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El pare de Can Barrau
Concerts a la Font Pacrmt
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Demanar hora ens ajuda a oferir un millor servei

TENIM CURA DE LA SEVA FELICITAT

Busques la millor
asseguranca pel teu cotxe?

T'oferim les

illors companyies,

el millor servei,
i la millor cobertura.
Vine, i t'informarem!
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PORTADA
Marc Duran ha creat una imatge
sobre la tasca dels voluntaris

O Agents civics
Una desena de voluntaris coordinen les entrades
i les sortides de les escoles del municipi per
transmetre valors de civisme a joves i adults.

O. Menys residus
S'engega una campanya de reduccio de residus,
sobretot d'aquells que es generen quan es fan
les compres.

I I • El pare de Can Barrau
Aquesta zona combina espais d'esbarjo i la part
enjardinada formada a traves de talussos.

L'exconseller Salvador Mila
Rarlem amb l'exconseller de Medi Ambient
i Habitatge sobre I'actualitat polftica catalana
i tambe sobre aspectes relacionats amb la vila.

I J . Mor Ferran Cata
A I'edat de 87 anys ha mort Ferran Cata, un dels
membres dels Amies d'Argentona i responsable,
entre d'altres, de la celebracio de la Festa de la
Vellesa.

Anissos musicals
Balan^ positiu del 1 r Cicle deTastets Culturals
d'Argentona, "Anissos a la Font Picant", en que
s'ha pogut gaudir de grups de diferents estils
i altres propostes ludicoculturals.

10e aniversari
La Marxa de les Fonts ha celebrat enguany
el 10e aniversari amb un nou recorregut
i amb la participacio de mes de 1.000 persones.
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Editorial

Transmetre valors
El Projecte Educatiu d'Argentona ha tingut la participacio de diferents sectors de la
societat. Les conclusions son variades pero destaca la necessitat de transmetre valors
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de civisme als mes joves mes enlla dels dominis de les aules. En aquesta Ifnia s'ha
Son objectius que a priori poden sem-

iniciat el projecte dels voluntaris civics, gent gran o adulta amb temps Iliure que controlen les entrades i sortides de les escoles.

blar massa simples pero nomes cal anar

Vigilar que la gent faci us del pas de vianants, ensenyar la forma mes segura i correc-

a I'entrada i sortida d'una escola per

campanya. Son objectius que a priori poden semblar massa simples pero nomes cal

ta d'estacionar el cotxe i fer servir les papereres son alguns dels objectius d'aquesta
anar a I'entrada i sortida d'una escola per veure que normes tan basiques no es com
veure que normes tan basiques no es

pleixen. I no nomes per part dels joves, a vegades, els pares i les mares que acom

compleixen. I no nomes per part dels

text de les presses i amb la tipica frase: "nomes es un moment".

joves, a vegades, els pares i les mares

ben aquesta iniciativa bona perque fan un be a la societat i alhora es troben utils.

panyen els seus fills son els que mes es salten aquestes normes, sempre amb el pre
La majoria dels voluntaris, que han rebut classes de la Policia Local d'Argentona, troTots els nens i les nenes els saluden quan passen i de mica en mica s'han convertit
que acompanyen els seus fills son els

en elements humans indispensables. Ara s'haura de veure si el projecte te continuTtat ja que en altres municipis on s'ha portat a terme, com a Rubi, nomes han seguit

que mes es salten aquestes normes

dos voluntaris. A Argentona es vol consolidar un grup d'una desena de persones per
cobrir millor els quatre CEIP de la vila i tambe per aconseguir que els voluntaris s'ho
puguin combinar amb les seves obligacions i activitats del temps d'oci.

Carta de I'alcalde
Pensant el futur i canviant el present
Tenim, doncs, una eina molt important

Aquests dies s'ha presentat el Pla estrategic d'Argentona, que ara farem arribar a totes

per al futur d'Argentona. Ara I'haurem

tadans i ciutadanes hem participat activament per a definir "Quina Argentona volem

les cases de la vila. Durant mes d'un any, moltes entitats i una gran quantitat de ciuen els propers 15 o 20 anys?". Junts hem pensat cap a on volem anar en el futur pro
d'implementar i de fer-ne el seguiment.

per. Hem definit 7 eixos estrategics i 27 propostes d'accions en els camps economic,
dels serveis a les persones, territorial, ambiental i de relacio amb les ciutats i els

D'aqui a uns quants anys haurem de

pobles veins. I ho hem fet amb una gran participacio de tothom que ha volgut.
Tenim, doncs, una eina molt important per al futur d'Argentona. Ara I'haurem d'im

veure fins a on hem arribat i que es el

plementar i de fer-ne el seguiment. D'aqui a uns quants anys haurem de veure fins a
on hem arribat i que es el que cal revisar. Hem pensat en el futur des d'un punt de

que cal revisar

vista estrategic.
Al mateix temps, pero, i tal com hem anat fent en aquests darrers set anys, anem treballant per a millorar Argentona. Fixant-nos nomes en aquestes darreres setmanes,
s'ha inaugurat el P^rc de Can Barrau, una amplia, moderna i completa zona verda
situada molt a prop del centre de la vila. Molt aviat esperem que tambe puguin
comen^ar les obres de rehabilitacio de la Masia de Can Barrau. S'acaben d'adjudicar les obres per a una remodelacio de diversos carrers de la vila per un valor de
115.000 €, aixi com per a I'arranjament d'una part de I'enllumenat public del cen
tre per uns 150.000 €. Aquests dies tambe s'adjudicaran les obres per a la realitzacio de la nova escola bressol definitiva i per a I'arranjament de diversos aspectes de
totes les escoles de la vila. S'ha arreglat la piscina municipal i, en un temps record,
aviat comen^aran les obres per posar la gespa al camp de futbol municipal. Si no hi
ha res de nou, la propera temporada ja es podra jugar a futbol sobre la nova gespa
artificial. Despres de I'exit dels actes dels diumenges amb els "Anissos a la Font
Picant", ja tenim el projecte acabat i esperem que molt aviat es puguin adjudicar les
obres de la primera fase d'arranjament de la Font Picant. Aixf doncs, continuem treballant per a millorar Argentona.
Antoni Soy, alcalde
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frustrado por los intereses de algunos miembros

rebe sempre amb els mateixos sempre acabin

de la actual junta rectora que, teniendo mas de
una parcela o con la parcela de las mas grandes

sense conseqiiencies.
La Befa, la barra que gasten determinats polftics

de la urbanizacion, han enmascarado sus intere

crea una indefensio repugnant. Controlar la pro-

Com molts de vosaltres sabeu, diverses senten-

ses con denuncias falsas y mentiras, enganando

pia reputacio es una responsabilitat que no es

CL

cies del TSJC han fet palesa la discriminacio de

deliberadamente a muchos parcelistas diciendo-

que he estat objecte, en dos processos de selec

les que las obras tenfan que salir gratis. Tambien

pot evadir.
La feina d'un polftic es honorable i necessaria,

u

cio de I'any 2001, per part del Consorci Sanitari

queremos denunciar ahora el Ayuntamiento por

sense ella la democracia no funciona. Ara be, els

del Maresme, en exigir-me un tftol del tot impro-

la dejacion de sus funciones ya que si la Junta de

polftics no poden seguir comportant-se com ho

cedent, el d'Especialista en Medicina Familiar i

Compensacion (cuya unica funcion es ejecutar

fan. No poden continuar demanant respecte i

Comunitaria, tftol no exigible a aquells metges

obras) renuncia, es obligacion del Ayuntamiento

consideracio i, simultaniament, dur a terme

que, com jo, estem titulats abans del 1995.

su ejecucion. ^Estan esperando a que ocurra

determinades accions.

Aquells que heu seguit el proces sabeu molt be

alguna desgracia? Sra. Brugal, Sr. Soy, ^cuando

No es pot actuar com s'actua i despres lamentar-

que aquesta discriminacio te com a detonant el

contestaran al escrito legal entrado por nuestros

se quan sorgeix el Berlusconi o Gil i Gil de torn,

vostre suport en el proces de seleccio anterior, de

abogados con fecha de registro 2/12/2005? ^No

I'any 2000. Tot el vostre suport, totes les mobilit-

se atreven a contestarlo por escrito con registro

que tants prejudicis causen. Es que potser es pensen determinats polftics que ells fan menys mal a

zacions realitzades, no varen poder ser enteses

de salida?

Dra. Horns

la democracia?
Aquesta es la pregunta que molts haurien de fer-

pel gerent del CSdM, en Joan Berenguer, el qual,
Mari Carmen Torres, Enric Traby, Pedro

se i no es fan. Es clar que, ja se sap, ells son pro

explicacions va afirmar: "Mentre jo sigui aquf la

Domingo, Manuel Moreno, Manel Coll,

fessionals.

Dra. Horns no entrara, ni a Argentona ni a
Mataro". I aixf ho va fer en els processos de

Vicente Moreno, David Matute, Jordi Gual,

en ser-li presentades les firmes i demanades

Teresa Carreno i altres propietaris.

Jordi Darbra

A Argentona tambe

Carta de I'alcalde.
Tot torna al seu Hoc

seleccio ara anullats per discriminacio demostrada contra la meva persona. La meva intencio
en posar la demanda ha estat, doncs, plenament
complerta: M'ha permes donar a coneixer les
coses mal fetes demostrant a tothom que la meva

passen coses...

titulacio ha estat sempre I'adient i que les actituds incorrectes fan a les persones indignes dels

La muller d'un amic, que es canadenca, sovint

En referenda a la seva carta publicada a la revis-

seus carrecs. Pero segurament la demanda no

manifesta que un dels problemes d'Espanya es

ta Cap de Creus de I'abril del 2006, nosaltres,

hauria estat mai interposada si no hagues rebut,

que aquf cap polftic va mai a la preso. I a mi em

I'anterior Junta Rectora de Can Cabot, estem fent

I'any 2000, tot el vostre suport i exemple. Vull

ve rapidament al cap I'afer de Marbella. La con-

el mateix recorregut que vostes, diferents jutjats

donar-vos a tots les grades pel vostre suport ja

tundencia amb que s'ha actuat no deixa de ser

de Mataro estan arxivant les diferents denuncies

sigui en forma de firmes, paraules o actes de

sorprenent. S'hauria actuat de la mateixa manera

que Factual Junta Rectora de Can Cabot i el regi-

suport, comissions, etc. Permeteu-me que anomeni la Consol Barcons, la Montserrat Castells,

si no hagues manat el GIL, es a dir, un partit mes

dor Felix Rosa ens han posat. Aixf, la primera

"professional"? Jo diria que arran de les especials

denuncia de I'any 2003, que deia que la presi-

la Catalina Hervas, la Roser Pinart i en Bartolome

condicions que van envoltar la transicio, la nos-

denta de I'entitat s'havia apropiat 6.000 euros i

Arregui. Ells varen ser els que en rebre I'afirma-

tra classe polftica es pensa que pot fer el que vol.

que havia requalificat terrenys, ja s'ha arxivat per

cio del gerent varen voler testimoniar-ho davant

L'arrogancia, I'endogamia i el corporativisme

SEGONA vegada al dia 12/01/2006 amb tots els

el jutge i aixf consta a I'acta del judici. De debo,

que envolten la majoria dels nostres polftics fa

pronunciaments favorables a I'expresidenta, la

ells us representen a tots. Grades.

temps que fastiguegen. Pero no sembla que els

Sra. Carmen Torres del Olmo. Tambe a I'abril del

fets els preocupin gaire. No acaben de ser cons-

2005 i sense I'autoritzacio previa de cap assem-

cients del desprestigi que aixo els provoca.

blea de veins, la Junta Rectora actual ens va
denunciar per APROPIACI6 INDEGUDA; sis

Josefina Horns Calm

Encara mes greu: es foten del mal que aixo causa

^Quien sera
responsable?

a la democracia del pafs. Aquestes idees m'han

mesos despres -el dia 14/11/2005-, la "magistra-

vingut al cap perque tine la sensacio que en I'a

da juez del Juzgado de Instruccion 2 de Mataro

fer de Marbella hi ha hagut un zel, una celeritat

decreta el sobreseimiento provisional" argumen-

i una contundencia poc habituals. De veritat algu

tant que "los fondos obtenidos del cobro de reci-

s'empassa que, de Marbella, nomes n'hi ha una?

bos de agua y comunidad a parcelistas se han

Queremos denunciar publicamente la actitud de

Algu creu sincerament que les irregularitats de

utilizado para sufragar gastos diversos, sin que

inoperancia de la Junta Rectora de Can Cabot y

Marbella (amb les gradacions que vulguin) no

por tanto se aprecie la existencia de apropiacion

en su defecto al Ayuntamiento referente a las

tenen Hoc en altres municipis de Catalunya?

indebida ni de malversacion". Evidentment, la

obras de reurbanizacion de Can Cabot. Entre los

El sistema municipal espanyol afavoreix el des-

Junta ha recorregut la sentencia, aixo serveix per

muchos problemas graves y acuciantes que tene-

control i la corrupcio, encobreix el metode irre

mantenir actives les presumptes injuries i calum

mos, se encuentran: Contaminacion por los

gular de finan^ament que tenen els partits i, al

nies que se'n deriven i retardar-ne les segures

pozos negros, instalaciones electricas deficientes

capdavall, ha bastit un sistema administratiu

consequencies. En la nostra opinio i fent una

en zona boscosa, falta de bocas de incendios en

absolutament incompetent.

comparacio arboria, aquest regidor Felix Rosa es

zona boscosa, Ifnea de cortafuegos inacabada,

Els nostres ajuntaments son el cancer del pafs.

les arrels i el tronc del qual han brotat les bran-

canalizacion de agua potable por viejas canerfas

L'entrellat jurfdic, i de complicitat, que la classe

ques (la Junta Rectora), la llastima es que aquest

de uralita. El proyecto de reurbanizacion esta

polftica ha installat per tal de protegir-se es un

arbre ha sortit bord i els fruits que dona son

acabado, con el informe previo favorable del

dels greus perills que planen sobre la democra

amargants.

