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Estigui tranquil amb el carnet per punts.
Ara des de 26,55 €/anuaIs, tindra

un subsidi mensual de 300€.

Vine, i pregunta'ns!

o

Demanar hora ens ajuda a oferir un millor servei

TENIM CURA DE LA SEVA FELICITAT

•H

SERVEIS VETERINARIS
D'ARGENTONA



Argimtona
Del 9 al 14 de juliol Argentona va omplir-se de
gimnastes d'arreu d'Europa que van participar en
['International Gymnastic Festival Argimtona 2006.
Els salts, les acrobacies i els exercicis per demostrar
flexibilitat, for^a i coordinacio es van poder veure
cada vespre a la pla^a Nova.

6. Festa Major 06

Del 3 al 6 d'agost Argentona celebra la Festa Major
de Sant Domingo amb propostes refrescants i
originals aixf com la 56a Fira Internacional de
Ceramica i Terrissa amb activitats paral-leles
de gran nivell. En aquest article es presenten totes
les activitats i propostes per la primera setmana
d'agost.

^ Connecta't

Tres alumnes de I'lES Argentona -la Clara Enriquez,
la Gloria Mufioz i I'Ariadna Jimenez- ban ensenyat
nocions basiques d'informatica a un grup
d'argentonins majors de 60 anys.

14* Carnet per punts

El cap de la Policia Local, Pere Anglada,
ens aproxima les novetats del nou sistema
del carnet per punts.

I 3 Donar a Hum

Rosa Molist es la tercera generacio d'una nissaga de
llevadores que ha portat al mon molts argentonins.
La seva avia, Rosa Font, va ser la primera llevadora
de la vila amb estudis.
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Feina feta i reptes per al futur

Ja fa mes de set anys que vaig ser escollit com a alcalde d'Argentona. Entre altres
coses aixo es un record: ha estat el mandat mes llarg a I'epoca democratica. Aixo vol
dir si mes no que, malgrat els entrebancs i problemes que sempre hi ha a la vida i
tambe a la polftica, hem tingut un perfode d'estabilitat polftica, amb un govern fort
i cohesionat que ha fet una molt important obra de govern.
Ha estat una satisfaccio i un honor poder treballar tot aquest temps, junt amb les
ciutadanes i els ciutadans d'Argentona, per a donar mes i millors serveis a les per
sones i millorar el poble. >bviament, hem fet algunes equivocacions o errades,
pero si posem a la balan^a I'obra de govern feta en aquest perfode, crec que el
balan^ es clarament positiu. S'han resolt definitivament alguns temes que venien de
molt lluny: la recuperacio de la Font Picant i el seu entorn per al poble, la rehabi-
litacio de la Sala -que ja s'esta acabant-, el poliesportiu, un nou Museu del Cantir
i la reforma de la Casa Gotica. S'han tirat endavant nous projectes basics per a un
poble millor: dues escoles bressol municipals i una nova escola d'lnfantil i Primaria,
la renovacio d'una gran part de I'enllumenat i de molts carrers de la vila, el nou
cementiri, noves dinamiques culturals i festives mes participatives, el camp de fut-
bol de gespa, la dinamitzacio del corner^ i la promocio de les activitats economi-
ques, a principis de setembre esta prevista I'aprovacio de la revisio del Pla general

d'ordenacio urbana, etc.
Tanmateix, la vida canvia i sempre hi ha nous reptes de futur per aconseguir, que
s'han d'afrontar -i aixf ho farem- amb ganes i il-lusio. Crec que alguns dels mes
importants de cara als propers anys son: mes i millors serveis per a (junt amb) la ciu-
tadania, la piscina coberta -en la qual ja estem avan^ant-, la millora del centre urba
relacionada amb el Pla de desenvolupament comercial de la vila, la construccio de
nous centres educatius de Primaria i Secundaria, la reconversio de la Riera en un

pare ludic i esportiu juntament amb els municipis veins, etc.

Antoni Soy, alcalde

Ha estat una satisfaccio i un honor

poder treballar tot aquest temps, junt

amb les ciutadanes i els ciutadans

d'Argentona, per a donar mes i millors

serveis a les persones i millorar el poble

Carta de I'alcalde

El programa de la Festa Major de Sant Domingo 2006 i el de la 56a Fira Intemacional

de Ceramica i Terrissa presenten moltes similituds amb I'estructura dels dos darrers
anys, quan es van produir canvis significatius. Des de I'organitzacio i des dels mit-
jans de comunicacio sempre destaquem les novetats, pero en aquesta editorial ens
agradaria fer una reconeixement a la continuitat i a la repeticio.

Sf que els canvis son importants perque generen expectativa, illusio i alegria, pero
tampoc cal abusar-ne perque aleshores creen desconcert. Per aquest motiu, es bo
repetir una mateixa estructura de Festa i Fira -que han funcionat anteriorment- per
que tant el vilata com el visitant puguin coneixer els esdeveniments clau d'aquestes
jornades de festa i xerinola. D'aquesta manera, tothom sap que la nit del 3 d'agost
es celebra el correfoc, la Nit Boja i que cal anar ben mudat interiorment pel Concurs
de Roba Interior. El mateix passa amb el recorregut de la Fira, on les parades dels
ceramistes i terrissaires es troben en un Hoc molt similar al de I'any passat. La caipi-
rinhada de la Garrinada, per no parlar dels foes d'artifici, de la ballada de sardanes
a la Font Picant o de la Gran Aixecada de Cantirs, son actes establerts en un mateix
dia des de fa anys, fet que provoca que el ciutada no hagi de mirar el programa
nomes que per consultar I'hora i per veure el disseny d'enguany.
Una continuitat que fan possible tot un equip huma i una comissio de festes que tre-
ballen des de fa mesos, i els darrers dies a tota maquina perque els argentonins, les

argentonines i els visitants puguin viure una Molt Bona Festa Major!!

Cada any diferentEditorial
Si que els canvis son importants perque

generen expectativa, illusio i alegria,

pero tampoc cal abusar-ne perque ales-

hores creen desconcert. Per aquest

motiu, es bo repetir una mateixa estruc-

tura de Festa i Fira

Q.
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NOTA COMCA
Per fer qualsevol suggeriment o

queixa us podeu adre^ar als dife-

rents membres de la Comissio de

Mitjans de Comunicacio Publics

d'Argentona (COMCA): Emili Amar-

gant, Joan Boba, David Carmona,

Maria J. Castillo, Lluis Garcia,

Miquel de Moragas, Josep Gubau o

Isabel Sunyer.

Bona Festa Major!!!

Els treballadors de Radio Argentona i de la revis-
ta municipal Cap de Creus volem desitjar una
bona Festa Major a tots els argentonins i argen-
tonines. Tambe us recordem que els dies 3 i 4
d'agost, Radio Argentona oferira una programa-
cio especial amb connexions en directe des dels
indrets del municipi on es realitzen les activitats
del programa.
Us esperem al 104.6 de la FM !!
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nitat nacional no tenen acces a l'escola i per tant
deixen de formar part del bagatge cultural de les
nostres generacions mes joves. El resultat es que
no hi ha oportunitat d'interes d'unes realitats, per
ells, inexistents. Els sfmbols i els costums son els
senyals mes fntims i directes d'aquesta realitat
nostra, no els cal altra accio que I'oportunitat
natural i d'igualtat d'altres coneixements. Per
aixo demanem publicament als organs adminis-
tradors de I'educacio i la cultura a la nostra vila:
Ajuntament, consells municipals d'educacio i
cultura, un espai entre les altres germanes del

saber.
VOLEM PEDAGOGIA DE LA CULTURA POPU

LAR A L'ESCOLA!
DEIXEU-LA-HI ENTRAR!

Consell d'Entitats Tradicionals:
Agrupament Sardanista, Colleccio de Puntes
^Amics de Concepcio More", Amics de la Vinya
i el Vi, Amics del Pubillatge d'Argentona, Amics
de les Tradicions, Amics del Tramvia, Colla de
Geganters i Grallers, Comissio de Sant Antoni
Abat "Tres Tombs", Comissio de I'Aplec de Sant
Jaume de Treia, Coral Cantir d'Or i I'Esbart
Dansaire, entre d'altres.

Volem pedagogia
de la cultura
popular a l'escola

Les entitats sotasignades, que tenim cura d'acti-
vitats d'ambit tradicional a la nostra vila, ens
hem aplegat per intercanviar opinions i fer I'a-
nalisi consequent de les experiencies del nostre

treball.
El punt convergent de la nostra inquietud ha
estat el reconeixement unanime de I'escassa par-
ticipacio activa de la majoria dels argentonins en
les activitats de fet tradicional i de costumari,
que ens son signe identitari de la nostra pobla-
cio. Pensem que a causa de la poca atencio que
dona als seus valors socioculturals la nostra rea-
litat social actual. Ens preocupa, sobretot, la
indiferencia que genera el desconeixement d'a-
quests valors populars entre els infants i el

jovent.
El sistema educatiu te, encara en el seu pla d'es-
tudi, una assignatura pendent: la Cultura
Popular, que no es resumeix en els fets puntuals
del Carnestoltes i la Castanyada. Les tradicions i
els costums populars propis de la nostra comu-

Patrulla escolar

Estimats amics i amigues,
Em queden molts records de tots vosaltres, uni-
cament amb la salutacio que em donaveu cada
dia durant aquests dos mesos, que no podre obli-
dar mai mes en la meva vida.
Per exemple em queda el record de la Neus, que
ens va dir a la seva mare i a mi la frase: "aquest
cotxe esta mal aparcat", o d'aquella joveneta que
va deixar la ma del seu pare per portar-me dos
caramels unicament perque li havia dit que esta-

va molt maca.
Per tot aixo, aquesta tarda (22 de juny) us dona-
re a tots un globus i caramels.
Jo, Antonio Cachinero, i els meus companys de
grup us volem desitjar que passeu les millors
vacances de la vostra vida i us volem agrair I'es-
calfor i el tracte huma que ens heu donat durant

aquest temps.
Estic molt agrait als nens i pares del collegi Les

Fonts.
Molts petons a tots i a totes i disculpeu les erra-

des que haguem pogut cometre.

Antonio Cachinero
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a la nit, a la plaga Nova. En el transcurs
del ball es proclamaran els nous hereu,
pubilla, pubilleta i hereuet d'Argentona
2006-2007. En aquesta Jornada no hi
poden faltar els foes d'artifici i la inaugu-
racio de la Garrinada 2006.
L'endema, el dissabte comen^a amb la
XXVII Cursa Popular d'Argentona amb 5
quildmetres de recorregut per la vila. La
ballada de sardanes, que en altres oca-
sions ha quedat passada per aigua, es
celebrara a la Font Picant amb la Cobla
Contemporania i esperem que amb bon
temps. El teatre arribara a la nit amb I'o-
bra Desbandada, de I'artista argentonf
Leandre Ribera. El diumenge 6 d'agost, la
Jornada comen^a altra vegada amb
esport, concretament amb la VIII Peda-
lada Popular. Al migdia Repicatronada i a
la tarda mes sardanes i espectacles infan-
tils. El Mag Lari sera I'encarregat d'actuar
a I'escola Bernat de Riudemeia, on es fara

un sopar popular. De forma paral-lela al
Centre Parroquial, rom cremat i havane-
res amb el grup Llops de Mar i nit de ball
amb I'Orquestra Cimarron.

Garrinada 2006. Els joves tambe organit-
zen la seva propia festa amb activitats
esportives i culturals amb la musica com
a protagonista. Els grups Ebri Night i
Berri Txarrak seran els encarregats d'ac
tuar en la primera nit de la Garrinada,

que te com a principal escenari els patis
de I'escola Bernat de Riudemeia. La Cia.
Xirriquiteula presentara I'espectacle Las
Perkus, en una edicio on el teatre i les

arts esceniques s'han potenciat. El con
curs de crits i la caipirinhada popular
s'han convertit en cites ineludibles d'a-
questa trobada de joves i no tan joves. La
nit despres de la beguda brasilera conti
nuara amb els concerts d'Aquarel-la do

SUR

on els homes i les dones mes forts i
valents intenten beure a galet de cantirs
de fins a 200 quilograms. A la tarda, la
Cobla la Principal de la Bisbal sera I'en-
carregada de posar la musica a la balla-
da de sardanes a la pla^a del Molf, al
concert de Festa Major a la tarda i al ball

el municipi de la pesta del s. XVII. Les
paraules de I'alcalde arribaran abans de
I'inici del curs electoral. De forma
paral-lela es celebra al carrer dels Rosers
la 16a Trobada de Puntaires, que cada
any fan anar els boixets mentre mossen
Marzo beneeix les aigues de la font. La
Jornada continuara amb la Gran Aixe-
cada de Cantirs a la pla^a de I'Esglesia,

La Festa Major 2006 comen^ara per ter-

cer any consecutiu amb la conversio del
carrer Gran en el Jardi de les Persones. La
regidora de Festes, Cristina Navarro,
explica que "enguany la novetat es que
els argentonins, a mes de cuidar la plan-
ta per despres posar-la en una gran jardi-
nera, tambe poden posar-hi poemes o
dites populars". Des del 18 de juliol pas-
sat, els ciutadans van poder anar a bus-
car, a I'antiga fabrica Velcro, clavells de
moro i petunies que el dia 3 es plantaran
al carrer Gran, tallat al transit durant els
dies de la Festa Major de Sant Domingo.
El primer dia, el 3 d'agost, es celebrara

una xeringada i a la tarda el nou Pare de
Can Barrau acollira I'espectacle infantil
El gegant sempre te gana, a carrec de
Biel Porcel. I els gegants de la vila se'n
van de gresca acompanyats del grup
Xarop de Canya, que faran una cercavila
des de I'Ajuntament fins al Centre
Parroquial. I a la nit, quan tots els nens
estiguin dormint, es I'hora de fer ballar i
correr els mes grans amb la Nit Boja. El
Correfoc amb els Diables d'Argentona
finalitzara a la pla^a Nova amb el ball a
carrec de I'Hotel Cochambre -guanya-
dor del primer ARC 2005 com a millor
grup de ball- i la Loca Hysteria. La nit
finalitzara amb el 3r Concurs de Roba
Interior i les matinades abans de la diada
de Sant Domingo, copatro de la vila.

