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O"/ • Nova Mar d'infants municipal

Les families argentonines amb nadons van poder
visitar el 30 de marg la nova liar d'infants de la
vila, situada al veinat de Can Serra Llado. Es tracta
d'un nou equipament amb 7 aules i que podra
acollir un total de 114 alumnes d'entre 0 i 3 anys.
Estava previst que els infants de I'escola bressol
municipal La Lluna la Pruna, situada al costat de
I'Area Basica de Salut, comencessin en el nou

centre a pattir del 10 d'abril.

O".ZU Especial Eleccions Municipals 2007

En aquest numero del butlleti municipal s'han
efectuat entrevistes amb els caps de Ilista dels
partits politics que els argentonins podran votar el
27 de maig. Els eixos programatics, el model de
poble que defensen, quin model de gestio tenen
pensat per la Sala i quin resultat esperen obtenir
son alguns dels aspectes que recullen aquestes
entrevistes realitzades durant el mes de marg.

21 • Teatre sense portes

Un grup d'artistes de la vila, amb el suport de

I'Ajuntament d'Argentona, han organitzat un
festival de teatre al carrer. Companyies de renom
internacional actuaran, el 12 i el 13 de maig, a la
plaga deVendre i a la plaga de I'Esglesia.

I*/ . Joves Reporters

En aquesta segona entrega, els joves reporters de

I'lES expliquen com han fet diverses activitats i
projectes al voltant del joe de I'auale.

28. Sant jordi 2007

La redaccio del Cap de Creus ha rebut dos escrits
dels seus lectors que s'inclouen en aquest especial
Sant Jordi que tambe recull tota I'oferta ludica i

cultural de la vila.
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Estem a la recta final d'aquesta legislatura i m'agradaria fer un balan^ d'aquests 4 anys
de feina i compromfs amb Argentona. Una legislatura dedicada a les persones on mes
de la meitat del darrer pressupost s'ha dedicat als serveis a les persones. Tambe s'ha
fet una aposta clara per crear nous equipaments per millorar la qualitat de vida dels
argentonins. En aquesta Ifnia el poliesportiu ha facilitat un espai molt necessari pels
nostres esportistes, convertint-se tambe en un espai de trobada i convivencia. El camp
de futbol ha millorat considerablement grades a la instal-lacio de la gespa artificial,
una millora que ha suposat un increment en el nombre de jugadors. Entenent I'esport
com a un element important pel desenvolupament personal, continuem treballant per
oferir el maxim ventall d'oferta esportiva i ja s'ha posat el fil a I'agulla per aconseguir
la piscina municipal coberta.
Una altra aposta clara d'aquesta legislatura ha estat I'educacio. Hem aconseguit la nova
escola Les Fonts, fruit del treball i cooperacio de pares, mares, mestres i de I'Ajuntament.
En aquests moments, la nova escola bressol de Can Serra de Llado esta en funcionament
i al mes de setembre tindrem un nou CEIP que naixera amb un parvulari provisional
mentre s'aconsegueix I'equipament definitiu. A banda dels equipaments que s'han
aconseguit, s'ha fet un treball amb tota la comunitat educativa i amb la poblacio -a tra-
ves de Projecte Educatiu d'Argentona- per fer d'Argentona, una poble educador.
La Sala ha estat el gran equipament cultural d'aquesta legislatura que ha avan^at molt
pero encara manquen les darreres passes. Per aquest motiu, tots els argentonins hau-
rem de tenir una mica mes de paciencia fins que La Sala sigui un equipament en fun
cionament. Pero a banda de I'esfor^ per aconseguir aquest equipament, s'ha treballat
per oferir una agenda cultural variada i de qualitat.
Aquests son nomes alguns dels molts projectes que s'ha portat a terme pero en tenim
molts altres en marxa i esperem continuar treballant. Treballant en equip, aprenent
dels entrebancs, amb la il-lusio, I'empenta i I'experiencia necessaria per continuar
fent d'Argentona un poble amb qualitat de vida.

Ester Merino, alcaldessa

I'alcaldessa
Continuarem treballant

Entenent I'esport com a un element

important pel desenvolupament perso

nal^ continuem treballant per oferir el

maxim ventall d'oferta esportiva i ja s'ha

posat el fil a Pagulla per aconseguir la

piscina municipal coberta

Carta de

Primavera electoral

L'arribada de la primavera es relaciona amb unes temperatures agradables, amb la
diada de Sant Jordi i amb una agenda cultural plena d'activitats, amb les al-lergies,
amb la finalitzacio de la majoria de les Iligues esportives, amb el canvi d'armari, amb
el canvi horari, amb les maduixes amb nata... i enguany amb les eleccions munici
pals del 27 de maig.
A la vila d'Argentona es presenten sis partits polftics -Entesa, PSC, CiU, ERC, PP i

Agrupacio Argentona- i I'agrupacio Tots per Argentona, que en el moment de tancar
aquesta edicio comen^ava el proces per aconseguir les firmes necessaries per consti-
tuir-se i poder presentar-se als comicis municipals.
Ara es I'hora de presentar els/les candidats/es i les Ilistes que encap^alen per donar-

se a coneixer entre els votants i mostrar les seves intencions de futur pel poble.
Precisament una de les novetats de les Ilistes d'enguany, a nivell general, ha estat la
incorporacio de dones seguint la nova llei de paritat. Alguns grups no han patit gens
perque ja comptaven amb un nombre important de dones a la seva borsa de militants
o simpatitzants pero n'hi ha d'altres que han hagut de buscar dones amb ganes d'im-
plicar-se en la politica municipal sota les pedres.
Una de les coses en les quals coincideixen tots els grups polftics es en la necessitat
d'aconseguir una bona participacio i per aixo demanen que tots els argentonins i

argentonines exerceixin el seu dret a vot. Aquest dret a vot es reflectira en els resul-
tats de les eleccions municipals 2007 amb els quals es formara el govern que hagi
estat escollit pel poble. Un govern que gestionara els recursos de tots els ciutadans per

aconseguir una Argentona encara mi I lor.

Editorial
Una de les coses en les quals coincidei-

xen tots els grups politics es en la neces-

sitat d'aconseguir una bona participa-

cio i per aixo demanen que tots els

argentonins i argentonines exerceixin el

seu dret a vot
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Una de les practiques mes habituals en la com
pra d'habitatges sobre planol o en construccio es
que el comprador vagi Iliurant al venedor diver-
ses quantitats de diners a compte del pagament
final de I'immoble. Aquesta practica sol causar
una certa recanga al comprador davant la possi-
bilitat que la venda no arribi a finalitzar-se i el
promotor es quedi amb els seus diners. Per
aquest motiu la llei garanteix aquest tipus d'ad-
quisicions i atorga a I'adquirent una serie de
drets.
Aixf, els promotors han de garantir mitjangant
asseguranga o aval totes les quantitats Iliurades a
compte pels compradors a les quals s'afegira una
penalitzacio del 6% si la construccio no s'inicia
o no arriba a bon port. D'igual forma, la totalitat
de les quantitats que es vagin Iliurant s'ingressa-
ran a un compte obert a tal efecte i el promotor
nomes podra disposar d'aquests diners per al
pagament de despeses relacionades amb la pro-
mocio concreta.
A mes, el comprador podra sollicitar i obtenir la
informacio necessaria de I'entitat financera per
saber quin es el capital cobert per la polissa
col-lectiva i, en concret, per a la seva vivenda.
De totes maneres, haura de comprovar la durada
de la polissa i si aquesta s'ajusta a allo que esta-
bleix la llei.
Quan el comprador signi el contracte de com-
pra-venda, haura d'assegurar-se que en ell hi
figura tant I'asseguranga o I'aval com I'obertura
del compte. Cal recordar que el venedor haura
de Iliurar un document que acrediti I'aval o la
polissa individual.
En el suposit que la vivenda no arribi a construir-
se o no estigui finalitzada dins dels terminis con-
vinguts, el comprador pot exigir la restitucio de
les quantitats Iliurades comunicant fefaentment
la seva sol-licitud al promotor mitjangant un
requeriment notarial, un burofax o un telegrama
amb justificant de recepcio. Si el promotor no
contesta al requeriment de devolucio, haura de
dirigir-se a I'asseguradora o a I'entitat financera
que va prestar I'aval a fi de reintegrar el capital

corresponent.
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La compra d'un
habitatge sobre

planol o en
construccio

Joan Carles Codina
Advocat

Hi
Apunts jurfdics

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

Amargant, Joan Boba, David

Carmona, Maria J. Castillo, Lluis

Garcia, Miquel de Moragas, Josep

Gubau i Isabel Sunyer.

2.Les raons son tant personals com de caracter
ideologic: Davant la dedicacio i esforg perque
la candidatura assolfs plenament i mantingues
sempre present la ideologia expressada en els
principis i objectius fundadors escrits i acceptats
inicialment, ara m'he trobat barrat de manera
manipulada en el meu intent i desig Ifcit d'anar
en una posicio avangada a la Ilista, cosa que
m'ho permetia el fet d'haver sortit 6e a I'assem-
blea publica i haver desestimat la seva presen-
cia 2 dels 5 primers. Aquest desig no deriva
d'interessos personals, sino de la conviccio que
la meva tasca podria ser reeixida, alhora que
assegures el manteniment de la transparencia i
la coherencia polftica del grup. Igual que s'ha
passat de segon a primer, i altres han passat de
mitja Ilista a primers llocs, crec que la meva
valua polftica i personal, demostrada en tota la
meva vida polftica al servei de la vila, la meva
honestedat i transparencia es inquestionable.
3.Crec, honradament, que els impediments a la
meva candidatura han estat mes una intencio
polftica i personal dels actuals dirigents deTots
per Argentona que una consideracio Ifcita i
equanime de capacitats i actituds.
4.Finalment, crec que la deriva ideologica dels
membres d'aquesta candidatura cap a posicions
de centralitat ambigua, fan impossible conciliar-
la amb la meva ideologia d'esquerres.
Es per tot aixo que ho comunico oficialment,
alhora que dono les grades a tothom que mJha
donat suport i m'ha mostrat la seva simpatia; es
per no defraudar-los que he ernes aquest comu

nicat.

Josep Nieto Carbonell

En un butlletf d'una agrupacio polftica de la nos-
tra vila van apareixer unes fotografies i un text
que poden fer caure en un error. La nostra talla
amb la imatge de Sant Antoni sempre ha presidit
els Tres Tombs des de la plaga de I'Esglesia a on
es fa la benediccio, si be es cert que esporadi-
cament i dalt d'un carruatge s'hi ha passejat una
talla forana, aixf ha passat enguany, iniciativa
que agrai'm. En les fotografies d'aquest butlletf
tambe hi apareix una pancarta d'una tendencia
polftica que en el seu moment varem creure
convenient que no s'exhibfs, ja que durant els
46 anys de vida de la nostra Comissio mai, i res-
pectant el pensament de tothom, hem volgut
tendencies d'acf o d'alla, ja que hem cregut que
una tradicio argentonina, mes que centenaria, es
patrimoni de tots.
Aixf ho varem creure fa gairebe mig segle, en
uns moments crftics, i aixf intentarem continuar
i es per aixo que us hem adregat aquesta petita
nota d'aclariment.
Moltes grades per la seva publicacio

Comissio Sant Antoni Abat

Desvinculacio
Per aquest comunicat i amb relacio a la meva
pertinenc^ a TOTS PER ARGENTONA, voldria
que us fessiu resso dels segiients punts:
1. Per decisio propia he decidit plegar i per tant

desvincular-me des d'ara mateix del projecte
polftic TOTS PER ARGENTONA.

Aclariment

Cartes dels lectors
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liars d'infants, perque es un servei
cada dia mes demanat, i generalment

es fan maques, pero aqui us heu Hurt,

be, ens hi hem Hurt tots perque ho

paguem entre les dues administra-

cions". En concret, I'Ajuntament de

la vila s'ha fet carrec d'aconseguir el

terreny i construir I'equipament, que

ha tingut un cost total de 1.052.564

euros. D'aquesta quantitat, la Gene

ralitat de Catalunya ha aportat 5.000

euros per plaqa creada, que en el cas

d'Argentona es tradueix en 535.000

euros.
El regidor d'Educacio, Ricard Ayme-

rich, manifestava la seva satisfaccio pel

resultat final: "es una escola bressol

amb aules amplies, que compta amb

una zona d'esbarjo amb la seva font, el

sorrall i que la propia estructura fa que

hi hagi zona protegida del sol i la pluja

i la zona a I'aire Iliure".

molt gran i compta amb porxos per

aconseguir zona d'ombra i sol. De les

set aules, una es per lactants i les altres

son polivalents ja que es poden fer ser-

vir tant per la franja de 0 a 1 com de 2

a 3 anys. Tambe hi ha cambres higieni-

ques, un espai per guardar els cotxets,
sala de professors, lavabos i altres

dependencies.