Ayuntamiento, despues de tantfsimos anos y tan-

cia. No es admissible que tots els processos judi-

tfsimos esfuerzos de muchas personas, y ha sido

cials que, mira per on, acostumen a obrir-se gai-

Antiga Junta de Compensacio de Can Cabot
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VOLUNTAR

vies

Les patrulles urbanes o els agents civics son una desena d'argentonins que dediquen part del seu temps Iliure a transmetre

tothom la saluda, i professionalment

demeia, I'lES Argentona i Francesc

coincideix amb la seva companya en dir

Burniol. Durant el mes de juny, el refor^

valors de respecte i convivencia, mostren aspectes tan basics com travessar el carrer pel pas de vianants, llen^ar els papers a

que "a vegades son els mes grans els que

a les entrades i sortides de les escoles es

no fan servir el pas de vianants i les

fara al mati, a les 9 h i a les 13 h, ja que

la brossa o estacionar correctament el vehicles. Vestits amb una armilla reflectora i equipats amb un xiulet i un senyal de stop

voreres". La majoria dels voluntaris tro-

molts centres fan Jornada intensiva abans

ben util la seva feina menys en el cas de

de finalitzar el curs. Al CEIP Sant Miquel

regulen les entrades i sortides de les escoles. La Regidoria d'Educacio, la Policia Local i el Casal d'Avis han fet possible aques-

la Rosa Molist, que no ho te tan clar. Ella^. del Cros es va presentar el projecte a
explica: "em veig una mica inuttl alia

I'Associacio de Mares i Fcires amb la fina-

ta prova pilot despres que va sorgir la idea en les reunions del Projecte educatiu d'Argentona (PEdA). Aquesta iniciativa va

plantada tot i que algun avis ja fern pero___^itat de comen^ar-lo al setembre, pero

comen^ar, com una prova pilot, el 2 de maig i finalitzara al final del curs escolar, el 22 de juny.

en general no hi ha gaire problema,
gradaria fer alguna altra tasca de v
taria". A d'altres els va fer *tna mic
r
vergonya al principi perojde

/xntoni Marti, Consuelo Palma, Maria

els quals hi ha ensenyar la manera de

asseguran^a durant el periode de la

senyal de stop i a I'altra una fletxa per

lment dues voluntaries, la Nieves
es i la Susanna Lopez, s'hi van afegir
an portat a terme durant els mesos de
g i juny.

mica s'han acostumat al ndu pape

Luisa Gamarra, Jose Canton, Rosa Mo-

creuar la via publica de forma segura,

prova pilot. El caporal, Oscar Perez,

deixar passar el transit o els vianants.

poques ocasions s'han donat casos

list, Antonio Cachinero, Susanna Lopez,

indicar el comportament que s'ha de

explica que "la seva tasca es informativa,

De tota manera, en alguns casos nomes

flictius, pero alguna situacid delicada

continuitat. La tecnica de I'Ajunf^ment responsable del projecte, Ana

Carme Muns i Nieves Reyes son els

tenir a les voreres, indicar el cami mes

no s'han de barallar amb la gent, han de

cal fer servir els bra^os per indicar si es

s'ha produ'it amb pares intransigents que7^ Sanchez, assegura que "en altres munici-

voluntaris que, des del 2 de maig, vigilen

segur, col-laborar amb agents de la

parlar amb educacio i respecte ja que els

dona pas als vianants o als vehicles. Es el

qiiestionen la tasca dels agents civics;^^ pis on s'ha fet una experiencia similar

les entrades i sortides de les escoles del

Policia Local i induir al respecte per les

ha de quedar clar que no son agents de

cas d'en Jose Canton, de 67 anys, a qui

sobretot quan aquests no els deixen

com a Rubi s'ha aconseguit la continua-

nucli urba. Tots son persones jubilades

normes de comportament al carrer. La

I'autoritat, que son persones que per la

veiem en plena accio el dimecres 17 de

aparcar en qualsevol Hoc. La frase mes

cio amb nomes dos o tres voluntaris,

menys la Nieves Reyes i la Susanna

regidora d'Educacio de I'Ajuntament,

seva experiencia, per la seva edat, tenen

maig, a tres quarts de tres de la tarda a

sentida pels voluntaris els primers dies

aqui volem aconseguir un grup estable

Lopez, unes mares que disposen de

Ester Merino, explica que "consisteix a

uns valors que es poden transmetre a la

I'entrada del CEIP Bernat de Riudemeia.

dita pels conductors que acompanyaven

d'unes 10 persones per assolir millor els

temps Iliure per transmetre nocions basi-

valorar I'experiencia i els coneixements

gent mes jove".

Canton esta molt content de la seva tasca

els seus fills era: "nomes es un moment,

objectius i tambe perque ells mateixos

ques de civisme als companys de classe

de la gent gran i que ens ajudin a treba-

i explica que "tots els nens i nenes em

un moment..." Pero, segons I'Antonio

no es cansin". Per aconseguir implicar

dels seus fills. Segons la regidora d'Edu

llar el civisme". La segona xerrada, mes

El material. Els voluntaris porten una

preguntaven, els primers dies, quin era el

Cachinero, "aixo nomes era al principi,

tots els agents de la societat educativa,

cacio, es tracta de persones amb capaci-

practica, va anar a carrec del caporal de
la Policia Local, Oscar Perez, i I'agent

armilla reflectora amb el logo del PEdA i

meu nom i ara em saluden al passar". A

ara aparquen correctament o deixen el

els mestres expliquen el projecte als

tat de direccio, sentit de la responsabili-

I'escut d'Argentona brodat al davant, i

I'entrada d'aquest centre educatiu hi ha

nen mes lluny de I'entrada per evitar les

mateixos alumnes i de cara al curs vinent

tat, interes per I'educacio, cooperacio,

Susanna Lorca. Els policies van explicar

les paraules "agents civics" estampades

I'Elisabet Lleonart, que ha portat els seus

cues que abans es formaven".

es volen organitzar xerrades, dirigides als

cortesia i esperit critic.

les principals tasques per realitzar i van

al darrere. Al coll porten penjat un xiulet

nebots, i comenta: "trobo molt be aques

Aquests agents civics van assistir a dues

remarcar que es tracta de donar consells

que fan servir en determinats casos per

ta iniciativa, sobretot pels nens que

Cobertura. Durant el mes de maig, la

continuar explicant la tasca dels agents

pares i mares i tambe als alumnes, per

reunions informatives abans de sortir al

i indicacions amb molta educacio, sense

cridar I'atencio dels vianants o conduc

venen sols". La Lourdes Muiha, mare

cobertura es va fer en horari de tarda -a

cfvics i la importancia d'aquesta per

carrer. La primera sessio va servir per

entrar mai en la confrontacio. Tots els

tors i tambe una paleta de senyalitzacio

d'una nena de 5 anys, explica que els

les 15 h i a les 17 h- a les escoles del

aconseguir unes entrades i sortides de les

explicar els objectius del projecte, entre

voluntaris i voluntaries disposen d'una

amb dues cares. En una d'elles hi ha el

agents civics "son molt puntuals i no per-

nucli urba: Les Fonts, Bernat de Riu-

escoles mes segures.

meten que els vehicles estacionin en
qualsevol raco com abans passava, trobo
que ho fan molt be". El mateix dia, a tres
quarts de cine de la tarda, la Memi Ribo
es troba a la porta del CEIP Francesc
Burniol esperantel seu fill de 10 anys i la
seva nena de 4 anys i diu: "trobo molt be
aquesta iniciativa, nosaltres ja passem
pel pas de vianants pero aixi mai et despistes". Una altra de les mares que espera a I'entrada de la Burniol, la Pilar
Torres, assegura que "fan una funcio
molt util, sobretot pels que surten despistats parlant entre ells". Fins aquest centre
es dirigeixen la Maria Luisa Gamarra i la
Consuelo Raima. Aquesta ultima explica
que "fan menys cas els pares que els
nens; en alguns casos costa que et facin
cas pero de mica en mica ja s'aconsegueix". La Maria Luisa Gamarra diu que
personalment es troba molt be i que
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Menys residus + Argentona
L objectiu de tots els municipis

prar bosses de plastic, i dues

Catalans es aplicar les 3 erres,

carmanyoles, una de gran per

que fan referenda a Reduir,

a la earn i el peix i una de

Reutilitzar i Reciclar. Fins aquests

doble mes petita per posar-hi

moments i des del 15 de juny del

I'embotit i els formatges. La

2004, Argentona ha apostat pel

intencid dels organitzadors es

reciclatge amb la recollida porta

que la gent vagi a comprar

a porta de les diferents fraccions

amb aquests recipients per-

de la brossa. Ara es el moment

que aixf els botiguers no

de potenciar la reduccio de resi

hagin de fer servir les safates

dus amb el canvi d'habits de tots

blanques de porexpan, plas

els ciutadans d'Argentona. Per

tics, paper de plata o altres

aconseguir-ho, la Regidoria de

elements d'embalatge. A

Medi Ambient va presentar un

canvi, cada cop que es vagi a

projecte a I'Agencia de Residus

comprar els botiguers segel la-

de Catalunya. L'ens catala el va
aprovar i subvencionara el 70%

ran una targeta que, un cop
plena, es bescanviara per un

del pressupost del projecte, que

obsequi o un producte de la

significa I'aportacio de 17.206 €

botiga. D'altra banda, la

dels 24.580 € del cost total pre-

Regidoria vol recuperar I'ha-

vist. La Regidoria de Medi

bit d'anar a comprar el pa

Ambient ha disposat de la

amb una bossa de tela. Per
de

de pont entre el comerg i la Regidoria

Promocio Econdmica, de la Unio de

de Medi Ambient i veiem molt positiva

Botiguers d'Argentona (UBA) i d'alguns

la idea que les botigues s'impliquin en

col-laboracio de la Regidoria

ciutadans particulars que, de forma

la reduccio de la creacid de residus", i

paral-lela, ja volien fer alguna cosa molt

afegeix que "sera un valor afegit al

semblant. El regidor de Medi Ambient,

comerg d'Argentona".

Jordi Pinart, explica que "ara que s'ha
aconseguit fer un bon reciclatge de totes

aquest motiu, les fleques i forns col-labo
radors disposaran de bosses del pa per
als seus clients.
Els CEIP. Amb I'inici del proper curs
escolar, els quatre centres de Primaria:
Les Fonts, Bernatde Riudemeia, Francesc

El funcionament. La campanya, "Menys

Burniol i Sant Miquel del Cros, seran

les fraccions de la brossa cal continuar

residus + Argentona", comenga aquest

pero afegint-hi aquest nou repte: produir

mes de juny amb I'enviament a cada liar

menys residus".

del trfptic de la iniciativa, juntament amb

nenes i als seus pares la necessitat de

Per la seva banda, la dinamitzadora de

un trfptic de la gestid de residus a

portar I'esmorzar i el berenar en una car-

I'UBA, Anna Verdaguer, assegura que

Argentona i la carta de presentacid a

manyola, i evitar aixf els papers de plata

"als botiguers els hi sembla molt be el

carrec de I'alcalde i de I'UBA. La matei-

o altres elements per embolicar els entre-

projecte, no nomes per millorar el medi

xa carta conte uns vals per tal que els

pans, fruita o galetes que son diffcils de

ambient sino tambe per estalviar diners

vilatans vagin a buscar als comergos

reciclar.

i espai en el magatzem, ja que tots els

col-laboradors el material de la campan

elements d'embalatge ocupen bastant".

ya. Aquest material es una bossa de nild

El regidor de Promocio Econdmica, Sal

plegable de la grandaria d'un mdbil per

mesos, finalitzara despres de les dates

vador Casas, explica: "nosaltres hem fet

poder anar a comprar sense haver d'em-

de Nadal.

visitats pels dos informadors de la cam
panya, que explicaran als nens i les

La campanya "Menys residus + Ar
gentona", amb una durada de sis

La Regidoria de Medi Ambient de I'Ajuntament d'Argentona, amb la subvencio de
I'Agencia de Residus de Catalunya, la participacio de la Unio de Botiguers d'Argentona
(UBA) i la collaboracio de ciutadans particulars, ha engegat una campanya per reduir
els residus, sobretot els que es generen quan comprem. Amb el titol "Menys residus +
Argentona", la campanya regala una bossa plegable de nilo, vals bescanviables per carmanyoles -els coneguts tuppers- i una
bossa del pa. D'altra banda, dos informadors aniran a les escoles del municipi, a I'inici del curs escolar 2006-2007, per aconseguir que els nens i les nenes portin I'esmorzar dins una carmanyola.
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son factors importants de I'espai urba i cal aplicar criteris
comuns per aconseguir una
vila mes amable visualment.
Cal, tambe, segons el Pla
estrategic crear mes zones de
vianants i aparcaments aixf
com un pla d'habitatge.
5. Municipis de I'entorn. En
aquest ambit, es vol recuperar i reordenar la Riera, fer
una gestio cooperativa i
mancomunada de I'espai

Conclusions del
Pla estrategic

forestal, millorar i promocionar el transport public i fer
un desplegament infraestructural i de serveis de les tecnologies de la informacio i
les comunicacions (TIC).
6. Teixit social. El consistori
vol millorar el pla de recep-

La promocio de la vila, I'activitat eco-

tant en cada numero d'aquesta revista-,

cio, acollida i comunicacio per als nou-

nomica i el mercat de treball, I'entorn

i dinamitzar el corner^ i la gastronomia.

vinguts al municipi, sigui quina sigui la
seva procedencia. D'altra banda, es vol

natural, I'espai urba, els municipis de

promocionar les actituds cfviques,

I'entorn, el teixit social i els serveis a les

2.Activitat economica i mercat de tre

persones son els grans eixos de treball

ball. En aquest aspecte es vol donar un

impulsar el Projecte educatiu, aprofun-

del Pla estrategic d'Argentona que van

impuls a I'activitat agrfcola, potenciar

dir en la participacio ciutadana i en la

sorgir de la primera fase, la de diagnosi.

la formacio professional per a totes les

seva eficacia aixf com aconseguir una

A partir d'aleshores, els grups de treball

franges d'edat i crear un pare industrial

bona oferta d'activitat de lleure, cultural,

van continuar trobant-se per definir amb

perque les petites i les mitjanes empre-

artfstica i esportiva.

mes detail les accions que calia posar

ses del case urba es puguin traslladar

sobre la taula per aplicar-les i aixf acon

als afores. Aquesta darrera mesura dona

7. Serveis a les persones. La gent gran i

seguir una vila millor amb I'horitzo posat

resposta, per exemple, a les demandes

els joves del municipi son les franges

al 2015. Gran part dels membres de les

del Grup de Petits Empresaris d'Ar

d'edat en que es vol treballar mes en els

comissions de treball, pero tambe public

gentona que necessiten sol industrial

propers anys per aconseguir la implica-

interessat a coneixer els resultats, van

fora del nucli urba, on causen molesties

cio dels adolescents en el seu municipi i

omplir el Salo de Pedra el 24 de maig per

als veins per sorolls i carregues i desca-

crear un projecte integral de serveis per

saber com sera la vila d'aquf a uns anys.

rregues de materials.

a la gent gran.