4 d'agost. El gran dia de la Festa Major

sempre comen^a amb la Posta de Cantirs
al costat de la Font de Sant Domingo. El
mati continua amb la cercavila de
gegants, la concentracio dels Domingos
de la vila i amb I'Ofici Solemne a
I'Esglesia Parroquial on I'alcalde, Antoni

Soy, renovara el vot de poble a Sant
Domingo de Guzman per haver protegit

LAFE

Del 3 al 6 d'agost Argentona es converteix en el municipi del Maresme amb mes visites i aparicions als mitjans de comunica-

cio. I es que la vila celebra la Festa Major de Sant Domingo amb propostes refrescants i originals aixi com la 56a Fira

Internacional de Ceramica i Terrissa amb activitats paral leles de gran nivell. Una d'aquestes activitats es la 2a Mostra de

Cinema i Video sobre Ceramica, una certamen unic a I'Estat espanyol. Teatre, musica, esports, tradicions, ceramica i terrissa

en uns dies de calor que els argentonins aprofiten per trobar-se amb la familia i els amics.
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Cinema i Vfdeo sobre Ceramica, que es
celebra a Argentona amb la projeccio de
diferents vfdeos especialitzats al Centre
Rarroquial. Calvo explica que "la mostra
de cinema compta amb un programa
propi perque volem que es consolidi com
una oferta paral-lela a la Fira i qui sap si
a la llarga podria convertir-se en una acti-
vitat independent en una altra epoca de
I'any". D'altra banda, el responsable del
Museu i de la Fira destaca "la internacio-
nalitzacio de la Fira amb un 25% de par
ticipants estrangers, una gran oferta d'ac-
tivitats paralleles i el logo de I'artista Pere
Fradera es potencia com a imatge d'a-

questa trobada internacional".
Pel que fa a les exposicions, el Museu
del Cantir acollira una instal-lacio de
ceramica de Pere Noguera, que tre-
balla, partint del fang i I'argila, en la
creacio d'objectes impossibles. De
forma paral-lela, la Casa Gotica
mostrara ceramiques populars de
Tajueco i Castella-Lleo. Precisament
el cantir de la festa d'enguany es un
exemplar del petit poble de Tajueco,
situat a uns 50 quilometres al sud de
la capital, Soria. Aquest municipi
havia comptat, als anys trenta, fins a
seixanta obradors de terrissa pero
actualment nomes en queda un, el
de I'artesa Alfonso Almazan, autor

dels 5.500 cantirs real itzats per a
Argentona. Es tracta d'un cantir de

campanar que, com els de torre, son
cantirs simbolics que representen I'ele-
vacio a una dimensio superior. Aixo s'a-
consegueix sobreposant diverses nanses
sobre el cos globular del cantir. La
decoracio es ben simple: unes pinzella-
des en blanc simulant fulletes d'arbre i
vernfs aplicat directament sobre I'argila
vermella.

Programa
2a Mostra de

Cinema i Video
sobre Ceramica

Divendres 4 d'agost
16 h, Seleccio de Vfdeos de Pere
Noguera + Fang&Vfdeo, de Jordi

Navarro, Jordi Aliberas, Raul Sala i Eloi
Aymerich, + Minotaur-ex, de Bruno

Aveillan.

Dissabte 5 d'agost
16 h, Mar de fang, de Miquel Barcelo.

Diumenge 6 d'agost
16 h, Los alfareros de Fresno de

Cantespino, d'Eugenio Monesma,
+ Grand Feu en Puisaye,

une aventure en pays potier,
de Jacques Trefuel i

Daniel Henard.

Despres de les projeccions,
debat amb els autors.
I a les 18 h, repeticio
de la programacio.

de Riudemeia, on el recorregut es tanca
gairebe i els visitants poden tornar a
comen^ar. Un dels punts forts d'aquests
recorregut, que es va estrenar I'any pas-
sat, es que els visitants poden despres
quedar-se a la pla^a Nova, centre neural
gic de moltes de les activitats de la Festa
Major. El director del Museu, Oriol
Calvo, vol destacar les activitats pa-
ralleles a la Fira com la 2a Mostra de

Brasil, Gazpacho i Rauxa. Entre concert i
concert es faran diverses actuacions de
dansa. La darrera nit de la Garrinada i de
la Festa Major, el 6 d'agost, a I'escola
Bernat de Riudemeia actuaran Feliu
Ventura, Kativa, Gertrudis i Herois de la
Catalunya Interior.

Els tastets. Per segon any consecutiu,
pero el primer que consta en el progra-
ma de Festa Major, el Servei de
Promocio Economica de I'Ajuntament
d'Argentona (SEMPRE) en collaboracio
amb la Unio de Botiguers (UBA) ha
organitzat el Tastargentona. Es tracta
d'una iniciativa on diferents establiment
de la vila ofereixen degustacions per-
que tothom pugui tastar els seus pro-
ductes,  que van des  d'embotits,
coques, gelats o rotllets farcits, entre
d'altres. La UBA t^mbe ha fet possible
que el trenet tomi a circular per con-
nectar tots els escenaris de la festa.
Amb sortida a la crui'lla del carrer
Dr. Farrero amb Puig i Cadafalch,
tindra una freqiiencia de 30 minuts
de10ha14h ide17ha21 h.

La Fira mes internacional i cinema-
tografica. Un total de 83 terrissaires

es reuniran els dies 4, 5 i 6 d'agost
a Is carrers del centre d'Argentona en
la 56a edicio de la Fira Internacional
de Ceramica i Terrissa. La majoria de
les parades son de ceramistes i terrissai
res Catalans i espanyols pero tambe hi
son presents els paisos  de Fran^a,
Portugal, Belgica, Algeria, Tunfsia, Russia,
Grecia i Serbia. El recorregut es el mateix
que I'any passat amb I'inici al carrer Gran
pujant per la pla^a de Vendre, el carrer
Torras i Bages, la pla^a de I'Esglesia, el
carrer Llado i finalitzant al carrer Bernat
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20,76 %
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46,22

53,78

255 vots en

Abstencio:

Participacio:73,90 %
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a aquest percentatge del sf ens afecta
basicament a tots perque d'aquesta
manera, d'una vegada per sempre, s'a-
caba el tema de les discussions que hi

ha hagut durant tot aquest temps. Ha
quedat clar que Catalunya ha volgut un
nou Estatut". El president de la seccio
local d'Esquerra Republicana, Tomas
Velasco, va dir que "ha guanyat el sf i
tenim un nou Estatut que ens sembla
insuficient, pero crec que hem de tre-
ballar amb aquest Estatut", i afegeix
que "tots els partits polftics hem de fer

autocrftica constructiva per veure on
ens ha portat aquesta situacio amb una
gran abstencio, crec que la gent esta
cansada, s'ha de tornar a la normalitat i
a la calma". Per la seva banda, el por
taveu del Partit Popular, Fede Ureha, va
assegurar que "de tots es sabut que el
nou Estatut ha creat una paralisi institu-
cional i tot per veure que 2 de cada 3
Catalans no han donat suport a aquest
estatut", i va afegir: "creiem que ha
estat un fracas polftic per veure que la
talla dels nostres polftics esta sota
mfnims".

1.119 vots positius, 258 de negatius i
77 en blanc.

Les valoracions. Els representants locals
dels principals partits polftics implicats
en la campanya del referendum del nou
Estatut han valorat els resultats i les
dades de participacio. La portaveu del
Partit dels Socialistes, Montse Brugal, va
dir: "estem contents perque la gent ha
manifestat que vol el nou Estatut, pero
crec que tots els partits polftics hem de
fer una reflexio i una autocrftica entorn
de la baixa participacio". Un dels mem-
bres d'lniciativa per Catalunya-Verds,
Margarida Colomer, tambe va dir que
"en primer Hoc ha guanyat el sf i tenim
I'Estatut, pero s'ha de fer una reflexio
entorn de I'abstencio, que en gran part
es perque la majoria dels partits han uti-
litzat aquest proces com una campanya
electoral, mentre que a Iniciativa s'ha
cregut que el que s'estava fent era un
document per a tot Catalunya". El presi
dent de la Federacio de Convergencia i
Unio, Francesc Espadero, va dir que
"ha estat un gran exit, realment arribar

La resposta dels argentonins al referen

dum sobre I'Estatut del 18 de juny va ser
positiva. Un 73,90% dels votants van dir
que sf, mentre que un 20,76% dels que
van exercir el seu dret al vot van dir que
no. Tambe es van registrar 255 vots en
blanc. La participacio va ser lleugera-
ment mes alta que la mitjana catalana
amb un 53,78%, xifra que representa
que 4.592 vilatans dels 8.613 possibles
van anar a les urnes.
Per sectors, els resultats han estat for^a
similars segons les meses electorals. Pel
que fa a la participacio, el col-legi
Bernat de Riudemeia va registrar la
xifra mes elevada amb un 57,7%, men
tre que a Sant Miquel del Cros es on
menys ciutadans van votar, nomes el
45%. A I'Ajuntament es van registrar
961 paperetes positives, 270 de negati
ves i 73 en blanc. Al col-legi Bernat de
Riudemeia es van comptar 1.063 vots
positius, 281 de negatius i 77 en blanc.
Al CEIP Sant Miquel del Cros, 286 per-
sones van votar afirmativament, 99
negativament i 28 en blanc. Per ultim, a
I'edifici de la Velcro es van recaptar
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Tres alumnes de TIES Argentona -la Clara Enrfquez^ la Gloria Muhoz i I'Ariadna Jimenez- han ensenyat nocions basiques d'in

formatica a un grup d'argentonins majors de 60 anys. Aquestes classes, amb el nom ^Connecta't i suma formacio a la teva expe

riencia", s'engloben en el Projecte educatiu d'Argentona (PedA) i en les practiques en empreses que poden fer els alumnes de

batxillerat. Des del 4 fins al 14 de juliol, les tres professores han explicat els aspectes basics del processador de text Word i de

la navegacio per Internet a uns alumnes amb moltes ganes d'aprendre.
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quedo I'ultim". En Francesc Vigata,
que esta jubilat, explica que a les tar-
des escriu contes per la canalla i que
ara "al matf els intento passar a I'ordi
nador pero encara vaig molt lent, ara

mateix estic escrivint un conte que es
diu El nen i els monos del circ". La
Pepi Vila, que tambe ha comengat amb
la informatica grades al projecte
"Connecta't", comenta: "ho trobo molt
interessant, es qiiestio d'entendre-ho i
fer practiques, ara tot just porto dos
dies". Per aprendre el metode mes uti-
litzat pels alumnes es practicar i pre-
guntar, pero una de les alumnes, la
Rosa Molist, explica: "jo m'he fet una
xuleta amb les tecles dels accents i sig-
nes de puntuacio perque no els troba-

va mai".
El 14 de juliol va ser el darrer dia de
classe i va ser el moment de fer un petit
esmorzar entre tots. La majoria dels
alumnes han trobat interessant I'expe-
riencia formativa i els agradaria que en

el futur poguessin continuar navegant

per Internet i aprenent mes aspectes
informatics.

