JUN - JUL 2008

95

75 anys de l’escola
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editorial

Després de les bones crítiques obtingudes amb motiu
del canvi de disseny del Cap de Creus, inaugurat en
el número anterior, l’equip de redacció vol agrair
l’esforç i la col·laboració de totes les parts implicades en la creació d’aquesta nova imatge. Sense tot
aquest treball comú, no hauria estat possible.
En aquest número, el 95, estem de celebració: celebrem els 75 anys de l’escola Bernat de Riudemeia,
tota una institució al poble, que ha vist créixer la
majoria dels que avui són els nostres avis i àvies;
celebrem els 50 anys dels Gegants d’Argentona, els
entranyables senyors de Burriac que, un cop més,
van tornar al castell per saludar el poble des del
cim de la muntanya; celebrem que l’exjutge de Pau
d’Argentona, el Sr. Jaume Arenas, ha obtingut una
merescudíssima Creu de Sant Jordi, com a reconeixement a tota una carrera vital en majúscules; i,
celebrem que l’esport argentoní ha obtingut bones
classiﬁcacions, en general, i ascensos de categoria,
en alguns casos, en les lligues que han acabat fa tot
just unes setmanes.

EDITORIAL

Davant de tanta eufòria, hem de procurar no deixar de banda un assumpte que es repeteix cada estiu: l’abandonament d’animals domèstics en centres
d’acollida o al carrer mateix.
La recollida selectiva d’escombraries és l’altre gran
cavall de batalla. Els serveis municipals han observat que després de quatre anys funcionant amb el
sistema Porta a Porta, s’ha abaixat la guàrdia i les
bosses de rebuig van plenes de deixalles de tot tipus, que haurien pogut distribuir-se en els contenidors corresponents.
Si l’escola, que esmentàvem abans, ens ha servit per
conèixer el respecte cap als altres, siguem conscients
que tots aquells que no seleccionen correctament les
deixalles, estan demostrant que no tenen en compte
l’esforç de les llars que sí que ho fan. Per tant, ajudem-nos mútuament i, de passada, fem un favor al
medi ambient.
Com que el proper Cap de Creus no està previst
que es publiqui ﬁns a ﬁnals d’agost, aproﬁtem per
desitjar-vos que passeu un bon estiu i, evidentment,
una bona Festa Major!
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OPINIÓ

Carta de l’Alcalde

La gestió de les
emocions en els joves

Pep Masó Nogueras
Alcalde d’Argentona
Des de la tardor passada i
ﬁns avui, el govern municipal, juntament amb gran part
de la societat argentonina
implicada en l’educació i la
salut, ha estat treballant per
posar damunt la taula les experiències viscudes pels qui
es mouen en l’entorn dels joves i coneixen tot allò que de
vegades es converteix per a
ells en un problema.
Conèixer les necessitats i
les mancances d’adolescents

i joves en matèria de salut,
és essencial per poder planiﬁcar, a escala municipal,
un seguit d’accions de suport als mateixos joves,
als pares, als mestres i a
tota la comunitat educativa
que, al capdavall, som tots
nosaltres. En aquest sentit,
la feina feta per la Policia
local, l’Àrea Bàsica de Salut, les psicopedagogues de
les escoles, el professorat
de l’IES, la Creu Roja, etc.
ha estat importantíssima, ja
que sense la implicació de
tots plegats el projecte no
podria tirar endavant.
Està clar que tenim tota una
colla de joves sans, majori-

L’ARTICLE D’OPINIÓ

L’educació dels nostres ﬁlls en joc
Recentment, l’escola Bernat de Riudemeia ha celebrat els
75 anys de la seva creació, en una època en què Catalunya tenia mestres extraordinaris que educaven amb
mètodes molt avançats pel temps que corria. Tenien clar
que l’ensenyament és clau pel futur d’un país.
Avui, tots els informes sobre educació deixen clar que a
Argentona els resultats acadèmics no han estat bons. Possiblement, un dels motius principals ha estat la diﬁcultat
de gestionar la massiﬁcació de cinc línies a l’ESO que
s’ha patit els darrers anys. Amb la projecció de dades
de què disposa l’Ajuntament sobre l’ocupació actual de
les escoles de la Vila, una nova massiﬁcació de l’institut
és inmediata i inevitable. Això malmetrà l’actual esforç
del professorat per recuperar el nivell i els bons resultats
acadèmics i de convivència. Com constatava la inspectora d’ensenyament, “com que corre la brama dels mals
resultats de l’institut, alguns pares es plantegen no continuar l’ensenyament secundari a l’Institut d’Argentona i
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tàriament, però els adults
hem de parar molta atenció
en aquesta etapa de l’adolescència, que pot esdevenir
molt difícil per a alguns. Situacions de baixa autoestima,
esdevingudes sovint per la
manca de relació i comprensió de l’entorn, manca
d’activitat, mals hàbits en
l’alimentació i en la higiene personal, sedentarisme,
manca de compromís amb
els companys, manca d’educació en valors, manca del
paper educatiu d’alguns pares i mares, etc. poden encaminar els nostres adolescents a ser uns joves tristos,
sense principis, sense il·lusió