1. Promocio de la vila. Es presenta la

3.Entorn natural. Les principals

Aquestes accions que aquf s'apunten es

Sala com a motor d'activitat cultural i

accions son la proteccio i la gestio del

troben desenvolupades segons els ob-

promocional de la vila, I'activitat turfs-

sol agrfcola, la reordenacio d'activitats

jectius, els resultats esperats i si el perfo-

tica s'ha de basar en el patrimoni arqui-

a la zona del voltant del nucli urba i la

de d'execucio es a curt (1-2 anys), mitja

tectonic, cultural i natural que te la vila.

interconnexio de les zones urbanes

(2-5 anys) o llarg termini (mes de 5

Tambe es vol fer un treball de recupera-

amb I'entorn periurba.

cio de les masies, ja que al municipi
n'hi ha prop de 200 -que anem presen-

anys). Es preveu que durant el proper
any comencin unes set o vuit accions en

4.Espai urba. L'estetica i la funcionalitat

diversos ambits.

El 24 de maig es van presentar les conclusions del Pla estrategic d'Argentona, un document que defineix I'Argentona del futur.
Les conclusions son el fruit del treball de 17 mesos de molts sectors de la ciutadania de la vila que s'han reunit en grups amb
I'assessorament, en tot moment, dels responsables d'Actfva Prospect, empresa especialitzada en aquest tipus d'analisis. Despres
de la fase de diagnosi, es van tra^ar les Ifnies estrategiques i ara es I'hora d'aplicar el pla d'accions establert que volen aconse
guir una Argentona cohesionada, dinamica culturalment, equilibrada pel que fa als diferents sectors economics i amb mes ser
veis per a les persones.
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Una pa
d'histori
LJes que soc historiadora, la Guerra
Civil Espanyola m'ha interessat molt per
que penso que es la clau de la historia
contemporania", explica Margarida Colomer. La tasca documental per escriure
aquest Ilibre va comen^ar fa uns 10 anys
enrere quan Colomer es va dirigir, en pri
mer Hoc, a I'Arxiu Municipal de Mataro.
Tambe ha visitat moltes vegades I'Arxiu
Nacional de Catalunya a Sant Cugat del
Valles, va estar durant quinze dies a
Madrid per consultar els documents que
es conserven, sobre la capital del Maresme, a I'Archivo Historico Nacional.
Altres fonts com el Registre Civil dels

10

Jutjats de Mataro o el Tribunal Militar n.

particulars o a les escoles deValldemia,

3 de Barcelona han estat consultades per

Els Salesians o Santa Anna". D'altra

les tradicions catalanes, va ser molt criti-

aquesta historiadora que agraeix el tracte

banda, "es novedos que, despres dels

cat pels excombatents i per la Falange de

que ha rebut a tot arreu. D'altra banda,

judicis per la revolta a la Caserna Militar

Mataro.

Colomer ha realitzat 40 entrevistes a tes-

de Mataro, es va crear un moviment

dura. D'idees de dretes pero defensor de

timonis vius d'aquest perfode historic.

cfvic en contra de la pena de mort",

Fotografies inedites. Dues de les imatges

En el Ilibre, Colomer ha investigat els

explica la historiadora.

que es troben al Ilibre pertanyen a
I'Arxiu Municipal de Mataro pero totes

morts dels dos bandols pero el que la va
impressionar molt va ser "llegir els suma-

Els alcaldes. En el text hi ha uns capftols

les altres son inedites, cedides per les

ris dels judicis a pena de mort al Camp de

dedicats a Salvador Cruxent (ERC),

famflies amb qui s'ha contactat. Per

la Bota, que es van fer del 1939 al 1942;

Ramon Molist i Joan Bufrau, els alcaldes

Colomer, "la imatge que il-lustra la por-

a vegades havia de parar perque era

que van exercir durant la Guerra Civil i

tada del Ilibre, el cartell de I'Alian^a de

horroros perque no feien cas dels testi-

la primera Gestora. Salvador Cruxent va

la Dona Jove, es molt significativa per

monis, era la pena de mort fos demostra-

encap^alar, per exemple, el manifest

que mostra el paper de la dona en aquest

ble o no". Les vfctimes de Mataro que

demanant I'indult pels militars que

perfode de la historia, no sempre mos-

s'han pogut contrastar a traves de docu

havien estat condemnats a pena de mort.

trat". En aquest cartell apareix I'argento-

ments son: 1.442 a la rereguarda, entre el

Per problemes de salut i per discrepan

nina Margarida Abril, la qual juntament

juliol del 1936 i el 27 de gener del 1939;

cies amb ERC va presentar la dimissio

amb Teresa Pamies liderava el moviment

130 que van perdre la vida al front, i mes

I'any 1937. Aleshores, I'alcalde va ser

de les milicianes, que en el cas de

de 1.000 que van anar a I'exili.

Ramon Molist, ideoldgicament anarco-

Mataro es van entrenar en el domini de

sindicalista, que durant el seu mandat va

les armes a I'escola Valldemia.

Peculiaritats a Mataro. Un dels fets dife-

municipalitzar els habitatges. En finalit-

renciadors de la historia mataronina es,

zar la guerra es va exiliar amb la seva

El futur volum. En aquests moments,

segons Colomer, que "tant I'Ajuntament

famflia. Joan Bufrau, que durant tot el

Colomer esta treballant en un altre

com el Comite de la Revolucio tenien

llarg de la Guerra Civil es va amagar pri

volum historic sobre la postguerra i la

una sensibilitat especial amb els religio-

mer a casa d'un vef i despres a casa seva,

repressio que es va viure durant la dicta-

sos i ells mateixos els enviaven a cases

va ser el primer alcalde durant la dicta-

dura de Franco.

L'argentonina Margarida Colomer ha publicat el Ilibre historic La guerra civil a Mataro, 1936-1939. En aquest volum s'analitzen les confrontacions politicosocials de la Segona Republica, s'hi destaquen les transformacions revolucionaries de la Guerra
Civil i es reflexiona sobre les causes tant del conflicte bel lie com de la repressio religiosa. Els bombardeigs, els exiliats i les
dificultats de proveiment s'expliquen en aquest Ilibre, que finalitza amb la derrota republicana, I'exili i les noves autoritats aixi
com amb el balan^ de les perdues humanes.
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El Pare de Can Barrau
tl nou Pare de Can Barrau, amb una

creat un entorn autocton al voltant de la

cie que es nodreix de pous municipals,

extensio de 2.800 metres quadrats, es va

Masia". Les primeres converses amb

es a dir, que no es aigua de boca". Un

inaugurar el 22 d'abril en una Jornada

I'Ajuntament van produir-se al principi

altre dels elements de la zona es la font

festiva que va aplegar molts ciutadans,

del 2004, i al cap d'un any els arquitec

de la P^stanaga -que va ser recuperada

sobretot public familiar, que volien veure

tes van presentar la seva proposta. Al

pel Grup de Fonts d'Argentona-, que

final del juliol del 2005 van comengar

esta en funcionament pero amb aigua de

dor de Manteniment i Serveis Munici

les obres d'arranjament, que han finalit-

xarxa, ja que el propi pou va ser impos

pals, Joan Vaquer, el president de I'Asso-

zat despres de 10 mesos de treball.

sible de recuperar. Un espai per jugar,

Plantes i arbres. El regidor de Mante

argentonins, no nomes als veins d'aques

ser els encarregats dels parlaments, on es

niment i Serveis Municipals, Joan

ta zona, que es va comengar a construir

va fer esment de la necessitat de tenir

Vaquer, explica que "s'ha creat un jardf

I'any 1999 i que disposa de cases amb

cura, entre tots, del nou espai public i es

amb plantes i arbres del Mediterrani". En

patis al davant o al voltant. Aquesta zona

va convidar tots els argentonins a gaudir

aquest sentit, s'han plantat pins, moreres

esta incorporada al nucli urba, d'una

de I'espai.

i pruneres bordes, aixf com plantes aro-

banda, i limita a I'oest amb sol no urba-

El projecte, amb un cost de 168.000

matiques i gramfnies perque s'enfilin

nitzable.

euros, ha estat obra dels arquitectes lhaki

pels diferents desnivells. Tambe s'ha

el resultat de 9 mesos de treball. El regi-

c

passejar o descansar destinat a tots els

ciacio de Veins de Can Barrau, Jordi Traff,
i I'alcalde d'Argentona, Antoni Soy, van

O

Ozcariz i Kathy Lindstrom. Una de les

plantat cep bord america per poder fer

Per millorar. El president de I'Associacio

principals caracterfstiques de la nova

empelts mes tard per tenir vinya del tipus

de Veins de Can Barrau, Jordi Traff, expli

zona es que s'ha salvat el desnivell exis

que es vulgui. Les vinyes estan encercla-

ca: "pensem que I'equilibri entre els usos

tent al terreny, de 7 metres, amb la crea-

des amb baranes per tal de protegir els

i I'estetica es molt bo i que seria molt

cio de talussos que imiten les feixes que

ceps dels joes dels nens i els joves. Per

complicat fer una cosa a gust de tothom,

antigament hi havia a la zona. Lindstrom

regar totes aquestes plantes i arbres,

pero en termes generals la gent esta molt

explica que "d'aquesta manera hem evi-

Vaquer explica que "s'ha instal-lat un reg

satisfeta". Algunes de les queixes que

tat crear grans murs de contencio i s'ha

automatitzat enterrat per tota la superff-

s'han pogut escoltar fan referenda a I'es
tetica de la zona per la utilitzacio de

La zona enjardinada i d'esbarjo de Can Barrau es va inaugurar oficialment el 22 d'a

massa roques i rocall, d'altres pensen
que la zona dels gronxadors es petita i

bril amb una cercavila que va sortir de la plaga Nova i es va dirigir al nou pare. El

altres veins opinen que caldria una zona

projecte d'enjardinament i arranjament de la zona ha estat elaborat pels arquitec

alguna cistella o porteria. Traff diu que

perque els joves poguessin jugar amb
voldria que s'aprofites aquest espai per
tes Kathy Lindstrom i lhaki Ozcariz^ especialistes en intervencions d'espais publics

organitzar activitats adients a la zona. En
el futur, aquesta zona disposara d'una

i paisatges. Una de les caracteristiques del projecte, amb zona d'esbarjo i de pas-

Masia de Can Barrau rehabilitada i que

seig, es la creacio de talussos que recorden el passat agricola del municipi.

cions de la vila.

sera seu de diverses entitats i associa-
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Entrades exhaurides
L^n cop finalitzada la Temporada de
Teatre, Musica i Dansa, les dades mostren que el Centre Parroquial s'ha
omplert en cada un dels set espectacles

lunya. Pel fet d'acollir-se al programa, les
escoles rebran una subvencio per portar
a terme aquest nou servei educatiu que,
a llarg termini, vol aconseguir que assignatures com plastica o gimnas es facin

Ll Casal de Joves d'Argentona va acollir

tambe en angles.

durant els dies previs a Setmana Santa un
curs de directors de lleure infantil i juve-

que s'han fet. Les obres No et moguis, de
la Cia. Total Memos, el monoleg Non

nil, organitzat per la Fundacio Pere

solum, de Sergi Lopez, Tocata i fuga, de

Tarres. Les classes van comengar de

la Cia. Dei Furbi, i el concert de Maria
del Mar Bonet aixf com els The
Incredible Jashgawronsky Brothers van
penjar el cartel I d'entrades exhaurides.
L'espectacle teatral Vicisua, un thriller

El futur Centre
de Terapia
Ocupacional

forma intensiva, matf i tarda, durant els
dies 10, 11 i 12 d'abril i han continuat
els dissabtes fins al 3 de juny. En total
han estat 15 alumnes, procedents de
diversos municipis del Maresme i de la

tl nou centre de terapia ocupacional

provfneia de Barcelona com Mataro,

Helado al vino, morir no corre prisa, de

que es construira a Argentona donara

Barcelona ciutat o Sant Adria del Besos.

la Cia. Mar Gomez, tambe van omplir,

cabuda a una vuitantena de disminui'ts

Els models i les alternatives actuals d'ac-

tot i que no es van esgotar les local itats.