Les classes. La teorica i la practica s'han
combinat en les sessions que s'han fet a
les aules d'informatica de TIES cada
rnatf, de les 10 fins a les 12.30 h, del 4
al 14 de juliol. Una altra de les profes
sores, la Clara Enrfquez, explica que
"s'han fet dos grups segons el nivell, hi
ha un grup que fa el primer contacte
amb I'ordinador i I'altre que ja te ordi-
nador a casa pero vol saber navegar per
Internet". Els alumnes, siguin del grup
que siguin, "s'esforcen molt i sembla
que els hi agrada", comenta I'altra pro
fessora, la Gloria Muhoz.
Un dels alumnes que ja tenia nocions
basiques es en Josep Zapata, de 65
anys, que troba "la iniciativa molt inte-
ressant, jo en tenia nocions pero em fal-
tava practicar i aquf em va molt be per
que a la que em surt un dubte, les
professores me'I resolen i avango molt
mes que a casa". Un dels alumnes que
toca per primera vegada un ordinador
es en Francesc Vigata, de 69 anys. En
Francesc troba molt engrescador apren-
dre informatica i diu: "el temps em
passa volant, ho trobo curt i sempre em

Etapa de preparacio. Des del 26 fins al
30 de juny, les tres professores van rebre
consells pedagogics de les dues respon-
sables del projecte: per una banda de
I'Anna Sanchez, tecnica d'Educacio de
I'Ajuntament i responsable d'algunes de
les accions del Projecte educatiu d'Ar
gentona, i per altra banda de la profes-
sora de I'lES i coordinadora de les prac

tiques en empreses, Nuria Roure.
Durant aquesta setmana, les tres noies
van preparar les sessions didactiques
amb diferents fitxes. La primera de totes:
les parts de I'ordinador i els passos
basics per engegar-lo i apagar-lo. De
totes mane res, tot i que les professores
van preparar la majoria de les sessions
formatives, van modificar les explica-
cions sobre la marxa i segons les
demandes dels alumnes. En aquest sen-
tit, la professora Ariadna Jimenez expli-
ca: "els primers dies vam comengar a
pintar perque aprenguessin a fer servir
el ratoli, pero de seguida ens van dir
que volien saber escriure un text i per
aixo vam canviar per ensenyar-los les
nocions basiques del Word".

Classes d'informatica
intergeneracionals

La Clara Enrfquez, la Gloria Muhoz i

I'Ariadna Jimenez, d'entre 16 i 17 anys,
son les professores del "Connecta't", una
iniciativa que s'engloba dins del Projecte
educatiu d'Argentona i que a elles els
serveix com a experiencia en el marc de
les practiques en empreses. Els alumnes,
amb una mitjana d'edat qucronda els 65
anys, son: Pepi Vila, Joan Abril, Francesc
Vigata, Nieves Reyes, Merce Llado, Josep
Zapata, Consuelo Raima, Carmen Cano,
Rosa Molist, Maria LluTsa Gamarra i
Antonio Cachinero.



6. Al retar-se les dents, les mans o
afaitar-se, no es necessari tenir I'aixe
ta oberta tota la estona.

Rentat del cotxe:
1. S'estalvia aigua rentant el cotxe en

una estacio d'autorrentat. Si tens que
rentar-lo tu, no facis servir la manega
d'aigua, millor amb una galleda i una

esponja.

Al jardi i amb les plantes:

1.Rega a la matinada o a la nit, donat
que I'evaporacio de I'aigua es menor,
i no reguis els dies de vent fort donat
que I'aigua es dispersa
2.Al jardf instal-la el reg per degoteig,
donat que gastaras molta menys aigua

senta entre el 60 i el 70% del consum
total d'una casa.
2.Podem estalviar un 40% de I'aigua
instal-lant un senziil dispositiu econo-
mitzador a les aixetes de la dutxa que
es diuen airejadors.
3.Si tens que instal-lar valvuleria nova,
es millor escollir aixetes monomando,
termostatiques amb temporitzador o

electroniques.
4.Si tens una cisterna de sanitari anti-
ga i no preveus canviar, es pot reduir el
consum d'aigua col-locant a I'interior
de la cisterna una ampolla plena d'ai
gua de 1,5 o 2 litres d'aigua.
5.Mentre t'ensabones a la dutxa o al
lavabo, procura mantenir I'aixeta tan-
cada.

A la cuina:
1.Els electrodomestics  consumeixen
aproximadament el 20% de I'aigua d'una
casa. Fes servir el rentaplats i la rentadora
semple plens. Estalviaras aigua i energia.
2.Quan escullis un rentavaixelles o una
rentadora fixat en els consums, que gastin

poca aigua, poca energia i que el nivell
sonor sigui baix.
3.Si fregues la vaixella a ma, obre I'aixe-

ta unicament per esbandir.
4.Sabies que una rentadora normal gasta
90 litres per rentat? En canvi una rentado
ra eficient (tipus A) gasta com a maxim 65
litres.

En el bany:
1. Sabies que I'aigua gastada al bany repre-

Consells per estalviar aigua

•Recorreu a algun tipus de climatitza-
cio (ventiladors, aire condicionat) per
refrescar I'ambient. Si no teniu aire
condicionat, mireu de passar com a
mfnim dues hores al dia en Noes clima-
titzats (centres comercials, cinemes...).
•Preneu dutxes fresques d'una mane-
ra frequent.

Al carrer, eviteu el sol directe:
•Porteu una gorra o un barret.
•Utilitzeu roba lleugera (com la de
coto), de colors clars i que no sigui
ajustada.
•Procureu caminar per I'ombra, estar
sota un para-sol quan sigueu a la plat-
ja i descanseu en I Iocs frescos del

carrer o en espais tancats que estiguin
climatitzats.
•Porteu aigua i beveu-ne sovint.
•Mulleu-vos una mica la cara i, fins i
tot, la roba.
•Vigileu en els trajectes amb cotxe
durant les hores de mes sol i no hi
deixeu els infants amb les finestres
tancades.

Limiteu I'activitat ffsica a les hores
de mes calor

•Eviteu sortir a les hores del migdia,
que es quan fa mes calor.
•ReduYu les activitats intenses.

•Persones que realitzen un activitat
ffsica important.
•Nadons.
•Persones amb hipertensio arterial,
diabetis, malalties cardiorespiratories,
hepatiques,  Parkinson, Alzheimer,
obesitat o d'altres de croniques.
•Persones que prenen una medicacio
especial com tranquil-litzants, antide-
pressius, psicotrops o diuretics.

Protegiu-vos del sol i la calor
A casa, controleu la temperatura:

•Durant les hores de sol, tanqueu les
persianes de les finestres on toca.
•Obriu les finestres de casa durant la
nit, per refrescar-la.
•Estigueu-vos a les estances mes fres-

ques.

•Gent mes gran de 75 anys.
•Persones amb discapacitats ffsiques
o psfquiques i limitacions de mobilitat

o autocura.

nes:

Consells per prevenir els
efectes de I'onada de calor
sobre la salut

Les temperatures molt extremes i I'exces
de calor produeixen una perdua de
Ifquids i de sals minerals com clor, potas-
si o sodi que son necessaris per a I'orga-
nisme. Aquest fet pot agreujar una malal-
tia cronica o provocar deshidratacio i
esgotament. Si I'exposicio a temperatures
tan elevades es perllonga, es pot patir un
cop de calor, que es una situacio que pot
acabar sent greu.
Hi ha alguns sfmptomes que ens poden
alertar que algu esta patint un cop de
calor: temperatura molt alta, mal de
cap, nausees, set intensa, convulsions,
somnolencia o perdua del coneixement.
Davant d'aquests sfmptomes, traslladeu
la persona a un indret mes fresc, doneu-
li aigua, mulleu-la i venteu-la. Presteu
atencio a aquests consells, sobretot si
esteu entre aquests collectius o sou
familiars o coneguts d'aquestes perso-

Fregant els 40

10

en
CD

• ^-^

4^

O
c



i

CD
"D

en
CD
en
O
U

Mil^
; i a j

Ll primer cap de setmana de juny es va

celebrar la XV Diada de la Flor amb les
tradicionals catifes en alguns carrers de
la vila. Enguany els organitzadors, I'As-
sociacio Amies de les Tradicions, van
tenir mes problemes que mai per trobar
flors ja que la forta calor del mes de maig
en va provocar I'escassetat. De totes
maneres, la diada de Corpus es va cele
brar igualment. El carrer Sant Julia va
engalanar-se amb dos motius d'actuali-
tat: el Futbol Club Barcelona amb les
figures de Ronaldinho, Eto'o i Puyol i un
homenatge al 75e aniversari de la pro-
clamacio de la Republica. El carrer
Angel Guimera es va omplir de papallo-
nes, els patis del Centre Parroquial tambe
es van engalanar aixi com el carrer
Colom i el carrer Sant Isidre. El carrer
Industria va ser I'escenari per una catifa
amb motius infantils com la figura de
Bambi. Aquests van ser alguns dels
indrets que es van engalanar amb flors
de tots els colors en una diada que
tambe va acollir una exposicio floral d'i-
kebanes, al Salo de Pedra.

Les catifes

Nou enllumenat
L Ajuntament d'Argentona aposta per

renovar I'enllumenat public d'una des-
ena de carrers del nucli urba. Les obres,
que van comen^ar la primera setmana
de juny, permetran canviar tot el quadre
luminic dels carrers Josep Soler, Sant
Isidre, passatge Tuhi, Llado, Sant Do
mingo i Santa Sofia, Dolors Monserda i
Colom. L'actuacio la realitza I'empresa
Boquet i te un cost de 188.000 euros.
L'estructura que s'instal-lara sera engan-
xada a la paret o de columna amb els
Hums de sodi. Es preveu que les millo-
res es realitzin durant tres mesos.

Conferencia de
Josep Maria Sole
i Sabate
tl catedratic d'Historia Contemporania

de la Universitat Autonoma de Bar
celona, Josep Maria Sole i Sabate, va fer
una conferencia el 6 de juny sobre els
anys de la Republica, la Guerra Civil, el
franquisme i la transicio. Segons Sole i
Sabate, els historiadors son els garants
d'una visio correcta de la historia ja que
la memoria historica no es pot convertir
en una pilota de ping-pong. L'acte va ser
organitzat pel grup Societat Civil d'Ar

gentona.

Nou local per
a les puntaires
La Col-leccio de Puntes "Amies de

Concepcio More" va estrenar nou local.
Les puntaires han deixat els baixos que
tenien al carrer Llado i s'han traslladat al
carrer Torras i Bages. El local albergara
les puntes que al llarg dels anys han rea-
litzat les puntaires d'Argentona. Es tracta
d'un petit museu segons la presidenta de
I'entitat, PepiVila. L'entitat Col-leccio de
Puntes "Amies de Concepcio More"
aplega 90 puntaires i 170 socis.

Aigues d'Argentona, S.A.

3. Utilitza plantes autoctones, necessi-

ten menys aigua i resisteixen mes

En general:
1.Revisa les fuites i arregla-les amb la
maxima celeritat. Una gota per segon,
suposa entre 20 i 40 litres per dia d'ai-
gua llen^ada.
2.L'inodor no es una galleda de les
escombraries ni una paperera.
3.No tiris olis, grasses o dissolvents, ni
productes toxics pels desguassos d'ai-

giies.
4.Fes servir detergents sense fosfats i
no facis abus dels productes de neteja.

Beveu for^a i vigileu I'alimentacio
•Beveu aigua i sues de fruita tant

com pugueu, fins i tot, sense tenir set.
•No prengueu begudes alcoholiques.
•Eviteu els menjars molt calents i els
que aporten moltes calories.

Informeu-vos be
•Informeu-vos dels horaris dels cen
tres d'atencio primaria que teniu mes
a prop, tant del vostre municipi com
del Hoc on aneu de vacances.
•902 111 444. Recordeu aquest
numero de Sanitat Respon, que us pot
atendre diariament,  durant les 24
hores. Allf us indicaran els centres
sanitaris oberts i us poden donar con-
sells de salut.
•Recordeu que a les oficines de far-
macia podeu obtenir informacio so-
bre com es poden evitar els proble-
mes causats per la calor.
•Seguiu les prediccions meteorologi-
ques que us puguin anticipar els dies
mes calorosos.
•Acudiu amb antelacio als professio
nals sanitaris i socials per prevenir els
possibles problemes per a la vostra
salut

Generalitat de Catalunya
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Sortida a Sitges
L/n grup de gent gran d'Argentona va

marxar el 13 de juny a Sitges en una
excursio que s'engloba dins del progra-
ma "Si sortim millorem" de la Regidoria
de Serveis Socials. Un grup de vuit per-

sones, acompanyats per voluntaris de la
Creu Roja i responsables de la Regidoria,
van passejar per Sitges i van dinar ple-
gats. L'objectiu d'aquestes sortides, que
es celebren dos cops I'any, es que gent
que per diferents circumstancies no sur-
ten gaire de casa, puguin passar un dia
en un indret interessant per trencar la

seva rutina i puguin coneixer altra gent.

Hegemonia
argentonina en
auale

LJos argentonins van proclamar-se

campions, en les seves categories, del 7e
campionat d'auale que es va celebrar el
10 de juny a Barcelona. L'auale es un joe
d'origen africa on I'estrategia i I'enginy
dels participants es la clau per guanyar.
Xavier Noe va ser el primer classificat de
la categoria adulta i properament viatja-
ra a Sufssa, amb totes les despeses paga-
des, per disputar un altre campionat. En
la categoria de primaria, el guanyador va
ser I'argentonf Nil Gavin.

els bases David Navarro i Gerard Farre,

I'aler Pepe Perez i el pivot Xavier
Rovira, mes conegut com a Koko. El
jugador del senior B Jordi Tomas tambe

pujara al primer equip.