La gestio i explotacio continuara a

carrec de La Cooperativa El Gegant del

Pi, amb 5 educadores, fins al proper 31

d'agost del 2007. A partir d'aquell dia,

la gestio i explotacio del centre anira a

carrec de I'empresa que hagi guanyat el

nou concurs, aprovat en el pie del 2 de

mar^.
La inauguracio va comptar amb la pre-

sencia de la directora adjunta de

Serveis Territorials de la Generalitat de

Catalunya, Carmen Zapater, qui va dir

que "en mirem moltes nosaltres, de

metres quadrats 669,63 dels quals son

construfts, compta amb un total de set

aules amb una capacitat maxima de

107 places. A I'entrada hi ha una zona

d'aparcament per aquells pares i mares
que decideixin portar els seus fills amb

vehicle particular. L'edifici te cuina pro-

pia i una aula de psicomotricitat que ja

va ser estrenada el dia de les portes

obertes pels alumnes i els seus germans

i germanes.
El projecte arquitectonic destaca per

I'amplitud dels espais i la lluminositat.

Compta amb un sistema de calefaccio

radiant que aporta diferents avantatges

a la installacio com son un bon ai'i la

ment del terra i una bona sensacio ter-
mica, sobretot tenint en compte que els

mes menuts van per terra al jugar i anar

de quatre grapes. L'edifici, que s'ha

construit seguint les normatives vigents,

compta amb energia solar. El pati es

tl divendres 30 de marq, un grup de

pares i mares esperaven a I'entrada de la

nova Liar d'lnfants Municipal per veure

amb els seus propis u I Is com havia que-

dat el nou equipament educatiu on, a

partir del 10 d'abril, anirien els seus

fills. Els 43 nens i nenes que anaven fins

ara a La Lluna la Pruna, la liar d'infants

municipal que es va construir amb

moduls prefabricats al carrer Joan
Fuster, al costat de I'Area Basica de

Salut, van canviar d'empla^ament i des

del 10 d'abril van al nou equipament.

Les opinions eren diverses pero entre les

mes comunes hi havia la de la claror i

amplitud de les aules. Alguna queixa

tambe es va poder sentir per I'empla^a-

ment del centre, mes allunyat del nucli

urba que I'escola bressol provisional.

Caracteristiques. L'Escola Bressol, amb

una superficie total del solar de 1.690

- JiL

•^•jjmw"      :,
La primera Liar d'lnfants municipal es va inaugurar el 12 de setembre del curs 2005-2006 al carrer Joan Fuster. Pero aquell

empla^ament era provisional ja que el centre definitiu es volia ubicar a I'edifici de I'antiga Caserna de la Cuardia Civil, al carrer

Domingo Bellalta, al vei'nat de Can Serra Llado. Les obres han finalitzat i ara Argentona compta amb una nova escola bressol

amb 7 aules amb una capacitat maxima de 107 places per a la franja d'edat de 0 a 3 anys. El 30 de mary es va fer una Jornada

de portes obertes i el centre va entrar en funcionament el 10 d'abril.

ESCOLA BRESSOL MUNICIPALN
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mesurat i preferim destinar aquests
diners a altres equipaments que necessi-
ta el municipi. A mes es un projecte que
ens agrada, en el qual creiem i que
defensem. El que esta clar es que el

poble d'Argentona no es mereix tenir 4
anys mes el forat que tenim a Can Doro.
En esports, I'equipament pel qual ja
hem posat fil a I'agulla pero que s'haura
d'acabar en la propera legislature es la
future piscina coberta, que tindra una
cobertura retractil per poder-la destapar
a I'estiu. En I'area de serveis continua
rem treballant amb una inversio progres-
siva pel manteniment i arranjament de
carrers, espais publics i enllumenat. Per
ultim, volem millorar la mobilitat al
poble descongestionant el carrer Gran i
per aquest motiu volem crear, a banda
de les actuals entrades al municipi pel
nord i pel sud, una nova entrada per la
Ronda de Llevant, per la Plaga del Molf.
Un altre tema es la Policia Local, volem
una policia proxima al ciutada i en
aquesta Ifnia creiem que hem de poten
ciar els policies de barri.

En aquests moments s'esta treballant en
el Pla d'ordenacio urbanistica munici
pal (POUM) per definir I'Argentona del
futur. Per quin model de poble aposten?
Tenim molt clar el model de poble que
volem que passa per la preservacio total
del marge esquerre de la Riera pero
d'una forma ordenada, volem que sigui
el pulmo d'Argentona. Hem de treballar,
mitjangant I'eina del POUM, per netejar
Torrent de Vera i recuperar, si es pot,
I'ermita de Sant Jaume de Treia i fomen-
tar I'espai agrfcola de tot aquell espai. I
pel que fa al creixement apostem per un
model sostenible, amb el creixement
necessari, amb els equipaments que
aixo comporta i fent taca d'oli amb el
nucli urba, no volem mes creixement
disseminat. Volem fomentar la cohesio
social, per tant el nostre model es un

creixement en taca d'oli. El POUM es
una eina fonamental on s'han de deixar

I s'ha de fer I'eix amb Can Doro, conti
nuem defensant el projecte de Can
Doro, un projecte d'una operacio finan-
cera excellent per part de I'Ajuntament,
aconseguim que ens urbanitzin tot Can
Doro amb les places d'aparcament,
igual que les que hi ha d'haver a la
Velcro, posar locals comercials a Can
Doro, la plaga i el centre cfvic sense
cost d'inversio per part de I'Ajuntament,
i obviament els 16 pisos que son els que
financen tota I'operacio. Creiem que es
una operacio fantastica pel poble
d'Argentona, are que estem treballant
amb els numeros sabem que si volgues-
sim aconseguir el mateix sense deixar
fer els pisos, I'Ajuntament hauria d'in-
vertir com a mfnim 6,5 milions d'euros,
es a dir, mes de 1.000 milions de les
antigues pessetes, per nosaltres es des-

tota la recollida porta a porta. Tambe
caldra ampliar la deixalleria per poder
gestionar be els recursos.
Pel que fa al comerg continuem defen-
sant I'eix comercial de Can Doro i la
Velcro com a instrument per revitalit-
zar-lo. Hem de caminar de la ma de la
Unio de Botiguers. Si no invertim en
aquest ambit condemnem els comer-
ciants a anar desapareixent, necessitem
mes atraccio, mes oferta, tothom sap la
I lei de mercat: l'oferta genera demanda.

Necessitem posar un supermercat de
mitjana superffcie amb el mercat al vol-
tant a la Velcro. Tots els experts expli-
quen que es la forma de revitalitzar el
comerg i evitar que la gent agafi el

cotxe i marxi a consumir a grans super-
ffcies.

3Quins son els eixos basics del programa
de I'Entesa per a les properes eleccions?
En I'ambit educatiu volem que sigui una
realitat el nou CEIP al case urba i I'lES i
una altra escola al Col lei I. L'oferta de
places d'escola bressol ja estara consoli-
dada amb I'equipament que ja tenim a
Can Serra de Llado que s'ha d'anar
obrint progressivament. A banda d'a-

conseguir aquests nous equipaments,
apostem per vetllar per la qualitat de les
nostres escoles i dels serveis educatius,
defensem una unica escola publica a
Argentona i de qualitat. En I'ambit dels
serveis socials hem d'aconseguir univer
sal itzar i donar el maxim de serveis a la
gent gran, serveis de suport a domicili
perque puguin quedar-se a casa seva i
no nomes en I'ambit public sino que
hem de ser capagos de posar-nos en
contacte i treballar amb operadors pri-
vats, que ja ho estan fent i be, perque
puguin donar aquests serveis. D'altra
banda hem de potenciar la Liar Santa
Anna que dona un servei de gran quali
tat i poden oferir en el futur mes serveis
de suport a la gent gran.
En I'ambit cultural hem avangat molt
aquests anys i continuarem treballant
per captar nou public i el nostre princi
pal objectiu per la propera legislatu^^ es
posar la Sala en el mapa de les arts esce-
niques catalanes. Sera un equipament
emblematic per Argentona i un element
diferenciador de la vila com ho es are el
Museu del Cantir. Pel que fa a les festes
apostem per continuar treballant per
aconseguir la maxima participacio i fer
d'Argentona un poble viu. En I'area de
joventut, s'ha de disposar del nou Casal
de Joves en la propera legislature, que
ha de ser una realitat aconseguida tenint
en compte les opinions dels joves i que
respongui a les seves necessitats. Pel
que fa a medi ambient fern una aposta
molt clara amb la recollida de la brossa,
vam iniciar la recollida de I'organica i el
rebuig porta per porta i are volem acon-
seguir-ho amb els envasos, i acabar fent

Ester Merino^ Entesa
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ens, que el mes apropiat creiem que es
una fundacio. Els patrons de la Fundacio
seran designats pel pie, pero una funda
cio on no nomes hi hagin representants
polftics en el patronat sino que sigui
obert al poble i amb un gerent cultural
que sera qui faci un pla de viabilitat i una
proposta de gestio de la Sala.
Volem posar la Sala a I'abast de la
comarca i mes enlla, a part que en
puguin disfrutar, i en primera instancia,
el poble perque si tenim memdria histo-
rica es la gran batalla que tenfem i final-
ment I'Entesa va aconseguir que la Sala
fos del poble i I'Entesa vol posar la Sala
en les arts esceniques catalanes.

Com definiria el panorama politic per
aquestes municipals i quin resultat

esperen obtenir?
Argentona es un poble viu on la gent te
ganes de fer coses i implicar-se. Haunem
de ser capa^os, pero, d'ampliar el ventall
de gent que participa i s'implica en la
polftica. Hi ha un panorama dividit i diff-
cil pero les persones que entrin en el nou
Ajuntamenttindrem la responsabilitat de
formar un govern estable per Argentona.
Pel que fa als resultats nosaltres som molt

optimistes.

En el suposit de necessitar pactes, amb

qui tenen mes afinitats?
L'Entesa treballara per aconseguir un
govern estable i progressista, aquesta es
la nostra prioritat.

tres de Catalunya i diferents models de
gestio i ens hem posat en contacte amb

un seguit d'experts perque ens assesso-
rin. Vist tot el que hem analitzat, tenim
molt clar que no ens volem quedar tan-
cats amb un equipament infrautilitzat,
que el volem posar en el mapa de les arts
esceniques catalanes i que per fer-ho
hem de donar-li una gestio agil, que per
tant no pot ser directament des de
I'Ajuntament, sino que hem de crear un

de banda els partidismes i posar-nos al
servei del poble per aconseguir amb el
maxim consens possible la seva aprova-
cio perque si no ho fern aixf estem per-
judicant el poble, aleshores continua-

rem treballant en aquest sentit com ara
ho estem fent.

El govern sortint del 27 de maig haura
de gestionar la Sala, com ho farien?
Nosaltres hem estat visitant diferents tea-

Politiques i Sociologia. La seva vinculacio amb Argentona

ve des de petita quan passava els estius al municipi fins que

els seus pares van decidir instal lar-s'hi. Va ser col labora-

dora de Radio Argentona i des de ben jove va implicar-se en

la pohtica per les seves inquietuds socials i politiques.

mada en Treball Social i ha cursat estudis de Ciencies

Amb 38 anys, casada i amb dos fills^ Ester Merino es diplo-

Perfil:
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un Comite de Formacio Professional

pero nosaltres ja ho deiem en les

darreres eleccions. En el tema de ser-

veis socials, nosaltres no es una de les

crftiques que hagim fet a I'equip de

govern, per tant portarem una politica

de continuitat afegint la necessitat

d'un centre de dia que nosaltres la

situarfem en el terreny, quan quedi

alliberat, del costat de I'Area Basica.

Pel que fa als joves, cal que la partici-

pacio no sigui nomes en la part festiva

sino en d'altres aspectes de responsa-

bilitat que els afectaran en I'edat adul-

ta com la formacio, I'habitatge i el

mercat laboral.

En aquests moments s'esta treballant

ble dinamic pero on s'ha portat espec-

tacles puntuals d'altres cultures -que

trobem molt be- pero hem trobat a fal-

tar mes cultura autoctona. La Suite

Poematica es podria fer d'una forma

anual, trabucaires, esbarts dansaires o

teatre d'autor catala, entre d'altres. En

I'area d'educacio crec que esta molt

definit, son coses molt basiques. A

Argentona, en aquests moments, tot-
hom te clar que necessita un nou CEIP

i nosaltres ho posarem en el programa

pero de fet ja s'esta tirant endavant. En

necessitarem un altre, de CEIP, en pre-

visio pero tambe es contempla en el

POUM. El segon IES es necessita i tots

sabem que esta programat en el

Collell. D'altra banda, ara s'esta fent

Perfil:

Amb 61 anys, esta casat, es pare de dos fills i te dos nets

que son la seva debilitat. Enginyer tecnic de formacio, ha

estat empresari del sector durant els ultims 12 anys. Tambe

va ser professor de Nnstitut de Mataro Miquel Biada. Ara

s'ha prejubilat per dedicar-se al 100% a la politica munici

pal. Li agrada viatjar, caminar, llegir i fins als 33 anys va ser

porter d'handbol. Ara juga als escacs i quan pot cuida el

jardi. De la Ilista que encap^ala diu que es cohesionada i

compensada, amb veterania i joventut.

Quins son els eixos basics del programa

de CiU per a les properes eleccions?