i, massa sovint, abocats al
consum de substàncies addictives, alcohol o drogues.
L’educació de les emocions
dels joves en aquesta etapa
de la vida és una bona acció
de cara a la prevenció de
problemes que, de no ser resolts, a curt termini es podrien transformar en riscos associats a la salut. En aquestes
pàgines del Cap de Creus
trobareu més informació sobre el Pla Educatiu que es
proposa, ara que comença
l’estiu, època especialment
sensible quant a canvi d’hàbits per l’increment de les hores de lleure.
Bon estiu a tothom!

optaran per dur els ﬁlls a fora”. És a dir, el peix que es
mossega la cua: l’institut pot no créixer i el nivell acadèmic
continuarà sense poder aixecar cap.
Fa set anys el diari El Punt titulava “Pares i mares
d’Argentona ocupen els carrers per exigir més places
escolars”. Poc temps després, “Els pares d’Argentona
se surten amb la seva i la Generalitat ampliarà les
places escolars”. La clau de la moguda va ser anar
plegats a la Conselleria d’Ensenyament: govern municipal, oposició, AMPA, etc. Ens hem de tornar a
moure tots per l’Institut. Cal el lideratge de l’equip de
govern –amb l’evident col·laboració i iniciativa de les
AMPA–i el coratge per sacriﬁcar, si cal, altres projectes que puguin tenir més rèdit polític. Cal també una
oposició que estigui a l’alçada i que no aproﬁti aquest
assumpte per pugnar amb l’equip de govern. Cal disposar de la força que dóna la unitat per anar amb les
millors garanties d’èxit, igual que fa set anys. El debat
entre diferents grups polítics ha de ser constructiu, i
darrerament, sovint no n’és. Els vilatans/nes conﬁem
que tots i cadascun dels nostres representants prioritzaran el futur dels nostres ﬁlls.

■

Magret

*

cartes dels lectors

Festa i homenatge

El passat dia 31 de març, l’Associació de Jubilats i Pensionistes d’Argentona va celebrar un acte d’homenatge al Sr.
Joaquim Pannon, que va presidir l’entitat durant vuit anys.
Per fer la festa més completa, es va fer coincidir la data

Negociacions amb
l’equip de govern
Durant anys, els representants dels treballadors de l’Ajuntament d’Argentona van negociar tot un conjunt de mesures
per millorar les condicions de treball dels treballadors municipals, amb l’equip de govern d’aquell moment. Davant de
la poca predisposició a la negociació que sempre havien
mostrat, en l’última legislatura no vam tenir altra alternativa
que convocar una manifestació de rebuig.
Un cop efectuades les eleccions municipals, i vist que un
nou equip de govern va prendre possessió de l’Alcaldia
d’Argentona, el treballadors municipals vam decidir donar un marge de temps perquè poguessin posar-se al dia
de la situació municipal. Ara que ha passat any de legislatura del nou equip de govern, les condicions dels

CARTES DELS LECTORS

amb la del seu aniversari. Assistiren a l’acte l’Alcalde de
la Vila, el regidor de Benestar Social, els senyors Esteve,
socis d’honor, el mossèn Alex Marzo i 140 socis més,
disposats a aconseguir que el Sr. Pannon s’endugués un
bon record d’aquella diada.
L’acte va ser molt emotiu i, a més a més de les paraules de reconeixement per part de tots, es va col·locar
la foto del senyor Pannon a la galeria de presidents.
Paral·lelament, la Junta actual, en representació de l’Associació de Jubilats i Pensionistes d’Argentona, va fer
entrega d’una placa commemorativa a l’expresident i
d’un ram de ﬂors a la seva esposa. L’acte es va donar
per acabat brindant tots plegats amb una copa de cava.
El casal estava ple de gom a gom i des d’aquí volem
agrair l’assistència als socis, als amics... En deﬁnitiva,
gràcies a tothom!