Festa final
temporada CBA
Ll Club Basquet Argentona va celebrar

la finalitzacio de la temporada 2005-
2006 amb una Jornada festiva el 18 de
juny. A primera hora del matf, jugadors,
jugadores i familiars van poder divertir-
se jugant a basquet i altres joes espor-
tius. Despres de suar una mica la sama-
rreta es va fer una gran botifarrada on es
va poder parlar de les novetats de cara a
la nova temporada. Entorn d'una gran
taula, es van comentar, entre d'altres, els
nous fitxatges pel senior masculf com

Quim Vila a
Ventdelpla
i'

L actor argentonf Quim Vila es un dels
nous personatges de Ventdelpla, la serie
deTelevisio de Catalunya que s'emet els
dilluns i els dimarts al vespre. El jove
vilata s'ha introduTt a la trama com a fill
d'en Gustau amb un registre diferent als
que anteriorment havia fet en altres
series de gran exit com Medico de fami-
lia o Los Serrano.

Una selectivitat
fluixeta
Lls resultats finals de la selectivitat han

deixat un regust agredol^ entre els alum-

nes argentonins que es van presentar a
les proves d'acces a la Universitat. Dels
39 alumnes que van fer els examens, 29
han aprovat, mentre que la resta ho hau-
ran d'intentar al mes de setembre. Tot i
que hi ha dos alumnes que superen el 9
de mitjana, des de I'lES el coordinador
de batxi Herat, Pere Bartres, comenta que
les notes han baixat respecte d'altres

anys.

La seguretat
a Argentona
La Policia Local d'Argentona ha intensi-

ficat la vigilancia a les urbanitzacions i als
polfgons industrials com a mesura de pre-
vencio davant I'onada de robatoris que ha
patit Catalunya. De totes maneres, el cap
del cos de seguretat municipal, Pere
Anglada, assegura que a Argentona el
nombre de delictes a domicilis es mante
dins la mitjana habitual. En I'altra cara de
la moneda, s'ha registrat un increment en
els furts a polfgons industrials com els de

Can Negoci o Les Ginesteres.

La piscina va obrir
despres de millores
La piscina municipal va obrir les seves

portes el 17 de juny despres d'unes
millores funcionals i d'aspecte. En con-
cret es va canviar el paviment de la pis
cina grossa per un d'antilliscant, el
mateix que es va posar I'any passat a la
piscina dels petits. Els banes que hi havia
es van substituir per uns de mes moderns
i s'ha pintat I'edifici. La zona dels vesti-
dors tambe es va canviar per fer-la mes
confortable als usuaris de la piscina. La
piscina estara oberta fins al dilluns 11 de
setembre, des de les 10 del matf i fins a
les 8 del vespre.
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Enderroquen la
fa^ana d'una masia
del segle XVII
La Plataforma en Defensa del Centre

Historic ha denunciat al Jutjat de Mataro
i a la Direccio General de Patrimoni de
la Generalitat I'enderroc de la fagana
d'una masia del carrerTorras i Bages, just
darrere de la casa de Puig i Cadafalch
d'Argentona. Per la seva banda, I'Ajun
tament ha obert una investigacio per
coneixer-ne les causes. El president de la
Plataforma en Defensa del Centre His
toric, Xavier Collet, explica que a la casa
es feien obres pero que tot semblava que
la fagana s'estava reservant perque es del
s. XVII. La sorpresa dels veins va arribar
el dijous dia 6 de juliol quan van veure
que els operaris embolcallaven tota la
fagana amb unes teles per treballar sense
que ningu els veies. Els veins van alertar
la Policia Local, I'Ajuntament aixi com la
mateixa Plataforma. Des de la Platafor
ma es fan creus que una cosa aixi pugui
haver passat i demanen responsables.
Per la seva banda, la regidora d'Obres
Privades de I'Ajuntament d'Argentona,
Montse Brugal, explica que per ells
tambe va ser una sorpresa perque el suc-
ces amb la fagana va passar durant el
cap de setmana. L'Ajuntament ha posat
en marxa el proces d'investigacio i d'ins-
peccio d'aquest enderroc que hauria fet
malbe una fagana del segle XVII amb
una porta dovellada i dues finestres de
gran valor. L'Ajuntament ha visitat I'obra
amb membres del Centre d'Estudis Ar-
gentonins i han constatat, efectivament,
que el mal ja s'ha fet. De totes maneres,
les pedres de la porta dovellada i de les
finestres s'han guardat i es podrien tornar
a posar al mateix Hoc. La masia es troba
a I carrer Torras i Bages, cantonada amb
el carrer Dolors Monserda en I'ambit de
proteccio de la casa Puig i Cadafalch.

Mes de 50 donants
tl Bane de Sang va poder recollir mes

d'una cinquantena de donacions en la
seva visita a la vila, el 19 de juny. La
promotora de la zona del Maresme del
Bane de Sang, Sflvia Delgado, va expli
car que Argentona es un dels municipis
amb mes donants de la comarca.
L'epoca d'estiu es quan baixen mes els
estocs de sang i dels seus components
per I'augment del nombre d'accidents.

Lluita contra
el cancer

L Associacio Espanyola Contra el

Cancer va recollir diners a la vila durant
el cap de setmana del 10 i 11 de juliol.
A banda de les tradicionals guardioles,
tambe es van vendre plantes. El grup
teatral EPMA va presentar I'obra E/ rin-
con de los suerios al Centre P^rroquial,
on cada espectador va col-laborar amb
6 euros. En total es van recaptar 3.800
euros a la vila.

Congres Nacional
de la Gent Gran

/Argentona va ser la seu el 22 de juny
d'un acte de preparacio per al 5e
Congres Nacional de la Gent Gran de
Catalunya, que es fara el proper mes
d'octubre a Barcelona. Representants del
Maresme, del Valles Occidental i del
Valles Oriental s'han reunit a can Baladia
per consensuar els temes que es tractaran
en el futur congres. Un membre de I'exe-
cutiva del Consell de la Gent Gran,
Amalia Coma, va explicar que s'han de
plantejar els drets i deures de la gent gran
de la nostra societat. D'altra banda, va
afegir que "s'ha de lluitar per aconseguir
millores tenint en compte que una de
cada tres persones amb dret a vot es
major de 60 anys". Unes 150 persones
de les tres comarques veines van partici-
par en aquesta Jornada que va posar els
eixos basics per al 5e Congres Nacional
de la Gent Gran del proper octubre.

25a Festa de Mada
tl barri de Mada va celebrar la seva

festa durant el cap de setmana del 9, 10
i 11 de juliol. El tret de sortida, el diven
dres, va anar a carrec del grup d'havane-
res Les Veus dels Pescadors. L'endema,
es van fer diversos tallers on van partici-
par els joves i nens del barri. A la tarda
va actuar el grup de pallassos _ de 15,
que va oferir un espectacle per a tota la
famflia. A la nit sopar de gala i ball amb
el grup Orquestra Casino. El diumenge
va ser I'ultim dia de les festes, quan es
van combinar les activitats esportives
amb una arrossada popular que va posar
el punt i final al 25e aniversari d'aques-
ta festa.

El defensor del vilata
bl defensor del vilata d'Argentona,

Ferran Merino, va intervenir en 36
actuacions, 25 de les quals eren quei-
xes, 8 demandes d'informacio i 3 d'ofi-
ci. Del total de les 36 actuacions, 31
han estat resoltes mentre que 5 encara
es troben en tramit. Ferran Merino,
defensor del vilata des de I'any 2002,
quan es va implantar aquest servei a
Argentona, va exposar les dades del
2005 el passat divendres dia 7 en el pie
municipal. Tot i la tasca realitzada,
Merino va insistir en el fet que cal donar

a coneixer mes aquest servei ja que
"nomes entre el 15% i el 20% de la
poblacio coneix el defensor del vilata".
Per millorar el servei de defensa al ciu-
tada caldria, segons Merino, disposar
d'un auxiliar expert en administracio
local i d'unes hores de treball retribui-
des. Durant I'exposicio de la tasca rea
litzada durant el 2005, Ferran Merino va
aprofitar per donar el toe d'alerta a
alguns departaments de I'Ajuntament
que no li faciliten lafeina.Tot i les millo-
res que encara s'han d'implantar, durant
el 2005 s'ha instal-lat un sistema infor-
matic per fer el seguiment dels tramits,
s'ha dotat I'oficina de tot el material
necessari i s'ha instal-lat un cartell a
I'Ajuntament Veil amb I'horari d'atencio
al ciutada.

CDCOSES DE LA VILA



El permis per punts
del marques
d'Evremonde

A la coneguda novel-la de Charles Dickens,
Histdria de dos ciutats, ambientada en els
dies de la Revolucio Francesa de 1789, es
descriu un accident de transit protagonitzat
pel marques d'Evremonde i que relaciona
moltes de les questions que continuen d'ac-
tualitat avui: I'exces de velocitat, els acci
dents i molt especialment el comportament
dels automobilistes irresponsables.
Cada setmana moren a Catalunya 11 perso-
nes i altres tantes resulten ferides de gravetat

j com a conseqiiencia d'un accident de tran-
, sit. Un degoteig constant de morts i ferits de
^ vides esquingades.

El dissabte, 1 de juliol es va posar en fun-
cionament el nou permfs per punts, un sis-

•tema que vincula I'us responsable de I'au-
\  tomdbil a la capacitat per conduir-lo. En el

marc de les nostres competencies en tran
sit, els ajuntaments hi tindrem un paper

I molt actiu, en haurem d'encarregar de la
retirada de punts que siguin atribui'des a

•infraccions urbanes. Aquests dies, des de la
Policia Local treballem per preparar els
programes informatics que ens hauran de
permetre fer-la efectiva. La posada en fun-
cionament d'aquest nou sistema implica,
tambe modificacions en I'operativa poli-
cial, en el moment de la denuncia de les
infraccions per part del agents de I'autori-
tat. Es considera convenient que la persona
denunciada conegui  des  del  primer
moment (notificacio de la denuncia) les
conseqiiencies de la seva conducta en rela-
cio amb el manteniment del seu credit de
punts, a banda de la inclusio d'aquesta

^ informacio en la resta de notificacions del
procediment sancionador.

Aquest es un projecte que ens implica a
tots, a I'administracio per impulsar i fer

operativa aquesta nova I lei, els conductors
per reflexionar sobre les consequencies de

I la manca de respecta a la norma i a les vic-
}- times de comportaments irresponsables

perque siguin valentes i els denunciTn. Cal
; que tots hi avoquem esforgos ates que els
•resultats es compten en vides.

\El Cap de la Policia Local
Pere Anglada i Canal

-utilitzar el mobil
-exces de velocitat entre 30 i 40 km/h

4 punts menys:
-incomplir les normes generals d'avan-

gament
-avangament perillos a ciclistes
-ignorar els senyals dels agents
-superar la taxa d'alcoholemia
-marxa enrere en vies rapides
-exces d'ocupants
-Hangar objectes que puguin produir

incendis o accidents
-exces de velocitat en mes de 40 km/h

6 punts menys:
-conduccio temeraria
-negar-se a proves obligatories
-exces de velocitat en mes de 50% del

permes

Cada conductor disposa de 12 punts
Els principiants, amb menys de 3 anys
d'experiencia, disposa de 8 punts
L'infractor quan ha perdut tots els punts
s'ha de tornar a examinar i si aprova

aconsegueix 8 punts

2punts menys:
-estacionament perillos
-estacionar en carrils reservats
-utilitzar sistemes de deteccio de radars
-circular sense Mums
-portar nens en ciclomotor o en moto-
cicleta
-exces de velocitat entre 20 i 30 km/h

3punts menys:
-conduir sense cinturo de seguretat,
case o altres dispositius obligatoris
-no mantenir la distancia de seguretat
-canvi de sentit

El sistema del carnet per punts

Els cursos. El RACC sera I'encarregat a
Catalunya de fer els cursos per recuperar
els punts perduts. Aquesta mesura no ha
agradat gens a les autoescoles catalanes
qui des de sempre han format els conduc
tors. El preu d'un curs de sensibilitzacio i
reeducacio per recuperar 4 punts es de
270 euros mentre que les classes per tor-
nar a guanyar-los tots es de 320 euros. El
responsable de I'autoescola argentonina
Burriac, Ramon Reixach explica que "no
veiem massa be que els cursos els faci el
RACC perque som les autoescoles les que
estem formant els conductors" i afegeix
que "a tota Espanya els cursos aniran a
carrec de la Federacio d'Autoescoles
menys a Catalunya, aixo ja diu molt".

LI Servei Catala de Transit (SCT) cal-
cula que en el primer any de pie fun-
cionament del nou carnet per punts
uns 250.000 conductors Catalans veu-
ran reduida la seva puntuacio, dels
quals uns 6.000 perdran la totalitat d'a-
quests i mes de 20.000 hauran de
seguir cursos de reeducacio viaria. El
nou sistema vol reduir la sinistralitat a
les carreteres espanyoles com ha pas-
sat en d'altres paTsos com Franga,
Alemania o el Regne Unit on fa anys
que es va aplicar. Les infraccions
redueixen punts als conductors que
hauran de recuperar-los a traves de
cursos de sensibilitzacio i reeducacio
del transit.

