquest nou treball esperen comptar
amb les col-laboracions de Sito Serra,
Pep Xirivel-la i Jordi Nogueras entre d'al
tres, ja que per ells "son uns referents
musicals, uns musics destacats d'Argen-
tona i uns grans mestres". La banda que
es va formar per portar a terme els con

certs d'Essencies continuara en aquest
nou projecte. Son en Carles "Charly"
Lozano al piano i les veus, en Pacho
Frieri a la bateria i en Juan Sebastian
Cardozo al baix. En Joan Barranca
escriu la majoria de les Metres i explica
que "com que anem tan Hats molts
cops truco a n'en Blai i acabem de
compondre les musiques i Metres via te-
lefon". Estilisticament es mouran entre
el jazz i el pop buscant aquest punt
intermedi que fa que el public de cada
un dels sectors s'acosti a I'altre. El que
enriquira el nou disc es la participacio
dels musics que habitualment els
acompanyen en directe aixf com diver
ses col-laboracions de musics desta

cats.
Els altres concerts de la Tardor Musical
d'Argentona van ser el del mallorquf
Jaume Tugores i el de les corals de la
vila: la Coral Cantir d'Or, la Coral Lla^
d'Amistat, les de I'Escola de Musica i la
de I'lnstitut.

Blues o Whiplash tot i que ara toco al
grup de Jordi Nogueras i I'lrish Band i
Jazz A-4". Tambe es professor a I'escola
Imma Planas de Mataro. Per la seva
banda, en Joan Barranca va neixer a
Girona I'any 1975. Va estudiar cant clas
sic i modern, guitarra, baix electric,
piano, harmonia, composicio i artesania
vocal. Ha compost sintonies per a radio
i televisio, es professor de cant titulat,
treballa com a music de sessio i des del
1991 ha format part de diverses forma
cions com Strauss, Dekeband, Cambio
de Planes, Partidaris de la Raraula, Zoe's
Band, Horizonte Cruz, Tabarka o Jordi
Nogueras i I'lrish Band. En aquest darrer
grup es on van coincidir i on va sorgir la
idea de fer aquest treball. En Joan
Barranca recorda que "ho vam fer sense
cap pretensio, unicament per mostrar el
que feiem, i la cosa va sortir be perque

Picap ens ho va editar".

El futur. La presentacio a Argentona ha
estat un dels darrers concerts del disc
Essencies, perque aquesta parella musi
cal prepara ara el segon treball. En Joan
Barranca no vol posar cap data i diu que

"no tenim pressa, sera quan estiguem
satisfets del treball, quan sigui prou bo".
Per la seva banda, en Blai Maso ens
avan^a que "sera de cara a I'any vinent,

tditat per Picap -companyia de Llufs

Llach o en el seu moment de Sau, per
posar dos exemples- i recomanat pel
Collectiu de Musics del Maresme, el
disc Essencies ha estat presentat en
diverses ocasions per aconseguir una
bona difusio: el 15 de juliol passat a la
Sala Clap de Mataro, tambe a I'Fnac de
Barcelona, a I'Ametlla del Valles en el
marc de la IV Festa deTrobadors i Joglars
i a la Llibreria Robafaves de Mataro,
entre d'altres. Un seguit d'actuacions
per donar a coneixer aquest disc que,
segons en Blai Maso, "ha anat mes enlla
del territori catala perque m'han dit que
I'han vist a Soria i a Canaries". El disc es
va presentar a Argentona dins del marc
de laTardor Musical. El public assistent,
el 23 d'octubre al Salo de Pedra de
I'Ajuntament, va poder viure una sessio
musical marcada per la sensacio de
tranquil-litat que desprenen les notes
musicals d'aquest grup format per un
argentonf i un gironi, en Blai Maso i en

Joan Barranca, respectivament.