■

Montserrat Frisol

treballadors de l’Ajuntament d’Argentona no han canviat,
i les diverses negociacions que s’han mantingut per acostar posicions de consens per millorar mínimament aquestes condicions no han avançat, ja que sembla que no hi
ha cap intenció per arribar a una solució que afavoreixi
ambdues parts.
El passat dia 27 de maig d’enguany, els representants dels
treballadors de l’Ajuntament d’Argentona vam convocar
una assemblea informativa amb tots els treballadors, en la
qual vam manifestar la nostra decepció davant l’actitud de
l’equip de govern actual envers els treballadors, atès que
les expectatives creades amb les intencions que van posar
de manifest en el debat polític previ a les eleccions, no
s’han materialitzat.

■

Comitè Unitari de Personal (CUP) de l’Ajuntament
d’Argentona
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A propòsit de...
A propòsit de l’escrit del grup municipal dels Socialistes
on parlen d’ineptitud i de carència de projecte de l’actual
equip de govern, posant com a exemple la qüestió de
Can Doro i la Velcro, diré que jo no formava part de la
Plataforma, però sí que vaig estar atent a tot l’afer i també
els vaig donar la signatura.
Ara no estaríem així si els Socialistes no haguessin portat les coses com les portaren. Primer, acceptant fer la
feina de comprar la resta de les propietats del costat de
Can Doro, que ja era de l‘Ajuntament, per compte d’una
empresa privada. De passada vull recordar-los que a
Can Doro no hi anava cap habitatge social, tal com del
seu escrit es desprèn. I segon, si bé és veritat que ens
varen dir que no costaria diners directes a les arques
municipals, també és veritat que el patrimoni de l’Ajuntament que representa les dues parcel·les resultants, desapareixien i no em diran que no és un cost bèstia per
a l’Ajuntament, és a dir pel poble. Malgrat totes les allegacions que es presentaren a la qüestió de la Velcro,
que foren moltíssimes per aquest tipus de qüestions, al
capdavall l’equip de govern del qual formaven part, les
rebutjaren totes.

Tornant a la qüestió, el resultat és que amb els acords
presos, l’Ajuntament posava tot el patrimoni en mans del
promotor i acceptava la hipòtesi, que si els beneﬁcis que
s’obtenien excedien el que és normal de mercat, això seria per l’Ajuntament. Que no ens deia el Sr. Soy, a propòsit del desmesurat augment de costos de la Sala, que
totes les obres sobrepassen els costos pressupostats. Ens
enganyaven llavors o ara?
Mirin, si l’Ajuntament hagués comprat les propietat annexes a Can Doro, el cost hauria estat d’uns 300 milions de
pessetes, que en l’acord amb l’empresa constructora hi
havia una clàusula de retracta que donava la possibilitat
de retenir la propietat, pagant la quantitat esmentada,
que eren els diners que havia avançat per fer la compra
a Argentona Projectes S.A. (empresa municipal) abans
de l’aprovació del projecte. Però vostès no en varen voler
saber res del que els deia el poble.
Amb tot el patrimoni que això representa, es podria fer
molt d’habitatge social, però ara serà mes difícil i és per
això que ens costarà una part de la Velcro arreglar la
trencadissa.

■

Joan Puyo i Gatius

ACTUALITAT

Per una Argentona més participativa
L’Ajuntament d’Argentona
està treballant en la deﬁnició d’un Pla Director de
Participació que haurà de
permetre elaborar una proposta consensuada de les
línies d’actuació que contribuiran a la millora de l’estratègia participativa del
municipi.
D’una banda, aquest Pla
Director ha de servir per
impulsar una millora en
l’organització
municipal,
per fer-la més permeable a
la participació ciutadana.
D’altra banda, ha d’ajudar
a reforçar la capacitació de
la ciutadania i les organitzacions, amb l’objectiu de
promoure’n la implicació en
la vida del poble, mitjançant
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Participants a la reunió del Pla Director de Participació

els canals i processos de
participació més adients.
Durant els darrers mesos
s’ha dut a terme una primera aproximació a la situació
actual de la participació
ciutadana i l’associacionisme al municipi, amb la
recopilació dels diversos

punts de vista dels grups
polítics municipals, del personal tècnic de l’Ajuntament
i de diverses associacions i
entitats de la Vila.
Per continuar parlant de la
situació de la participació
a Argentona i de l’estat de

l’associacionisme local s’està organitzant un taller ciutadà on tothom que vulgui
podrà dir-hi la seva. La cita
serà el proper dissabte, dia
5 de juliol, a l’ediﬁci de la
Velcro, de 10 h a 14 h. La
vostra opinió compta. Us hi
esperem!