El carnet per punts
L'1 de juliol va entrar en vigor el sistema del carnet de punts^ una iniciativa per reduir

el nombre de morts a la carretera. Els conductors tenen 12 punts mentre que els ciu-

tadans amb menys de tres anys d'experiencia disposen de 8 punts de sortida. Parlar pel

mobil, conduir sense cinturo de seguretat, superar els limits de velocitat o estacionar

en doble fila resten punts que nomes es podran recuperar fent cursos de reeducacio a

diferents centres del RACC, una mesura criticada per les autoescoles de la vila.
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La Rosa Molist es la tercera generacio d'una nissaga de Ilevadores que ha portat al mon molts argentonins. La seva avia, la Rosa

Font, va ser la primera llevadora de la vila amb els estudis necessaris per assistir els parts. Abans d'ella, dones valentes com la

Perota i la Picona havien fet aquesta funcio. La seva mare, la Merce Pasqual, va continuar la tradicio familiar que ha acabat

amb la Rosa Molist, una dona partidaria de parir de forma natural pero en un hospital o clinica per si la cosa es complica.

La darrera. La Rosa Molist va exercir
fins als 62 anys, quan el sistema va can-
viar "i les Ilevadores que treballaven
eren les dels hospitals, nosaltres nomes
acompanyavem la mare i poca cosa
mes". La Rosa va acabar en aquell
moment la seva professio amb una
mica de recanga, perque I'unica alter-
nativa que els van donar va ser fer clas
ses de preparacio al part o d'educacio
sexual. De totes maneres, la Rosa es
mostra molt satisfeta de la feina que ha
fet durant tota la seva vida, sobretot
quan la paren pel carrer per recordar-li
que ella va portar al mon el seu fill o la
seva filla.

I'hospital amb el meu germa perque
I'havien operat de I'apendix i vaig haver
d'anar-hi jo". Pel camf no es va posar
nerviosa pero la Rosa Molist recorda:
"vaig pensar que no els hi diria, que era
la meva primera vegada, fins que no

passes tot; i per sort tot va anar com una
seda". La Rosa Molist recorda sobretot
els parts en que es va trobar amb algu-
na complicacio, com el d'una nena
"que va neixer i no respirava, la vaig
agafar i de seguida la vaig portar al qui-
rofan on la van reviscolar", i afegeix
que "ara es mare de famflia i quan la
trobo sempre hi penso, ho vaig passar

malament".
Per aquest motiu, la Rosa aconsella que
la gent tingui els nens als hospitals o clf-
niques perque, "si es complica, alia hi
ha tots els mitjans per reconduir la situa-
cio". Tambe es partidaria dels parts natu
rals sense epidural i nomes amb I'ajuda
de la llevadora, segons el la, "el metge
nomes ha d'apareixer si la cosa es com
plica". Quan li preguntem sobre els
parts a I'aigua, reconeix que no sap com
deuen ser.

issaga de
Ilevadores

cions mes lentes entre llocs allunyats.
La Rosa Molist explica: "la meva avia
anava en tartana a les cases de pages i
a vegades s'havia de quedar un parell
de dies perque I'avfs s'havia produTt
abans d'hora i la dona encara no esta-
va de part". Aleshores, es quedava un
parell de dies en aquella casa de pages
on la rebien com una mes de la famflia
i es que, antigament, les Ilevadores no
nomes assistien els parts sino que eren
sempre convidades als bateigs. Son
moltes les anecdotes de la professio
que la Rosa Molist havia escoltat a casa
de la seva avia i tambe de la seva mare,
la Merce Pasqual, pero els coneixe-
ments basics els va adquirir a la facul-
tat de Medicina de la Universitat de
Barcelona.

El primer part. Precisament quan estava
finalitzant els estudis de llevadora, la
Rosa va rebre una trucada d'una casa de
pages perque la seva mare anes a assis-
tir un part. "Pero la meva mare estava a

La Rosa Molist explica: "la meva avia,

la Rosa Font, es va casar molt jove i va
estudiar per ser llevadora per poder assis-
tir els parts. Va ser la primera dona
d'Argentona a tenir els estudis necessaris
per fer aquesta feina, abans d'ella hi
havia unes dones valentes que ho feien
com la Perota i la Picona". Aquesta ulti
ma, la Josefa, coneguda popularment
com "la Picona", era la principal compe-
tencia de la Rosa Font quan va comengar
a exercir. En aquell moment la Rosa Font
no tenia gaires clientes i es va plantar
davant de la Picona per dir-li que estu-
dies, que sense el tftol no era just que
exercfs. I, efectivament, el consell o toe
d'alerta de la Rosa va causar efecte en la
Picona, que es va posar a estudiar fins
aprovar totes les assignatures. Des d'ales-
hores, la Rosa Font i la Picona van com-
partir les parteres d'Argentona i dels
municipis i les masies del voltant.

Amb tartana. Era una epoca molt dife-

rent a Factual amb unes comunica-

Rosa Molist amb una fotografia de la seva avia.
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/xquestes darreres setmanes, el comerg d'Argentona ha tornat a ser el protagonista

de I'activitat publica argentonina, primer per la seva implicacio en la campanya de

minimitzacio de residus, ja que es part activa en la difusio d'aquesta campanya.
Segon, perque tambe s'acaba de presentar el Pla de desenvolupament comercial
d'Argentona, la concrecio per part de I'Ajuntament dels projectes estructurals que
es duran a terme en els propers tres anys, que milloraran de forma substancial la pro-
jeccio comercial d'Argentona i que permetran superar bona part de I'endarreriment
que s'arrossega de fa molts anys. Projectes amb incidencia al comerg de la vila com
I'aparcament, els nous locals comercials i la generacio d'una nova plaga i d'espais
de vianants de Can Doro, el nou mercat municipal, una superficie comercial, nous
locals i I'aparcament de la Velcro, I'ampliacio de les voreres del carrer Gran i de I'es-

pai dedicat al mercat setmanal, van ser presentats el 13 de juliol passat en un acte

al Salo de Pedra.
La posada en marxa de la nova targeta de client, una targeta de fidelitzacio molt

interessant pels seus avantatges i que Argentona implantara per primer cop a
Catalunya, s'afegira a la llarga Ilista d'accions que s'organitzen amb la UBA per dina-

mitzar el sector comercial de la vila.
I, finalment, durant la Festa Major, volem promocionar els comergos singulars,
aquells que destaquen per oferir productes alimentaris d'alta qualitat i que podrem
coneixer amb la segona edicio del Tastargentona, una manera de difondre aquest

comerg que tambe serveix per promocionar la vila.
Per aixo, el Grup Municipal Socialista volem desitjar-vos una molt bona Festa

Major... amb el comerg!!

Projectes amb incidencia al comerg de

la vila com I'aparcament, els nous

locals comercials i la generacio d'una

nova plaga i d'espais de vianants de

Can Doro, el nou mercat municipal,

una superficie comercial, nous locals i

I'aparcament de la Velcro, I'ampliacio

de les voreres del carrer Gran i de I'es-

pai dedicat al mercat setmanal

Grup Municipal del Partit dels Socialistes
de Catalunya (PSC) .  .-,,

Festa Major... amb el corner^!!

/\ra fa vuit anys que va apareixer el manifest que despres va donar origen a I'Entesa.

I ja en fa mes de set que governem, en coalicio amb el PSC, sempre amb I'objectiu
d'oferir mes i millors serveis a les persones. A vegades ens hem equivocat i algunes
coses les haurfem pogut fer millor, pero sempre hem procurat governar amb les ciuta
danes i els ciutadans d'Argentona per a millorar la seva qualitat de vida, perque estem
convenguts que l'"Argentona, fem-la junts" ens dona un valor afegit com a poble.
Els principals esforgos de la nostra obra de govern -tant pel que fa a les activitats com
a les infraestructures i els equipaments- han anat dirigits als serveis a les persones:
educacio, esport, cultura i oci, serveis socials, joventut, millora de la seguretat ciuta-
dana, etc. Una altra bona part s'han dedicat a la formacio professional, la promocio
economica, la dinamitzacio del comerg, etc. Un tercer eix fa referenda a les actua-
cions per a la millora del nostre entorn, del sol urba i dels espais naturals: I'arranja-
ment de carrers, voreres i places; la profunda renovacio de I'enllumenat public; I'aug-
ment del reciclatge dels residus a partir de la recollida porta a porta de la fraccio
organica, la recuperacio de la Font Picant i tot el seu entorn per al poble, etc.
Hi ha dues obres que han estat quantitativament molt importants: la rehabilitacio de
la Sala i el Poliesportiu. Pero n'hi ha moltes altres que son fonamentals per a la millo
ra del benestar de les persones. La millora de les escoles existents i la construccio
d'una nova escola, les dues noves escoles bressol municipals i I'lES; la millora conti-
nuada de les instal-lacions esportives (piscina, camp de futbol, pista coberta...) o
socials (Espai Jove, Centre L'Esquirol...); les noves dinamiques de la cultura i les fes-
tes amb la ciutadania; el nou estatge del Museu del Cantir i la reforma de la Casa
Gotica; el nou cementiri i la reforma integral de I'antic; les importants millores al barri

del Cros; etc.
Quantitativament, durant aquests set anys s'han fet obres per mes de 20,5 milions
d'euros (mes de 3.400 milions de pessetes). Aixo significa uns 3 milions d'euros

anuals (uns 500 milions de pessetes).

A vegades ens hem equivocat i algunes

coses les hauriem pogut fer mi I lor, pero

sempre hem procurat governar amb les

ciutadanes i els ciutadans d'Argentona

per a millorar la seva qualitat de vida,

perque estem convenguts que l'"Ar-

gentona, fem-la junts" ens dona un

valor afegit com a poble

Entesa pu Argentona (L'Entesa)

Governar amb les persones
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Crup Municipal del Rartit Popular (PP)
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Perque volem que la despesa no sigui

per a grans obres que han hipotecat el

nostre futur, perque el que volem es

que els carrers no tinguin forats, que la

gent no caigui caminant per les voreres,

que els jardins de la nostra vila tinguin

flors, que les places tinguin espais per

als mes menuts, que els joves no hagin

d'estar tot el dia al carrer

Manca d'informacio perque en el tramit

d'elaboracio de la revisio del Pla I'opo

sicio no ha rebut cap proposta de parti

cipacio ni s'ha dut a terme cap Consell

Municipal d'Urbanisme per aportar

idees, quan precisament es en aquest

periode on la participacio ciutadana

pot ser mes efectiva

Grup Municipal de Convergencia
^_...^^e       i Unio (CiU)

El Pla General d'Urbanisme
Ja ha arribat I'estiu, la Festa Major de Sant Domingo i les vacances que normalment

porta associades. I un any mes -ja es el segon- haurem d'intentar tapar-nos les mise
ries, engalanat diuen, I'espai de Can Doro. Miseries que enguany es veuen agreujades
per I'enderroc, no sabem encara si accidental, per negligencia o amb intencionalitat,
de I'ultima casa catalogada del segle XVII que quedava al centre historic d'Argentona

al carrerTorras i Bages. Aquest sera I'ultim estiu de mandat d'un equip de govern que
tindra els records de rapidesa en enderrocs (Cal Guardia, Cine Espanya, cases del
carrer Gran, Caserna de la Guardia Civil) i el d'incompliments en terminis de cons-
truccio (la Sala, espai Can Doro, nova escola bressol, pisos de proteccio oficial...).
Rarlant d'incompliments, n'hi ha un pel qual la paraula adequada hauria de ser
"incompetencia" -set anys de mandat i el mes calent esta a I'aiguera-; ens referim a la
revisio del Pla general d'urbanisme, un exemple mes de la manca d'informacio i trans-
parencia a que ens te acostumats aquest equip de govern en tots aquells afers on les
coses no surten com ells voldrien. Manca d'informacio perque en el tramit d'elabora
cio de la revisio del Pla I'oposicio no ha rebut cap proposta de participacio ni s'ha dut
a terme cap Consell Municipal d'Urbanisme per aportar idees, quan precisament es en
aquest periode on la participacio ciutadana pot ser mes efectiva. I manca de transpa-
rencia precisament perque en el proces d'elaboracio descrit ningu pot saber com s'ha
arribat a les conclusions que suposadament ens presentaran algun dia -encara queden
deu mesos de mandat-, i contra les quals nomes podrem presentar al-legacions quan
el que fora bo es que des de I'oposicio haguessim pogut opinar i fer veure punts de
vista diferents durant el proces d'elaboracio.
Al setembre quan tornem al dia a dia despres de la Festa Major i les vacances, de ben
segur que les coses ens semblaran diferents, tindrem inauguracions, mes asfaltatge
superficial de carrers i potser la presentacio a cuita-corrents del Pla d'urbanisme entre
altres coses, no en va estarem a vuit mesos de les eleccions municipals. Fins aleshores
res mes que desitjar-vos a tots unes bones vacances i una llu'i'da Festa Major de Sant

Domingo.