psfquics. El projecte, que es va presentar

tivitats de lleure, el lideratge afectiu, els

el 21 d'abril al Salo de Pedra, se situara al

equips humans i la dinamitzacio de I'e-

gastronomic i la creacio de dansa

Dona morta
LJn treballador de la pedrera d'Orrius
12

Curs de directors
de lleure

va trobar el cadaver d'una dona a la
carretera 1415, al terme municipal
d'Argentona. L'home va avisar els Mossos d'Esquadra, que es van presentar al
Hoc dels fets i van acordonar la zona. El
cos presentava signes d'haver patit agressions. El cos es va trobar al costat d'un
vehicle totalment carbonitzat. Tot i aixo,
els Mossos van desvincular el cotxe del
cas perque tenien constancia que els
bombers havien estat alertats de I'incendi del vehicle dies abans. La zona on va
ser localitzat el cadaver es un Hoc de
transit per als camions que van a la
pedrera d'Orrius. Alguns veins asseguren
que es una via poc utilitzada on es prac-

polfgon industrial de Can Negoci, en un

quip de monitors son algunes de les

terreny de 3.500 metres quadrats. L'e-

assignatures que s'han impartit. Entre els

quipament s'ha concebut com un edifici

alumnes, la majoria treballen en casals,

modern on es prioritzen les instal-lacions

escoles o entitats ludiques.

ecologiques. En I'acte de presentacio hi
van intervenir I'alcalde d'Argentona,
Antoni Soy, i la directora gerent de la
Fundacio Maresme, Maria Carme Maltes.
L'edifici, que sera un centre de dia, estara format per dos pisos: una planta baixa
i un primer pis. Sera molt Huminos i aplicara les noves tecnologies en el desenvolupament personal i professional dels dis

Nova carretera

entre Dosrius i
Argentona
La construccio de la nova carretera B-

minui'ts psfquics. Aquestes noves 80

510, entre Argentona i Dosrius, afecta 21

places se sumaran a les 217 que la

terrenys dels dos municipis i la Ge

Fundacio ja te repartides en altres centres

neralitat ja esta negociant amb els pro-

de la comarca. Els terrenys on es cons

pietaris. Les obres afecten uns 3,5 quilo-

truira l'edifici els cedeix I'Ajuntament

metres, des de I'inici de la carretera al

d'Argentona i el finangament de I'obra el

terme d'Argentona fins a I'entrada del

realitza la Generalitat de Catalunya i la

nucli urba de Dosrius. Els treballs con-

Fundacio ONCE. Les obres van comen-

sistiran en I'eixamplament de la carrete

gar al maig i es preveu que es finalitzin

ra i la construccio de dos vorals d'1,5

tica la prostitucio.
en un any.

metres d'amplada. Tambe se suavitzaran
els revolts i es faran 3 rotondes, a mes de
millorar la senyalitzacio, I'enllumenat i

Angles des de petits

les barreres de seguretat. L'inici de la
construccio de la carretera B-510 servira
per acabar amb una de les vies mes

tls alumnes de P4 i P5 de les escoles

negres del Maresme. El projecte, que te

d'Argentona aprendran angles a partir

un pressupost de 3.500.000 euros,

del curs vinent. Aixf es va acordar en el

comengara abans de I'estiu i es preveu

Consell Escolar celebrat el 4 d'abril. En

que abans de I'estiu del 2007 ja estigui

concret, es faran dues hores d'angles

acabat. L'inici d'aquestes obres va pro-

oral a la setmana. La iniciativa s'inclou

vocar la reaccio de I'entitat Natura, que

dins d'un projecte engegat per la seccio

mostrava la seva preocupacio pel futur

de llengues estrangeres del Departament

d'una alzina surera de mes de 300 anys,

d'Educacio de la Generalitat de Cata-

que es troba a la finca de Can Bada.

COSES DE LA VILA
Sant Jorcli 2006

Argentona a

Taller de fotografia

^ant Jordi es va celebrar amb una agen

I'escena teatral

tl segon taller de fotografia del grup de

da d'activitas variada. Una cercavila va
acompanyar les autoritats i els ciutadans
des de la pla^a Nova fins al P^rc de Can
Barrau, que es va inaugurar el 22 d'abril.
A la tarda van continuar els actes amb un
recital poetic a carrec de Salvador Cabre
a I'Escola de Musica d'Argentona. Al vespre, el Centre Parroquial va acollir I'obra
teatral Tocata i fuga, de la Cia. Dei Furbi,
amb I'actriu Anna Sahun, la Laia de
Porca miseria. L'endema, el 23 d'abril, es
va fer entrega dels premis de la XXII
Mostra Literaria del Maresme, en la seva
fase local. Gloria Farres amb la poesia
"El palau de la signora Florencia" va

La companyia Vol Ras, formada per

foto d'Argentona va comen^ar el 29 d'a
bril. L'edicio d'aquest any girava entorn

Joan Sagales, Joan Faneca i I'argentom

de la fotografia digital i per aixo es va

Xavier Ametller "Notxa", van estrenar a

explicar el funcionament del programa

Barcelona I'obra Bon Voyage. El muntat-

Capture One Pro i de quina manera s'ex-

ge va arribar al teatre Apolo el 18 de

porten arxius Raw del Photoshop. El

maig, 2 anys despres de la seva estrena.

taller va anar a carrec del fotograf Miguel

A Bon Voyage tres personatges ansiosos

Parreho, un especialista en el retrat digi

per anar de vacances es troben en una

tal. Com ja es va fer I'any passat, el curs

botiga de barrets i comencen a imaginar

s'ha dividit en dues sessions: una de teo-

que marxen als paratges mes exotics. En

rica, el 29 d'abril, i una de practica, el 13

aquesta obra, els barrets els serveixen

de maig. D'altra banda, la primera expo-

per construir nous personatges. L'es-

sicio col-lectiva organitzada pel Grup de

pectacle es podra veure fins al 9 de

Fotografia d'Argentona es va prorrogar

juliol a la Sala Apolo de Barcelona.

fins al 28 de maig al Museu del Cantir.
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obtenir el primer premi en la categoria
absoluta, i Anna Sanchez amb "Dona"
va endur-se un accessit. L'apartat de
prosa va quedar desert. Durant la diada
tambe es va celebrar una ballada de sardanes a la pla^a Nova amb la Cobla la

Patronat local de la
vellesa d'Argentona

Principal de I'Escala. A la tarda, al
Centru es va portar a terme un espectacle
infantil i un berenar. Durant tot el dia, la
Llibreria Casabella i la Llibreria Arenas
van vendre Ilibres al carrer. D'altra

Argentona te
el clomini .cat
f\ partir d'ara per accedir al web del

Un any mes estem preparant el 57e
Homenatge a la Vellesa que, com sempre,
sera el tercer diumenge del mes de setembre, el 17.

municipi es podra teclejar I'adre^a
www.argentona.cat. Segons ha explicat
el regidor de Serveis Generals, Jordi
Pinart, obtenir adherir-se a aquest domi-

banda, la Plataforma en Defensa del

Podeu fer les vostres aportacions a les enti-

ni era una de les prioritats del consistori

Centre Historic va organitzar, el 23 d'a

tats segiients:

des que es va engegar la campanya pel

bril, una arrossada popular a Can Doro.

punt cat. L'us del punt cat no exclou la

Segons el portaveu de la Plataforma,

Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona

resta de dominis. Aixf doncs, el punt

Xavier Collet, durant I'acte es van donar

Cte. 2100-0354-12-0100769324

com i el punt net continuaran essent

Caixa d'Estalvis Laietana

operatius. A partir d'ara, per accedir al

Cte. 2042-0050-31-3000086134

web municipal, ja podeu teclejar

a coneixer les darreres novetats sobre el
centre del municipi. El divendres 28 d'a
bril, els alumnes de I'lES Argentona van
celebrar el seu particular Sant Jordi amb
una diada cultural al Centre Parroquial.

Caixa Catalunya

www.argentona.cat o www.argentona.net.

Cte. 2013-0850-76-0200178706

El fil conductor de la Jornada va ser retre

Caja Madrid

homenatge al pintor Picasso i al poeta

Cte. 2038-8979-65-6000037468

Juan Ramon Jimenez.
Us donem les grades per endavant per la
vostra col-laboracio per tal que aquesta
diada entranyable tingui el resso que
mereixen els nostres avis i avies.
L'organitzacio

Sortida de la coral

i la banda de I'lES
tls alumnes de I'lnstitut d'Argentona
que formen part del conjunt instrumental
i la coral de I'lES van marxar el 24 d'abril
cap a Valencia. Alia van coneixer com
funciona un banda musical, concreta-

kmm*m 4tel$>lecton mpoden ^Hurmm Hidio
Argentona flnsal U de juliol de 2006 i hande lenir
UNA EXTENSI6 MAXIMA DE 1.600 CAKACTEKS.

ment la d'un municipi que es diu
Tabernes de la Vail Digna. D'altra banda,
els nois i les noies de la Coral van participar el 26 d'abril en una trobada de

mdacci^tu decidt

corals d'ambit catala a Tortosa. La troba
da va reunir un total de 50 corals de diferents instituts de secundaria.
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Torna a casa
^ S'esperava el cessament? Mesos

govern es d'excessiva debili-

abans, el president de la Generalitat

tat?

Pascual Maragall ja havia donat a conei-

-Crec que s'ha abordat una

xer una Ilista negra on figurava el seu

tasca molt complicada. El nou

nom.
-Des d'lniciativa per Catalunya-Els Verds

estatut obligava a comptar amb
Convergencia i Unio i aixo ha

(ICV) no esperavem pas aquesta situa-

creat tensions inevitables, d'al-

cio. Creiem que aquest era un moment

tra banda logiques. El que no

molt important per completar plans i

es tan logic es la poca cintura

projectes legislatius i perque el debat de

polftica per part de tots de por-

I'Estatut no estigues desvinculat de I'o-

tar el proces. Era un repte diff-

bra de govern. Des d'ICV s'havia entes

cil que calia portar amb

que el canvi es faria despres dels resul-

intel-ligencia, calia una cintura

tats del referendum pero no ara. Creiem

polftica i una capacitat de lide-

que va ser en el moment mes inportu.

ratge que tan a ERC com al pre
sident Maragall -personifico-,

Quin motiu se'ls va donar?

els ha faltat.

-El president Maragall havia dit que
tenia ganes de remodelar i rellen^ar

El paper d'ICV ha estat massa

I'accio de govern despres de I'Estatut i la

conciliador?

conveniencia que cada grup hi contri-

-Des d'ICV creiem en un

bufs proporcionalment.

govern catalanista i d'esquerres

Creu que va ser una decisio encertada?

situacions injustes. No hem

-Despres del cessament s'ha demostrat

estat tant crftics com ho hau-

i a causa d'aixo hem acceptat

14

que els tres partits que formen el govern

riem d'haver estat amb els nos-

tenien rao quan van recomenar al presi

tre aliats per no afegir-hi mes soroll.

dent Maragall que no era bo fer una

Hem estat massa responsables.

remodelacio del govern abans de conei-

- A la Generalitat passem a tothom pel
mateix raser. Des del govern es te molt
clar que les activitats han de cumplir

xer el posicionament de les diferents for

Dels dos anys que ha estat conseller,

una serie de condicions i que qui les

ces polftiques sobre I'Estatut. Despres

quina ha estat la part mes positiva?

compleix, ens agradi o no el que fa, esta

s'ha vist que no han passat ni 20 dies i

- El mes positiu es que hem assentat les

dins la leglitat.

que tot aixo se n'ha anat a n'orris.
Qbviament es una equivocacio polftica.

bases perque Catalunya pugui tenir

No hem d'oblidar que cada casa que es

unes polftiques de sostenibilitat inte

fa, cada carretera que es reclama que

grals i transversals, es a dir que no hi

s'urbanitzi, cada pont que es cons-

Com veu la situacio actual? Cessaments,

hagit polftiques ambienals conserva-

trueix, cada escola,...necessita arids.

tripartit trencat, referendum de I'Esta

cionsites de temes puntuals o de prohi-

Nosaltres no diem que no hi ha d'haver

tut, eleccions autonomiques...

bicions. A mes hem tirat endavant dos

pedreres a Catalunya perque si no estan

-Ara el mes important es que I'Estatut tiri

plans d'habitatge i una llei que

aquf estaran en un altre Hoc. La pedrera

endavant amb el maxim suport possible.

Catalunya no havia tingut en 23 anys.

de la Feu tenia permisos anteriors i ara

Esperem que en les properes eleccions

Uns plans especffics amb les necessitat

te I'obligacio d'adequar-se, de no sortir

autonomiques hi hagi un nou govern

actuals del sector jove i de la gent que

dels Ifmits fixats i de procedir a la res-

d'esquerres, catalanista i ecologista

no pot accedir a un pis.

tauracio dels terrenys, renaturalitzant-

crisi en les formes de fer polftica, en el

Argentona tenia esperan^a en el fet que

que se li ha requerit per dues vegades

soroll que s'ha fet i aixo ha desorientat.

voste, al ser conseller de medi ambient

amb multa coercitiva que presenti un

sobre unes noves bases. S'ha produit una

Creu que la imatge que ha donat aquest

los. Ara mateix estem en una fase en

i del poble, aconsegufs posar fre a la

projecte d'adequacio i s'arribara fins on

pedrera de la Feu. Que passara ara?

calgui per fer cumplir la llei.