Els components. En Blai Maso va neixer
a Argentona I'any 1980. Va formar-se
musicalment en harmonia, piano, acus-
tica, musica classica, formes musicals,
combos i guitarra. Maso explica que ha
participat "en formacions com Insomnia

ssencies musicals



Nius a la Sala
Les orenetes que habitaven a la Sala ho

podran tornar a fer la proxima primave-
ra i es que des de principis del mes de
novembre, i un cop retirades les basti-
des, s'hi van col-locar uns nius artificials
que substitueixen els que estaven en mal
estat. Se n'han posat 6 a la fagana que
dona a I'avinguda Puig i Cadafalch, 6
mes a la fagana de la plaga Nova i 2 mes
a la del carrer les Parres. Segons el tec-
nic de Medi Ambient de I'Ajuntament,
Joan Pujol, els nius s'han situat "ben a
prop dels que eren naturals perque les
orenetes els trobin rapidament". Amb
tot, Pujol adverteix que els ocells
podrien trigar entre 1 i 2 anys a tornar a
la Sala. Els nius artificials provenen
d'Alemanya i reprodueixen les tfpiques
construccions de fang que construeixen
les orenetes cuablanca.

"doblement", d'una banda pel fet de ser
refugiades i de I'altra pel fet de ser
dones. "Dones a I'Exili" es va poder
veure a la Sala d'exposicions de la Casa
Gotica fins a I'l 1 de desembre. Tambe
amb motiu del Dia Internacional contra
la Violencia de Genere, una seixantena
de persones van fer un minut de silenci
davant I'Ajuntament, on tambe es va
penjar un Hag blanc a la fagana.

/xrgentona va commemorar el Dia

Internacional contra la Violencia de
Genere amb una exposicio titulada
"Dones a I'Exili". La mostra, organitzada
per I'ACNUR, va oferir a traves d'imat-
ges les condicions en que viuen les

dones refugiades. L'exposicio es va inau-
gurar amb una visita guiada a carrec
d'un dels membres del comite catala de
I'ACNUR, Gems Morillas, que va expli
car que les dones a I'exili pateixen

Violencia
de genere

LJ na nova especie protegida va ser

abatuda a trets el darrer cap de setma-
na d'octubre, concretament un espar
ver. Un vei de Can Raimf va trobar I'a-
nimal amb diversos trets d'arma de foe
tipus perdigo. La Policia Local el va
recollir i el dia seguent el va entregar
als agents rurals, que el van portar al
centre de recuperacio de Torreferrussa,
a Santa Perpetua de la Mogoda. De
moment no se sap qui ha estat I'autor
dels trets. L'esparver es una au rapin-
yaire protegida que habita als boscos
del Maresme i s'alimenta d'altres ocells

mes petits.

Nova oficina
d'atencio al ciutada
L'Ajuntament d'Argentona ha obert

una nova oficina municipal a I'edifici de
la Velcro. Des de fa uns mesos, tots els
tramits que es realitzen a les dependen
cies del carrer Ramon Par tambe es
poden fer al carrer Enric Granados, just
on hi ha I'Area de Serveis Socials.
Aquest nou punt d'atencio al ciutada te
I'objectiu d'oferir facilitats als vilatans,
especialment a aquells que es desplacen
amb cotxe i es troben amb la dificultat
d'aparcar al centre del poble. L'horari
d'atencio al public es: els dilluns de les
8.30 h a les 1 5 h, i de dimarts a diven-
dres de les 8.30 h a les 14.30 h.

tlcos, aquest es el nom del telefilm que

el 27 de setembre es va gravar a
Argentona, concretament en el bar
Cooper's, de la carretera deVilassar, i en
una casa particular. Es tracta d'una
coproduccio entre la televisio autono-
mica gallega i la catalana que s'emetra
al gener del 2006 perTV3. Un dels res-
ponsables de les localitzacions, Manel
Quadrada, va explicar que havien triat
una pedrera amb una casa abandonada
de Dosrius com un dels principals esce-
naris de la trama. Per la proximitat amb
Dosrius, els responsables del telefilm,
dirigit per Oriol Paulo, van escollir el bar
argentoni i una casa particular.
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Rosa Vila