actualitat
ACTUALITAT

L’ESPAI DE LA

POLICIA LOCAL

La criminalització de la
conducció sense permís
de conduir o retirat
Segons les xifres de la DGT, disposem d’un parc mòbil
de gairebé 29 milions de vehicles. La proporció és de
2,10 habitants per vehicle de turisme (l’any 1980 era
de cinc). Tenim un total aproximat de 24 milions de
permisos de conduir. L’any passat es va privar del dret
a conduir mitjançant sentència judicial o bé resolució
administrativa a 175.000 persones. Si creuem aquestes dades podem constatar que tenim un important número de persones que estan circulant sense cap tipus
de permís.
El passat 1 de maig va entrar en vigor la reforma del
paràgraf segon de l’article 384 del Codi Penal que
tipiﬁca com a delicte dues conductes consistents a:
a) conduir un vehicle a motor o ciclomotor quan el seu
permís o llicència li ha estat privada cautelarment o
deﬁnitiva per decisió judicial. No està tipiﬁcat com a
delicte, doncs, el supòsit de privació dictada per una
autoritat administrativa
b) conduir un vehicle de motor o ciclomotor sense haver obtingut mai el permís o llicència de conducció.
En aquest sentit també consuma la conducta delictiva
aquella persona que és identiﬁcada conduint un vehicle a motor essent titular tant sols d’una llicència de
conducció. No cometen aquest delicte els que hagin
perdut la vigència del permís per manca de renovació
en termini o per manca de requisits per a conduir.
En cas que els agents de policia detectin el supòsit penal descrit s’obriran diligències penals per delicte contra la seguretat viària i, per tant, es complimentarà la
corresponent butlleta del Servei Català de Trànsit. Retorna, doncs, a l’ordre penal, el que ﬁns avui constituïa
una infracció administrativa.
Esperem que aquest canvi sigui una via eﬁcient per resoldre aquest conﬂicte entre alguns ciutadans i la administració.

■

Pere Anglada i Canal
Inspector Cap de la Policia Local

LA COLUMNA DEL DEFENSOR

El dret a una bona
administració
La presència de l’administració, dels poders públics, ha
seguit una tendència constant i sostinguda a créixer i
a estendre la presència a pràcticament totes les esferes
de l’activitat de les persones i de les organitzacions.
Superant la tradicional i clàssica administració formal,
jeràrquica i limitada, bé o malament, en l’aplicació del
dret en l’exercici de les potestats administratives, en els
darrers temps s’ha anat conﬁgurant un principi i una
concepció avançada de l’administració tot parlant de
la “bona administració”.
Aquesta bona administració s’enfoca cap a la prestació de serveis a la ciutadania: serveis que n’atenguin
les necessitats i que ho facin de forma eﬁcaç. És a dir,
un model clarament diferent del que es pretén superar,
que es redueix a la pura execució de normes administratives i a preservar l’interès general abstracte.
Administrar bé va mes enllà. Administrar bé ha de considerar no només la correcció formal i procedimental
de les accions i decisions, sinó també aspectes com
l’organització interna, la forma de les resolucions, les
prioritats en els serveis que s’han de prestar, les condicions i els criteris de qualitat i quantitat, etc.
Els ciutadans tenim dret a reclamar que l’administració
ordeni els mitjans i els procediments de forma adequada, apropiada a la seva ﬁnalitat, de manera estructurada i transparent alhora. En deﬁnitiva, tenim dret a
reclamar una administració eﬁcaç i eﬁcient.
Si l’administració actua guiada per criteris de servei i
d’ètica pública aconseguirà la conﬁança de la ciutadania, és a dir, de l’usuari del servei, en altres paraules,
de l’administrat. En canvi, si l’administració actua orientada simplement cap al fet que aquests administrats
respectin i compleixin les decisions establertes, seguirem en el vell paradigma de l’administració, però ara
multiplicat per l’omnipresència.

■

Quim Mustarós
Defensor del Vilatà/ana d’Argentona
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Les parets del Bernat de Riudemeia han vist passar
la República, la Guerra Civil, la Dictadura Franquista... Els accessos que separaven les aules dels

nens de les de les nenes han esdevingut obsolets i
avui les dues escales que pugen paral·leles mantenen la curiositat de l’efecte mirall, però no serveixen per a res més. L’estructura de l’ediﬁci s’ha

mantingut gairebé inalterable tots aquests anys;
només les reformes periòdiques i les capes de pintura canvien la cara del centre de tant en tant. Però
el més important, el que s’esdevé entre les parets,
és una història de 75 anys d’educació que, sens
dubte, ha contribuït a conﬁgurar el que avui és la
Vila d’Argentona.
El dissabte, dia 17 de
maig, alumnes i exalumnes, educadors, treballadors del centre, pares i
mares celebraven l’acte
central del 75è aniversari de l’Escola Bernat de
Riudemeia. Ni tan sols la
pluja va poder deslluir una
jornada de retrobament i
de record que va començar ben d’hora, amb un esmorzar a base de xocolata
amb melindros.
A mig matí es van començar les activitats i, pa-