El passat 21 d'abril I'argentonf Salvador Mila va deixar de ser conseller de medi ambient i habitatge. El president de la
Generalitat Pasqual Maragall va decidir sobtadament donar un gir al govern i cessar a 6 consellers, entre ells el propi Mila.
Despres de dos anys al capdavant de la conselleria, I'ecosocialista torna a casa i ho fa satisfet per haver impulsat la llei de I'habitatge i per haver posat les bases perque Catalunya tingui unes polftiques de sostenibiliat integrals i transverals.
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L argentonf Ferran Cata va

Verges, una agrupacio de su-

morir el dilluns 29 de maig a I'e-

port espiritual i economic al

dat de 87 anys. Cata, que va'nei-

missioner en la seva tasca a

xer el 17 de juny del 1918, va

Nova Guinea.

ser un dels membres dels Amies

Ferran Cata, un home actiu i

d'Argentona, entitat liderada per

intelligent, es va educar a la

Jaume Clavell, que va donar

vila amb el mestre Francesc

embranzida a la vida cultural de

Burniol i mes tard als Salesians

la vila a partir dels anys quaran-

de Mataro, on anava amb el

ta, despres de la Guerra Civil, en

desaparegut tramvia. Casat amb

una epoca diffcil per a la recu-

Maria Dolors More van tenir un

peracio de les tradicions i dels

fill, en Joan Cata.

actes populars Catalans. En

Les paraules de Cata es van

aquells anys van recuperar la

poder escoltar durant molts

tradicio de les catifes de flors el

anys a Radio Argentona, on

dia del Corpus, van organitzar

col-laborava, o es poden llegir

una exposicio de Hits antics a

als numeros antics de la revista

Can Calopa i van crear la Festa

municipal Cap de Creus, on va

del Cantir I'any 1951. Entre

fer una columna durant 10
anys. A continuacio, reproduTm

aquestes iniciatives, Cata va ser
el maxim responsable de la celebracio

amb Maria Molist, va crear I'entitat

un extracte de la primera columna que

de la Festa de la Vellesa i, juntament

Amies i Col-laboradors del Pare Xavier

va escriure en aquesta publicacio:
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"Quan venia el bon temps i la calor comengava a entrar

amb tantes converses, de vegades s'hi barrejava alguna

dins les cases, no era estrany veure qui li agradava sopar

bofia, per aixo que algu en deia la paret de les mentides.

a la fresca i, no disposant de Hoc millor, ho feia al carrer.

Pero la forga d'atraccio del Cap de Creus era irresistible.

Alguns veins s'ajuntaven i amb bona convivencia, fent-

Al seu entorn, a la fagana de Can Doro, s'hi solien pen-

la petar i bevent vi del porro, que previament s'havia

jar pissarres anunciant, escrit amb guixos de coloraines,

posat en fresc dins una galleda plena d'aigua de la font

els partits de futbol, les funcions de teatre del patronat,

de Sant Domingo, es menjaven els fesols, generalment

els numeros dels primers premis de la rifa de Nadal i fins

impregnats del sue del tall de cansalada o de I'arengada

i tot els preus que es feien a Londres dels pesols indians,

que sovint acompanyava el sopar. Altres, despres d'ha-

dels quals Argentona era un bon exportador. (...)

ver sopat a casa seva, es treien una cadira o seien al por

Crec que es la paret d'Argentona que mes culs ha supor-

tal a prendre la fresca amb els veins, en amistosa tertu-

tat, malgrat que la part sud que la separa dels tres graons

lia. Estic parlant de la decada del 1920 al 1930, quan es

que uneixen els dos carrers feia un xic d'esquena d'ase.

vivia amb relativa tranquil-I itat, quan en el treball s'hi

En incrementar-se el transit rodat i privant bastant la visi-

reia, s'hi contaven facecies, s'hi cantava o s'hi xiulava.

bilitat fou rebaixada a la mida que es ara.

Pero el centre principal del poble, el Hoc per excellen-

Del temps que em refereixo resten el fanal, un grapat

cia per conversar era Cap de Creus. Jo no se d'on li ve

d'anecdotes impossibles de contar i els tres platans

el nom, pero sf se que durant el dia sempre hi havia

gegantins que hi fan guardia, i que fan amb la seva

gent, principalment abans i despres de sopar. Pel jovent,

ombra un Hoc delicios per seure-hi a I'estiu i que saben

a I'estiu, era una atraccio veure passar les minyones amb

despullar-se del fullam perque al seu trave^s t'acaroni el

el seu cantir cap a la font de Sant Domingo i amb aquell

sol de I'hivern.

"Nena, que em deixaries beure", entre tots quasi buidar-

On comenga Cap de Creus, clavat a la paret hi ha un

li i ella j'a ho sabia, amb un somriure, de nou a omplir-

ferro que mira enlaire i que honra la paret, jo no se com

lo. Quina atraccio el camf de la font! Alia es parlava de

s'anomena, pero hi he pensat alguna vegada... Sera per

tot, de futbol, de polftica, de tractes, de prometatges, de

que algun dia aguanti la inscripcio "Cap de Creus"?

renyines... en fi, era el "noticiero" del poble. Clar que,

Argentona te bons serrallers."

—
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El Museu del Cantir i la Fira de Ceramica
INo hi ha dubte que el Museu del Cantir ha estat, es i sera (malgrat que alguns no
Entesa per Argentona (L'Entesa)

ho voldrien) un equipament emblematic del poble. La Fira de Ceramica i Terrissa es
una trobada de resso a tot el nostre pais i fins i tot mes enlla. Els dos prestigien la nostra cultura, la nostra identitat i permeten promocionar Argentona a tot arreu. L'un i
I'altra es potencien mutuament i ens son necessaris avui i en el futur. Son dues de les

Ara, hem hagut de lamentar unes erra-

eines mes importants de que disposem per a fer coneixer el nostre poble. Tot aixo ha
estat possible grades al treball i dedicacio desinteressada de molta gent, ja sigui for-

des o irregularitats comptables, estem

mant part del Ratronat del Museu o be com a voluntaris i col-laboradors de la Fira. Els

segurs que en I'afany per aconseguir un

del Museu. Molt especialment, ha estat molt important la tasca del seu director-

ho hem d'agrair a tots ells, als presidents/es del Ratronat, aixf com als treballadors/es
gerent, que hi ha tingut una gran dedicacio amb una enorme professionalitat.
Museu i una Fira cada cop millors. Des

Ara, hem hagut de lamentar unes errades o irregularitats comptables, estem segurs

de I'Ajuntament s'ha actuat com calia i

juntament s'ha actuat com calia i seguint les directrius que marca la llei: auditoria

que en I'afany per aconseguir un Museu i una Fira cada cop millors. Des de I'A
comptable interna, aprovacio dels comptes per part del Ratronat, donar compte al Pie
seguint les directrius que marca la llei

de I'Ajuntament, sancio administrativa al director-gerent, que s'ha fet responsable de
les errades esmentades. Finalment, tal com marca la Llei general pressupostaria, se
n'ha donat compte al Tribunal de Comptes per tal que decideixi les passes seguents
que cal fer. S'ha fet el que s'havia de fer.
Cal lamentar I'actuacio dels grups polftics de I'oposicio que per pur oportunisme poli
tic, amb molt poca etica i amb una enorme irresponsabilitat son capa^os de jugar
amb la feina i la intimitat d'una persona, nomes per intentar desgastar el govern i desviar I'atencio de la important obra de govern feta en aquests anys.
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Una bona oportunitat!!!
linalment s'ha fet la presentacio del treball per elaborar el Pla estrategic
Grup Municipal del Partit dels Socialistes
de Catalunya (PSC)

d'Argentona 2015.
La finalitat del proces ha estat definir I'estrategia de desenvolupament integral
d'Argentona en una perspectiva a mitja i llarg termini i preveure les accions neces
saries per a la seva transformacio. En definitiva, determinar les Ifnies estrategiques
que orientaran el treball en el municipi en els propers 10-15 anys.

El POUM serveix per fer una proposta

El Pla estrategic preten promocionar Argentona des dels diferents vessants: sociocultural, ludic, mediambiental, de qualitat de vida i de competitivitat economica, entre

coherent de I'ordenament del territori,

d'altres. S'ha definit quin escenari desitjat i realista s'escollia per a Argentona, fona-

les propostes de millora i les previsions

amb unes linies d'accio factibles i assolibles per realitzar en el futur mes proper.

mentat en els elements clau que es derivaven de la diagnosi. Escenari al qual s'arriba
Tenir ben recollides i definides les opcions d'Argentona vers el seu futur, treballat en
de creixement, tant de vivenda, indus

un proces de participacio tan amplia: 167 persones, i tenir-ho al mateix temps que
preparem I'altre gran pla, la revisio del POUM (Pla d'ordenacio urbana municipal),

trial i d'altres usos, coherent amb les

es una oportunitat unica que hem volgut aprofitar.

linies estrategiques que ens hem dis-

propostes de millora i les previsions de creixement, tant de vivenda, industrial i

El POUM serveix per fer una proposta coherent de I'ordenament del territori, les
d'altres usos, coherent amb les linies estrategiques que ens hem dissenyat en tots
senyat

aquests treballs.
La necessitat de mantenir el nostre patrimoni arquitectonic, paisatgistic, natural, i al
mateix temps la voluntat de projectar la nostra vila a un futur amb les capacitats despertes i amb la nostra identitat potenciada, tot aixo sustentat en una bona base d'estudi i preparacio, ens permet anunciar que no nomes el Pla estrategic sino tambe el
Pla d'Urbanisme amb el qual s'ha treballat conjuntament es una proposta ben rea
lista, sostenible i possible per un bon futur d'Argentona.
Aquest nou instrument tan basic que tenim a les portes d'iniciar el nou cami amb la
fita que s'aprovi per poder gestionar aquesta Argentona que hem dit entre tots que
volem.

Ja tenim Pla estrategic. I ara que?

U

Kecentment s'ha celebrat I'acte de presentacio del Pla estrategic d'Argentona; aquest
Grup Municipal de Convergencia
i Unio(CiU)

pla, I'elaboracio del qual es una iniciativa de I'equip de govern municipal, s'ha dut a
terme amb la participacio de tots els argentonins que han volgut, des de la representacio estrictament ciutadana, polftica o d'entitats i col-lectius de la vila.

en

La idea original que tambe cbmpartim des de GU es que el pla resultant, com el seu

CL

nom diu, ha de ser el Pla estrategic d'Argentona, no el pla de I'equip de govern.
L'equip de govern actual i els que puguin venir durant els propers 15 o 16 anys, hau-
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La idea original que tambe compartim

ran de tenir en compte les estrategies i Ifnies d'accio que estableix el Pla en els seus
respectius programes de govern. Aixo sf, amb les variables de detail i prioritats propies

des de CiU es que el pla resultant, com

de la ideologia i de la visio que cada govern tingui per Argentona.
Implantar amb exit aquest Pla estrategic s'ha de dur a terme amb complicitat i consens,

el seu nom diu, ha de ser el Pla estrate

ho deien els ponents el dia de la presentacio, i aquf comencen els dubtes. Un equip
de govern que fins ara no ha demostrat aquesta voluntat en temes estrategies tan impor-

gic d'Argentona, no el pla de I'equip de

tants per Argentona com son Can Doro, la Velcro, o el Pla d'urbanisme, podra buscar
aquest consens i aquesta complicitat? Nosaltres des de CiU pensem que no; tot i que

govern

desitjarfem equivocar-nos.
Una altra qiiestio que dificultara la implantacio del Pla estrategic sera la manca d'un
pla d'urbanisme. L'actual pla es del 1987 i no pot ser una eina valida per tirar endavant un projecte de poble amb un horitzo posat al 2020.
Si un pla estrategic marca basicament directrius, un pla d'urbanisme es concrecio, es
el que fixa la frontera en el que es pot fer i el que no es pot fer, tot i que I'equip de
govern actual es especialista a saltar aquesta frontera a base de plans parcials i requalificacions. Tot si val menys la cerca de consens.
El dubte que ens queda es: A qui beneficien els endarreriments del pla? Podrien haver
tirat endavant projectes com Can Doro o la Velcro amb un nou pla d'urbanisme producte del consens?
17

L'angoixa de saber que ho estas fent malament
v^rec que el tftol es prou representatiu del que li esta passant a I'equip de govern.
I, cada vegada mes, ens adonem tots que aquesta es la realitat. Per mes que intentin

Grup Municipal del Partit Popular (PP)

suavitzar les coses. Per mes que intentin "alguns/es" sortir per la televisio intentant
suavitzar I'agressivitat dels seus companys de govern, esta clar que se'ls pot reconeixer I'intent, pero ha quedat amb I'intent.
Els ultims fets son prou greus com per afirmar rotundament que no ho estan fent be,

Ha utilitzat d'una manera poc demo

tot i reconeixent que es diffcil agradar a tothom, el que no pots fer es menysprear
tothom i una majoria de ciutadans d'una manera reiterativa.

cratica i agosarada la majoria de vots

L'equip de govern, amb I'excusa que governa amb majoria, ha entes malament el
que vol dir. Ha utilitzat d'una manera poc democratica i agosarada la majoria de

que te en el pie, per anar en contra de

vots que te en el pie, per anar en contra de molts valors i sentiments argentonins.
Pero no solament per aquf ha errat I'equip de govern, com pot ser amb Can Doro,

molts valors i sentiments argentonins.

amb la Velcro, amb el Cros, amb les urbanitzacions... La pressio de I'oposicio, de la
mateixa entitat del Futbol els ha obligat a portar a terme la gespa en el camp de fut-

Pero no solament per aqui ha errat I'e

bol... Les denuncies, dels errors comptables al Museu del Cantir... La crftica, no es
critica per criticar, sino que tenim rao en moltes coses... La revista &EI Bane de la

quip de govern, com pot ser amb Can

Plaga, a denunciar la famosa "Bachentona"... No creieu que son molts fets i molt
greus com perque "tots" estiguem sempre equivocats?

Doro, amb la Velcro, amb el Cros, amb

Pero el mes greu es quan un regidor de I'equip de govern insulta un ciutada i, literalment, li diu "imbecil"..., aixo es molt greu. I tan greu o mes es que el Sr. Alcalde ni
s'immuti i no cridi a I'ordre aquest regidor, i com a mfnim li faci demanar disculpes.
Aixo demostra, una vegada mes, que hi ha diferents formes de mesurar I'honorabilitat, la tolerancia, I'educacio i tot un seguit de valors sempre en boca del Sr. Soy. No
hi ha dues maneres de mesurar. Sino una ceguesa total de la realitat i un menyspreu
increible pels que defensen una altra manera de fer. Sr. Soy..., "El PENSAMIENTO
UNICO" s'ha acabat... i per voste tambe.

les urbanitzacions...