Aparadors

El nostre mon benestant es un gran apara-
dor pie de petits o grans aparadors. Tots
vistosos, ben il-luminats, cridaners, en-
lluernadors.
Algunes ciutats son agradables apara
dors -no pas precisament els de les
seves zones comercials- excepte en les
seves barriades. Molts pobles -massa
pobles- ja tambe comencen a ser apara
dors pero d'imitacio. Algunes empreses
ja fa temps que son nomes aparadors i,
tot i aixf, segueixen acumulant guanys.
Alguns alts o petits carrecs son creats per
muntar i justificar nous aparadors.
Alguns Noes de gestio son per organit-
zar-los i fer-los mes rendibles. Algunes
medalles son per premiar els aparadors
mes visitats, envejats i/o admirats. Al
guns mitjans de comunicacio i els seus
agents son subvencionats pels propieta-
ris de potents aparadors per anar en con
tra dels propietaris d'altres aparadors
menys cridaners. Alguns pressupostos
son per justificar el material que ha
d'omplir i optimitzar determinats apara
dors. Alguns personatges ben plantats
son maniqufs d'aparadors. Algunes veus
melodioses son musiques de reclam,
sense anima, per a aparadors. I moltes
de les actituds amb que ens topem cada
dia son les que alimenten I'automatisme
de I'aparador de torn.
Una mena d'aparadors -tambe parade-
tes, espots o webs- que quan t'hi acos-
tes veus que estan buits, que a darrere
no hi ha res mes que poder i diner; que
nomes son un engranatge, perfecte aixo
sf, de Hum, d'imatge i de so per vendre
fum. Un fum que no necessitem per res.
Un fum, una aparen^a, que no es capag
de millorar el dia a dia de cap col-lecti-
vitat. Un fum que serveix per amagar la
vida. Un fum que, nomes si I'ignorem,
s'esvaira i ens deixara veure i sentir-hi
clar.

Si pero no^..
Encara que...

La Festa del Cros

^ant Miquel del Cros va celebrar la
festa major del veinat durant el primer
cap de setmana d'octubre. Els actes van
comen^ar el divendres amb una disco
mdbil, I'endema es va celebrar una gim-
cana, la festa de I'escuma, un concurs
de disfresses, un berenar i les actuacions
del grup d'animacio Papepi i el Mag
Montecarlo. A la nit, I'Orquestra Magic
va ser I'encarregada de fer ballar els
assistents. Els actes van continuar diu-
menge al matf amb una xocolatada, par-
tides d'escacs, inflables i una pista de
karts. Per dinar, una botifarrada popular
va substituir la sardinada que s'havia fet
anys enrere. Un partit de futbol entre
solteres i casades, les titelles Companys
de barn i I'animacio de la Casa Cultural
del Sentimiento Andaluz van ser altres
de les activitats festives al Cros, que van
finalitzar amb un correfoc.

Homenatge
a Esteve Albert
La Casa Gotica d'Argentona va acollir

una mostra fotografica sobre la vida de
I'escriptor i promotor cultural mares-
menc Esteve Albert, amb motiu del dese
aniversari de la seva mort. Les imatges,
en blanc i negre i gran format, eren de
I'exreporter grafic de La Vanguardia
Josep Llufs Perez Reus, i recullen foto-
grafies dels anys 1963-1964, quan Albert
desenvolupa mes activitats al Maresme.
Originari de Dosrius, Esteve Albert
(1914-1995) va ser escriptor pero tambe
arqueoleg, historiador, folklorista, agita-
dor cultural i dramaturg, entre altres
aspectes de la seva polifacetica vida
laboral. En aquest sentit, el director del
Museu del Cantir, Oriol Calvo, explica
que "Esteve Albert va ser un activista cul
tural, un lluitador per les Ilibertats de
Catalunya i un enamorat d'Argentona".
L'activitat cultural que va portar a terme
Esteve Albert durant la seva vida es
amplia i extensa, ja que va treballar a
diferents municipis del Maresme, a
Girona i tambe a Andorra i al Rossello.

Tercera
Expomercat d'Art
La tercera edicio de I'Expomercat d'Art

reuneix 22 artistes locals. Lfdia Tur,
Sandro Soriano, Santi Clavell, Mia Puig
i Miquel Arnau son nomes alguns dels
noms que podrem trobar dins d'aquesta
fira que se celebra al Museu del Cantir.
Els estils i les tecniques que s'hi poden
trobar son molt variats: pintures a I'oli,
dibuixos, fotografia, ceramica, joiera,
bijuteria i una novetat, el patchwork.
L'Expomercat d'Art te com a objectiu
potenciar els artistes de casa i fomentar
que tots els vilatans puguin ser consu-
midors d'art original. Es per aixo que les
obres que es posen a la venda oscil-len
entre els 30 i els 150 euros.