Nosaltres primer de tot volem portar a

terme el nostre eslogan que es "dialeg

i compromfs amb les relacions amb el

poble". Entenem que venim d'un perf-

ode mancat de dialeg que es potser el

que ha portat a la crispacio que hi ha

avui a Argentona i per aixo nosaltres

presentem una proposta ferma de dia

leg que busqui un consens per portar a

terme qualsevol projecte. Una altra de

les prioritats es acabar el Pla general

d'urbanisme, perque sabem que con-

diciona tot el futur del poble. En

aquest sentit no estem d'acord en la

construccio d'habitatges al camp de

futbol, apostem per una zona esportiva

millorada amb la piscina municipal i

un arranjament de la zona. Aixo no vol

dir que a I'altra banda de la Riera no

s'instal-lin instal-lacions esportives

pero d'una altra tipologia com un

camp de rugbi o unes pistes d'atletis-

me. Pel que fa al mercat municipal

entenem que ha d'estar a la pla^a de

Vendre perque el pol mes gran de crei-

xement del municipi sera cap al Collell

i aleshores la pla^a de Vendre tindra

mes centralitat. Un altre tema priorita-

ri es I'aparcament. Nosaltres creiem

que hi ha un error historic, sigui de qui

sigui, que es no haver tirat endavant un

aparcament a la pla^a Nova. En el

tema del corner^ fern campanyes pun-

tuals pero s'ha de consolidar un apar

cament per donar comoditat al client.

Tambe creiem que quan es remodeli la

Velcro per fer-se el que sigui, hauria de

tenir un aparcament i un altre a la

zona de I'Area Basica de Salut. Tambe

cal buscar el sistema mes adient per

recepcionar les urbanitzacions i els

vei'nats.

A nivell cultural, Argentona es un po-

Ferrari Armengol, CiU
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Com definiria el panorama politic per

aquestes municipals i quin resultat

esperen obtenir?
Crec que el panorama polftic es el

tfpic de qualsevol campanya electo

ral. Jo, respectant totes les opcions

polftiques, em sembla que tots plegats

som poc capa^os per agrupar-nos en
4 o 5 opcions. Pel que fa als resultats

nosaltres volem guanyar amb la sufi-

cient tranquil-litat per poder estar al

govern.

En el suposit de necessitar pactes, amb

qui tenen mes afinitats?

Nosaltres no pactarem en contra de

ningu, pactarem a favor d'Argentona

pero ara no sabem amb qui.

Apostem per un POUM mes restrictiu i

sostenible, aixo sf, amb les infraestruc-

tures que es necessiten i de les que hem

parlat abans.

El govern sortint del 27 de maig haura

de gestionar la Sala, com ho farien?

CiU volia una Sala mes propera, que no

penses tant en la comarca pero no ha

estat aixf i ara tenim la Sala que tenim

pero sense un model de gestio definit

per part de I'equip de govern. Parti nt

d'aquesta realitat, tenim molt clar que

la gestio de la Sala no pot provocar I'ex-

clusio de les entitats del municipi. Totes

les entitats i la societat civil d'Ar-

gentona ha de poder disposar d'aquest

equipament.

en el Pla d'ordenacio urbanistica muni

cipal (POUM) per definir I'Argentona

del futur. Per quin model de poble

aposten?

Nosaltres comptem que serem, si estem

al govern, els que I'haurem d'acabar i

I'haurem d'acabar en la Ifnia que s'esta

movent ara. En la Ifnia del dialeg i del

compromfs en tirar endavant els projec-

tes acordats. El model de poble que

nosaltres defensem en aquest POUM es

un creixement que ha d'esgotar les pos-

sibilitats que hi ha dins del nucli urba,

sense consumir mes territori. Aixo ja

vindra, si ha de venir, d'aquf a 8 anys

quan es podra revisar el POUM pero

ara no cal, a mes tenint en compte I'a-

lentiment del sector de la construccio.
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marge esquerre de la Riera per tal de

consolidar la pagesia com a sector eco

nomic. Pel que fa al camp de futbol, crec

que no s'ha entes la proposta del

POUM, I'objectiu no es traslladar el

camp de futbol, sino evitar que a la zona

de Can Pitongo s'hi construeixin habitat

ges en un futur proper, per aixo propo-

sem fer les vivendes a I'actual empla^a-

ment del camp de futbol i despla^ar el

camp a I'altra banda de la Riera i conso

lidar la zona on ara hi ha naus industrials

com de serveis ludics. S'ha de solucio-

nar definitivament el conflicte de Torrent

de Vera i ampliar la zona d'habitatges

del Cros per aconseguir un nivell de

la cohesio social dispersar els nuclis de

poblacio. El creixement ha de ser soste-

nible, s'han de construir habitatges ama-

bles, no volem grans edificis, sino edifi-

cis lleugers que no cre'in impactes

visuals ni que ampliYn desmesuradament

la densitat on s'hagi de fer edificacions

noves. El POUM ha de facilitar la mobi-

litat tant a peu com amb vehicle pero el

centre historic ara ja te problemes de

mobilitat. Per aquest motiu s'han de

crear aparcaments i s'ha de donar prota-

gonisme al vianant per davant del vehi

cle. Tambe hem de preservar el sol agrf-

cola perque creiem que I'agricultura te

futur i per tant volem desenvolupar el

Perfil:

Salvador Casas viu en parella i es pare d'una filla. Ell es el

primer candidat del PSC nascut a la vila ara fa 42 anys.

Actualment es director-gerent del Centre Cultural La

Farinera del Clot de Barcelona, on dirigeix un equip de nou

persones i coordina les propostes d'unes 50 associacions

que conflueixen en aquest centre. Precisament per la seva

experiencia laboral pero tambe per la seva forma de ser,

Casas diu que seria un alcalde "proxim, amb sentit comu i

amb capacitat de gestionar i portar un equip^. http://vador-

casas.blogspot.com/

Quins son els eixos basics del programa

dels socialistes per a les properes elec-

cions?

En el proper mandat farem una gestio

mes directa, adre^ada als ciutadans,

definirem el Pla d'equipaments cfvics,

impulsarem el corner^ d'Argentona;

nosaltres apostem per la Velcro com I'e-

quipament que faci de motor comercial

per Argentona. Hem de continuar treba-

llant per impulsar els sectors economics

de la vila, a final de mandat tindrem un

nou Pla director de promocio economi-

ca i s'ha de desenvolupar. La Sala s'ha de

convertir en el motor social i cultural de

la vila i apostarem per fer del carrer Gran

un espai de passeig i de trobada fent les

voreres mes amples, i perque esdevingui

un eix comercial mes comode per a

tothom. Hem de construir aparcaments a

Can Doro i a la Velcro. L'escola es prio-

ritaria, crearem les places suficients per

tots els nens i nenes i tambe cal rendibi-

litzar al maxim els equipaments espor-

tius i la futura piscina coberta, en que ara

s'esta treballant. En I'ambit social s'esta

fent una feina molt interessant i s'ha de

continuar donant suport a les families

amb mes problemes.

En aquests moments s'esta treballant en

el Pla d'ordenacio urbanistica municipal

(POUM) per definir I'Argentona del

futur. Per quin model de poble aposten?

Nosaltres apostem per un creixement

que eviti I'exces de consum de sol, que

faciliti I'estalvi i el reciclatge de sol, pre-

nent com a base la realitat de creixement

actual d'Argentona i fent una projeccio

cap als propers 15-20 anys. S'ha de crei-

xer evitant noves taques d'habitatges dis

perses pel territori; en aquests dies s'ha

parlat de crear habitatge a Les Mateves i

aixo ho hem d'evitar perque queda

massa lluny del nucli urba i no es bo per

Salvador Casas, PSC
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sigui tant com perque faci ingovernable

I'ajuntament perque sigui impossible

arribar a cap pacte coherent i estable.

En el suposit de necessitar pactes, amb

qui tenen mes afinitats?

Crec que nosaltres tindrem un paper

decisiu en el proper govern, fins ara hem

format part d'un govern progressista

-amb qui hem treballat molt be, perque

era el pacte natural- pero depenent de

quina sigui I'aritmetica electoral pot ser

que Argentona ens demani que fern un

esfor^ de buscar un altre tipus de pacte

si no es possible reeditar el pacte pro

gressista.

servira per donar suport a la creacio amb

la cessio d'espais per assajos, per crear

espectacles, etc. I per ultim, atesa la

polivalencia del centre, tambe podra ser

un espai de trobada per empreses priva-

des per fer-hi congressos o grans reu

nions.

Com definiria el panorama politic per

aquestes municipals i quin resultat espe-

ren obtenir?

Dir-el-resultat que podem obtenir es molt

dificil, el que sf que crec es que nosaltres

tindrem un paper de centralitat en el

proper mandat. Crec que el resultat sera

molt dispers, pero espero que no ho

poblacio mes ampli que permeti tenir

mes serveis i corner^ al barri.

El govern sortint del 27 de maig haura

de gestionar la Sala, com ho farien?

En aquests moments estem elaborant un

projecte de gestio per a la Sala. A

Argentona hem fet una aposta per recon-

vertir i adaptar el nostre equipament cul

tural al segle XXI, tenir un centre d'a-

questes caracterfstiques es una

oportunitat que ens permet fer una pro-

gramacio cultural estable durant tot

I'any aconseguint certa capitalitat per

atraure public de poblacions veTnes. A

banda de la programacio estable, tambe
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que reculli totes les sensibilitats. El que

segur que no farem es actuar com ho ha

fet L'Entesa i el PSC que ara prometen el

dialeg que no han sabut aplicar en els

darrers anys. De totes maneres, defen-

sem el mercat municipal al mateix

empla^ament com t'he dit abans i ens

neguem a la construccio de pisos al

camp de futbol. Des de fora i a causa

de la manca d'informacio i transparen-

cia es bastant diffcil dir les coses, hem

de fer una analisi i veure com estan les

coses. El nostre regidor, en Fede Urena,

esta fins ara treballant molt be tots

aquests temes pero sap que hi ha mol-

tes deficiencies i hem d'arribar i trobar-

nos la veritat.

El govern sortint del 27 de maig haura

de gestionar la Sala, com ho farien?

En primer Hoc hem de saber que ens

costara aquesta obra monumental i

faraonica. Segon, nosaltres defensarem

un model de gestio d'aquest espai on

totes les entitats del municipi tinguin un

us prioritari d'aquest

espai. A partir d'aquf

buscarfem un model

d'explotacio que ens

permeti fer un us cultu

ral on fer obres de tea-

tre, concerts, cinema,

etc., pero sempre
donant prioritat a les necessitats de les

entitats de la vila.

Com definiria el panorama politic per

aquestes munfcipals i quin resultat

esperen obtenir?

A les properes eleccions hi haura molta

oferta electoral i aixo es bo per la

democracia. Nosaltres hem fet una

tasca d'oposicio en els darrers anys

del futur. Per quin model de poble

aposten?

Nosaltres, si arribem al govern, primer

farem un estudi per veure com esta la

situacio. Que farfem nosaltres? Aixo es

molt facil de dir pero primer caldra

coneixer fil per randa la situacio i els

compromisos adquirits per I'equip de

govern actual, les necessitats del futur

de la vila i tirar endavant un projecte

nitzacions cal millorar-les, com per

exemple, millorar les activitats i

installacions esportives de que dispo-

sen. El tema de I'habitatge es un gran

tema pendent i en aquesta Ifnia volem

aconseguir vivenda de lloguer pels

joves per aconseguir que no marxin del

poble. S'ha d'aconseguir que aconse-

gueixin una vivenda digna, que no vol

dir gratis, pero es molt important treba-

llar en aquest sentit amb constructors i

tots els agents implicats.

En aquests moments s'esta treballant

en el Pla d'ordenacio urbanistica muni

cipal (POUM) per definir I'Argentona

r
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i C^S '^
iHE

SIC
Quins son els eixos basics del programa

del Partit Popular per a les properes

eleccions?

El nostre equip vol fer una feina per

potenciar les coses que realment falten

al poble. En I'ambit esportiu, hem par-

lat amb la Junta del Futbol Club

Argentona per tractar els problemes que

tenen, parlarem tambe de les millores

necessaries del poliesportiu, volem

cobrir la piscina municipal per poten

ciar la natacio. Volem potenciar tambe

el microurbanisme asfaltant carrers,

millorant I'enllumenat public o poten-

ciant la instal-lacio de contenidors sote-

rrats per millorar la recollida selectiva.

La gent gran necessita un casal amb

condicions i volem potenciar la gent

jove dotant-los d'un casal on puguin fer

activitats. Pel que fa al sector empresa-

rial, cal posar facilitats perque vinguin

mes empreses i no marxin. En I'ambit

del comers apostem per millorar el

mercat municipal en el seu emplaga-

ment actual ja que presenta un estat

molt abandonat i porta-

rem endavant iniciatives

per aconseguir que la

gent no marxi a comprar

fora d'Argentona perque

la vila te de tot i de qua-

litat. Volem fer un ajunta-

ment obert a la gent per

que tothom pugui dir la seva, crear una

finestreta unica i tambe fer reclama-

cions via Internet. En aquesta Ifnia de

les noves tecnologies, volem habilitar

unes zones publiques per posar acces a

Internet. En el transport public volem

aconseguir una Ifnia d'autobus entre

Argentona i I'Hospital de Mataro aixf

com una altra Ifnia que uneixi les urba-

nitzacions amb el nucli urba. Les urba-

Jesus Hita, PP
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Perfil:

Amb 35 anys, es empresari del sector textil i esta casat. El

seu Iligam amb Argentona ve de lluny: quan era jove tenia

amics a la vila i se'n recorda de venir a la Sala a veure algu-

na obra de teatre. Va coneixer la seva dona^ filla d'Ar

gentona, i quan es van casar van establir-se a la vila. Es un

gran aficionat a I'esqui i tambe li agrada molt el futbol, es

seguidor del Bar^a i despres del Futbol Club Argentona.