—

Sense capita, el vaixell s'enfonsa... pero nosaltres ens quedem
c
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tls darrers dies han aparegut notfcies i rumors que ens mostren I'equip de govern
com un vaixell que s'enfonsa al crit de cadascu que s'espavili. Contradiccions inter
nes a I'Entesa que amenacen la desfeta. Cansament i dificultats per renovar-se al PSC,
on la seva Ifder diu que se'n va a casa, esgotat el seu discurs i consumida la seva trajectoria.
I que se n'ha fet, del capita? Aquest fa temps que no hi es. El seu horitzo particular ja

Despres de maltractar-nos a impostos,

no es a Argentona: que si no va ser conseller pel canto d'un duro, que si I'executiva
d'ERC, que si alcaldable per Mataro, que si el retorn a les classes...

desgavellar-nos com a comunitat, i des-

El cert es que intenten resituar-se despres de la deriva que han portat en aquest mandat. Que no oblidin allo de nostre Senyor te un basto que pica i no fa remor despres

encisar-nos a base d'autoritarisme, tot a

de maltractar-nos a impostos, desgavellar-nos com a comunitat, i desencisar-nos a
base d'autoritarisme, tot a canvi d'uns monstres: Can Doro, un pitafi; la Velcro, un

canvi d'uns monstres: Can Doro, un

saldo a les rebaixes; el poliesportiu, una piscina; la Sala que no s'acaba; els carrers,

pitafi; la Velcro, un saldo a les rebaixes;

Que cal fer davant de I'experiencia d'aquesta esquerra oficial que tant ens ha dece-

un nyap; el Cros i les urbanitzacions, tal com s'ho van trobar.
but? Anar-se'n a casa i deixar les portes obertes al centre-dreta? NO!
el poliesportiu, una piscina; la Sala que

Som molts els que hem lluitat amb for^a per, ara, deixar-ho tot a qui s'ha quedat a
segona Ifnia, sense mullar-se, esperant treure el maxim redit electoral.

no s'acaba; els carrers, un nyap; el Cros

Cal ja! crear una dinamica progressista que recuperi el prestigi de I'esquerra real, que

i les urbanitzacions, tal com s'ho van

servei en els fets i no en els pamflets, entenent la participacio democratica mes enlla

porti a I'ajuntament una alternativa sense aquesta fam d'autoritat, amb la vocacio de
de I'estricta sessio de plens o d'excuses estrategiques tan subvencionades com buitrobar

des.
Una esquerra que sigui al carrer, amb la gent i, amb tots, a I'ajuntament. Nosaltres hi
creiem i ara es I'hora!
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Les catifes, les grans amigues de les dictadures
tl camp de futbol de gespa artificial es la gran catifa amb que aquest equip de
govern pensa tapar tots els nyaps: I'augment desmesurat de I'endeutament; infraestructures prehistoriques; malmet el patrimoni dels argentonins; la utilitzacio de
I'enderroc i I'agressio com a eines preferides (encara que al Hoc on estava mes
indicat I'enderroc van fer I'excepcio, la Sala); Argentona sense aparcament; la
vivenda social com a somni; barreres arquitectoniques en voreres i transport
Argentona sense aparcament; la viven-

public; foment de ciutadans de 1a i 2a segons la situacio de la seva vivenda, no

da social com a somni; barreres arqui-

despesa municipal; augment de la degradacio del Cros; crispacio en la conviven-

pel pagament; augment de la contaminacio del subsol; augment desmesurat de la
cia ciutadana per la seva prepotencia i manca de respecte; i si amb els comprotectoniques en voreres i transport

misos amb Mas Vilanova-Vertix no n'hi ha prou, volen deixar-nos tambe lastratel

public; foment de ciutadans de 1a i 2a

preguntem: per que ara a corre-cuita despres de 7 anys, i quan han declarat publi-

nou Pla general d'Urbanisme pels seus interessos polftics i economics, perque ens
cament que no volen continuar?, quins interessos inconfessables hi ha darrere d'asegons la situacio de la seva vivenda

quest pla que volen aprovar-ho a "ultima hora" aprofitant el 9 contra 8?
Pensem que amb "tanta porqueria" no donara per res aquesta catifa de 10.000 m2
de gespa artificial i una Sala per tribuna inaugurada de qualsevol manera, pendent
de no sabem quantes fases mes i sense pressupost.
Srs. de I'Entesa, Srs. socialistes, FELICITATS en nom de tot Argentona.

3

Ja tenim la parella
L/es del 22 d'abril, el Museu del Cantir

verd, blau i negre sobre blanc. Picasso

que representa un cap de dona. Aquest

disposa d'una nova pe^a de Rablo Ruiz

va utilitzar aquests colors per fer les

es va aconseguir I'any 1991 en una gale-

Picasso: un cantir que representa el cap

pinzellades que converteixen aquesta

ria de Nova York, concretament a la jane

d'un home. L'adquisicio de I'obra es va

pe^a en el cap d'un home. L'obra forma

Kahan Gallery, costejat per la doctora

fer intervenint telefdnicament en una

part d'una serie de 50 exemplars nume-

Maria LluTsa Salva, que mes tard el va

subhasta realitzada a Nova York a traves

rats; el de la vila es el numero 5/50.

cedir en diposit al Museu del Cantir.
Aquesta creacio es de I'any

de la casa Sotheby's. El director
del Museu, Oriol Calvo, explica

1952, quan I'artista tenia 71

que "es va haver de licitar diver-

anys. El fet que Picasso co-

ses vegades pero es va comprar

mences a treballar amb cera

per sota del Ifmit que ens havia

mica te la causa en que va

posat la famflia Esteve, va ser a

fixar la seva residencia a

un preu raonable". Aquesta obra,

Vallauris, a prop de Cannes,

a diferencia de I'altre Picasso de

on va coneixer la famflia Ra

que ja disposava I'entitat argen-

mie, coneguts ceramistes en

tonina, es propietat del Museu

aquest municipi frances. Du-

del Cantir ja que la famflia

rant I'any 1947, Picasso treba-

Esteve els I'ha donada. Despres

lla esporadicament en un taller

de la compra, al final del 2005,

anomenat Madoura, propietat

van comen^ar els tramits per fer

dels Ramie i on va fer les pri-

la importacio, les duanes i el

meres obres amb argila.

transport amb el consegiient

L'artista malagueny es va arre-

embalatge. "Les mesures de se-

lar molt en aquest municipi

guretat que es prenen des que el

frances, on va fer cartells per a

cantir surt del Hoc d'origen fins

les exposicions col-lectives

al museu destf son d'un alt

dels ceramistes locals i on es

grau", explica Calvo, i "tenen

va casar amb Jacqueline Ro-

una durada d'un mes aproxima-

que, la seva segona dona.

dament".

"Cada ceramica de Picasso es

A I'acte de presentacio hi va

un acte d'amor amb aquest cos

assistir I'alcalde de la vila,

estimat que es I'argila. Ductil,
disposada a rebre la seva

Antoni Soy, el president del
Patronat Municipal del Museu del

Des del dia de la seva presentacio, el

empremta, a obeir el seu desig. No ens

Cantir, josep Famadas, el director del

cantir es pot veure gratuYtament al ves-

ha d'estranyar que la seva ceramica

Museu, Oriol Calvo, i Vicen^ Esteve

tfbul del Museu del Cantir. Els respon-

sigui molt mes a prop de la ceramica

Albert, qui ha donat aquesta obra d'art

sables del Patronat no s'han plantejat

popular que del refinament de la porce-

al museu de la vila, que amplia i enri-

fer elements de marxandatge com es va

llana." Aquestes paraules definitories de

queix les seves col-leccions amb una

fer amb el primer cantir de Picasso, del

I'obra ceramica de Picasso son de I'es-

obra del maxim interes artfstic.

qual hi ha clauers, adhesius i cartells,

criptor i investigador de I'obra de Pi

entre d'altres.

casso Josep Palau i Fabre en el Ilibre

1952, fa 32,5 centfmetres d'al^aria i

La parella. El Museu ja disposava d'un

Museu de Ceramica de I'Ajuntament de

esta fet en ceramica al torn i pintat en

cantir de Picasso similar al nou pero

Barcelona.

Picasso ceramista, editat I'any 1982 pel

32,5 centimetres. El cantir es de I'any

El Museu del Cantir ha ampliat el seu fons amb una pe^a de gran valor: un cantir de Picasso que representa el cap d'un home
i del qual nomes se'n van fer 50 exemplars. L'obra ha estat donada per la famflia Esteve-Ventos, resident al municipi. El can
tir es de I'any 1952, esta fet amb ceramica al torn i pintat amb verd, blau i negre sobre fons blanc. Amb la nova adquisicio,
el Museu del Cantir disposa de dos cantirs de Picasso, una parella, ja que el primer representa el cap d'una dona i I'altre el
cap d'un home.

U
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La Televisio Digital Terrestre arriba a
mig gas a Argentona. Des de la posa-

Hauran
d'enderrocar

canals de la Corporacio Catalana de
Radio i Televisio. Davant d'aquest
problema, I'Ajuntament d'Argentona
a traves del Consell Comarcal del
Maresme lluitara per tal que els canals
privats tambe se sintonitzin al munici
pi. El temps, pero, se'ns Manga al
damunt i caldria trobar una solucio
rapida si aquest estiu es vol veure el
Mundial de Futbol d'Alemanya que
emetra La Sexta. L'entrada de la TDT
suposara la fi de les emissions analogiques.

va validar les despeses realitzades pel
seu director. L'alcalde d'Argentona,

complir la sentencia del Tribunal

Antoni Soy, ha defensat la tasca del

Suprem que obliga a enderrocar part de

director del Museu del Cantir i ha

tres cases construi'des al passatge de Ca

assegurat que ningu s'ha embutxacat

I'Oriol. El text del jutge anul-la les Ili-

res. Segons Soy, els diners han revertit

cencies que I'Ajuntament va donar I'any

en millores per al Museu. El batlle

1989 perque aquestes no s'ajusten al

tambe ha dit que a partir d'ara caldra

planejament urbanistic. La construccio

ser mes euros amb els comptes del

d'aquestes cases va fer que els veins que

Museu.

s'havien quedat amb un carrer tancat se
sentissin afectats i recorressin a la justfcia. En un primer moment, el Tribunal
Superior de Justicia de Catalunya va
donar la rao a I'Ajuntament. Els afectats,
na sentencia el jutge va rectificar i va
anul-lar les Ilicencies. Segons Brugal, la
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decisio judicial tindra un cost molt
important per a I'Ajuntament. Tant la
part afectada com la part denunciant no

tl proces judicial per aclarir un pre-

han volgut pronunciar-se sobre I'as-

sumpte cas de maltractament a la Liar

sumpte, perque esta en mans dels seus

d'Argentona va comengar la primera

del Patronat del Museu del Cantir, que

L'Ajuntament d'Argentona haura de

pero, van decidir recorrer i en una sego-

La Liar d'Argentona

les aportacions dlrectes que fan alguns
col-laboradors. Tot i el daltabaix,
Calvo se sent reconfortat per la decisio

tres cases

da en marxa de la TDT, el municipi
nomes sintonitza en format digital els

mediats que nomes es poden fer amb

advocats.

Dia Mundial de
la Fibromialgia
i la Fatiga Cronica
L'Associacio de Fibromialgia i Fatiga
Cronica d'Argentona i Rodalies va organitzar una pedalada popular a la plaga
Nova. Des de 2/4 de 10 del matf i fins a
2/4 de 8 del vespre el centre de la vila
es va omplir amb bicicletes estatiques

setmana del mes de maig. Fins aleshores havien declarat davant del jutge el

per a totes aquelles persones que vol-

metge, una de les cuidadores de la

guessin fer quilometres per donar el seu

residencia d'avis i una de les f i I les de
la dona que el mes passat hauria estat
agredida per la gerent de la Liar d'Ar
gentona, Manuela Angela Lozano.
Segons la denuncia presentada per la

Irregularitats
comptables al
Museu del Cantir

suport a les persones afectades per
aquestes malalties. A banda de les bici
cletes, es va instal-lar una parada on es
venien diferents productes per recollir
diners per a I'associacio. A la tarda es va
fer una xocolatada per a tots els assis-

familia de I'avia maltractada, els fets
van succeir el 8 de febrer passat.

tl director del Museu del Cantir,

tents i es va llegir un manifest redactat

Aquell mati, la gerent del centre hau

Oriol Calvo, va ser suspes de sou i

entre totes les associacions de fibro

ria colpejat la dona, que presentava

feina durant 20 dies del mes de maig

mialgia i fatiga cronica.

lesions en un ull i al llavi superior.

per mala gestio. Una auditoria interna

Despres de coneixer I'agressio, la

de I'Ajuntament d'Argentona va deter-

familia va buscar una nova residencia

minar que Calvo va cometre alguns

i no va denunciar els fets fins que I'a

errors comptables. Segons I'escrit, es

via va ser fora de la Liar d'Argentona.

tracta de compres sense factura o

El camp de futbol

La gerent de la residencia, que va ser

diners que es cobraven als artistes que

tl camp de futbol de gespa artificial

posada en Ilibertat amb carrecs, va

exposaven al Museu i que no s'havien

costara 480.000 euros. Aixf es va pres-

declarar en un primer moment que les

declarat. L'informe tambe diu que hi

supostar en el pie del 7 d'abril a traves

lesions van ser accidentals, fruit d'un

ha irregularitats en els donatius que

d'una modificacio de credit. Per fer

forcejament. Davant el jutge, pero,

fan els bars i altres establiments quan

front a aquesta despesa esta previst pre-

hauria reconegut que se li va escapar

arriba la Fira del Cantir. El mateix

sentar-se a una convocatoria de subven-

la ma. En aquesta primera fase de

director del Museu del Cantir, Oriol

cions del Consell Catala de I'Esport. Les

declaracions I'avia no haura de com-

Calvo, ha explicat a Radio Argentona

obres van comengar l'1 de juny i es pre-

pareixer davant del jutge, perque ja hi

que el dia a dia obliga I'empresa

veu que es finalitzin just abans de I'ini-

ha la seva declaracio per escrit.

municipal a afrontar pagaments im-

ci de la temporada 2006-2007.