Xerrades sobre
fibromialgia
L'Associacio de Fibromialgia i Fatiga

Cronica d'Argentona i rodalies va orga-
nitzar durant els mesos d'octubre i
novembre una serie de xerrades sobre
diversos aspectes entorn d'aquesta malal-
tia. Durant aquest temps han passat per la

vila: el doctor Alfons Ortega, un expert en
la terapia oriental del ging-sing yutsu; el
psicoleg Alfons Verdaguer; el terapeuta
Guiu Suari, i la tambe psicologa i alhora
practicant de ging-sing Pepa Berrabes.

Taller sobre
les drogues
L'Associacio de Mares i Pares de

I'lnstitut d'Argentona va posar en marxa
un any mes el taller "Joves, drogues i
festa", una activitat dirigida a tots aquells
pares amb fills en edat adolescent. El
taller, que va constar de 3 sessions al mes
de novembre, va anar a carrec de la psi-
cologa Sandra Moreno, que va encarre-
gar-se d'explicar als pares com actuar
davant d'aquest problema. Aquest taller
ja es va realitzar fa dos anys i va comp-
tar amb una molt bona acollida.

COSES DE LA VILA



infantils, tot acaba be i les dues germanes

fan les paus per viure juntes en una casa
nova. L'harmonia que s'aconsegueix al
final de I'obra es la mateixa que hi ha
entre la Marta Hernandez i la Cristina
Julia, que es coneixen de fa molts anys.
Les dues combinen la docencia teatral
amb altres projectes laborals.

Companyia Teatre Po. Aquest projecte
teatral va neixer en el si d'un curs mono-
grafic de clown de I'Aula de Teatre de
Mataro. El mestre era Toni Arteaga i dues
de les alumnes van ser Marta Hernandez
i Cristina Julia, que van decidir presentar
aquest projecte al Premi de Joves Crea
dors del Patronat Municipal de Cultura
de I'Ajuntament de Mataro. Al mes d'a-
bril van guanyar aquest premi, valorat en
mes de 2.000 euros i que els ha permes
estrenar I'espectacle al Teatre Monu
mental de Mataro en el cicle "Dissabtes
a les 11". Abans de I'estrena, pero, han
fet molts assajos al Centre Parroquial
d'Argentona, a qui volen agrair la cessio

de I'espai. Un cop estrenat a Mataro,
Marta Hernandez explica que "ara arriba
la feina de la produccio i la difusio a pro-
gramadors i festivals". Cristina Julia afe-

geix que "el projecte esta pensat per
poder anar amunt i avail en una furgone-
ta". Comenga aixf la trajectoria de

Mama, porlll.

Mama, porlll es I'espectacle infantil de la Companyia Teatre Po, formada per les

actrius Cristina Julia i Marta Hernandez, dirigides per Toni Arteaga. L'obra, que es

va poder veure l'1 d'octubre al Centre Parroquial, va guanyar el Premi de Joves

Creadors que concedeix el Patronat Municipal de Cultura de Mataro. La represen-

tacio, que es va estrenar al Teatre Monumental de Mataro el 8 d'octubre, narra les

disputes de dues germanes per I'herencia de sa mare amb un llenguatge per als

mes petits de la casa pero amb toes d'humor adult.

barreja tot tipus de registre com la veu en
offde la mare, les cangons i el ball. Tot i
ser una obra infantil, hi ha elements del
text que fan I'ullet als adults com quan es
fa referenda a la cel-lulitis, els xacres, els
forats negres de I'univers i altres exem-
ples que fan riure I'espectador adult i
potser tambe els nens mes espavilats. En
aquest sentit, Marta Hernandez explica

que "sabem que els nens venen acom-
panyats dels familiars i volem que tots
s'ho passin be". De totes maneres, el mis-
satge que es despren de I'obra es aplica-
ble a totes les edats. La necessitat de

compartir, viure sense rabia, en harmonia
i sobretot sense enveja son els consells

finals d'aquestes dues germanes que
durant tota I'obra s'han fet la vida impos
sible. Pero al final, com en els contes