ral·lelament, es van obrir
al pati de l’escola diverses
paradetes, tómbola i jocs.
Els Gegants d’Argentona
també es van sumar a la
festa amb una cercavila
que va sortir de la plaça
Nova i que va acabar a la
mateixa escola a les dotze
del migdia. Aquí va tenir
lloc un dels moments més
entranyables del dia: la
descoberta de la rajola
commemorativa de l’aniversari, i l’entrega dels llibres d’escolaritat al gruix

de l’alumnat, que avui són
avis i àvies que, en el seu
dia, ja l’havien obtingut.
No obstant això, una de
les activitats més celebrades va ser, sens dubte, la
inauguració de l’exposició
fotogràﬁca dels 75 anys,
que es va poder visitar durant tot el dia al rebedor
de l’ediﬁci i que, després,
es va traslladar temporalment al Saló de Pedra. El
record de cares conegudes
va motivar moltes converses emocionades.

La jornada festiva va continuar a la tarda amb una
cursa atlètica, el lliurament
de premis i medalles, i un
berenar pels assistents.
L’espectacle de Marcel
Gros, el sopar popular i el
ball van servir per tancar
el programa.
En la preparació d’aquest
aniversari va participar-hi
moltíssima gent, a través
d’una comissió creada
expressament per a l’ocasió, formada per pares i
mestres. També va haver-hi
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Es va viure amb emoció la
descoberta de la rajola commemorativa de l’aniversari
i l’entrega dels llibres
d’escolaritat al gruix de
l’alumnat, que avui són avis
i àvies que, en el seu dia, ja
l’havien obtingut

La reforma de la coberta de l’escola ha estat la
darrera gran obra que s’hi
ha realitzat. De cara a un
futur força immediat, s’ha
projectat la cobertura de
la pista exterior. D’aquesta manera s’assegurarà
l’ús d’aquest espai, sigui
quin sigui el clima exterior. Com que les característiques de la construcció
del centre n’han limitat la

col·laboradors externs, entre els quals l’historiador
Enric Subiñà, membre del
Centre d’Estudis Argentonins, que va escriure un

El centre el
va dissenyar
l’any 1928
l’arquitecte
Geroni
Martorell i
Terrats.
El projecte
va costar
2.396 ptes.
article al llibret que l’escola ha editat amb motiu de
l’aniversari del Bernat de
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Riudemeia. L’article recorda que va ser en època de
la dictadura de Primo de
Rivera quan l’Ajuntament
es va plantejar la possibilitat de construir una escola unitària, per a nens
i nenes. El centre es va
encarregar a un prestigiós arquitecte de l’època,
Geroni Martorell i Terrats.
Aquest arquitecte projectà diversos ediﬁcis per
a institucions públiques,
sobretot escoles, seguint
els postulats de renovació pedagògica impulsats
per la Mancomunitat de
Catalunya. L’encàrrec li
va arribar l’any 1927. Un
any més tard, el projecte
quedava redactat i es ﬁxava un cost total de 2.396
pessetes. L’obra va quedar
enllestida el 1931.

polivalència a l’hora d’incorporar els nous usos i els
nous aprenentatges que
han arribat amb l’evolució
del sistema educatiu, ha
calgut molta imaginació i
voluntat. No obstant això,
el Bernat de Riudemeia no
renuncia a fer-se gran i a
adaptar-se als nous temps
perquè això depèn, afortunadament, de l’esperit dels
que hi són dins *

*
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Argentona actua contra les
drogodependències
Molts estaments de la Vila treballen de manera coordinada per dur a terme diversos projectes relacionats amb la prevenció i intervenció en drogodependències. L’objectiu és crear un ﬁl conductor de totes
les activitats, que es realitzen des l’any 2006, i a mig termini, hi ha la intenció de posar en marxa un
Pla Municipal de Drogodependències.
A Argentona, com a gran
part de municipis de la comarca, s’ha detectat que
una part de població jove
consumeix droga amb freqüència, majoritàriament
cànnabis i alcohol. Les xifres no són alarmants, ja
que es troben dins de la
mitjana, però l’Ajuntament
d’Argentona i la resta de
serveis i professionals implicats volen conscienciar
joves i adults sobre la perillositat del consum de drogues. Amb aquest objectiu
es duen a terme projectes i
iniciatives que es divideixen
en quatre eixos i que, en un
futur, s’emmarcaran dintre
del Pla Municipal de Drogodependències. Aquests
eixos són la sensibilització
i prevenció, l’atenció a persones consumidores, l’atenció a familiars i la coordinació institucional.
Per sensibilitzar i prevenir
el consum de drogues, fa
dos cursos que es realitza
el programa de prevenció
en hàbits de salut L’aventura de la vida al CEIP Bernat de Riudemeia. A l’IES
Argentona també s’han iniciat diverses activitats, com
ara enquestes per fer un
diagnòstic i posteriorment
dur a terme altres iniciati-