Perque Argentona ho necessita
/Vgentona ho necessita, el seu futur, el futur dels nostres fills. Serfem uns irrespon-

sables si no adoptessim les mesures i decisions necessaries per al futur d'Argentona.
Necessitem que les decisions que es prenguin siguin amb el maxim consens, que no
siguin despeses per fer estudis que mai es porten a terme, per augmentar el sou d'uns
pocs, per anar ampliant la plantilla amb carrecs que ningu sap per que son i quina
millora aporten. Perque volem que la despesa no sigui per a grans obres que han
hipotecat el nostre futur, perque el que volem es que els carrers no tinguin forats,
que la gent no caigui caminant per les voreres, que els jardins de la nostra vila tin
guin flors, que les places tinguin espais per als mes menuts, que els joves no hagin
d'estar tot el dia al carrer, que... Son tantes coses que aquest equip de govern ha obli-
dat i no ha tingut en compte, que estem a punt de perdre la identitat de poble, per
ser un barri degradat amb opcions a ajudes del Tercer Mon.
De que serveix tenir una sala "faraonica" si no tenim aparcament per aparcar els cot-
xes que s'hi apropin? Al cap de 7 anys de govern ens presenten un pla comercial... i
entre altres coses no sabem encara quantes parades aniran al nou mercat. I volen con-
vertir el carrer Gran en zona de vianants. Els mateixos que fa uns anys no hi creien i
el van boicotejar (us en recordeu, de fa uns anys la parodia de I'equip de govern -ara
obrim, ara tanquem-?).AI cap de 7 anys ens presenten un pla estrategic; els que I'heu
llegit, us diu alguna cosa que no sabfem? NO, SEGUR QUE NO, HO SABEM TOTS,
EL QUE NECESSITEM. I, a sobre, ens diuen que s'han de mantenir les masies (ja es el
summum). Ells, ens les tiren a terra. Si us n'adoneu, encarreguen dos plans (estudis)
del que necessita Argentona (es veu que ells no ho saben, el que necessitem) i en
aquests estudis els diuen que han de fer coses de les quals ells han fet tot el contrari.
Sort que no han fet mes coses, perque si no... Argentona necessita uns polftics que
estiguin al servei del ciutada, no el que ha pretes aquest alcalde, que tots estiguessim
al seu servei.



LJarrerament estem veient la vertadera identitat d'aquest grup de govern, que es

va presentar a les darreres eleccions com a salvaguarda de les actuacions demo-
cratiques i dels valors de Tesquerra catalana. En el darrer pie varem veure com un
senyor alcalde tallava un regidor despres de donar-li la paraula en una actitud

agressiva.
Hem de recordar tambe la carta amena^adora a la Junta Directiva del Casino
d'Argentona en la qual demanava la destitucio d'un membre de la Junta perque
exercf el seu dret democratic d'interposar una denuncia.
La mocio que va presentar I'equip de govern en el darrer pie per regular el com-
portament dels vilatans d'Argentona, digna de I'epoca mes dura del General
Franco, i que una vegada llegida no ens estranyaria que amb aquest taranna d'a-
quf a un temps treguin una ordenan^a dient que les faldilles de les dones no poden

pujar mes de dos dits per damunt del genoll.
Per ultim, i recordant un pie en el qual Talcalde va presentar una mocio de no judi-
cialitzar la polftica, doncs els vull transcriure aquest paragraf adre^at a uns veins

de Can Raimf que van exercir els seus drets:
"En consequencia li demano formalment que es retracti per escrit de les seves acu-
sacions, o en cas contrari, s'iniciaran les accions judicials de tota fndole que siguin

procedents."

Hem de recordar tambe la carta ame-

na^adora a la junta Directiva del

Casino d'Argentona en la qual demana-

va la destitucio d'un membre de la

Junta perque exerci el seu dret demo

cratic d'interposar una denuncia

Grup Municipalntona (Agr.Ar.)

Quan el Hop ha perdut la pell de be
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Grup Municipal Esquerra Unitana (EU)

4   nitaria

Doncs be, un municipal, seguint les

ordres normatives, va expedientar el

conjunt de vilatans que prenien la fres

ca, tot negant-los el dret a I'espai public

i a una vida de relacio amable i cordial

La normativa municipal de civisme i la conculcacio dels drets democratics elementals
I Nosaltres, i moltfssima gent, ja coneixfem el taranna repressiu i quasi feixista de I'e-

quip de govern, pero els retocs a la norma de civisme i un fet que n'exemplifica les
consequencies, esdevenen com un mirall clarament meridia, no sols d'aquesta carac-
terfstica de I'equip de govern, sino tambe de la seva deriva democratica, causada per

la seva desorganitzacio -i potser descomposicio- interna.
El fet es que la normativa es expressament ambigua, de tal manera que si horn vol
exercir el seu dret democratic a la reunio, expressio, manifestacio o accio polftica, la
normativa ho prohibeix expressament, a menys -i aquf hi ha la trampa- que

I'Ajuntament ho permeti.
Pero els drets basics en democracia son drets naturals, es a dir, drets ininculcables: no
cal demanar fer una manifestacio, ja que es un dret constitucional, no cal demanar
permfs per una reunio o per posar un punt d'expressio ciutadana o polftica, es un dret
inalienable; sols i en alguns casos cal INFORMAR, pero mai demanar permfs.
Pero el taranna personal, mes enlla de la suposada ideologia progressista de I'equip
de govern, fa que la quotidianitat esdevingui un perill constant de ser reprimits, mul-
tats i castigats, com mai, ni tan sols en I'epoca franquista. I per exemplificar aixo un
cas recent: al carrer de la Pi lota, per sort, encara es fa quelcom que es feia a tots els
carrers als anys seixanta, seure a la fresca a fer petar la xerrada i crear lla^os de comu-
nitat. Doncs be, un municipal, seguint les ordres normatives, va expedientar el con-
junt de vilatans que prenien la fresca, tot negant-los el dret a I'espai public i.a una

vida de relacio amable i cordial. Aixf anem!
Creiem que a Tactual equip de govern no sols se li escapa la situacio, sino que se'ls
veu el llauto de gentry educada per manar i no per servir la ciutadania.
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El seu nom es Llufs Torner, te 63 anys, esta casat, te dos fills i viu al vei'nat de Mada des dels seus inicis. Treballa a Mataro, on

te un negoci de retolacio, pero una de les seves grans aficions es crear capgrossos i gegants. La seva darrera creacio es la

Maria i la Mariona, una mare hippy i la seva filla que es van presentar en societat el 23 d'abril passat, al matf a Argentona i

a la tarda a Mataro. En principi, aquesta geganta i la seva filla havien de representar el vemat de Mada pero no es va arribar

a un acord i ara nomes es poden veure en cercaviles determinades.
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aquest veTnat del municipi. En principi,
la Junta de Veins va acceptar el projecte
de Torner pero en finalitzar no es va arri
bar a un acord per motius economics.
De totes maneres, la Maria i la Mariona
es van presentar en societat el 23 d'abril
a Mada pel matf i a la tarda van partici-
par en una cercavila que es va celebrar
a Mataro amb totes les figures de la ciu-
tat. Es tracta d'una geganta de 3,35
metres d'al^ada amb la seva filla. La
nena es basa en una veina de Mada,
mentre que la geganta Maria es la barre-
ja de les fotografies de diverses dones
que coneix en Llufs. S'ha fet amb fibra
de vidre i poliureta i el creador s'ha
basat en I'estetica hippy recordant I'epo-
ca de la seva joventut. En aquests
moments, la Maria i la Mariona descan-
sen al taller d'en Llufs Torner esperant
que algu les vulgui comprar o que les
treguin per a la propera cercavila. Qui
sap si el proper mes d'octubre si es pre-
senta quan es fa I'eleccio de la pubilla
gegantera del Maresme, la Maria i la
Mariona guanyaran la banda d'honor.

mia va comptar amb fotografies del pre-
mianenc Josep Albert. Despres de la
creacio d'aquest pirata, I'Omar, en Llufs
Torner va rebre un altre encarrec.
Aquesta vegada del Club de Jubilats del
Casal del Rare, que volien que la figura
del "negrito" es convertfs en gegant. El
resultat ha estat un gegant gairebe iden
tic a la figura que es pot veure al Rare
Central de Mataro. Un dels elogis que
ha rebut sempre Torner es I'expressio
que dona a les cares, caracterfstica que
no sempre s'aconsegueix. D'altra
banda, per en Llufs es molt important
"tenir en compte les proporcions i les
mesures". La seva professionalitat bs
reconeguda i li ha valgut per tenir feines
com la de repintar, I'any passat, les
cares dels 16 capgrossos de Mataro.

La Maria i la Mariona. La creacio d'a-
questa geganta i la seva filla va ser una
idea que en Llufs Torner va tenir amb
I'objectiu de celebrar el 25b aniversari
de Mada i recuperar I'esperit de convi-
vencia i festa que havia caracteritzat

tn LlufsTorner va ser dels primers veins

a installar-se a Mada, que enguany ha
celebrat els 25 anys d'existencia. Per
aquella mateixa epoca, a Mataro, en
Llufs va coneixer en Josep Cardona,
conegut per tothom com "en Nona", qui
li va encomanar la seva passio per la
creacio de gegants. Un cop va veure els
quatre aspectes basics de I'elaboracio
d'aquestes figures -que tant agraden a
petits i grans-, es va posar mans a I'obra.

Els primers capgrossos. Des d'aquell
moment, Torner va comen^ar a fer cap
grossos. El primer va ser un arlequf i el
segon "en Persianes", un guardia urba
de Mataro molt simpatic pel poble ja
que era divertit i fumava un puro. Torner
recorda: "quan li vaig ensenyar a n'en
Persianes el seu capgros va estar molt
content i fins i tot va demanar a la
Policia Municipal si es podia fer servir
per alguna festa, pero els seus superiors
van donar-li llargues". "Quan I'home es
va morir, em va trucar la seva viuda per
dir-me que ja el podien fer servir per les
festes de Mataro ja que es pensava que
era municipal, pero jo li vaig explicar
que era particular i ara es troba a les gol-
fes de casa meva." Despres d'aquest
capgros va arribar el gran barrufet i el
pal lasso, que molts nens i nenes de
Mada havien portat a les festes del vei-
nat. Despres d'aquest inici, en que
Torner va fer un capgrbs de cartro per
any, va arribar un temps de descans.

Els gegants. El repos de la seva aficio es
va acabar quan va rebre una trucada de
Premia de Mar. Li encarregaven un
gegant, un pirata per la Festa Major de la
vila. Per primera vegada va treballar
amb fibra de vidre, un material molt mes
dur pero que dona com a resultat un
gegant mes lleuger i f^cil de portar. Per
inspirar-se a fer una determinada fisono-

UCreador de gegants
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Nomesnoma

La Fundacio Campaner, una entitat

sense anim de lucre, treballa al Nfger
amb I'objectiu d'eradicar el noma
{Cancrum Oris), que es una malaltia
infecciosa que afecta els infants baixos

de defenses per malnutricio i manca

d'higiene. Aquesta entitat va presentar
el projecte Nomesnoma a Argentona el

27 de juny passat al Salo de Pedra.

Avia centenaria
L argentonina Dolors Hernandez Gar-

cfa tenia previst celebrar 100 anys el dia
3 d'agost amb una festa a la residencia
Les Ginesteres. El responsable del cen
tre, Josep Ribas, va explicar que "el grup
d'havaneres El Cremat cantara, es fera
un pastfs d'aniversari i se li regalara un
mural amb fotos de tota la seva vida".

I'antic edifici de la Velcro, que inclou-
ra en un mateix tecinte el nou mercat

municipal, un supermercat en un
espai de 1.000 m2, una nova plaga, un
aparcament public i nous locals co-
mercials. El regidor de Promocio Eco-
nomica, Salvador Casas, explica que
I'objectiu d'aquest pla es que la gent
compri a la seva vila. Can Doro i la

Velcro unides pel carrer Gran, que
veura ampliades les seves voreres en
un futur, seran els tres punts forts del

comerg de la vila.

Mongetada
blanc-i-blava

tl diumenge 2 de juliol, la Penya

Espanyolista d'Argentona va celebrar la
10a edicio de la Mongetada Blanc-i-
blava. Com cada any es va tenir la pre-
sencia de diverses personalitats del club

i de I'entorn periquito. L'acte va comen-
gar a les 10 del matf amb un esmorzar
per a 450 persones que va constar de
plates d'amanides amb productes de la
vila, mongetes amb cansalada, botifarra
crua i botifarra negra i postres de music.
A banda del dinar, tambe es va home-
natjar les components del CIC pel seu
50e aniversari i es va entregar el

Memorial Domingo Llado. A l'acte

tambe es van exhibir les copes aconse-
guides pels clubs blanc-i-blaus com la
Copa del Rei, la Copa de la Reina o la

Superlliga.