Pal lasses de casa

La Xenxa i la Xonxa son les

dues germanes protagonistes
d'aquesta historia, I'argument de
la qual sembla mes el d'una
pel-lfcula d'Alejandro Amenabar
0el d'una superproduccio de

suspens de la industria america-
na que el d'un conte per a nens
1nenes. De totes maneres, el
llenguatge, la interpretacio i la
moral d'aquest text son perfecta-
ment comprensibles pels nens i
nenes de totes les edats, pero I'o-
bra mes aviat va dirigida a partir
del cicle superior de primaria. La
trama gira al voltant de I'heren-
cia de la mare d'aquestes dues
germanes, interpretades per la
Marta Hernandez i la Cristina
Julia, molt  vinculades  a Ar-
gentona, la primera perque hi va
neixer i hi viu actualment i la

segona perque fa sis anys que
treballa a I'Escola Bernat  de
Riudemeia. El llegat de la dona,
de la qual nomes escoltem la
veu, es una caixa forta sense la
combinacio per obrir-la. A partir
d'aquf comenga la trama de I'obra, en la
qual les dues protagonistes utilitzaran els
seus enginys per quedar-se soles amb la
caixa forta i poder endevinar el codi
secret per obrir-la. Tot aixo en un ambient
tetric aconseguit per un decorat que mos-
tra el menjador d'una casa antiga aixf
com per la musica en directe. La compo-
sicio musical ha estat obra de I'argentonf

Rau Sarraute, Xavi Ciurans i Marc Mas;
aquest ultim toca el piano durant I'obra.
L'escenografia es tasca de Marina Pineda,
el vestuari es obra d'Anna Cubeiro i
Laura Garcfa, i el disseny de Hums es de
Joan Salom, un altre argentom de I'equip.

Divertit i fresc. El llenguatge del text es
fresc, combina contfnuament paraules
del castella amb el catala dominant i
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testa Guillem fent badalls.
El nen s'aixeca i feu un peto al pare al
mateix temps que li passava la ma per
I'esquena i li premia el piu central. A
I'acte, el pare va caure a terra sense
energia. Va fer el mateix amb la mare i
se'ls mira amb complaen^a. Quin regal
mes meravellos! Era I'equip de joguines
que havia demanat!
Mentre anava a la seva habitacio i con-
nectava la videoconsola, va pensar que
potser hauria de telefonar els seus pares
de veritat per agrair-los el regal. Encara
que tal vegada ho faria un altre dia,
segur que ja no hi devien ser, al seu
hotel. Era tan diffcil contactar amb ells!
Havien marxat de viatge a Rarfs i sempre
estaven voltant. De tant en tant trucaven
a casa per preguntar si tot anava be. Una
mica ploms sf que eren, els pobres!
Guillem estava fart d'aguantar els seus
sermons cada cop que parlava amb ells.
Sort que, entre la feina i els viatges, es

veien poc temps.
Aixf i tot, li havia agradat, aquella sor-
presa de Nadal.
"Pare i Mare, les teves joguines ami-

gues"...
Sens dubte es tractava del mi I lor regal.

Laura Bartra Coromines

Despres tots tres van marxar en bicicleta
pel bosc. El pare i la mare no pedalaven
gaire be i Guillem s'escapolia d'ells per
amagar-se darrere dels arbres fins que el
cridaven. Va ser una excursio molt agra-
dable i tornaren a casa cansats pero feli-

^os.
Era I'hora de fer el dinar. Guillem i el
pare rentaren els peixos mentre la mare
feia el brou. Aixf van passar una bona
estona fins que el dinar va estar llest a
taula. Guillem es renta les mans i va
seure al mig del pare i de la mare.
Dinaren en silenci, mirant-se de tant en
tant amb cares alegres. Despres de les
postres, la mare va treure el joe de
sobretaula preferit de Guillem i es pas-
saren tota la tarda jugant entre rialles.
Amb quina rapidesa passa el temps
quan un s'hi troba be! Quan Guillem se
n'adona ja era fosc. Es trobava una mica
cansat, les emocions del dia havien estat
molt fortes. Van sopar frugalment, ja que
havien acordat aixecar-se aviat I'ende-
ma per fer una excursio fins al cim de la
muntanya i fer fotos del paisatge.
—Vols que t'expliqui un conte? —s'ofe-
rf el pare.