ves, un programa preventiu
anomenat Entre tots en què
participen 95 alumnes de 1r
d’ESO, i la Consulta oberta
on una infermera de l’Àrea
Bàsica de Salut es desplaça setmanalment al centre
educatiu perquè els alumnes
puguin fer les consultes que
creguin pertinents –aquest
programa s’emmarca dins
de Salut i escola, promogut per la Generalitat de
Catalunya. Addicionalment,
a l’IES també s’ha realitzat
una campanya organitzada
per Serveis Socials en què
els joves s’intercanvien cromos amb missatges preventius. Aquesta campanya va
acompanyada d’uns gots,
que contenen escrits similars,
i que es reparteixen a les
festes juvenils d’Argentona.
Paral·lelament, l’empresa
Energy Control assisteix a
una o dues festes l’any per
instal·lar una parada en
què els joves poden demanar orientació i analitzar les
substàncies estupefaents, ells
mateixos. “L’objectiu és reduir els riscos del consum”,
ha destacat la psicòloga de
Serveis Socials, Mireia Puigdollers.
El segon eix de treball està
enfocat a treballar amb
les persones consumidores

per intentar que redueixin
o abandonin el consum de
drogues. És per això que
s’ha establert un Protocol
d’Actuació Municipal on tenen cabuda tots els professionals i serveis implicats en
l’àmbit de l’atenció a drogodependències del municipi i
que ha servit per reﬂexionar,
clariﬁcar, consensuar i coordinar les actuacions que ha
de fer cada estament. Està
previst que aquest protocol
es presenti en públic a ﬁnals
de curs. Dins aquest eix de
treball hi trobem una altra
eina: el projecte de Mesures Alternatives Reparadores (MAR) que s’aplica en
consum de drogues però
també en altres situacions
d’incivisme. “Per exemple,
si fas un graﬁt a la paret, la
mesura reparadora pot ser
netejar parets”, ha detallat
Cristina Oliveras, l’educadora social de l’àrea de
Serveis Socials municipals.
En aquest sentit, tres menors, que han estat sancionats durant aquest any per
consum de cànnabis a la
via pública, haurien de pagar 1.500 euros de multa,
però se’ls ha proposat de
canviar-ho per una mesura
alternativa. Aquest projecte
està destinat a argentonins i
argentonines menors d’edat

a qui s’hagi denunciat per
primera vegada, per consum de droga al municipi.
Un altre eix d’actuació és
l’atenció a familiars. Es
posa un èmfasi especial
en els ﬁlls de consumidors
que són menors d’edat, als
quals es faciliten ajuts i serveis que s’utilitzen com a
eines de prevenció. Properament, també està previst
repartir uns tríptics perquè
tothom sàpiga com detectar el consum de drogues
en l’àmbit familiar.
És igualment important de
destacar la coordinació
institucional per fer tots els
tràmits administratius necessaris, com ara subvencions
i convenis com el que han
elaborat el consistori i la Diputació de Barcelona. Totes
aquestes actuacions s’emmarcaran en el futur Pla de
Drogodependències Municipals que s’està elaborant.
Per a més informació:
Serveis Socials.
C/ Enric Granados, 5
Tel.: 93 797 04 86
ABS. C/Joan Fuster, 1
Tel.: 93 756 10 92 i
93 756 11 38
CASD
C/Sant pelegrí, 2-4, Mataró
Tel.: 93 758 58 06
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Ben merescut,
Jaume!
Jaume Arenas obté la Creu de Sant Jordi, després
que una iniciativa popular recollís milers de signa-

tures sol·licitant aquest reconeixement per a l’exjutge de Pau argentoní.
El passat 21 d’abril, Jaume
Arenas va recollir, molt
emocionat, de mans del
president de la Generalitat,
la Creu de Sant Jordi. José
Montilla va encaixar la mà
amb la de l’argentoní, a la
vegada que li deia: “Ben
merescut”. Jaume Arenas
li va respondre: “Aquesta