I Si pern no... Encara que...

COSES DE LA VILA
Pantalla per la
Champions

Les XIV Jornades
de Dansa

La Penya Barcelonista d'Argentona

Ll segon cap de setmana del mes de

va instal-lar, el 1 7 de maig, una panta

maig es van celebrar les XIV Jornades

lla gegant a la pla^a Nova per poder

de Dansa amb la Font Picant com un

veure la final de la Champions League

dels escenaris recuperats al costat de

entre I'Arsenal i el Futbol Club

la plaga deVendre, la plaga Nova i el

CD
en

CD
en
_

Granotes
Us heu fixat mai que quan els gossos lladren les granotes callen?

Barcelona. Un miler de persones van

Centre Parroquial. La companyia de
dansa Xalesta i Anna Alonso van ac-

amb molts nervis i amb un esclat d'a-

tuar a la pla^a deVendre, on van pre-

legria amb el resultat final de 2 a 1. La

sentar I'espectacle Els cignes del rei;

festa es va allargar fins a la matinada,

el grup Estilo va fer una demostracio

quan es van haver de lamentar alguns

de hip-hop a la pla^a Nova, i el cuba

incidents, el mes important, I'atrope-

William Castro va oferir un taller de

llament d'un noi per part d'uns con

salsa. El mateix dissabte, al Centre

una fruita es podreix, si no es retira de

ductors ebris. La vfctima nomes va

Parroquial es va fer I'assaig obert de

seguida, pot podrir tota la fruitera?

Que no hi ha Hop mes ferotge que el que
es vesteix de xai, ni drac mes perillos que
el que es disfressa de sant?
I que no totes les flors regalades, siguin Iliris, roses o crisantems, son senyals de bondat, d'amor o de dolor?
O, en un altre ordre de coses, que quan

patir ferides Ileus i -esta totalment fora

I'espectacle Helado al vino/morir no

I encara, que la forma mes primitiva de

de peri 11.

corre prisa, de la companyia de Mar

neteja dels boscos son els mateixos foes

Gomez i Xavier Martfnez. Amb aquest

(els naturals, es clar)?

espectacle es va tancar la Temporada

Segurament, aquf, hauria de canviar el tftol

de Teatre, Musica i Dansa. Les jorna

pel de "Maduresa" ni que fos per justificar

des de dansa van continuar el diu-

mes d'un desencant, comunitari o perso

menge al matf a la Font Picant amb

nal, local o cosmic, pero no ho fare. Opto

Sarab (Miratge), de la companyia In-

per les granotes del meu poble, com fa

crepacion Danza. A la tarda, la mostra

vint-i-cinc anys, quan vaig triar viure dins

de les escoles va posar el punt i final

el nucli urba d'aquest raco del Maresme,

a un cap de setmana dedicat a la

no gaire lluny del mar que m'ha vist neixer

dansa.

ni de la font picant de la infantesa: un
melic del mon com un altre, on he estimat
i he estat estimada i on, camf de la seixantena, encara confio poder veure com als
Hops se'ls esfilagarsa la pell de xai i com els
gossos aprenen a minvar el to per escoltar
el cant de les granotes, tot gaudint d'una

Ll veTnat de Mada fa temps que

nova pluja fina, ni barroera ni contamina-

La Guia del Museu

pateix un problema de pudor. Una

da, que netegi les fulles dels arbres de tanta

situacio que van denunciar en el pie

pols que no es de camf clar, deixant dit que

del Cantir

de maig. Segons el president de

es aquf on m'agradara poder seguir fent

I'Associacio de Veins de Mada, Joan

via, a pesar dels crits i les mentides d'uns

La concessiona^ d'autopistes ACE-

Mesia, I'Ajuntament ho va arreglar fa

quants, siguin de dalt siguin de baix.

SA i I'Ajuntament d'Argentona van

un temps pero el problema persisteix.

Perque es d'aquf que m'agradara poder

signar, el 5 de maig, un conveni de

Mesia afirma que els vapors de gasoil

seguir explicant-me la vida, encara que a

col-laboracio per a la publicacio de la

que s'acumulen als lavabos de les

vegades I'hagi de reinventar; seguir veient

Guia del Museu del Cantir. Es tracta

cases suposen un problema molt greu

d'un Ilibre que recopilara tot el fons

i fins i tot perillos. El problema afecta

del Museu: des de les peces que hi ha

de forma diferent les vivendes pel que

exposades fins a les que es guarden a

fa als vapors i la intensitat de la pudor.

I'interior de I'edifici. Martfn va expli-

Per la seva banda, I'Ajuntament ha

car que el conveni s'inclou dins d'un

encarregat I'estudi d'unes mostres que

pla de col-laboracio que I'empresa te

es van prendre. Com que sembla que

O

Rosa Vila

assistir a la trobada, que es va viure

Pudor a Mada

j^

com canvien els temps i les emocions;
seguir rebent rams de flors sense doble
intencio, i, sobretot, conservar els amics de
sempre i els nous i els que, des de lluny, en
moments de desanim, em citen un Quixot
quediu:
QLadran, Sancho? jSehal queavanzamos!"
Sempre vostra,

amb els ajuntaments per on passa

I'origen podria ser la gasolinera pro-

I'autopista. La guia del fons del Museu

pera al barri, I'Ajuntament els ha

del Cantir sortira al comen^ament de

demanat els papers que acreditin la

I PD: Que el foe de Sant Joan hi faci mes

I'any que ve.

recollida d'aigues brutes.

• que nosaltres.

Rosa Vila
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Concerts picants
LJel 7 al 28 de maig es va celebrar
Anissos a la Font Picant, el 1 r Cicle de
Tastets Culturals que ha organitzat la
Regidoria de Cultura de I'Ajuntament
d'Argentona amb la collaboracio del
Cafe Cultural Arcadia de Mataro. El regidor de Cultura, Josep Famadas, va recordar: "quan anavem a la font a beure
aigua i posavem anissos al got perque
aixf I'aigua prenia un gust mes intens".
Per la seva banda, la regidora de Festes i
Joventut, Cristina Navarro, va explicar
que "es tractava d'una demanda realitzada per molta gent que volia recuperar
aquestespai". Els concerts s'han realitzat
en un entorn millorat en els darrers dos
anys pels alumnes del Taller Ocupacional dejardineria i Forestal.
La programacio. La iniciativa va comen^ar el diumenge 7 de maig amb dues
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propostes diferents. En primer Hoc es va

Sabbath. El bon temps va continuar

pop ja que busquen seduir el public, i

celebrar un Tastet d'lnstruments Mu

acompanyant aquesta proposta cultural

aixf ho van fer, amb altres armes com I'e-

sicals a carrec de la Casa de la Musica

el 21 de maig amb un dia assolellat i

mocio, la subtilesa i la qualitat del seu

Popular, on els mes petits van poder tenir

caloros. Des de les 11 h fins a les 13 h

mestissatge amb el flamenc, la bossa

un primer contacte amb tambors, guita-

es va crear una gran ludoteca amb joes

nova, el fado portugues, el jazz i el pop.

rres... Despres d'aquesta actuacio dels

d'arreu del mon com el solitari de

aficionats mes petits, va ser el torn del

Fran^a, I'auale d'Africa, el patol de Nou
Mexic, els escacs de I'fndia o el mu tore-

d'Argentona, Cristina Navarro, explica

presentar el seu espectacle Best of

re de Nova Zelanda, entre molts d'altres.

que "ha anat molt be i hem rebut moltes

Swing, inspirat en I'ambient que hi havia

A continuacio, un grup de musica cata-

propostes de la gent per millorar-ho de

als clubs d'America entre els anys 1940

la va apropar el public a la musica tradi-

cara a I'any vinent". Entre aquestes pro

i 1950, recreant temes de swing-rhythm

cional d'lrlanda, la Bretanya francesa,

postes hi ha la d'ampliar el festival fins al

& blues de grans mestres com Louis

Escocia i Galfcia. Les darreres propostes

mes de juny, o canviar I'horari a la fran-

Prima, Big Joe Turner o Louis Armstrong.

d'Anissos a la Font Picant van ser, el 28

ja tarda-nit amb un servei de bar mes

El diumenge 14 de maig va ser el torn

de maig, I'actuacio del Professor Karoli

ampli per poder-s'hi quedar a sopar.

per a la dansa, ja que es celebraven les

amb el seu espectacle Uhome roda i

Navarro explica que "va ser molt emo-

XIV Jornades de Dansa de la vila. La

I'actuacio del grup Las Migas. El primer

cionant el primer dia quan donavem els

companyia Increpacion Danza va portar
a I'escenari natural I'espectacle Sarab,

espectacle, apte per a tots els publics

gots amb els anissos perque els anessin a

pero sobretot per a pares, mares i fills, va

omplir d'aigua i la gent gran explicava

una barreja dels ritmes del Marroc amb

ser una demostracio de I'amor de Karoli

als seus nets els seus records al voltant

el flamenc i I'esperit dels moviments

per les rodes. Una barreja d'humor i

d'aquesta tradicio". Per ultim, la regido

espanyols. En la segona proposta d'a-

malabarisme sobre tot tipus de bicicletes

ra vol agrair la tasca de la professora de

quell diumenge va actuar Calamento, un

i enginys amb rodes. La cloenda de les

I'lES Montse Pons i de les installacions i

grup de Barcelona que pot tocar des de

jornades va anar a carrec de Las Migas,

tallers que han elaborat els alumnes de

temes de Paco de Lucfa fins a Black

un grup que fuig del concepte flamenc-

batxillerat del centre educatiu.

grup Hot Carajillo's Happy Band, que va

Valoracions. La regidora de Festes

La Font Picant ha estat I'escenari del 1 r Cicle de Tastets Culturals d'Argentona, Anissos a la Font Picant. Es tracta d'una ini
ciativa que ha volgut recuperar aquest espai on tradicionalment la gent d'Argentona i dels municipis del voltant es reunien
per ballar sardanes, passar la tarda o beure aigua picant amb anissos. La programacio ha estat formada per vuit propostes
amb les actuacions de Hot Carajillo's Happy Band, Calamento, Dealan i Las Migas, I'espectacle de dansa Sarab, un Tastet
d'lnstruments, Joes Instrumenta^ i I'actuacio del Professor Karoli i els seus artefactes amb rodes.
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Can Poll

Llufs S. Morgan

^i aneu per la carretera 1415C que

sant el ve'i'nat del pas inexorable i repe-

marcant el ritme del seu pas amb un

mena a Granollers, a la cru'illa amb la

titiu del temps. Per aixo no ha d'estran-

basto d'aquells de punta de ferro, o

carretera d'Orrius hi trobareu Can Poll.

yar-nos que la impressionant casa I'a-

descansant al pedrfs del safareig al cos

Diuen els estudiosos que, segons docu

nomenin Els Quatre Rellotges.

tat de la font, avui orfena d'aigua, fent-

ments de fa 500 anys, uns Polls i la

A un costat hi ha la masoveria, mes

la petar amb algun dels que cultivaven

seva masia devien estar situats al

humil i mes recent, a I'altre costat una

al "Pla de Can Poll", aquest pla ara mig

marge esquerre de la riera d'Argen-

escalinata i una porta de ferro que s'o-

envait per naus industrials.

tona, al ve'i'nat de la Pujada, segura-

bre a la carretera, i tot presidit per un

A moltes persones ja entrades en anys

ment on hi ha Can Comalada. No

bonic mosaic policromat de la Verge

potser els ha estranyat el nom de

sabem quina relacio hi podia haver, si

de la Merce. La casa no te la funcio de

"Poll", i es que per aquestes contrades

es que n'hi havia, amb els Polls i la

masia agrfcola dels antics Poll, tampoc

acostumaven a suprimir o canviar la

masia que en el segle XIX trobem al

es la residencia d'aquella passada bur-

lletra ella per la i: aixf de Granollers en

Hoc actual.

gesia que la va remodelar. Ara es un

deien Granoiers; de con ill, com"; de

D'aquesta construccio poc en resta,

restaurant.
Personalment recordo I'antic propieta-

deien Can Poi.

truir la bonica residencia de la qual

ri, el senyor Puig, del qual s'acaba de

Aquella torre amb els seus quatre

sobresurt una esvelta torre amb quatre

publicar la biografia; ell, cavallerosa-

rellotges, marcadors incansables de les

rellotges, cada un encarat als quatre

ment, pels volts de I'any 1955 va saber

hores, ha estat testimoni de canvis de

punts cardinals, i coronant la torre el

aconsellar-nos a un grup de joves, per

vida, de costums, de manera de ser o

que vol ser un cimbori, aeria construc

salvar-nos d'un lleig afer. Era tot un

de manera d'obrar. Tot el passat ja es

cio de ferro forjat rematada per un

senyor a qui agradava passejar-se per la

historia i el record d'aquella nissaga

penell, amb dues campanes, una que

seva finca o pels veTnats de Clara o de

secular dels Poll ens queda un xic difu-

toca les hores i I'altra els quarts, avi-

Pins cal^at amb espardenyes de vetes i

minat.

potser res ja que I'any 191 6 es va cons-

magall, magai, i, es clar, de Can Poll en

[,)<,,in,i prim ip.il de Li ni.isi.i (|iie des dels d.irrers ,in\s h,i est.il un ne^or i de esl.iunu
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1 0 anys