—No en tine ganes, potser dema —con-

Joan Antoni Fernandez

Vjuillem es va despertar de

sobte, sentint-se nervios i exci-
tat a un temps. Un raig de sol
penetrava per una escletxa de
la finestra, jugant amb els seus
cabells. El noi rigue satisfet. Ja
era Nadal! Tindria finalment el
regal  que havia demanat?
Encara que s'havia portat molt
be durant tot I'any, la joguina
que volia era molt cara i potser
els seus pares  no I'havien
pogut adquirir. I ell ho desitja-

va tant...
La porta de la seva habitacio
es va obrir de cop i una figura
aparegue al Ilindar.
—Au, Guillem! —exclama el
nouvingut—. Vine amb el

pare! Anem a pescar una mica
al riu abans d'esmorzar.
Excitat, el noi va saltar del Nit
amb rapidesa. En un tres i no
res es va rentar la cara i es va vestir,
corrents a tota velocitat per marxar de
seguida. El pare ja I'esperava a la porta
de la casa i Guillem nomes va mirar de
reiill la mare, la qual li somrigue des de
la cuina en veure'l marxar.
Ambdos no van trigar gaire en arribar al
riu. Guillem agafa la canya de pescar
que li oferia el pare i aspira I'aire fresc
del matf amb satisfaccio. Varen passar
dues hores molt entretingudes, pescant
molts de peixos i xerrant com un parell
de veils companys. El pare li pregunta
pels seus estudis, per les seves aficions i
els seus amics. Tambe li narra unes
quantes anecdotes d'allo mes divertit i li
va proposar anar amb la mare al cinema
i al museu de ciencia a la setmana
seguent. Guillem estava encantat i s'ho
va passar molt be.
Quan tornaren a casa la mare ja tenia
preparat I'esmorzar: galetes fetes per
el la i una enorme tassa de Net calenta.
Menjaren tots tres de molt bon humor,
fent-se ganyotes i explicant-se coses
sense importancia pero divertides. El
nen gaudia amb plenitud de cada instant
d'aquell ambient familiar que ho envol-

tava tot.



La fa(;ana central de la masia de can Cabot te els elements tipics d'aquestes construccions catalanes.

(1) CLAVELL, Jaume. Argentona, historia i

records.

estiguin mes a prop del temple, exacta-
ment on esta ubicat el Museu del Cantir,
que conserva, tresor d'aquell passat, el
bonic portal dovellat. Alia era Can
Llentiscla de la Plaga per diferenciar-la
de la casa mare, Can Llentiscla de
Clara, la que nosaltres hem conegut
com a Can Cabot.
Es hora de marxar, contemplo una vega
da mes el que resta de Can Cabot-

Llentiscla, a poc a poc vaig marxant
camf enlla, amb recanga, se que tot
quedara potser en oblit, unes passes
mes i tombo el cap, la casa ja no es veu,
nomes el brancatge del gegantf lledoner
que m'ha donat la benvinguda, sobre-
sortint en el paisatge, sembla que em

diu adeu per sempre.

mina de la Soleia, la dels Castanyers i la
del Gavatx. Aquest ultim nom va ser
donat arran de la Guerra del Frances, ja
que una noia de la casa, fugint de I'as-
setjament d'un soldat de Napoleo, va
amagar-se a la mina i d'aquf, amb
aquest nom despectiu de franees, ve el

nom de la font.
Cabot s'anomenava el personatge que
va entrar a la casa en casar-se amb una
pubilla Llentiscla. Aquest era el nom
primigeni de la casa.
Llentiscla, heus aquf un nom que havia
omplert la historia de la nostra poblacio
de ressonancies i afers. Trobem un
Jaume Llentiscla en el contracte de
Reedificacio del Temple Parroquial de
1514,'" un Bartomeu Llentiscla rector de
la Parroquia el 1521, i el que es mes
important, els Llentiscla construeixen
una casa a la plaga de I'Esglesia segura-
ment perque els seus fills eclesiastics

tn arribar a Can Cabot, un gros i cen-

tenari lledoner ens dona la benvinguda.

Generacions Than vist creixer i conver-
tir-se en aquest gegantf arbre que reque-
reix tres homes per ser abragat. Al seu
costat, la diverses vegades centenaria
masia comenga a caure, el seu celler
sap que ja no servira mes, el porxo i les
quadres saben que ja no guardaran els
utils agraris ni els animals de corral, i un
veil trull on hi devia haver molta quan-
titat d'olives tambe resta silencios en un

raco amagat.
Com a contrasentit, com una paradoxa,
als terrenys de I'antic mas, dotzenes de
cases noves conformen la urbanitzacio
de Can Cabot. D'aquf a uns anys, segur
que restara el nom pero els seus habi
tants tal vegada no sabran ni tindran
idea de la ubicacio de la masia que els

ha donat el nom.
Tres mines d'aigua enriquien la finca, la

La Masia de Can Cabot
Llufs S. Morgan
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D'aquesta manera, els veins poden
veure figures futbolfstiques com Tamudo
(lesionat a principis d'octubre) o d'altres
jugadors.