Creu de Sant Jordi no me la
dóna només a mi. La dóna a
tot el poble d’Argentona”.
Amb el guardó, el govern
de la Generalitat premiava
“la seva valuosa dedicació
a l’entorn humà i social, mitjançant la creació i l’impuls
de les eines necessàries per

tal de fer d’Argentona una
vila més participativa, mitjançant el foment de l’associacionisme i la cultura
popular i tradicional. També reconeix la seva tasca
com a fundador i directiu
de l’Associació Catalana
en Pro de la Justícia, entitat
que aplega els jutges i les

jutgesses de pau del nostre
país”.
Amb el lliurament d’aquesta Creu de Sant Jordi, culminava la iniciativa popular endegada mesos abans
per aconseguir aquest reconeixement de la ﬁgura de
Jaume Arenas *

Una vida bolcada en la Vila
Jaume Arenas i Mauri va
néixer al barri de San
Sebastià d’Argentona el
20 de gener de 1925. Està
casat amb la Montserrat
Ponsa i és pare de tres ﬁlles
i un ﬁll, la Montserrat, en
Josep, la Sion i la Isabel.
Al llarg de la seva vida, ha
passat per moltes feines.
Va treballar de mecànic a
Mataró i d’operari en un
taller de muntatge i reparació de bicicletes. A partir
d’aquesta experiència creà
el primer equip de ciclisme
de la vila, el Ciclos Arenas i, després, els Amics
del Ciclisme d’Argentona,
amb qui va organitzar diverses edicions de la Volta
Ciclista al Maresme i algunes ﬁnals d’etapa de la
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prestigiosa Volta Ciclista a
Catalunya.
Va ser titular d’una empresa
d’impremta i va participar
com a redactor, especialment
de la secció esportiva, a la
revista municipal Ecos. L’any
1949 posà en marxa la primera impremta a Argentona,
juntament amb Joaquim Ripoll
i Joan Vergés. La seva relació
amb els llibres l’ha dut a ser
propietari, ﬁns a la jubilació,
de la llibreria Arenas.
En el camp associatiu va
ser soci fundador del grup
Amics d’Argentona (1950)
i al costat de Jaume Clavell
va promoure la festa del
Càntir, la festa de la Vellesa
i la recuperació de l’ornamentació ﬂoral dels carrers
durant la festa del Corpus.

La seva activitat també va
passar pel Centre Parroquial. De jove, s’ocupava
de les màquines i la projecció de cinema i també
col·laborava en el grup de
teatre. Durant una època,
l’any 1983, va ser director
del grup local de teatre Els
tramoies.
Entre 1952 i 1959 va ser
membre de la Junta del
Centre, època en què es
van crear els equips de
bàsquet, es posà en marxa el saló-bar i es fundà
l’Esbart Ona d’Argent.
Pels volts de 1955, va
promoure cursets prematrimonials per a joves
de la Vila i també va ser
membre col·laborador de
Caritas Parroquial.

Al costat d’Ernest Ferrer,
Joaquim Gel i altres, va
fundar la primera Junta
Local de la Creu Roja, de
la qual fou secretari des
de 1973 fins a 1979.
Treballant en aquesta entitat va intervenir directament en l’adquisició de
la primera ambulància
pel poble.
La seva darrera tasca
ha estat la de Jutge de
Pau d’Argentona (1985–
2007). Des d’aquest càrrec es va convertir en un
dels socis fundadors de
l’Associació Catalana en
Pro de la Justícia. Una de
les darreres dades que
ens deixa és de rècord: a
Argentona, Jaume Arenas
ha casat 1.058 parelles.
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Mig segle de vida
dels senyors de Burriac
Els primers gegants d’Argentona, els
senyors de Burriac, celebren el cinquantè aniversari aquest estiu. La Colla
de Geganters i Grallers d’Argentona
ja ha realitzat algun acte de commemoració, com la pujada al castell de
Burriac que, per culpa de la pluja, es
va haver de postposar una setmana i
va fer-se el 18 de maig.
A mitjan maig, els senyors de Burriac
van enﬁlar muntanya amunt per tornar a casa i ballar enmig de les runes
del castell, per celebrar el cinquantè
aniversari. A part d’aquesta pujada,
la Colla de Geganters i Grallers
d’Argentona ha organitzat altres
activitats, com ara una exposició que
pretén fer un tomb pels 50 anys de
vida dels nostres gegants. Aquesta
mostra s’inaugurarà el 6 de juliol al
Saló de Pedra i es podrà veure ﬁns
el 12 del mateix mes, dia en què se
celebrarà una gran festa pels carrers
d’Argentona: una matinal, un bon esmorzar i una cercavila amb batucada
per la vila en seran els plats principals.
A la tarda, els gegants d’Argentona
sortiran al carrer acompanyats de
les setze colles convidades. Posteriorment, els Diables d’Argentona faran
un espectacle pirotècnic i, més tard,
es posarà punt ﬁnal a la jornada
amb un sopar entre totes les colles
assistents.
50 anys plens de balls i gresca
Els senyors de Burriac van néixer el 4
d’agost de 1958 gràcies a les donacions econòmiques dels argentonins.
Buscant per ﬁtxers i llegint una mica
d’història, el cap de colla actual dels
Geganters i Grallers d’Argentona,
Jaume Gual, va trobar un antecedent
curiós tot i que sense conﬁrmar: el
senyor de Burriac podria ser ﬁll de
Berenguer IV.