El futur comercial
11 Pla de desenvolupament comercial

d'Argentona es va presentar el 13 de
juliol al Salo de Pedra. Aquest docu
ment te com a objectiu fomentar la
cooperacio empresarial entre els

comergos de la vila per tal d'engegar
mecanismes que els permetin afrontar

amb exit els reptes de la competitivi-
tat. De totes maneres, la conseqiiencia
mes important del Pla sera la cons-
truccio d'un equipament comercial a

any". Pel que fa a les races dels gossos
mes abandonats, els que se'n diuen de
raga gran son els mes perjudicats. Per
evitar situacions incomodes que puguin
portar a abandonar I'animal, des del
Centre d'Acollida es recomana preveure
les vacances. Tot i que I'abandonament
es pot sancionar i arribar a quantitats
economiques molt elevades, I'infractor
mai es atrapat cometent el delicte.
Aurora Alba espera que amb la posada
en marxa d'una nova I lei, els ajunta-
ments prendran mesures contundents
sobre I'abandonament dels animals de

companyia.

Ell mai no ho faria
tl Centre d'Acollida d'Animals del

Maresme, amb seu a Argentona, ha vist
incrementar el nombre d'abandona-
ments de gossos i gats amb I'arribada de
I'estiu. La coordinadora del centre,

Aurora Alba, explica que "es una ten-
dencia que per desgracia es veu any rere

Les illes, destins
favorits
Les illes Balears i les illes Canaries es

situen, un any mes, entre els destins mes
triats pels argentonins a I'hora de fer les
seves vacances. Marc Colom, de I'agen-
cia de viatges Xaloc Club, explica que

els clients tambe marxaran enguany a
les illes gregues i italianes. Les capitals
europees, sobretot les del nord i centre
d'Europa, son les mes triades com a des
tins d'estiu. Pel que fa als viatges de llar-
ga distancia, enguany hi ha una tenden-

cia a viatjar cap a destins asiatics en
alga com el Vietnam.

25e aniversari
de I'Associacio de
Jubilats i Pensionistes
L Associacio de Jubilats i Pensionistes

d'Argentona va celebrar el 25e aniver
sari amb un seguit d'actes. El tret de
sortida de la festa va ser el dissabte 15
de juliol amb una cantada d'havaneres
al Centre Parroquial. El vicepresident
de I'entitat, Joaquim Casabella, va
explicar que el grup Mestre d'Aixa va
ser I'encarregat de la vetllada que es va
fer al Centre Parroquial. Les activitats
de I'aniversari van continuar el 29 de
juliol amb una festa infantil i passat
I'estiu hi haura una sortida a
Montserrat. Tots els actes estan oberts a
tothom, no nomes als associats. La clo-
enda de I'aniversari sera un dinar on els
avis mes grans de 90 anys rebran un

petit obsequi.
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Joan Carles Codina
Advocat

El nou permis
per punts

L'1 de juliol entra en vigor el permis per punts pre
vist a la Llei 17/2005, de 19 de juliol, per la qual es
regula el permis i la Ilicencia de conduccio per punts
i es modifica el text articulat de la llei sobre transit
de circulacio de vehicles de motor i seguretat vial.
Aquest sistema, implantat ja fa temps a altres pai'sos
del nostre entorn cultural: Fran^a, Alemanya o el
Regne Unit, es caracteritza per I'existencia d'un
nombre inicial de punts que es poden perdre segons
les infraccions comeses pel conductor.
En principi, els conductors gaudiran d'una cartera de
12 punts si tenen mes de 3 anys d'experiencia. En el
cas dels conductors novel Is (menys de 3 anys d'ex-
periencia), el nombre de punts inicial sera de 8.
Els bons conductors seran compensats amb 2 punts
si no cometen infraccions que suposin la perdua de
punts durant els 3 primers anys. En el transcurs dels
3 anys segiients, es podra obtenir 1 punt mes, fins a
un total de 15 punts. La perdua de punts es duu a
terme quan la sancio imposada per la comissio
d'una infraccio esdeve ferma, es a dir, quan no es
presenti un recurs en el termini d'un mes contra la
resolucio administrativa que imposa la sancio. Per a
recuperar els punts, caldra superar un curs de sensi-
bilitzacio i reeducacio vial de 12 hores de duracio.
Amb ell, es recuperaran fins un maxim de 4 punts.
Aquest curs sols es podra realitzar un cop cada 2
anys excepte que I'infractor sigui conductor profes
sional, suposit en el qual es podra realitzar el curs 1
cop I'any. Si en 2 anys no es perden mes punts, es
recupera el credit inicial de 12 punts, excepte que
aquesta perdua estigui precedida per la comissio
d'una infraccio molt greu. En aquest cas, s'haura
d'esperar 3 anys. Si el conductor es queda sense
punts, perd el permfs i no podra conduir fins despres
de 6 mesos des de la notificacio de la perdua de la
Ilicencia, amb I'assistencia previa a un curs de ree
ducacio i sensibilitzacio i despres de passar una
prova teorica a la "Jefatura deTrafico". Un cop fina-
litzat, es comen^aran a comptar des dels 8 punts,
com un conductor novell. En cas de reincidencia,
caldra esperar 1 any abans de tornar a conduir.
Els cursos de reeducacio i de formacio vial seran
impartits en centres concertats a fi de sensibilitzar els
conductors sobre la implicacio que horn te en els
accidents i s'hi fomentara el debat i la reflexio. Tots
ells tractaran temes comuns consistents en cultura i
educacio vial i temes espeeffics en atencio als requi-
sits de cada conductor.

Apun ts jurfdics     J^

Concert coral
La Coral Lla^ d'Amistat va oferir el dis-

sabte 8 de juliol a I'Esglesia Parroquial
d'Argentona un concert d'estiu. A
banda del grup de la vila, tambe hi va
actuar la Coral El Llessamf de Sant
Vicen^ dels Horts, segons va explicar el
responsable del grup argentonf, Narcfs
Perich.
En el repertori es va fer una especial
atencio als temes de Mozart, ja que
aquest any es celebra el 250e aniversari
del naixement del geni de Salzburg.

Un exit de campus
tl divendres 14 de juliol va finalitzar

el Campus de Basquet 2006, on
enguany han participat 125 joves de
la vila amb ganes d'aprendre les tec-
niques d'aquest esport.
El coordinador del Club de Basquet
Argentona, Jordi Mauri, explica que
estan molt satisfets de totes les activi
tats que han fet, com per exemple el
partit de basquet que fan cada any
amb el grup de disminuTts psfquics els
Catacracs. El Campus va finalitzar
amb una pernoctacio dels nens al nou
poliesportiu, on els seus pares els van
passar a buscar I'endema. Una de les
novetats d'enguany va ser I'ampliacio
de I'oferta ludica i formativa amb un
campus poliesportiu del 17 al 21 de
juliol.

de places es limitat. Per inscriure-s'hi,
cal posar-se en contacte amb
I'Ajuntament d'Argentona. El Programa
de Garantia Social es una oferta forma-
tiva que pertany a I'ensenyament no
reglat i va adre^ada a les persones
majors de 16 anys i menors de 25.
L'objectiu del PGS es el de dotar els
alumnes dels coneixements basics per
poder exercir la professio i facilitar-los,
d'aquesta manera, una futura insercio
laboral. Amb la realitzacio d'aquest es-
tudi, a mes, s'assoleixen les competen
cies basiques per poder accedir als
estudis de cicle mitja.

PGS
Ll perfode d'inscripcions del Programa
de Carantia Social (PGS) va comen^ar
el 10 de juliol. Enguany, s'ofereixen dos
cursos: el PGS Auxiliar d'lnstal-lador de
Vivendes; i el PGS Auxiliar de Forner, la
novetat d'aquest any. Esta previst que I'i-
nici de curs sigui a I'octubre i el nombre

El dia de la musica
/Vgentona va viure el divendres 16 de

juny una nova edicio del Dia In-
ternacional de la Musica. L'Agrupacio
Musical de I'lnstitut d'Argentona va
donar el tret de sortida de la Jornada amb
una actuacio al migdia a la pla^a Nova.
Durant la tarda i la nit, una quinzena de
grups van tocar en diferents punts de la
vila per fer els seus concerts. Aquest tipus
de programacio va ser una de les nove-
tats d'aquesta edicio. Tambe es van cele-
brar dos tallers, un de gospel i un altre de
batucada. La cloenda es va fer al Centre
Rarroquial amb el grup Martingala.

Poligons industrials
aprovats

LJn informe del Consell Comarcal del

Maresme sobre els polfgons industrials
de la comarca, aprova tots els que hi ha
a la vila d'Argentona. L'informe te en
compte aspectes com les activitats que
s'hi porten a terme, les comunicacions i
les infraestructures, entre altres ele
ments. En aquest sentit, el polfgon de
Can Negoci, la Unitat B del polfgon del
Cros, el del Nord, i el de Sant Sebastia
aproven en les valoracions generals de
l'informe. Es a dir, en la facilitat per
accedir-hi, I'enllumenat, el paviment, la
vorada, la senyalitzacio dels carrers, els
guals i I'estacionament. Pel que fa al
polfgon de Les Escomes i a la Unitat A
del polfgon del Cros, no tenen cap valo-
racio dins l'informe del Consell Co
marcal. Aquest fet es dona perque els
dos polfgons estan pendents de les obres
d'urbanitzacio.
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persones coneguessin can Mercader

com can Maragall.
Nous propietaris I'han restaurat amb

gust, netejant els contorns i ressaltant

aquell aire de finca residencial, a on
s'han filmat escenes d'una pel-lfcula.

El paisatge ha canviat molt, als seus

peus els conreus han deixat pas a

carreteres i autopistes, de les vinyes

del veinat de Sant Jaume nomes en
resta alguna de testimonial i algunes

d'aquelles fonts han quedat orfenes

d'aigua. Pero la casa alterosa encara
es alia com un antic i bonic guardia

que, impertorbable, vigila un tresor, i

en contemplar-la venen a la nostra
ment, com figures difuminades, els

Mercader, els Marfa, els Maragall, tot

un historial pie de

romanticisme. Pero,
a la vegada, treu el

cap en el record un

fet insolit, allunyat

d'aquesta casa pai-

ral, pero entroncat
per lla^os familiars.

Heus acf que un
Ramon Mercader I'a-

gost de 1940 i en

terres de Mexic,

assassinava a cops
de piolet Lev Trotski,

un dels pares del

comunisme i de la

Revolucio Russa.

Exceptuant aquest
fet, tot el que hem

relatat no ha sortit de

cap Ilibre, ni tractat

d'historia, es el testi-

moni de fills i nets

d'aquells veins que

compartien espai i

temps, desenganys i

alegries, es el testi-

moni oral d'aquells

que estaven alia, al

voltant de can Mer
cader, i que han vol-

gut deixar-ne cons-

tancia.Una olivera i una font prcsideixen I'era de davant de la fa<^ana principal.

el mateix edifici, en estances separades,

la petita masoveria.
Una filla Mercader va casar-se amb un
fill de la finca limitrofa, can Marfa, que

va aportar mes terrenys a can Mercader.
A la tercera generacio, una filla va con-

traure matrimoni amb Raimon Maragall,

un dels nombrosos fills del poeta Joan

Maragall.
Com li plaTa a aquell gran poeta, autor

del "Cant espiritual" o de "La vaca

cega", conceptuada pels entesos com

un dels millors poemes descriptius

mundials, passar temporades a casa del

fill per contemplar des d'aquell mirador

els nostres paisatges, que encenien en el

seu esperit poetic flamarades d'inspira-

cio. No ha d'estranyar-nos que algunes

Can Merca er
Llufs S. Morgan

La casa residencia dels Mercader

forma estret veTnatge amb la finca de

Les Palmeres, residencia que fou del seu

parent-cunyat I'historiador, filatelic,

politic i no se quantes coses mes, el

gran F. Carreras Candi, ja que, igual que

ell, estaven enamorats d'aquest veinat

de Sant Jaume de Treia. Aquest veinat,
que en aquell temps repartia el terreny
entre vinyes, conreus, algun clap de

pinedes i pinzellat aci i alia amb fonts

d'aigiies cristal-lines, la font de Sant

Roc, la de Sant Francesc, Montserrat, els

Avellaners, Sant Jaume, etc., i alia en un
Hoc alteros, talment com una talaia, hi

van construir la casa en la qual desta-

quen les columnes modernistes de les

finestres i Full de bou a les golfes i dins
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Les veteranes del Col-legi Immaculada Concepcio (CIC) van jugar, el 17 de juny, un partit contra un equip de Barcelona al

Centre Parroquial, on precisament fa 50 anys van comengar a jugar amb Esteve Canal com a entrenador. Les noies del CIC van

aconseguir ser campiones juniors d'Europa els anys 1959 i 1961, van aconseguir la segona posicid I'any 1960 i van ser sub-

campiones seniors d'Espanya I'any 1965. Per continuar amb la celebracid del 50e aniversari, aquest grup d'amigues que van

fer histdria mostraran en una exposicid al setembre els records d'aquella epoca esportiva.