El dia a dia. La relacio de Manolo
Gonzalez amb els jugadors es bona, pero
el fet d'haver passat pels equips de base li
fa tenir mes confian^a amb alguns juga
dors que provenen del planter com ara
Lopo, David Garcia, Tamudo. Pero aixo
no vol dir que la seva relacio amb la resta
de la plantilla sigui molt diferent, perque
amb un equip aixf passes moltes hores
fora de casa i la convivencia amb els ju
gadors es molt estreta. En aquesta tempo-
rada, la 2005-2006, Gonzalez fa els des-
pla^aments relatius a la Lliga Espanyola
de Primera Divisio. Gonzalez explica que
"es un treball molt gratificant, tot i que s'hi
dediquen moltes hores i estem sotmesos a
la pressio dels resultats". L'argentoni asse-
gura que "aquesta temporada sera dura a
I'estar en tres competicions, es una dina-
mica a que, per desgracia, no estem acos-
tumats i els jugadors es ressenteixen ffsi-
cament amb tants partits".

Consulta privada. A banda de la seva
feina amb el club blanc-i-blau, Manolo
Gonzalez tambe aten particulars a la
seva consulta d'Argentona. Molts argen-
tonins amb problemes a I'esquena, les
cames o d'altres parts del cos han passat
per les seves mans i han fet els exercicis
que els ha recomanat.Gonzalez entrenant al jugadorTamudo.

Manolo Gonzalez. "La meva feina es,
per una banda, la recuperacio activa
dels jugadors lesionats que s'han d'a-
daptar despres dels dies d'inactivitat,
amb diferents activitats i exercicis espe-
effics enfocats a la recuperacio de la
zona lesionada, amb combinacio de
tecniques manuals", explica Gonzalez.
La recuperacio activa dels jugadors
lesionats pot ser molt variada, segons la
lesio, pero Gonzalez combina I'activitat
cardiovascular en diferents maquines
amb els treballs de piscina i tambe exer
cicis en el camp de joe perque "cal bus-
car objectius i readaptar la lesio". En
aquest sentit es molt important la forma
cio continua per estar al dia de noves
aplicacions i metodes. Per realitzar
aquests entrenaments personalitzats, els
jugadors tambe visiten la consulta
argentonina de Gonzalez, situada al
carrer Josep Domingo Bellalta i Collet.

LJ nes mans grosses i fortes, aquesta es

la principal eina de treball de Manolo
Gonzalez, que actualment es el rehabili
tador del primer equip del RCD
Espanyol. La seva formacio va comen^ar
fa molts anys quan Gonzalez jugava a
futbol en diferents equips de la comarca,
com el Cirera o el Rocafonda de Mataro,
on combinava els toes de pi lota amb els
primers massatges. Quan el van fitxar pel
Molins de Mataro, Gonzalez ja va deci-
dir que penjava les botes de futbol per
dedicar-se exclusivament a la tasca de
rehabilitacio. A traves d'un amic, va pre-
sentar el seu currfculum al club blanc-i-
blau, on al cap d'un temps li van fer una
entrevista i va comen^ar a treballar com
a rehabilitador dels equips de futbol
base com els alevins, els infantils o els
cadets. Tambe va estar cine anys amb
I'Espanyol B fins que va arribar al primer

equip.

Primera Divisio. Amb una formacio
amplia en infermeria, activitat ffsica i

esportiva, quiropractica, massatge espor-
tiu i massoterapia -aquesta ultima, la
seva especialitat- pero tambe amb molts
anys d'experiencia, Manolo Gonzalez
s'ha anat fent un Hoc a I'Espanyol i des
de fa cine anys forma part de I'equip

medic del primer equip. Aquest equip,
dirigit pels metges Cervera i Mauri, esta
format per quatre professionals: dos
fisioterapeutes, un especialista en acu-
puntura i altres tecniques orientals, i

El rehabilitaor "perco"