He la Marxa de les Fonts
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ritme de cadascu. Els caminants es tro-

^on les set del matf del diumenge 7 de

a cada font. Entre els comentaris dels

maig i a la plaga de Vendre s'hi han ins-

caminants, els mes repetits fan referenda

ben, en aquest tram, amb un petit grup

tal-lat dues taules per fer les darreres ins-

a la bellesa dels camins i la vegetacio en

de ciclistes que passen per camins plens

cripcions a la 10a Marxa de les Fonts

un indret tan proper a I'anar i venir dels

de pedres, als quals han de deixar passar

d'Argentona. Els mes matiners comen-

cotxes i la pressa del dia a dia. L'altre

per I'estretor dels camins. La calor es

cen a caminar mentre d'altres esperen

comentari obligat a I'arribar a cada deu

comenga a sentir i els assistents es refres-

coneguts, familiars i amics al punt de

es la quantitat d'aigua que hi raja

quen al control 3, que coincideix amb la

sortida per comengar I'excursio. Entre els

-"poqueta", "un filet", "Deu n'hi do"...

font d'en Quico, on tambe hi ha taron

participants hi ha molts argentonins,

Tot aixo fins arribar al primer control, on

ges. Des d'aquest punt fins a finalitzar

mataronins i veins d'altres municipis de

els organitzadors reparteixen magdale-

tota la marxa, es passa per algun punt

la comarca del Maresme. L'edat dels par

nes i sues de fruites.

amb mes dificultat. Un dels membres del
Grup de Muntanya d'Argentona i orga-

ticipants es molt variada ja que hi ha des
de gent gran -una dona de 79 anys- fins

Control 2. El recorregut fins al control 2

nitzador, Joan Pallas, explica que "en el

un nen de tres anys que fa la major part

te mes pujades i baixades, pero unes vis-

tram final hem posat alguna corda per-

del recorregut xino-xano i alguna estona

tes sobre el mar espectaculars, i tambe es

que hi havia un pendent una mica feixuc

a coll dels pares. Tambe hi ha pares que

pot albirar el castell de Burriac des de dos

per la gent mes gran". De totes maneres,

porten els seus fills en una mena de mot-

vessants. El bon temps acompanya la Jor

no s'ha produit cap incident i tots els ins-

xilla a I'esquena durant tot el recorregut,

nada, tot i que el sol no molesta gaire per-

crits han finalitzat la marxa amb la satis-

una dificultat afegida a aquesta marxa

que gran part del camf passa per corriols

faccio per part dels organitzadors. Una

popular apta per a tothom. Alguns dels

i zones ombrfvoles. La vegetacio de la

activitat consolidada en el calendari de

participants aprofiten per passejar els

zona, molt seca per les poques pluges

les marxes populars que es va fer per pri

seus gossos, que van amunt i avail gau-

d'aquesta primavera, es variada i es po-

mera vegada el 25 de maig del 1997.

dint de I'entorn natural.

den veure des de zones amb pins, alzines

Durant el transcurs d'aquests 10 anys ha

sureres, ginesta, falgueres, fins a indrets

patit algun canvi, com per exemple avan-

Control 1. Fins a la primera parada, els

rocosos o de saulo. En arribar al control

gar-la al calendari per evitar dies massa

participants passen per un munt de fonts

2, els organitzadors marquen el cartro de

calorosos, pero continua amb la filosofia

com la de les Sureres, la de I'Esquirol, la

participacio i ofereixen aigua i taronges

amb la qual va neixer: una marxa popu

del Ferro, la de la Puput... totes recupe-

-molt refrescants-, i carquinyolis.

lar i ludica que dona la possibilitat de
coneixer una part de I'entorn natural del

rades pel Grup de Fonts d'Argentona en
la decada dels noranta. El camf es forga

Control 3. Fins al control numero 3, els

Maresme i algunes de les fonts

facil i molts participants es fan fotografies

grups es van dispersant mes segons el

d'Argentona.

El 7 de maig es va celebrar la desena edicio de la Marxa de les Fonts amb un total de 1.055 caminants, un record de partici
pacio. El canvi de recorregut va ser la principal novetat de la Jornada, que va ser molt ben acollida per tots els participants.
La Jornada, que va transcorrer sense cap incident, va finalitzar amb una gran botifarrada al Centre Parroquial. Els organitza
dors, el Grup de Muntanya d'Argentona, es mostren satisfets de la trajectoria que ha fet la Marxa durant aquests 10 anys i asse-

guren moltes mes edicions.
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Una d
11 Futbol Club Argentona ha viscut una

molta tensio, el

temporada molt dura pel que fa als resul-

desconeixement

tats i ha baixat a Tercera Regional. De

dels jugadors per

totes maneres, el president del club,

part meva a I tre-

Antoni Rabassa, explica que "el balan^

ballar amb 40

es negatiu pero afrontem el futur amb
il-lusio i ganes, es un futur que passa per

persones noves
-els del primer

comptar nomes amb un primer equip,

equip i els del B-

deixant el senior masculf B, i per jugar

i el canvi en els

en el futur camp de gespa". Les obres de

habits i la meto-

la instal-lacio de la gespa artificial van

dologia d'entre-

comen^ar l'1 de juny passat i s'allarga-

naments". De ca-

ran durant tot I'estiu. L'entrenador per a

ra a I'any vinent,

la propera temporada continuara sent

la

David Romero, un home amb les idees
dares que exposa alguns dels motius

crear nomes un
primer equip amb el 90% de jugadors de

intencio es

que han suposat perdre la categoria,

la casa i la resta amb fitxatges nous que

baixos pero s'ha aconseguit crear un

com que "els refor^os que van venir no

encara estan ultimant.

equip compacte per I'any vinent que es

han sortit com esperavem, un inici

Pel que fa a les noies, han quedat sisenes

refor^ara amb vuit fitxatges nous".

dolent amb una revifalla a finals de la

en la Segona Divisio Femenina. L'en-

L'objectiu per I'any vinent tambe es crear

primera volta que no vam saber aprofitar,

trenadora, Imma Capdevila, explica que

una escola de base de nenes.

"ha estat una temporada amb molts alts i

i una de calenta
tl Club de Basquet Argentona
esta de celebracio ja que el primer
equip ha fet una temporada rodona. Els groc-i-negres han aconse
guit recuperar la categoria de
Primera Catalana, despres de perdre-la I'any passat. L'entrenador,
Esteve Vail major, fa un balang
positiu de la temporada pero de
totes maneres, diu, "hem estat
lluitant per quedar primers pero
perdre en la segona volta contra el
Vilassar de Mar ens va tocar la
moral". Els dos equips maresmencs pugen directament a
Primera Catalana, una competicio
molt igualada amb equips forts. El
vicepresident del Club de Basquet
Argentona, Andreu Arregui, expli
ca que "l'objectiu es mantenir-nos
a Primera Catalana", i Vallmajor afegeix

nals. D'altra banda, el pivot Sergi

que "no podem ser un equip ascensor,

Fernandez tambe sera baixa gran part de

marxa David Ferrer i s'incorpora Rafa

ens hem de fer un Hoc a Primera Cata

la temporada per una lesio al genoll.

Munoz per crear un equip mes jove i amb
probabilitats de pujar de categoria.

nou projecte amb el canvi d'entrenador:

lana i per aixo haurem d'estar molt atents

L'equip es refor^ara amb un nou base, un

perque es una categoria amb molt

aler anotador i un pivot.

D'altra banda, el senior masculf B estava

poques diferencies entre els equips". El

El primer equip de noies del CBA ha fet

fent les fases d'ascens a Segona Catalana

base Rafa Lobato sera baixa per a la pro

una molt bona temporada i ha aconseguit

en el moment de tancar la revista pero al

pera temporada ja que deixa el mon del

la quarta posicio. Pel que fa al projecte de

guanyar la primera ronda, tot indica que

basquet per motius laborals i professio

basquet femenf, el club ha comen^at un

tambe pujara de categoria.
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Numero \ \ en Assegurances d'Automobil
COTXE-MODEL

TERCERS POLISSA10 TOT RISC
sense franquicia

Renault Megane 1,6
16v Luxe Dynamique 3p

159€

192 €

351 €

Volkswagen Golf V 1,9
TDI Sportline 3p

166 €

200 €

370 €

Peugeot 307 1,6
16v^^S3p

159c

192€

351 €

Ford Focus CMAX 1,6
Trend 5p

159€

192€

351 €

Citroen C4 2,0
i Exclusive 5p

186€

224 €

420 €

Opel Corsa 1,2 16v
Essentia 3p

159€

189€

328 €

Audi A-4 1,9 TOI
130CV4p

196€

241 €

484 €

185€

228 €

440 €

BMW 318

4p

Exemple per a conductors mes grans de 31 anys i amb 10 anys d'antiguitat del carnet de condulr, amb
pagament semestral. Tarifes calculades a partir de 6 anys d'historial sense slnistralitat.
2% de descompte en la prima si opta pel pagament anual. Tel. 93.756.07.62.

TAMBE FINANCEM LA COMPRA DEL SEU VEHICLE AMB LA
MILLOR OFERTA: Quota per 6.010 euros: 100,79 € al mes.
Oficines a prop seu:
DELEGACIO A ARGENTONA
C/JoanXXIII,7, baixos - 08310 ARGENTONA
Tel. 93 756 07 62
JOAN VIDAL GARCIA AGENT D'ASSEGURANCES
Num. registre 2659

(g) MAPFRE
Numero Jb en Assegurances cfAutombbil
Adre9a electrbnica: Vidalgj@mapfre.com

Poden adre^ar les seves consultes a
info@escoda-codina.es

Acord de reforma laboral
El dia 5 de maig de 2006, el

supdsit oscil-lara entre els 500 i els 3.200 Euros per un

govern estatal tanca les ne-

periode de quatre anys segons el grup.

gociacions amb la patronal

CEOE i els sindicats CCOO i

Jin Cirlis Cillii
Sod Director

El text adopta mesures amb l'objectiu d'evitar

UGT en funcid de les quals

I'encadenament de contractes temporals. Aquesta

s'adopta un acord definitiu

preveu que en el suposit que el mateix treballadorr

sobre la reforma del mercat de

ocupi el mateix Hoc de treball amb mes de dos con^,

treball. Aquest darrer sera

tractes temporals, durant mes de 24 mesos en un

aprovat pel Consell de Ministres

periode de 30, aquest treballador es convertira en fix

mitjangant un Decret Llei per a

automaticament.

que entri en vigor l'1 de juliol i evitar la distorsid del
mercat laboral.

En el cas que un mateix Hoc de treball sigui cobert per
diferents treballadors temporals, I'ocupacio es convertira

L'objectiu principal d'aquest pacte es reduir la termpo-

en fixa, d'acord amb alld que es pacti al conveni

ralitat i avangar cap a I'estabilitat de I'ocupacid, tot

col-lectiu. Amb aquesta regulacio, es preten evitar que

complint amb els requisits presentats per sindicats i

els Hoes fixos siguin ocupats amb treballadors temporals.

patronal: aconseguir una millor estabilitat laboral i una
major flexibilitat.

Desapareixeran de I'Estatut de les Treballadors els
contractes d'insercid. Aixi mateix, s'eliminen els con

La reduccid de contractes temporals ja s'ha comengat

tractes per formacid dirigits a estrangers i a aquells

a detectar a causa de les sancions que la reforma

que no tenen experiencia laboral de mes de tres anys.

contempla. Els empresaris estan convertint en fixos

Tanmateix, es mantenen els contractes de relleu.

part dels seus treballadors temporals per por que
s'esdevingui I'eliminacid de les actuals bonificacions.

A mes, s'imposen series restriccions a I'us de les
contractes i sots-contractes, ates que augmenten els

Tot i aixd, la reforma preveu un periode de transicid

drets d'informacid dels sindicats respecte a les carac-

fins al 31 de desembre de 2006 a fi i efecte que aquestes

teristiques de la contracta i en relacid a la representacid

bonificacions no desapareguin. Per tant, estableix un

dels treballadors en les empreses mes petites que

pla contra la temporalitat que determina que tots els

participen a I'obra.

contractes temporals que s'hagin sotascrit o que es
pretenguin sotascriure abans de N de juny rebran una

En relacio a la reduccid de cotitzacions, destaca el mig

bonificacid de 800 Euros en les cotitzacions socials

punt per acomiadament per a tot tipus de contraetes

quan es converteixin en indefinits sempre que la trans-

indefinits i la reduccid de cotitzacions empresarials al-

formacid es realitzi abans del 31 de desembre de 2006.

Fons de Garantia Salarial (FOGASA) del 0,4 al 0,2 %.-

La duracid de I'ajuda es comptabilitza per un periode

Com a contrapartida, es milloren I'extensid del subsidi

de tres anys.

d'atur als majors de 45 anys i les prestacions del FOGASA.

Aixi mateix, es mante la regulacid de la contractacid

Aquesta reforma tambe preveu una regulacio de boni

indefinida. No s'amplien els grups d'aplicacid del con-

ficacions excepcionals en els contractes temporals

tracte de foment del contracte indefinit, nomes es preveu

sotascrits amb dones victimes de violdncia domestica,

I'aplicacid a menors de 30 anys, majors de 45 i a les

discapacitats o be amb exclosos socials. En tots tres

dones. Aquests col-lectius, que gaudeixen d'una indem-

supdsits, l'ajuda es mantindrd durant la vigencia del

nitzacid per acomiadament que es limita a 33 dies per

contracte.

any fins a un maxim de 24 mensualitats, mantindran les
seves condicions laborals sempre que el seu contracte

Per dltim, dir que aquesta reforma tambe preveu incre-

es converteixi en indefinit abans del 31 de desembre

mentar el numero d'lnspectors de Treball existent fins

de 2007. L'ajuda contemplada per la reforma en aquest

aleshores.
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