Defineix la Ilista que encap^ala com jove i amb moltes ganes

de treballar per Argentona.

que ha estat rebutjada de manera sis-

tematica pel govern de L'Entesa i el

PSC. Ens presentem amb una candida-

tura il-lusionant de gent que no ha tin-

gut responsabilitats politiques, que

s'estima Argentona i que demana la

confian^a dels vilatans. Mira, des de la

meva presentacio, la setmana passada,

m'estic trobant amb el suport de molta

gent. I jo confio en aquest suport i per

aixo crec que tindrem un molt bon

resultat, que ens permetra esser deci-

sius.

En el suposit de necessitar pactes, amb

qui tenen mes afinitats?

Aixo es veura a partir del 28 de maig

pero nosaltres no direm que no a

ningu, ni estic dient que sf a tothom.

Estem oberts com crec que tambe els

altres partits polftics. L'unica condicio

sera que el nostre programa i les nos-

tres propostes es puguin tirar endavant

perque I'unic interes suprem son els

vilatans d'Argentona.



la Riera i els unics culpables seran els

interessos particulars i partidistes d'al-

guns veins de Sant Jaume de Treia.

El govern sortint del 27 de maig haura

de gestionar la Sala, com ho farien?

La Sala no es pot obrir fins que no tin-

gui un parquing ade-
^ quat a la pla^a Nova i

I    des  d'Agrupacio Ar-

|    gentona  farem  for^a

j        perque no s'obri. No es

1    pot obrir un equipa-

J  ment d'aquestes carac-

terfstiques  sense  un

parquing que pugui absorbir els cotxes

que vinguin, seria un desastre. La

manca de previsio i de seny d'aquest

equip de govern que hem tingut, no

han pensat mai en les necessitats reals

que hi ha davant de la inauguracio de

re, esportiva o industrial, el que sigui,

pero se li ha de donar activitat i serveis

per evitar que Mataro pugui menjar-se

aquesta zona. Si aquesta zona es deixa

erma, sense activitat, el municipi del

costat es menjara el marge esquerre de

creixement entre el nucli urba i aquest

conjunt de cases i aixf amb tots els

nuclis ai'llats que hi ha. S'ha de creixer

d'aquesta forma per aprofitar les

infraestructures. I despres, nosaltres

tractem el marge esquerre de la Riera

ordenant-lo i donant-li activitat de lleu

Perfil:

Felix Rosa, de 56 anys, va iniciar-se a la politica I'any 2003

quan va fundar Agrupacio Argentona perque "veia que els

interessos dels partits eren contraposats als del poble^. Es

conegut com el politic que ha esmer^at mes esfor^os a fer

complir la legislacio vigent a PAjuntament d^Argentona. En

el seu temps Iliure, poc des que esta en la politica munici

pal, li agraden els esports que es practiquen a la natura com

Pequitacio, la vela i Pesqui.

Quins son els eixos basics del programa

d'Agrupacio Argentona per a les prope-

res eleccions?

En primer Hoc les infraestructures que

s'han de fer perque practicament aquest

poble no te infraestructures. L'abas-

tament d'aigua, aigiies residuals, car-

rers, voreres, depuradora, enllumenat

public... Tot aixo es el mes important

que ara necessita Argentona. Segon, es

molt important I'economia del poble:

s'han d'aprofitar mes els recursos que

tenim i buscar recursos que vinguin de

fora pero els impostos no es poden apu-

jar mes als vilatans. La tercera lima de

treball es sanitat i benestar social. Aqui

no hi ha una bona atencio en sanitat,

exigir mes al Consorci que treballi mes

per Argentona i donar-li mes serveis

sobretot el domiciliari que esta molt

malmes i tambe el de radiologia, que

no s'hagi d'anar a Mataro. Tambe cal

dinamitzar i ajudar el corner^ de la vila

i donar il-lusio i alegria al poble d'Ar-

gentona facilitant activitats dels caps de

setmana amb esports i lleure.

En aquests moments s'esta treballant

en el Pla d'ordenacio urbanistica muni

cipal (POUM) per definir I'Argentona

del futur. Per quin model de poble

aposten?

Per nosaltres el nucli    f

urba quedaria igual,

aleshores s'han d'in-

corporar  totes   les

urbanitzacions   del

municipi  recepcio-     ^

nant-les. S'ha de crei-

xer comunicant els nuclis independents

que es troben al voltant d'Argentona, es

per on pensem que ha de creixer el

poble. Per exemple, Mada es un nucli

ai'llat, aleshores perque aquest nucli no

sigui aillat, s'ha d'incorporar amb un

Felix Rosa^
AGRUPACIO ARGENTONA
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qui tenen mes

afinitats?

Jo penso que

no es nomes
una questio

d'afinitats, es

mes aviat una

questio de gent amb capacitats, cohe

rent amb els seus actes i que puguin

assumir i defensar els nostres criteris

d'actuacio i de poble. Si no es aixf,

estarfem millor a I'oposicio. Pel que fa

als pactes, a vegades hi ha pactes con-

tranatura pero que poden ser el millor

pel poble.

poble perque precisament es el grup

dels aldarulls publics, de I'engany i es

el grup del contuberni popular i la

manipulacio.

Pel que fa als resultats, es molt diffcil fer

prediccions.

En el suposit de necessitar pactes, amb

Com definiria el panorama politic per

aquestes municipals i quin resultat

esperen obtenir?

Jo crec que hi ha els grups que hi ha ara

i em sembla molt be ja que tots estem

en les mateixes condicions i tots tenim

les nostres Imies definides. Pero hi ha

un grup que seria molt perjudicial pel

qualsevol equipament,

del tipus que sigui.

L'enllumenat, I'apar-

cament es molt impor

tant, aixo no els ha

preocupat mai.
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esforgos per part de tothom.

Finalment voldria tambe afegir que

Esquerra aposta per un estil de polftioa

municipal mes proper i amb major natu-

ralitat, amb I'unic objectiu de servir i ser

utils a les persones.

En aquests moments s'esta treballant ea

el Pla d'ordenacio urbanistica munici

pal (POUM) per definir I'Argentona del

futur. Per quin model de poble aposten?

L'urbanisme i lar gestio del territori son

els aspectes que configuren fonamentali-

ment el nostre eix de sostenibilitat.

Esquerra aposta per un model urbanistic

sostenible que permeti un desenvolupa-

ment equilibrat i racional del territori.

Des d'aquest punt de vista creiem que

Pel que fa a I'Argentona socialment

justa, volem crear habitatge social de

lloguer per evitar que la joventut hagi de

marxar obligatoriament. En els darrers

vuit anys no s'ha fet res en aquest sentit.

Un tema recurrent a Argentona es el

Casal de la Gent Gran que s'ha de solu-

cionar en aquesta propera legislatura. El

model de Casal que nosaltres volem

impulsar va mes enlla d'un simple espai

passiu de trobada per convertir-lo en un

espai que fomenti la participacio de la

gent gran en la vida social d'Argentona.

Anirem a per totes per obtenir els ajuts

de la llei de barris per tal de dignificar i

millorar el Cros. Tambe s'ha de treballar

per recepcionar les urbanitzacions del

municipi, repte que necessitara molts

Perfil:

Casat i pare de dos fills^ te 36 anys, es Ilicenciat en admi-

nistracio i direccio d'empreses per ESADE i professional-

ment es dedica a la consultoria en I'ambit del comerg. El seu

besavi Viceng i el seu avi Pere eren els sastres de la vila en

el negoci que regentaven al carrer Gran, a Can Viura. Vadq

Mora es un apassionat de la caga de bolets i de la cultura del

vi. De la Ilista que encapgala en destaca I'aire fresc que

representa, la seva preparacio, la illusio i la varietat gene-

racional.

Quins son els eixos basics del programa

d'Esquerra per a les properes eleccions?

El dia de la meva presentacio vaig dir la

nostra frase d'intencions: "volem una

Argentona sostenible, una Argentona

viva i per viure-hi i una Argentona

socialment justa". El nostre objectiu es

ser utils des de I'Ajuntament perque els

argentonins puguin gaudir de la maxima

qualitat de vida possible. No volem des-

envolupar una politica de la immediate-

sa i reactiva si no que volem fer una poli

tica que prepari Argentona per poder

assolir el futur amb les millors condi-

cions possibles.

Des del punt de vista d'una Argentona

viva i per viure parlariem de buscar,

entre tots, solucions per crear una seu

d'entitats amb serveis comuns. Una Ar

gentona viva es la Sala, una Argentona

per viure-hi parla del comerg, nosaltres

apostem per un mercat municipal a la

Velcro amb un supermercat per poder

comprar de forma competitiva i como-

da. Tambe creiem que s'hauria de

potenciar un eix cultural amb la plaga

de Vendre amb la casa Puig i Cadafalch

i la plaga de I'Esglesia amb el Museu del

Cantir com a punts d'atraccio. Una idea

per treballar en el futur es la creacio

d'una fira estable de ceramistes i arte-

sans a la plaga de Vendre. Aquest eix

cultural conjuntament amb el patrimoni

natural s'han de convertir en els ele

ments d'identitat i promocio d'Argen-

tona. D'altra banda, cal convertir la Font

Picant en la porta d'entrada al Rare de la

Serralada Litoral i cal potenciar el pare

esportiu en la seva actual ubicacio con-

vertint-lo en un espai de convivencia

familiar. Tots aquests elements evitaran

que Argentona sigui exclusivament un

espai dormitori propiciant una identitat

propia i creant les condicions que faran

d'Argentona un espai viu i per viure-hi.

Vado Mora, ERC
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especial de patrimoni arquitectonic de

cara a garantir la seva real i efectiva

proteccio, pla que ja hauria d'estar

enllestit.

Un altre aspecte fonamental de la nos-

tra proposta es la dignificacio del centre

del poble. Aqui entra I'alentiment del

transit del carrer Gran amb un pas pels

vehicles pero eliminant I'aparcament de

forma que les voreres es puguin

ampliar. Des d'Esquerra proposem crear

una linia directa d'autobus amb I'esta-

cio de Renfe.

No volem un model dispers, volem un

model compacte amb un creixement

moderat i equilibrat, consensuat entre

tots.

El govern sortint del 27 de maig haura

de gestionar la Sala, com ho farien?

Nosaltres creiem que la Sala es un dels

reptes mes complicats que deixa aquest

equip de govern. No entenem com s'ha

fet la Sala sense un pla de gestio al

darrere. Esquerra desenvolupara un pla

d'usos per aconseguir que funcioni a un

cost assumible pels argentonins i amb

un equilibri entre usos professionals i

I'us per part de les entitats i associa-

cions de la vila. Aquest equipament, i el

poble, necessita, pero, un gran aparca-

ment a la plaga Nova.

Com definiria el panorama politic per

aquestes municipals i quin resultat

esperen obtenir?

El panorama es fragmentat i obert per la

presencia de moltes opcions. No crec

que ningu pugui aventurar-se a assegu-

rar un resultat. A la gent d'Esquerra i a

mi personalment ens fa molta il-lusio

treballar per un govern fort a Argentona.

En el suposit de necessitar pactes, amb

qui tenen mes afinitats?

Nosaltres parlarem amb tothom pero

esta clar que des d'un punt de vista ide

ologic estem a les antipodes del PP i

d'Agrupacio Argentona.

entre tots els grups politics i la societat

civil, per garantir definitivament que el

territori de Treia quedi protegit de I'es-

peculacio urbanistica. Farem d'Ar-

gentona el connector dels pares natu

rals de la Serralada Litoral i del

Montnegre-Corredor. Esquerra desen-

volupara un Pla especial d'usos agraris

per tal de compatibilitzar I'activitat

agraria amb la proteccio que suposa el

Pare Natural. Igualment Esquerra vol

desenvolupar amb urgencia el Pla

I'actual equip de govern (L'Entesa i PSC)

ha caigut en una greu irresponsabilitat

en tot el proces de desenvolupament

del nou POUM. El nostre model de

poble esta orientat a la qualitat de vida

de les persones i passa per la proteccio

del patrimoni natural i cultural.

Esquerra vol incorporar tot el marge

esquerre de la Riera i el veinat de Clara

al Pare Natural amb una especial pro

teccio de Sant Jaume de Treia. Ar-

gentona es mereix un Pacte Local,

^
o
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finangament. La inversio en cultura pro-
dueix amplis beneficis socials, i de la Sala
caldra fer-ne un us intelligent.