Manolo Gonzalez es el rehabilitador del primer equip del

RCD Espanyol des de fa mes de cine temporades. Vinculat

al club blanc-i-blau des de fa uns quinze anys, les mans

d'aquest argentoni son una de les eines principals perque

els jugadors puguin afrontar els partits de les tres competi-

cions que disputen enguany: la Lliga, la UEFA i la Copa del

Rei. A banda dels massatges o els embenatges, Gonzalez es

un element clau en el proces de recuperacio dels jugadors

lesionats, ja que els aplica exercicis i activitats durant el

periode de recuperacio activa.
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en una data i Hoc determinats. Aixi doncs, es una

obligacid o promesa de pagament del firmant, el

qual s'obliga de forma directa i personal. D'altra

banda, cal dir que el pagare te forga executiva per

si mateix i per tant, en el supdsit que no s'atengui

el seu pagament en la data establerta es pot fer

efectiu a traves d'un procediment d'execucid, que

a diferencia del procediment declaratiu es mes

senzill, perque no caldra aportar en aquest proce

diment cap altre document que no sigui el propi

pagare, i molt mes rapid i segur, donat que la seva

interposicid implica practicament que es travi erm-

bargament dels bens del deutor de tal manera que

durant tot el temps que dura el procediment que

poden ser sis mesos no hem de patir que el deutor

quedi insolvent.

La lletra de canvi es un titol de credit formal i complert,

que obliga a pagar al seu venciment, en un Hoc

determinat, una quantitat certa de diners a la persona

primerament designada a tal efecte en el document,

0sota I'ordre d'aquesta a una altre diferent tambe

designada. Podriem dir que la lletra de canvi te dues

funcions: es un mitja de pagament i a la vegada es

un instrument de credit. La lletra de canvi es un

instrument forga mes complexe que el xec o el

pagare, tant en quan als requisits exigits com en la

seva proteccid. La lletra de canvi ofereix la seguretat

1rapidesa en el seu cobrament perd te Linconvenient

que es un document que esta sotmes al timbre que

es el que hem de pagar per ella en funcib de la

quantitat que documenti, de tal manera que si parlem

de quantitats elevades o de moltes Metres resulta un

mitja costbs. Perd pot ser interessant quan es fa

servir amb la finalitat de donar credit, qualitat que

no reuneix el pagare.

Per les raons exposades, entenem que quan volem

un mitja de pagament segur, rapid i economic,

I'instrument ideal es el pagare.

El xec, el pagare i la lletra de

canvi son instruments de pa

gament que la legislacid vigent

posa a disposicid de totes les

empreses. Ara be, cal coneixer

minimament el funcionament

d'aquests elements de paga

ment per poder-li treure el

maxim profit i sobretot per no

dur-se sorpreses desagradables. Aixi es molt im

portant no confondre un xec amb un pagare o amb

una lletra de canvi, donat que els efectes d'aquests

documents son ben diferents.

El xec o tald es un instrument de pagament per mitja

del qual podem disposar a favor d'un tercer dels

diners que tinguem en els nostres comptes bancaris.

Es una ordre de pagament, i permet realitzar de

forma facil els pagaments sense necessitat d'emprar

diners en metal-lie, perd hem de tenir en compte

varies coses: la primera, que el pagament es a la

vista, i per tant la seva validesa no esta sotmesa a

cap data, per la qual cosa amb independencia de

la data del xec aquest podra fer-se efectiu si hi ha

diners al compte, i la segona, que el xec no te forga

executiva a diferencia del que molta gent creu. Aixb

vol dir que la seva manca de pagament ha de ser

reclamada a traves d'un procediment declaratiu,

que vol dir que haurem de provar la causa del xec,

es a dir, haurem d'aportar en aquest procediment

els albarans o documentacid similar que acrediti la

realitzacid d'un servei o la entrega de mercaderies,

i tambe les factures corresponents que han donat

Hoc al pagament mitjangant el xec. Aquest procedi

ment es complexe i llarg, podem trigar sense cap

problema un any a tenir una sentencia en primera

instancia.

El pagare en canvi, es un titol pel qual una persona

s'obliga a pagar a un altre, una quantitat determinada

Joan Carles Codina
Soci Director

Els mitjans de pagament de la seva empresa:
el xec, el pagare i la lletra de canvi

Poden adregar les seves consultes a
escodacodina@telefonica.net