* Canal, Esteve. Histdria, recull i retails del CIC

Basquet Femenf Argentona, agost 2000.
**  Canal,  Esteve. Empremtes  esportives  a

Argentona 1908-2002.

I'esport com Joan Antoni Samaranch, que
escrivia: "es amb sincera satisfaccid que
felicito I'equip de basquet del CIC
d'Argentona en ocasid d'immortalitzar
les seves gestes de treballs, d'exits i de
difusid esportiva. Les seves victories
internacionals a Belgica i a Franga han
portat el nom d'Argentona i el prestigi
del basquet femenf del nostre pafs pel

continent europeu, en un esport que en
els seus inicis fou essencialment escolar i
universitari".** La inauguracid de I'expo-
sicid, amb el tftol "Fotografies i Records",
es fara el 23 de setembre, a les 19 h al
Said de Pedra de I'Ajuntament.

vilegiades d'aquella epoca ja que van
poder viatjar a diferents punts de la geo-
grafia espanyola i tambe europea. Una
de les jugadores, la Marta Glanadell,
recorda que "ens rebien com ara als del
Barga quan guanyen, m'enrecordo que
pujavem al baled de I'Ajuntament i
tothom ens aplaudia, va ser un boom
que un equip format per tot de noies
d'Argentona guanyes el campionat
d'Europa".

50e aniversari. El 17 de juny es va cele-
brar una festa al Centre Rarroquial on es
va jugar un partit contra un altre equip
de veteranes. Tambe esta previst fer una
exposicid el proper mes de setembre
amb fotografies, retails de premsa de I'e-
poca, les actes dels partits mes transcen-
dentals, les sortides, els viatges i els reco-
neixements rebuts de personalitats de

CIC,
1956-2006

/Vlarta Glanadell, Maria Giiell, Maria

Teresa Botey, Montserrat Famadas,
Dolors Famadas, Carme Famadas, Quica
Albert, Anna Maria Gallemf i Maria Rosa
Forns son les noies del Col-legi Im-
maculada Concepcid (CIC) que van
comengar a jugar a basquet I'any 1956.
Mes endavant s'afegirien mes jugadores
que tambe van formar part de la gesta
que va aconseguir aquest equip.
L'entrenador durant gran part de la tra-
jectdria d'aquest equip femenf va ser
Esteve Canal i la fundadora del CIC va
ser Sor Placida, una dona que va fomen-

tar aquest esport en una epoca en que
les cistelles eren gairebe desconegudes.
Esteve Canal explica que "al tornar de la
mili vaig fundar el basquet masculf a
I'Hort de la Rectoria i al cap d'un temps
Sor Placida em va cridar per portar un
equip de noies". "Al principi no ho tenia
clar perque no volia que fos un equip de
noies per sortir els diumenges, pero Sor
Placida em va prometre que anirfem a
per totes". I aixf va ser perque les noies
del CIC van aconseguir portar el nom
d'Argentona per tot Europa. Durant la
seva trajectdria van aconseguir ser cam-
piones de Catalunya i d'Espanya en
diverses ocasions, campiones d'Europa
la temporada 1958-1959 a Lovaine
(Belgica) i a Estrasburg (Franga) dos anys
mes tard.*
Segons Canal, el secret de I'exit va ser
"comptar amb un equip treballador, amb
moltes ganes i il-lusid on es van formar
com a jugadores; entrenavem molt i si
plovia doncs anavem a cdrrer per tenir
un bon fons ffsic, les jugadores van creu-
re molt en mi i jo en elles". En els inicis
una de les nenes que va comengar va ser
la Carme Famadas, una mica mes petita
que les altres pero, segons Canal, "de
seguida en va aprendre i es va convertir
en una de les millors aconseguint meda-
lles com a mi I lor jugadora".
Records. Les noies del CIC jugaven amb
faldilles i unes vambes molt allunyades
de les actuals sobre un camp de terra.

De totes maneres, van ser unes noies pri-
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juliol el programa En directe de TV3 va
enregistrar les actuacions i I'ambient fes-
tiu de la vila.

El Catalonia Gym Festival. Un dels crea-
dors de I'Argimtona, Marc Perez, que
sempre havia organitzat aquest festival
amb Raul Raloma, explica que "aquest
any no I'hem pogut fer a la nostra vila
perque I'Ajuntament ha atorgat I'organit-
zacio de I'Argimtona a un altre grup". De
totes maneres, el telefon de Marc Perez
no va deixar de sonar durant els primers
mesos de primavera quan els clubs de
gimnastica d'Europa volien saber si
venien a terres maresmenques. Aleshores
van decidir buscar un altre municipi que
volgues acollir aquesta trobada d'atletes i
I'Ajuntament de Caldes d'Estrac va obrir-
los les portes. Durant la primera setmana
de juliol un total de 350 gimnastes de
Dinamarca, Austria, Portugal, Euskadi,
Anglaterra, Italia, Moldavia i Catalunya
van donar a coneixer les seves habilitats
al public assistent. Tot i que la gran part
dels actes es van celebrar a Caldetes, el
diumenge 2 de juliol es van fer actua
cions al Centre Rarroquial d'Argentona.
El Catalonia Gym Festival tambe va fer
un homenatge a Raiil Raloma.

el festival en el format en que ara es
coneix, i va rebre per primer cop el nom
d'Argimtona. Amb el pas dels anys i les
edicions, el festival s'ha anat consoli-
dant, i ara ja forma part de la cultura
d'un poble, que cada dos anys es fidel a
la cita amb la gimnastica i la conviven-
cia. Despres de I'ultima edicio, un dels
maxims impulsors i organitzadors d'a-
quest esdeveniment, Raul Paloma, va
morir. Els organitzadors li van retre
homenatge amb un vfdeo que es va pro-
jectar en el marc del festival.

En directe. Les actuacions a la plaga
Nova van tenir cada dia unes grades ple-
nes de gent que es meravellava amb les
habilitats dels participants. Nens i grans
han pogut veure les diferents actuacions
dels grups Keravan Naisvoimistelijat de
Finlandia, ONA de Moschato de Grecia,
Fairies Cheerleader d'Alemanya, River
side Display Team d'Anglaterra, DGI
Svendborg Junior Amtshold aixf com
dels grups Catalans i de la vila.
Matalassos, moquetes, minitrampolins
aixf com pilotes, cintes i cercols s'han fet
servir durant el transcurs del festival, on
els gimnastes han presentat tot tipus d'e-
xercicis. Enguany, el dimecres 12 de

tar tot allo relacionat amb aquest festival.
Historia. L'Argimtona te els seus orfgens
en I'any 1984, quan un grup de gimnas
tes d'ltalia van venir a passar uns dies a
Argentona. Dos clubs del poble, I'Estudi
de Dansa Rosa Maria Casas i el Gimnas
d'Argentona, van participar a la trobada
i van donar forma a la primera edicio del
festival internacional de gimnastica
d'Argentona. Despres d'una altra troba
da I'any 1985 es va produir una petita
aturada, i va ser el 1988 quan va neixer

Prop de 300 gimnastes d'Alemanya,
Gran Bretanya, Grecia, Finlandia, Dina-

marca i Catalunya van participar en
I'lnternational Gymnastic Festival Argim
tona 2006, que es va celebrar del 9 aM 4
de juliol. Els grups locals que hi van par
ticipar van ser el grup de country del
Centre Parroquial i el Gimnas d'Ar-
gentona amb la seva seccio de gimnasti-
ca i tambe de taekwondo. Una de les
novetats d'enguany es el web
www.argimtona.com, on es pot consul-

Del 9 al 14 de juliol Argentona va omplir-se de gimnastes d'arreu d'Europa que van

participar en I'lnternational Gymnastic Festival Argimtona 2006. Els salts, les acro-

bacies i els exercicis per demostrar flexibilitat, forga i coordinat^d es van poder

veure cada vespre a la plaga Nova. L'Ajuntament i I'associacio Gymjang, formada

per gent vinculada a diferents esports, han organitzat aquest festival que ha reunit

prop de 300 gimnastes de nou pa'i'sos. De forma gairebe parallela, un dels funda-

dors de I'Argimtona juntament amb el desaparegut Raul Paloma, Marc Perez, ha

organitzat un altre festival a Caldes d'Estrac.
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d'haver de contractar una persona que estigui fisicament
al Hoc de treball. Aquests medis tecnologics son les

cameres de seguretat, junt amb els micrbfons, tot aixo
dins d'un circuit tancat, de forma que, una sola persona,
des d'una sola instancia, pot controlar tot allo que
succeeixi en tot el recinte laboral. La questio a resoldre
es si, quan parlem de tot, s'ha d'entendre amb caracter
absolut. Aqui 6s quan els dret a la intimitat i el dret
reconegut a I'article 20.3 de I'Estatut dels Treballadors
a I'empresa entren en col-lisib.

Quan I'article 20.3 de I'Estatut dels Treballadors atorga

a I'empresari la capacitat de vigilancia i control, li
concedeix certa autoritat en virtut de I'existbncia d'un
contracte de treball. Ara be, el contracte de treball no
pot considerar-se com a titol legitimador de retails a
I'exercici dels drets fonamentals que incumbeixin al
treballador com a ciutada, que no perd la condicio de
tal per inserir-se a una organitzacio privada. Perd
tampoc pot desconeixer-se que la insercio a
I'organitzacio modula aquells drets, en la mesura es-
trictament imprescindible per al correcte i ordenat
desenvolupament de I'activitat productiva, reflex, alhora,
de drets que han rebut consagracio a la nostra norma
fonamental.

Aixo significa que I'empresari pot exercir tots els
drets de vigil^ncia i control que estimi convenients,
sempre i quan no es vulnerin els drets fonaments
dels treballadors; en aquest supdsit, el dret a la
intimitat i la propia imatge. S'entendr^ que no es

vulneren aquests drets quan el Hoc d'ubicacio de les
cameres i/o microfons no es trobin a aquells ^mbits
d'estricta privacitat del treballador (per exemple
lavabos, menjadors, ...). En aquest sentit, i per totes
citem la sentencia del Tribunal Suprem de 28 de
setembre de 1999 i la del Tribunal Superior de Justicia

de Catalunya de 25 d'abril de 1994 que estableixen

que I'empresari pot optar, per mesures de control i
vigil^ncia laboral a les installacions de I'empresa,

mitjangant medis teenies com el de la installacid de
cameres sempre que la mesura sigui proporcionada
i respecti adequadament la intimitat i dignitat dels

treballadors.

Per tant, I'empresa, est^ facultada per installar c^me-

res a I'^mbit del centre de treball, sempre que les
mateixes no estiguin situades a llocs que afectin
I'esfera privada del treballador, com podrien ser els

vestuaris.

La necessitat d'instal-lar cameres
de televisio per controlar I'activitat
als centres de treball planteja un
conflicte d'interessos de gran

transcendencia, es a dir, I'interes
legitim de I'empresa per desen-
volupar la seva activitat amb mes
seguretat i el dret, per altra banda
tambe legitim, dels treballadors
a la seva intimitat que, en oca-

sions, pot veure's vulnerat per la posicio de major fortalesa
que ocupa I'empresa a la relacio laboral. Tractarem, en
aquest article, d'il-lustrar com s'harmonitzen aquests
dos drets a fi que les parts enfrontades vegin respectats
els seus legitims interessos.

El dret a la intimitat esta reconegut a I'Estatut dels
Treballadors i es tracta d'un precepte constitucional
desenvolupat per una Llei Organica que garanteix la
proteccio del dret i la no intromissio a I'esfera privada
de les persones. Aixo inclou tambe els treballadors
d'una empresa, els quals no poden veure vulnerat el
seu dret fonamental per I'actuacio de I'empresari.

Per la seva banda, I'article 20.3 de I'Estatut dels treba
lladors estableix el seguent:

"L'empresa podra adoptar les mesures que consideri

mes oportunes de vigilancia i control per verificar el
compliment pel treballador de les seves obligacions i
deures laborals, guardant en la seva adopcio i aplicacio
la consideracio deguda a la seva dignitat humana i
tenint en compte la capacitat real dels treballadors
disminuits, en el seu cas."

Aquest precepte, sens dubte, ha generat mes proble-
m^tica en allo que concerneix al dret a la intimitat dels
treballadors. Ens trobem aqui amb dos drets aparent-

ment contraposats: 1) el dret de I'empresari a controlar
i-vigilar la feina del seu treballador i 2) el dret del

treballador a que se li respecti la seva intimitat personal.
En principi, una empresa pot contractar una empresa
de vigilancia i mantenir al centre de treball un guardia

de seguretat que controli les entrades i sortides, el
magatzem,.. Aquesta accio entraria dins el marc de
I'article 20.3 i, no obstant, no planteja dubtes sobre si
aquest fet vulnera el dret a la intimitat dels treballadors.

Tanmateix, a causa de I'evolucib tecnoldgica, avui dia
existeixen moltes vies de control sense necessitat

Jmi Cartes CNiia
Soci Director

El control al centre de treball mitjanpant cameras de televisid

Poden adregar les seves consultes a
i nf o @ escoda-cod i na.es