Com definiria el panorama politic per
aquestes municipals i quin resultat espe-
ren obtenir?
Un panorama que reflecteix el malestar
creat pels actuals governants. Hi ha mol-
tes iniciatives emergents i aixo vol dir que
hi ha moltes il-lusions de molts grups. Pel

que fa als resultats, estem convenguts que
serem la Ilista mes votada perque, a dife-

rencia dels altres, es que no som un par-
tit i hem fet una candidatura oberta que
aplega diferents sensibilitats.

En el suposit de necessitar pactes, amb

qui tenen mes afinitats?
Estarem obligats a conformar un Govern
que treballi, deixant les picabaralles a un

costat. No participarfem mai en on
govern de 9 contra 8; no sera un govern
de pactes, si no un govern de consens
amb tots els 17 regidors.

NOTA: En el moment de tancar aquesta edicio
Tots per Argentona estava en el proces d'aconse-
guir les firmes necessaries per poder presentar-se

als comicis.
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entitats mes implicades: el basquet i el
futbol. Can Doro i Cal Guardia ha de ser
en la seva totalitat un espai de titularitat
publica. I tambe volem "mudar" Ar
gentona: endregar els carrers, arreglar les
voreres... aixo cal fer-ho des del primer
dia. Apostem per una Regidoria de
Territori que englobaria medi ambient
(vetllant per la qualitat de vida dels

argentonins) i urbanisme. La preservacio
del marge esquerre de la Riera es clarfs-
sim, aixf com unir amb transport public
les urban itzacions amb el nucli urba i
aquest amb I'Hospital de Mataro. Pel que
fa al tragat del tren, haura de ser paral-lel

a la C-60. Totes les grans decisions es
prendran en consells oberts on tothom hi
dira la seva i que vincularan el Govern.
El govern sortint del 27 de maig haura de

gestionar la Sala, com ho farien?
En primer Hoc cal un aparcament a la
plaga Nova pels usuaris de la Sala i pel

comerg de la vila. Veiem la Sala com un
centre de cultura amb la participacio de

tots els agents de cultura d'Argentona,
aixo primer es basic. Pero no I'hem vista,
i no en sabem les seves possibilitats. De
totes maneres apostem per una gestio
compartida entre entitats i ajuntament,
definint-ne el pla d'usos i estudiant-ne el

j  J    INFORMACIO CULTURAL Q
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Perfil:

Amb 55 anys, esta casat, te dos

fills i es propietari de Can

Baladia. Des de sempre ha estat

vinculat a la vida associativa

del municipi i treballant en

diverses revistes d'Argentona

com El Crit, El Llag i El Bane de

la Plaga. La seva Ilista la defi-

neix com diversa, amb molta

capacitat de treball i compro-

mesa amb el poble.

Quins son els eixos basics del programa
de Tots per Argentona per a les properes

eleccions?
En primer Hoc t'he de dir que som una
candidatura molt propera a la gent, que
donara resposta a totes les necessitats
dels argentonins, basant-nos en la partici-
pacio, la transparencia i el consens en els
grans temes. Tots sabem que I'actual
Ajuntament no ho esta fent tot malament,
evidentment, pero la seva resposta als
problemes es bastant deficitaria, amb
processos molt lents. Nosaltres apostem
perque la resposta als ciutadans sigui
rapida i eficient. Cal tenir molt en comp-
te les entitats, en el dia a dia en tots els
aspectes, perque son I'anima d'Argen-
tona. S'han d'escoltar i tenir constant-
ment en compte i totes les propostes del
govern han d'estar consensuades. Aquells

qui governin han de ser persones capaces
i amb ganes d'arremangar-se quan cal-
gui, persones amb vocacio de servei.

En aquests moments s'esta treballant en
el Pla d'ordenacio urbanistica municipal
(POUM) per definir I'Argentona del
futur. Per quin model de poble aposten?
Ha de ser un poble ordenat i amb qualitat
de vida. Ara el que cal es creixer en qua
litat i no en quantitat. Creiem que no s'hi
val fer un Sant Cugat d'Argentona, amb

tot el respecte per Sant Cugat. Proposem
una gran aposta per I'habitatge de lloguer.

Ho farem apostant per una gestio com-
partida entre I'Ajuntament que posara el

terreny i una cooperativa que construira.
Amb aquest model no es potencia la pro-
pietat privada si no que sociabilitzem la
propietat i els serveis d'aquests habitatges.
L'objectiu principal es garantir el dret a
tenir una vivenda per viure-hi.
El creixement que preveu el POUM al
Collell s'ha de veure si respon al model
de poble que volem, i en tot cas ha de ser
amb el mfnim consum de terreny. Quant
a les urbanitzacions, nosaltres proposem
que I'Ajuntament ha de facilitar totes les
eines per comengar les obres, executar-
les i que puguin ser recepcionades. I
aixo, segons el criteri que els mateixos
veins creguin millor.
Altres espais... la Font Picant, on apostem
per una preservacio tan natural com sigui
possible, endregant-la i gaudint-ne com
esta. La zona poliesportiva s'ha de man-
tenir on es, i si ha d'ordenar-se, creixer i
millorar-se s'ha de fer d'acord amb les

Pep Maso, TOTS PER ARGENTONA
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Bernand Massuir, un malabarista vocal,
tambe actuara a Argentona aixf com La
Cia La Paparra, amb gran experiencia en
el sector de I'animacio. La companyia
anglesa formada per Hill Palmer i Mike
Lister, Avanti Display, han creat 10
espectacles en els seus 22 anys de tra-
jectoria i han voltat per mig mon. A
Argentona portaran la proposta The
Spurting Man. Los Filmaticos portaran a
les places de la vila una proposta inspi-
rada en King Kong i la Companyia
Irracional amenitzara el public amb la
seva particular visio del mon del circ
amb I'alegria i la poetica del rise com a
ingredients principals. El ritme i el
swing d'Elastic Band sera la darrera
pe^a d'aquest puzzle del Sense Portes.
El 12 i 13 de maig Argentona celebrara
el Festival Sense Portes, una iniciativa
cultural que vol veure la resposta del
public per repetir cada any.
Tota la informacio sobre aquest festival,
els seus horaris i programa es poden
consultar al web cultural de
I'Ajuntament d'Argentona: www.art-

gentsona.com

ment. Els membres d'alguns d'aquests
grups artistics viuen a la vila com son en
Leandre Ribera, en Notxa, la Claire
Ducreux, I'Andres Cavallin i la Cia La
Paparra, principals impulsors. De forma
paral-lela, tambe hi participaran alum-
nes de I'Aula de Teatre de Mataro i de
LIES Argentona que treballaran diversos
papers en un carrer de la zona que
separa la pla^a de Vendre de la pla^a de
I'Esglesia, principals escenaris.
Una de les companyies que es podra
veure sera LaTal, amb vint anys d'expe-
riencia en I'humor gestual. 2 Play esta
formada per la pallassa i acrobata
Cristina Sole i un grup de gimnastes pro
fessionals sota la direccio de Leandre
Ribera, que tambe actuara amb la seva
companyia, Leandre-Claire, coneguts
internacionalment per espectacles com
Madame et Monsieur, Fragile o De
Paseo; aquestes dues darreres obres for-
maran part d'aquest festival de teatre al
carrer. Aquesta mateixa companyia amb
La Tal presentaran, en primicia a
Argentona, el seu nou espectacle:
Demodes. Per la seva banda, el belga

La proposta d'aquest festival de teatre al

carrer va neixer del Col-lectiu Sense
Portes format per un grup d'artistes locals
i un grup de joves del municipi amb expe-
riencia a organitzar festivals a la vila com
son La Garrinada o Les 12 Hores contra el
Racisme i la Xenofobia, entre d'altres.
L'objectiu d'aquest grup de gent es poten-
ciar I'art al carrer. Des de la Regidoria de
Cultura de I'Ajuntament s'ha col-laborat
amb el Col-lectiu Sense Portes perque
aquesta idea es convertis en realitat. Aixf,
el festival del teatre al carrer, amb el nom
de Sense Portes, es celebrara el 12 i 13 de
maig entre la pla^a de Vendre i la pla^a
de I'Esglesia. Aquesta zona del municipi
es convertira, segons els organitzadors,
en un espai magic on el ciutada podra
entrar i viure un viatge pie d'emocions,
convivencia, rial les i sorpreses. Per acon-
seguir-ho, la decoracio sera un element
important en consonancia amb els espec-
tacles i les sorpreses interpretatives que
s'enlla^aran entre elles.

Les actuacions. En total actuaran nou
companyies, conegudes internacional-

Sense Portes

Argentona celebrara durant el cap de set-

mana del 12 i 13 de maig un festival de tea-

tre al carrer que porta com a nom "Sense

Portes". Un total de nou companyies pro

fessionals, entre internacionals, nacionals i

de la vila, actuaran a la pla^a de Vendre i a

la pla^a de I'Esglesia oferint a I'espectador

diferents propostes i un seguit de sorpreses.

El festival Sense Portes vol ser un espai

obert a la gent, on els ciutadans descobrei-

xin la magia del teatre, que passegin i es

relacionin amb la gent en un entorn urba,

allunyat del classic pati de butaques

enfront d'un escenari.



tstem a les portes d'unes noves eleccions municipals, segurament I'esdeveniment

mes important de la vida politica argentonina: les eleccions que ens han de per-
metre escollir un nou govern per encarar els propers quatre anys, el proper mandat,
un mandat que sera molt interessant, amb grans reptes com I'aprovacio del Pla
d'Urbanisme i d'altres no tant grans pero no menys interessants com el de gestio-
nar el dia a dia pensant en el benestar dels argentonins i argentonines.
Aquests darrers quatre anys han estat de gran activitat, amb I'educacio, amb I'es-
port, amb la cultura, amb el dinamisme economic, amb les obres, les grans i les
petites, amb el benestar social, amb el medi ambient i un llarg etcetera. Ara pero
ens toca no adormir-nos i continuar treballant pel futur d'Argentona i pel dia a dia.

El balan^ d'aquests darrers quatre anys nomes es pot qualificar de positiu, per que
malgrat el xivarri que hi ha hagut, s'ha treballat mes que mai. Si que es cert que
projectes com Can Dora o el Pla d'Urbanisme s'han alentit, pero son projectes
valids i importants per tots els ciutadans d'Argentona, per aixo segurament seran els
temes "estrella" de la campanya, nosaltres els defensarem i serem els argentonins i
argentonines els qui finalment decidirem apostant per governs progressistes o con-
servadors, apostant pel dinamisme o I'immobilisme, apostant pel futur o pel passat.
Nosaltres estem preparats. Ens queden moltes coses a fer, i les volem fer amb un
equip renovat i carregat d'il-lusio. Esperem comptar novament amb el suport de la
gent del nostre poble per que tots plegats construim el somni d'una Argentona pro-
gressista, dinamica, prospera, agradable, bonica, amable, tranquil-la i amb futur.

Ara pero ens toca no adormir-nos i con-

tinuar treballant pel futur d'Argentona i

pel dia a dia. El balan^ d'aquests darrers

quatre anys nomes es pot qualificar de

positiu, per que malgrat el xivarri que hi

ha hagut, s'ha treballat mes que mai

Grup Municipal del Bartit dels Socialistes
de Catalunya (PSC)

Nous temps per Argentona

22

/xquest article es el darrer que I'Entesa, i la resta de partits polftics que hem com-

partit aquest espai de la revista municipal, publicara en aquesta legislatura. Al maig
se celebraran unes eleccions que, entre altres coses, significaran posar nota als
representants politics que hem estat a I'Ajuntament d'Argentona. Uns, al Govern,
intentant complir els compromisos adquirits per acostar als vilatans el grau de satis-
faccio que tots desitgem. Altres, a I'oposicio, intentant fer el mateix pero, la majoria
de vegades, per una via diferent a I'escollida pels primers. Aquesta paradoxa a for^a
d'esser utilitzada es la causant, opinem, de I'apatia, avorriment, descredit i tot un
seguit de paraules sinonimes, que envaeixen les persones quan es parla de polftica.
L'Entesa ha estat al Govern. Creiem fermament que els encerts han superat els errors
i, sempre amb I'ajuda de la molta gent que conforma la nostra base social, hem cer-
cat la forma de reconduir les situacions anomales. Aquest article no volem que ser-
veixi per fer un llarg i elaborat Ilistat del que pensem s'ha fet be, ni per explicar el
que amb mes temps podriem millorar, ni per justificar el perque s'ha escollit un cami
que no era I'adient. No, avui no toca. Avui volem traslladar a qui ens llegeixi que
hem treballat amb el condicionant de saber-nos escollits per fer-ho amb humilitat,
eficiencia i, sobretot, passio. Qui continui treballant en el futur per I'Entesa ho fara
sota els mateixos compromisos i ideals. Aquesta es una maxima que cap fet ni ningu
canviara. Des d'alguns sectors s'ha desqualificat el resultat total d'una feina per no
coincidir en un cent per cent, manifestant, en el fons, la preocupant tendencia de

sentir-se posseTdor de I'unica veritat i rao sense adonar-se que aquesta pot estar re-
nyida amb el sentiment d'una gran part de la poblacio. Aixi i aixo es la democracia

i, per fer-ho realitat, I'Entesa cal.

Entesa per Argentona (L'Entesa)
*" '   •"      ' '"      *
Ik-C -

Avui volem traslladar a qui ens llegeixi

que hem treballat amb el condicionant

de saber-nos escollits per fer-ho amb

humilitat, eficiencia i, sobretot, passio.

Qui continui treballant en el futur per

I'Entesa ho fara sota els mateixos com-

promisos i ideals

^O
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Grup Municipal del Rartit Popular (PP)

Pero el mes greu ha estat la fractura

social que ha creat una manera de

governar, amb uns dirigents que amb la

seva prepotencia, amb el seu ego, amb

el seu cinisme, amb les seves formes,

I'unic que han fet ha estat menysprear

un sector de la poblacio, que solament

pel fet de no pensar com ells, no els han

tingut en compte

Molt senzill, tenim eleccions el mes de

maig i cal posar-se la pell de be,

I'Entesa i el PSC volen donar ara una

imatge dialogant que al nostre enten

dre nomes es fa^ana, ja que accepten

dialogar quan segons ells mateixos ja

esta tot dit i no tenen res per oferir

Grup Municipal de Convergencia
iUnio(GU)

Foes dies queden per poder canviar el futur de la nostra vila, les eleccions munici
pals estan aquf i, tots els partits polftics, estan escalfant motors, i esta clar que vivim un
estat preelectoral. Aixo es bo i es dolent.
Estem en una situacio que l'equip de govern, segurament conscients del que ha passat
aquests darrers anys, ara despres de gairebe vuit anys, ens volen demostrar que han fet
coses: asfaltat de carrers, passos de vianants, passejada per La Sala, nova escola bres-
sol, etc. Pero, la memoria no pot fallar, i esta clar que no podem estar gens satisfets per
la gestio dels darrers anys. Un munt de coses per solucionar: poliesportiu amb pro-
blemes, amb mancan^a de serveis, el camp de futbol amb deficiencies, falta de nova
escola, falta de previsio?; el POUM per definir, el mercat per fer; de pisos socials, ni
un, la zona de vianants -ara els socialistes la volen-; el microurbanisme, assignatura
pendent des de fa vuit anys, sembla que no els hi ha preocupat la qualitat de vida dels

ciutadans; els pares infantils, sense comentaris.
Pero el mes greu ha estat la fractura social que ha creat una manera de governar, amb
uns dirigents que amb la seva prepotencia, amb el seu ego, amb el seu cinisme, amb
les seves formes, I'unic que han fet ha estat menysprear un sector de la poblacio, que
solament pel fet de no pensar com ells, no els han tingut en compte. Recordeu aquella
frase "famosa" del EX-alcalde, quan va dir: "Deixo de ser el cap de Ilista de I'entesa, per
ser I'alcalde de tots els argentonins", ho recordeu, doncs res mes lluny de la realitat.
Ha menyspreat repetidament als representants de la vila, a sectors crftics amb la seva
polftica, basicament a tothom que no era partidista de les seves idees.
Aixo ha de canviar i, per aixo, el Rartit Popular ha portat a terme sempre una polftica
social, una polftica de poble, una polftica de valors i sempre ha pensat en el dialeg, en
polftica de consens, en treballar amb I'unica finalitat de millorar la qualitat de vida dels
nostres ciutadans , i ho farem amb ganes, amb la renovacio i el compromfs que aga-
fem amb la nostra vila, en el fons fern un contracte amb els argentonins.

El passat i el futur

Dialeg i compromfs
/\ra sf, aixo s'ha acabat, som al final d'una etapa gens lluTda per Argentona. Una etapa mar-

cada per la crispacio i la divisio del poble, resultat final de vuit anys de govern de I'Entesa i el
PSC. No ens hem de deixar enganyar perque a I'alcaldia s'hagi canviat la prepotencia i manca
de dialeg del Sr. Antoni Soy per I'amabilitat de la Sra. Ester Merino. Han canviat les formes,
pero els continguts son els mateixos. L'exemple el tenim en el principal focus de tensio que
ha viscut el poble si deixem de banda el Pla general d'urbanisme, la urbanitzacio de I'espai
de Gin Doro-Cal Guardia. En un aparent gest de dialeg, es convoca una mesa on participen
govern, oposicio i plataforma, per analitzar possibles sortides per aquest espai. L'equip de
govern diu que ja ha complert allo a que es va comprometre presentant un estudi del que cos-
taria recuperar les finques avui propietat de Mas Vilanova, 3.350.000 €. Diu tambe que cal
afegir 3.450.000 € mes per tirar endavant un projecte constructiu. Alhora deixa clar que
I'Ajuntament no te capacitat d'endeutament per fer front a aquesta despesa, i que si la tingues
les seves prioritats serien unes altres. Resum: No hi ha voluntat d'acord, estan marejant la per-
diu i mentrestant el temps va passant i el projecte de l'equip de govern va fent camf. I el
govern, com Pilat, es renta les mans i diu: la iniciativa la te Mas Vilanova que es qui te el capi
tal majoritari. Cal recordar, pero, que les finques propietat de Mas Vilanova que avui ens cos-
taria 3.350.000 € recuperar, son les mateixes finques que I'Ajuntament d'Argentona per
mediacio d'Argentona Projectes va adquirir per compte de Mas Vilanova per un valor

d'1.700.000 € (avals i permutes incloses) I'any 2003. Per aquesta "/e/na" Argentona Projectes
va cobrar 35.000 €. Cal recordar tambe que fins ara, quatre anys despres, l'equip de govern
-del qual tambe formava part la Sra. Ester Merino- mai ha considerat el fet de discutir amb
I'oposicio o amb la plataforma la possibilitat avui plantejada. Per que doncs ara sf? Molt sen-
zill, tenim eleccions el mes de maig i cal posar-se la pell de be, I'Entesa i el PSC volen donar
ara una imatge dialogant que al nostre entendre nomes es fa^ana, ja que accepten dialogar
quan segons ells mateixos ja esta tot dit i no tenen res per oferir. Prepotencia, manca de dia
leg i mala gestio dels temes urbanfstics han marcat els vuit anys de govern de I'Entesa i el PSC.
Es hora de capgirar aquesta situacio, i des de Convergencia i Unio oferim Dialeg obert a
tothom i Compromfs amb Argentona per aconseguir-ho.



^ apropen les eleccions, la participacio mes important dels vilatans. Ara es temps de
promeses, per aixo ara es el moment de fer memoria, aquesta memdria historica que
els agrada. Hi ha partits que es pensen que canviant a determinades persones, els vila
tans oblidaran. "Foe d'encenalls" pel be d'Argentona, no podem oblidar les actua
cions d'un partit que darrerament es troba molt callat, pensant aixf que passara des-
apercebut, que els vilatans no s'adonaran que aquest partit es el responsable maxim
de I'endarreriment d'aquest poble, de la fama que te Argentona de poble abandonat,
sense infraestructures adients, i ara parlen de carrers i voreres, quina poca vergonya.
Fern memoria: quin es el partit que no va respectar les masies historiques d'aquest
poble i les va enderrocar? Qui va afavorir el text refos del pla urba a Can Doro, que
es el que afavoreix que el pla urbanfstic de Mas Vilanova-Vertix sigui possible, que no
va preveure la mancanga d'aparcament a Argentona, que son responsables del clave-
gueram inexistent d'Argentona, que no van voler el mercat municipal a la plaga de
Vendre, que no van ser capagos de fer un nou Pla general, que no van fer res per les
urbanitzacions, que van abandonar el Cros fent-lo un barri marginat, que no varen
endeutar gaire el poble pero va ser perque no van fer res, que son els unics respon
sables dels mes de dos milions d'euros que costara als vilatans d'Argentona la seva
ignorancia en la sentencia del Camf dels Vianants, que en els ultims vuit anys ha estat
a I'oposicio pensant que estava a I'equip de govern.
Aquest partit, CiU, que I'unic interes que ha demostrat es manar sigui com sigui i
diuen que per aixo es pel que esta recolzant un grup de gent que pensa el mateix i
que per aixo crea agrupacions de tota mena ja que no te confianga en cap per ella

sola.
Aquests senyors encara no s'han assabentat que MANAR ES SERVIR, es treballar i no

presumir de festa en festa.

"Foe d'encenalls" pel be d'Argentona,

no podem oblidar les actuacions d'un

partit que darrerament es troba molt

callat, pensant aixf que passara des-

apercebut, que els vilatans no s'adona-

ran que aquest partit es el responsable

maxim de I'endarreriment d'aquest

poble

Grup Municipalntona (Agr.Ar.)

Temps de reflexio

T robablement, aquest sigui el darrer article d'Esquerra Unitaria al Cap de Creus. Ja es viu
la frisanga d'unes noves eleccions municipals, a les que EU, d'entrada, no s'hi presentara
com a tal. El nostre grup mai no ha estat un partit en sentit estricte. Vam sorgir, el 2003 per
donar resposta al cumul de conflictes que, forjats des de 1999, esclataven la primavera d'a-
quell any. Calia una alternativa per I'esquerra al govern municipal. Aixf ho van considerar
un 9% dels votants argentonins, que volien un govern d'esquerres mes amable, menys pre-
tensios, mes a prop dels vilatans que de les el its sectaries. Que veien com el govern de
I'Entesa i del PSC s'havia emboirat en I'arrogancia i en una gestio de faraons amb peus de
fang, esclava de les subvencions i de la despesa de I'aparell, que els ha portat a un fracas
estrepitos. En 8 anys, ni s'ha inaugurat la Sala, ni tenim nou POUM; i per a cada pas enda

vant, n'hem fet tres enrere.
Fa pocs mesos hi ha hagut un canvi d'alcaldia, i amb ell, un canvi important en les formes.
Teniem rao en la nostra queixa per les traces dictatorials d'en Soy. Ara es obvi que, al

govern, algu era conscient que les coses es feien molt, molt, malament. La nostra pregunta
es: per que ho han permes durant 8 anys? A Esquerra Unitaria estem orgullosos de la tasca
portada a terme i molt agraTts pel suport rebut dels argentonins, el maig del 2003 i durant
tot el mandat. Ara encetem un nou camf: fer un pas endavant en la polftica al marge dels
partits establerts. Ens dissolem dins de Tots per Argentona, una agrupacio electoral d'ampli
espectre on cada dia s'ha de negociar, per demostrar que parlant de veritat i dialogant de
veritat, es pot tirar endavant un projecte de poble. Cada situacio, cada problema, demana
I'eina polftica adient que canalitzi les forces que el poden afrontar. L'eina que ara cal no es
I'entesa de curta distancia -ja coneguda- sino la de I'amplitud de mires. Estem convenguts
que Tots per Argentona sera una revolucio. Els revolucionaris han de fer, en tot moment i
en cada circumstancia, I'analisi concreta de la realitat concreta. Hi haura qui voldra trobar
una contradiccio posar aquesta frase de Lenin en el context de Tots per Argentona, que
dona cabuda a tot I'espectre ideologic. Per a nosaltres, aquesta es la veritable revolucio. Les

experien^es noves plantegen dificultats, precisament, per la seva innovacio. L'emprenem
amb la voluntat de tenir com a guia la defensa de la consciencia i dels principis, mes enlla

de carrecs i prevendes. Us demanem I'oportunitat de poder-ho demostrar.

Grup Municipal Esquerra Unitaria (EU)

nil aria

Ens dissolem dins de Tots per Argentona,

una agrupacio electoral d'ampli espectre

on cada dia s'ha de negociar, per demos-

trar que parlant de veritat i dialogant de

veritat, es pot tirar endavant un projecte

de poble

Un comiat i un a reveure... fins dema!
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La festa de I'esport
tls dies 13, 14 i 15 d'abril es celebra la

festa de I'esport al Salo de Pedra i a la
Pla^a Nova amb un seguit d'activitats per
donar a coneixer alguns dels esports que
es practiquen a la vila i per potenciar
I'esport, en general. Exhibicions,
col-loquis, actuacions i partits seran
algunes de les activitats que es portaran
a terme durant tot el cap de setmana.
Aquest esdeveniment arriba a la tercera
edicio consecutiva despres que un seguit
d'entitats, clubs esportius i la Regidoria
d'Esports la recuperessin.

Carnestoltes 2007
LJna de les tradicions mes solides del

costumari catala es la de menjar llardons
i botifarra d'ou el Dijous Gras. De fet, el
mestre xarcuter d'Argentona Joan Vails va
explicar que "la botifarra d'ou es tfpica
d'aquestes dates perque durant la resta
de I'any gairebe no se'n ven". Per
Carnestoltes tots els centres educatius de
la vila van treballar de valent per disfres-
sar tots els alumnes i fer petites rues pels
carrers mes propers a les escoles o al
mateix pati. D'altra banda, els argento
nins van poder gaudir d'actes organitzats
des de I'Ajuntament com el correfoc, la
rua i el concert del divendres 16 de febrer
o els actes infantils del diumenge 18 de
febrer. Per ultim, el dimecres 21 de febrer
es va celebrar el ball de dimecres de cen-
dra amb la Cia. Xip Xap i I'espectacle
Que peti la plaga.

reprendran diumenge, a les 11 h, amb
una cercavila amb la Col la de Gegants i
Grallers d'Argentona. A les 12 h, a la Font
Picant, es podra veure I'espectacle Alga
Manela, a carrec de la Factoria Mascara,
un viatge a les danses tradicionals catala-
nes. A la tarda, a les 18 h, la companyia
Dansae Dansa, amb components argen
tonines, presentaran I'espectacle Elles X
Elles, un repas sobre la vida de diferents
dones que han fet historia.

Jornades de Dansa
La XVa edicio de les Jornades de Dansa

es celebrara els dies 19 i 20 de maig amb
dos objectius: mostrar diversos estils de
dansa al public i que la gent s'impliqui
en aquest tipus d'art escenica. Tambe es
persegueix crear una vinculacio nova
entre el public i la dansa, generar I'inter-
canvi d'artistes i un debat sobre la crea-
cio en la dansa. El dissabte 19 de maig, a
les 12.30 h, hi haura a la plaga Nova un
taller monografic obert a carrec de
Beatriz Wysser. A la tarda, a les 18.30 h,
escoles argentonines i de la comarca
faran una mostra. A les 19.30 h, hi haura
I'assaig obert de I'obra If as is always/ a
strem, de la Companyia Cobosmika, que
a les 22 h es podra veure al Centre
Parroquial dins de la Temporada de

Teatre, Musica i Dansa. Les activitats es

S'esgoten
els abonaments

tls abonaments de la Temporada de

Teatre, Musica i Dansa es van esgotar en
nomes dos dies. Els argentonins van
reconeixer aixf la programacio d'en-
guany que ha comptat amb obres tea-
trals, un espectacle de dansa i concerts
de reconegut prestigi. Aquests abona
ments permeten disposar sempre del
mateix seient i estalviar-se un 40% del
cost de I'entrada general. Des de I'orga-
nitzacio tambe es va decidir fer una
doble sessio de I'obra teatral Lorca eran
todos, dirigida per Pepe Rubianes, ja que
la demanda d'entrades va permetre
omplir el teatre del Centre Parroquial
dues vegades.

Jornada de Portes
Obertes a la Sala
tls dies 22 d'abril i 1 de maig es cele-

braran jornades de portes obertes a la
Sala perque els argentonins puguin
veure el resultat dels treballs de remode-
lacio d'aquest equipament cultural.
Durant el transcurs de les visites, els
assistents podran gaudir d'un primer tas-
tet d'actuacions de gran part de les arts
esceniques. L'horari de visita sera de les
10 a les 14 h i de les 16 a les 20 h.

Accident contra
mobiliari urba
tl diumenge 11 de febrer es va produir

un accident a I'entrada d'Argentona,
concretament a I'avinguda Puig i Cada-
falch. El conductor del vehicle, un AUDI
A-3 groc, va xocar frontalment contra les
jardineres de pedra, les tanques de con-
tencio que hi ha al davant del numero set
de I'avinguda Puig i Cadafalch i un sen-
yal de transit. Al Hoc de I'accident s'hi
van despla^ar una ambulancia, una dota-
cio de la Guardia Urbana i una altra de
Mossos d'Esquadra. Al conductor del
vehicle, un vef d'Argentona, se li va fer la
prova d'alcoholemia, que va donar posi-
tiva. No obstant aixo, el grau d'alcohol:
un 0,36% nomes constituTa una falta
administrativa per la qual es va denunciar
I'infractor a banda de retirar-li sis punts
del carnet de conduir. Fonts de la
Guardia Urbana han assenyalat que
aquest accident podria haver tingut con-
sequencies molt greus si s'hagues produft
en una altra hora ja que es una via molt
transitada.

COSES DE LA VILA



Primer aniversari
del CAAD
tl Centre d'Atencio d'Animals

Domestics de Companyia del Maresme
(CAAD) compleix el seu primer aniversa
ri. Les instal-lacions, que es van inaugu-
rar el febrer del 2006, han acollit aquest
any un total de 662 animals que s'havien
extraviat o que havien estat abandonats

pels seus propietaris. D'aquests, un
64,2% han estat adoptats o recuperats.
Des del mes de mar^ del 2006 fins al
gener del 2007, el CAAD Maresme ha
acollit un total de 662 gossos i gats, xifra
que representa I'arribada mensual de 60
animals al centre. Pel que fa a les sorti-
des, la mitjana es de gairebe 39 men-
suals. En total han estat 268 (el 40,4%)
els gossos i gats que s'han adoptat i 158
(el 23,8%) els animals que despres d'a-
rribar al centre han estat recuperats pels
seus propietaris. Pel que fa a la proce-
dencia dels animals que arriben a la gos-
sera del Maresme, Tordera i Argentona
son els municipis on s'han fet mes reco-
Ilides. Concretament, 167 provenen de
Tordera i 129 d'Argentona. El juliol i el
setembre son el mesos en els quals hi ha
hagut menys entrades d'animals al cen
tre i mar^ i agost els mesos en els quals
han arribat mes animals.

de joes, un tastet d'instruments amb
I'Escola de Musica d'Argentona i un
espectacle de dansa amb la Factoria

Mascaro.

Tornen els anissos
a la Font Picant
tls diumenges 20 i 27 de maig, 3 i 10

de juny es tornaran a celebrar els Anissos
a la Font Picant, un conjunt de propostes

artfstiques que es porten a terme en
aquest indret especial de la vila. Musica,
dansa, els gegants i grallers d'Argentona,
joes i tastets musicals pels mes joves del
municipi son algunes de les propostes
que es portaran a terme. Los amantes de
Lulu, La Coixenera, Bwiane i la Kinky
Coocoo's son el grups de musica que
actuaran. D'altra banda, Alba Sarraute
fara un espectacle, hi haura una haima

combriaires per a la gent que faci com-
postatge a casa. Per al correcte desenvo-
lupament del compostatge casola es
necessari comptar amb un mfnim d'espai
al jardf no pavimentat per a implantar el
compostador.

/Vgentona va finalitzar al febrer del

2007 la campanya per minimitzar i
reduir residus que va comen^ar el juny
del 2007 i que s'ha portat a terme treba-
llant sobretot en el sector del corner^ i a
les escoles. Un 90% dels comer^os es
van sumar a la campanya, on s'animava
els clients a reduir I'us de les bosses de
plastic i altres embolcalls. Per aconse-
guir-ho, els argentonins han rebut car-
manyoles per anar a buscar els embotits,
una bossa del pa i unes carmanyoles
especials per anar a comprar el peix o la
earn. Pel que fa a les escoles, aquestes
han potenciat que els alumnes de la vila
portin I'esmorzar i el berenar en car-
manyola per eliminar el paper de plata,
que malmet molt el medi ambient. La
campanya ha costat 27.000 euros, el
80% dels quals els ha aportat I'Agencia
Catalana de Residus.
Un cop s'ha finalitzat aquesta campanya
de conscienciacio, I'Ajuntament d'Ar-
gentona s'ha fixat un altre objectiu:
aconseguir, en dues fases, que les famf-
lies que visquin en cases unifamiliars
puguin convertir els residus organics de
la casa i els verds del jardf en compost.
A Argentona hi ha un 52% de cases uni
familiars, amb mes o menys jardf.
Aquesta xifra es tradueix en 2.000 famf-
lies potencials de fer autocompostatge
dels residus organics i verds. Per aquest
motiu I'Ajuntament d'Argentona planteja
una campanya amb dues fases. En primer
Hoc, des d'aquest mes de marg fins al
setembre, es fara una prova pilot amb
voluntaris per introduir I'experiencia al
municipi. Els voluntaris rebran els ele
ments necessaris per dur a terme el com-
postatge casola, se'ls fara una xerrada i
rebran trucades dels formadors per si
tenen algun dubte. En una segona fase

-tardor 2007, primavera 2008- es pro-
posa realitzar trobades periodiques amb
els compostaires i a partir de I'experien
cia de la primera prova pilot es vol
potenciar la creacio d'una segona gene-
racio de compostaires. Tambe es planteja
un curs d'aprofundiment i es plantejara
una  bonificacio de  la  taxa  d'es-

Argentona
sostenible
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podeu fer arribar comentaris.

Ara, a mes a mes, estem organitzant pel

dia de Sant Jordi, un campionat, que

amb I'ajuda dels experts amb qui hem

contactat, formara part del campionat

oficial i qui guanyi podra representar

I'institut al campionat de Catalunya.

Si us animeu a jugar-hi a casa vostra

nomes necessiteu un tauler amb sis
forats per banda i quatre peces per a

cada forat. Les normes us les poden

explicar molts nois i noies que ja hi

saben jugar i tambe les podeu trobar a

les adreces d'lntemet que us hem dit.

Proveu-ho i veureu com us hi enganxeu

i passeu bones estones jugant!

-Alumnes que han participat en alguna

activitat d'aquest projecte (per ordre

alfabetic):

Adama Dembele

Tida Gassama

Falilou Gomis

Makhtar Gomis

Diego Hidalgo

Karen Hidalgo

Guzman Indjai

Nadia Kheir

Kenia Mills

Emmanuel Navarrete

Luciene Placides

-Professors que ens han ajudat:

Maria Rosa Comas
Jordi Linares\

x
y

Cases i Majoral, un campio de Cata-

lunya que es d'Argentona i que ens ha

vingut a visitar.
A I'institut hi tenim dos taulers de fusta,

pero per a poder fer for^a partides du-

rant I'estona d'esbarjo, un grup d'alum

nes, amb I'ajuda d'en Jordi, un profes

sor de tecnologia, estem construint

taulers de formigo que puguin estar a la

intemperie.

A I'aula d'acollida, amb I'ajuda de la

M. Rosa, la tutora d'aquesta aula, hem

fet un bloc a Internet on expliquem

algunes activitats de les que anem

fent. L'adre^a es http://aula-acollida-

argentona.blogspot.com. Si hi entreu

veureu com treballem, aixf com les

normes de I'auale i tambe adreces de

pagines on parlen d'aquest joe. Tambe

tenim una adre^a de correu on ens

^om un grup d'alumnes de I'institut

que estem fent diverses activitats al vol-

tant del joe de I'auale.

L'auale es un joe originari d'Africa que

s'ha anat estenent per diverses parts del

mon. Forma part del grup dels joes de

mancala. Probablement es el joe de

taula mes antic de la humanitat. Hi ha

diverses variants del joe i se'l coneix

amb diferents noms segons la zona on

es juga. Aixo ho hem pogut comprovar

quan hem preguntat a les nostres fami

lies, sobretot les que son d'origen africa,

si el coneixien.

Les normes son molt facils d'aprendre,

pero com que es un joe que no te atzar,
si no que tot depen del calcul i I'estrate-

gia, es dificil de guanyar a un bon juga-

dor, tal com hem pogut veure els qui

hem entrevistat i jugat amb en Salvador
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DE SARDANES amb la Cobla "Principal de

I'Escala".
-A la 1 del migdia, al Museu del Cantir

d'Argentona, LLIURAMENT DE PREMIS del
XXVIlie concurs de cartells de la "57 Festa del

Cantir" d'Argentona.
-Activitats durant el matf:

•Llibreria Casabella, venda de Ilibres a la Pla^a*
Nova, biblioteca i joes infantils, pinta i dibuixa
Sant Jordi i apren joes educatius amb I'ordinador:
- Activitats durant tot el dia
•Fira del Ilibre i la.rosa a la Pla^a Nova.
•Llibreria Arenas, venda de Ilibres al carrer
Gran i "El raco infantil", espai ludic per a la lec-

tura, dibuixos i d'altres activitats per nens/es.

Dilluns 23 d'abril
-Durant tot el dia, al CEIP Sant Miquel del Cros,

PARADA DE LLIBRES I ROSES
-Activitats durant tot el dia:
•Fira del Ilibre i la rosa a la Pla^a Nova.
•Llibreria Arenas, venda de Ilibres al carrer

Gran.
•Llibreria Casabella, venda de Ilibres a I'avin-

guda Puig i Cadafalch.

Per a ms informacio, consulteu:

www.artgentsona.com

- Activitats durant tot el

dia:
• Llibreria Casabella,
venda de Ilibres a la Pla^a
Nova, biblioteca i joes
infantils, pinta i dibuixa
Sant Jordi, taller de fang i

modelatge amb fang de colors.
• Llibreria Arenas, venda de Ilibres al carrer
Gran i "El raco infantil", espai ludic per a la lec-

tura, dibuixos i d'altres activitats per nens/es.

Diumenge 22 d'abril
-A les 9 del matf, 1a TROBADA DE GEGANTS I

CAPGROSSOS DE LA VILA D'ARGENTONA.
Concentracio i esmorzar a la Pla^a Nova.

-De les 10 del matf fins a les 2 del migdia i de les

4 de la tarda a les 8 del vespre, JORNADA DE
PORTES OBERTES DE LA SALA. Visites teatralit-
zades en grups reduTts. Sortida de la porta de la

Sala.
-A 2/4 de 11 del matf, CERCAVILA pels carrers

del poble, la cercavila sortira i finalitzara a la

Pla^a Nova.
-A 2/4 de 12 del matf, a la Plaga Nova, CONTE-

CONTES I TALLER DE DIBUIXOS DE GEGANTS

I CAPGROSSOS.
-A 2/4 d'1 del migdia, a la Pla^a Nova, BALLADA

Divendres 2O d'abril
-A 2/4 de 6 de la tarda, al Centre Parroquial

d'Argentona, ACTUACI6 INFANTIL a carrec de

la companyia "Cia. Spagetti".
-A les  7 del vespre, a la Sala de Plens,

CONFER^NCIA sobre la Batalla de I'Ebre.

-A 2/4 de 9 del vespre, a la Casa Gotica:
INAUGURACI6 del Primer Festival de Foto-

grafia Alfons Giiell.
-A 2/4 de 10 de la nit, al Salo de Pedra: ler CICLE

D'AUDIOVISUALS DE MUNTANYA D'ARGEN
TONA, projeccio de I'audiovisual "Acaronar els

estels. Gasberbrum II 8035 m."

Dissabte 21 d'abril
-A 2/4 de 7 de la tarda, al Salo de Pedra: LLIU-

RAMENT DE PREMIS de la XXIV*  Mostra
Literaria del Maresme fase local.

-A les 10 de la nit, al Centre P&rroquial: CON
CERT amb Miquel Gil i I'Orquestra Arab de

Barcelona.

PROG RAMA 07
Dijous 19 d'abril
- A les 9 del vespre, al Salo de Pedra, TAULA

RODONA "Entrem a La Sala?"

zi Mesa dels petits details, de les petites
coses on trobaras la for^a per seguir
caminant sempre endavant amb il-lusio.
T'adonaras que el desert que hi ha dins

teu esta pie de petites sorpreses i tresors
amagats; no t'aturis encara que el vent

freni les teves passes, perque encara que
sigui a poc a poc cada dia t'acostes al
primer tresor, i quan el trobis compren-
dras que cada pas que feies tenia un sen-
tit i que en el camf s'aprenen moltes
coses boniques, fins i tot quan pateixes.
I et sentiras plena, molt plena de grati-
tud, d'emocions i de vivencies i aniras
construint el que realment es important i
el que realment queda quan nosaltres ja
no hi som, les teves passions, tot allo

que has viscut intensament i que
impregnara I'espai i els cors de qui t'a-
companyen. Omple la teva vida amb

totes les petites il-lusions que.capiguen
en el teu cor i compon la teva melodia i
no la que els altres vulguin sentir. I
sobretot somriu, perque quan somrius
s'endolceixen les ferides i les portes del
cor deixen de grinyolar".
I aquella nit de Nadal va ser diferent... I
aquella nit vaig somiar amb fades i brui-
xots... i amb els reis d'Orient.

Neus Fajas

Lra de nit i una sensacio de soledat va

envair el meu insomni; tenia por i vaig
plorar. Enyorava els temps d'infantesa,
quan vivia en un mon constru'it amb fan
tasies, on regnaven les fades i els brui-
xots, on el matf del sis de gener espiava
plena de nervis per la fosca porta del

secret, esperant impacient i mossegant-
me les ungles a que els dormilegues es
despertessin... I aquella nit, on eren les
fades? I els reis d'Orient? La incertesa del
dema feia trontollar els meus senti
ments... i era Nadal, i estava trista inten-
tant trobar la pau del meu mon interior
on una tropa de soldats guerrejava (i
quin soroll!!). Llavors, entremig de la
foscor vaig sentir una veueta... Qui era?
Vaig obrir el Mum i no vaig veure ningu:
els ninots dormien, els Ilibres estaven
tancats, en el sostre sols hi havia aquella
innocent filomena. Pero enmig d'aquell
silenci havia sentit una veu... Vaig aclu-
car els ulls i paf!, vaig topar amb un petit
nan que fins llavors mai havia vist ni sen-
tit, perque potser mai I'havia sabut sentir
o potser perque senzi I lament el nan
sempre dormia. Suposo que el soroll de

les bombes el va despertar, i pessigant-
me el cor em va dir: "No busquis la pau
enmig de tota aquesta guerra. Obre els
ulls del teu cor i veuras com es en la sen

Un petit conte d'una Nit de NadalPor
Les meves passes ja no provocaven el

riure, el meu vestit, tacat de fang i pluja
fina. La seva ma, rugosa, forta i segura; la

seva mirada inexistent.
Caminavem per aquella carretera fosca i

coneguda, el meu pare endevinava una
llagrima continguda.
Jo el mirava fixament i intentava esbrinar
el seu mon, la seva ma forta em colpejava
el cor. On era aquell home que m'acari-
ciava la vida? On era el seu somriure? I la
seva mirada? Jo el cridava desespe-
radament: "Papa... papa... papa". La llagri
ma s'endevinava cada cop mes, i el seu
caminar ofegava les meves passions.
Vaig caure, com si fos un drap brut; em
recollf; ara les meves llagrimes sordes es
confonen amb la pluja.
No gosava dir res, aquell home, no era el
meu pare; era I'odi marcat a la cara.
No recordo mes, perque he volgut obli-
dar. Nomes I'espetec del metal I em des-

perta a mitjanit.
No puc oblidar el color de la sang, ni I'es-
tora del menjador, no puc oblidar el ves

tit de fada brut d'odi.
Ja no soc la nena petita que van estimar, la
vaig oblidar, va creixer aviat, a deshora. Les
fades son lletges, brutes i porten la mort.

Notxa
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temps, a les necessitats laborals agra-
ries, les modemes pel benestar diari,
una solana amb quatre arcs, una petita
torre quadrada amagatall del diposit de
I'aigua, piscina... i sobretot s'ha de des
tacar la presencia d'una capella dedica-
da a Sant Andreu, edificada tambe en
els anys quaranta i que va rebre del
Bisbat la consideracio d'oratori public.
Alguna parella i per rao de veTnatge hi
ha celebrat el matrimoni, i aixf mateix,
en la diada del Sant Patro, s'havia fet
algun aplec. Destaca de la capella el
seu altar, d'una influencia barroca molt
marcada i que va ser tallat pel gran mes-
tre fuster argentonf Josep Lleonard.
Avui contemplar la masia s'ha fet un xic
diffcil i es que esta mig tapada de la
vista dels que passen per la carretera
1415 o per I'autopista C-60 per una
paret que intenta protegir la casa dels
sorolls estridents del transit. Barrera
arquitectonica que tambe ajuda els
conductors a fixar-se exclusivament en
la via que tenen marcada i no els per-
met distreure's contemplant el que
havia sigut un bell paisatge.

a la veina finca de Bell-Raco, totes elles
verdaderes obres d'art d'aquell artista,
que va comen^ar dibuixant a revistes
satfriques com Papitu o L'Esquella de la
Torratxa firmant amb el pseuddnim de
"Lata" i que acaba com a catedratic a
I'Escola de Belles Arts de Barcelona.
Cal destacar d'aquesta masia, a mes de
les construccions dedicades, en altre

/xntiga masia que en el fogatge (cens)

del 1553 consta amb el nom de Can
Saladriga, pero diuen que en fogatges
anteriors figurava com Can Teixido de
Pins. No sabem J'origen de I'apel-latiu
Can Blanc amb el qual ha arribatfins als
nostres dies.
Fins I'any 1936, que es va estrenar la
carretera de Dosrius a Cardedeu, Can
Blanc era un referent ja que d'aquf
arrencava I'unic camf carreter que
anava d'Argentona a la poblacio valle-
sana, tot vorejant el terme de Dosrius.
En els anys immediats a la postguerra, a
la casa s'hi van efectuar importants
reformes que la van dotar dels elements
necessaris per tal de donar-li el confort
d'una casa residencial pero sense per-
dre les caracterfstiques d'una masia de
segles passats. A la fa^ana principal s'hi
obren dos portals, un d'ells de mig punt
i onze dovelles, les finestres de pedra de
granit i un bonic rellotge de sol.
En una cantonada de la fa^ana lateral
esquerra hi trobem el mural "Calendari
de Can Blanc", obra de Francesc
Labarta, autor tambe de pintures murals
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Can Blanc
Llufs S. Morgan
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QUALITAT I PREU

BONA COMPRA

GRANS MARQUES EN CONSERVES, VINS,
CAVES, CONGELATS DE VERDURA I PEIX,

FORMATGES, EMBOTITS, PERFUMS,
DROGUERIA, ETC...

I PA CALENT CADA 2 HOPES

•OFERTES DIARIES
•SERVEIADOMICILI

• HORARI DE DILLUNS A DIVENDRES:
Matfde8'00a13'30h

Tardade17'00a20'30h

DISSABTE:
Matide8'00a14'00h

Tardade17'30a20'30h

Carrer Barcelona, 40 • 08310 ARGENTONA
Tel. 93 797 05 03 - Fax 93 756 06 49

CANSALADERIA

CARNISSERIA

XARCUTERIA
FRUITERIA

CAN
VALLScvDisposem de la mes extensa

seleccio d'immobles en venda
a la zona d'Argentona

Tel. 93 7971013
C/ Gran, 52 (davant I'Ajuntament)

finques
Gil Pares

corredor d'assegurances



Entrevistes als candidats
del 14 al 22 de maig^ 10.30 h
(reposicions a les 19 h)

• Debats*monografics:

3, 10 i 17 de maig, 18 h

• Debat final al Salo de Pedra:
24 de maig,ff 20 h#

f
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Elections Municipals 2007

ARGENTONA
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• I

Visites concertades
Tractaments personali

Afectacions articulars
Afectacions musculars
Cervicalgies
Dorsalgies
Electroterdpia
Embenats:

Preventius
Terapeutics

Higiene postural
Lumbalgies
Massatge relaxant
Massatge terapeutic
Rearmonitzacions articu
Stretching (estiraments)
Tecniques de puncio s
Tecniques propiocepti
Ultraso

Mi

(g) MAPFRE
Numero ^] en Assegurances d'Automobil

Adre^a eleclronica: Vidalgj ® mapfre com

Oficines a prop seu:
DELEGACIO A ARGENTONA
C/ Joan XXIII.7, baixos - 08310 ARGENTONA
Tel. 93 756 07 62
JOAN VIDAL GARCIA AGENT D'ASSEGURANCES
Num. registre 2659

Per festes brutals amb els nols
de I'equip de rugby,

assajar amb el meu grup de rock.
I instal lar-nos 4 o 5 persones mes

de les quals acordl
amb voste en el comrade

BUSCO PIS
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d'informacio i consulta, com es el cas de la

clausula sobre I'evolucid futura de I'ocupacid

a I'empresa o centre de treball i les mesures

preventives al respecte.

-L'aclariment del contingut o formes de I'exercici

d'aquests drets per tal de reduir els litigis

jurisdiccionals existents.

-La remissio a la negociacid col-lectiva per a.

la definicio de les modalitats practiques de la

informacio i la consulta.

-La reformulacio del regim juridic del sigil

professional incorporant la possibilitat de

secret, en termes molt mes precisos i desen-

volupats que els actuals, incloent la regulacid

dels possibles recursos administratius o judi-

cials en aquesta materia.

2- En I'ambit de la proteccio dels treballadors

davant situacions d'insolvencia de I'em-

presari:

-Inclusio de I'aspecte de transnacionalitat en

la proteccio dels drets dels treballadors assa-

lariats en cas d'insolvencia de I'empresari en

centres de treball en diferents Estats Membres,

determinant la institucid de garantia compe

tent, junt amb els mecanismes de cooperacid

i coHaboracid necessaris per fer eficag la

proteccio en aquest supdsit.

-Al mateix temps, s'aprofita la reforma de

I'Estatut dels Treballadors per adequar la

normativa laboral a la Llei Concursal, recon-

duint al procediment concursal els supdsits

de la intervencid de FOGASA referits fins ara

a instituts juridics avui inexistents, com la

suspensid de pagament, la fallida i el concurs

de creditors.

Com a consequencia de

la transposicid al nostre

ordenament de dos Di

rectives comunitaries, en

materia d'informacid i

consulta i de proteccid

dels treballadors en cas

de insolvencia empresa-

rial, el Consell de Ministres

ha aprovat, el passat mes de febrer del present

any 2007, la remissid a les Corts Generals del

Projecte de Llei mitjangant el qual es modifica

I'Estatut dels Treballadors.

El text aprovat introdueix algunes modificacions

al presentat pel Consell de Ministres, el 29 de

setembre de 2006, com a consequencia de la

incorporacid d'alguns suggeriments realitzats

pel Consell Economic i Social i el Consell

d'Estat, que en conjunt a valorat positivament

I'Avantprojecte.

La transposicio de les dues Directives es rea-

litza de forma conjunta donat que aquestes

afecten exclusivament al text refds de la Llei

de I'Estatut dels Treballadors, es realitza amb

un unic article que afecta a dos ambits, i que

presenta com a punts mes destacats els

seguents:

1- En I'ambit de la informacio i consulta dels

treballadors cal destacar:

-La inclusid expressa del dret d'informacio i

consulta dels treballadors entre els drets

basics dels mateixos.La definicid del dret

d'informacio i consulta indicats.

-La reformulacid de la nostra legislacid en

referenda a algunes materies objecte

Jui Carles Of in
Soci Director

El govern aprova el projecte de llei de modificacid de I'Estatut
dels Treballadors

Poden adregar les seves consultes a
info@escoda-codina.es