En qualsevol cas, l’empresa barcelonina Ingenio –que encara existeix
passats 50 anys– va ser la creadora dels primers gegants argentonins.
Segons explica Gual, els amos van
construir “un motllo i tots els gegants
eren iguals”. Per això podem trobar
“germans” dels senyors de Burriac
a Arenys de Mar, Calella, Premià i
El Prat de Llobregat, entre d’altres
localitats. La fesomia de tots ells és
la mateixa i només se’ls diferencia
“pel coll, la barba, els colors...”, afegeix Jaume Gual. Quant al pes, és
molt elevat i per això es necessiten
persones amb molta força i complexió física forta. A tall d’exemple, el
senyor de Burriac pesa 88 kg i la
seva esposa, la senyora de Burriac,
pesa 79 kg. La diferència és abismal si al comparem amb els últims
gegants adquirits, el senyors de l’Aiguanaf, que pesen 40 kg cadascú, ja
que són de ﬁbra de vidre.

Al principi, els senyors de Burriac, els
portaven “els més forts del poble”.
Dos anys després, l’any 1960, va ser
“la colla del bàsquet els que vam començar a portar-los i a fer sortides”,
apunta el cap de colla. Actualment, els
geganters fan excursions a diversos
indrets de Catalunya i la manera de
pagar aquest desplaçament és que la
colla gegantera local torni la sortida;
és a dir, que quan sigui la Festa Major
d’Argentona les colles dels municipis
que s’han visitat es desplacin ﬁns a la
Vila. Però abans no era així: “abans
es cobrava per cada sortida i amb els
calers que guanyàvem, ens pagàvem
les ﬁtxes de la federació de bàsquet”,
detalla Gual.
Tot va anar avançant al llarg dels
anys: l’any 1961 es va fer la primera
junta de la Colla de Geganters –actualment formada per una cinquantena

Foto cedida per Xavier Bargués

de persones– i durant els anys 70
els gegants d’Argentona van representar Catalunya durant la Setmana
Catalana de Madrid. A banda de
totes aquestes activitats i anècdotes,
al llarg d’aquests 50 anys, els Gegants d’Argentona han fet sortides a
molts punts de la geograﬁa catalana,
però també més enllà: han pujat vint
vegades al monestir de Montserrat,
han participat als Jocs Paralímpics
de Barcelona’92, i han anat ﬁns a
Andorra, Menorca, Aragó i Navarra.
Amb 50 anys de balls i gresca a l’esquena, avui els Senyors de Burriac només passegen pels carrers de la Vila
en dates assenyalades, com la Festa
Major de Sant Domingo. D’aquesta manera se n’evita el desgast. Per
aquest motiu, la Colla de Geganters
i Grallers d’Argentona fa temps que
demana al consistori que deixi exposar aquests dos gegants, de manera
permanent, al Saló de Pedra, com fan
altres municipis *
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Tres equips argentonins
pugen de categoria

La temporada 2007-08 ha estat molt bona per a molts equips sènior d’Argentona, com ara el primer
equip del FC Argentona, l’equip femení de la mateixa entitat o el sènior masculí A del CBA. Tots tres
han aconseguit ascendir de categoria. No obstant això, també hi ha alguns equips que han patit més
del compte, com per exemple, el sènior del CO Can Raimí.
Aquesta temporada ha estat carregada d’èxits per a
molts equips argentonins, ja
que tres d’ells han pujat de
categoria, però també n’hi
ha d’altres que han passat
el temps molt pendents de la
zona baixa de la taula per no
descendir. Una de les majors
alegries d’aquesta temporada, l’ha donada el primer
equip del FC Argentona.
La lliga 2006-07 va acabar
malament pels interessos argentonins, ja que van estar a
punt d’aconseguir l’ascens a
Segona Territorial, però a la
part ﬁnal de la temporada i,
en els partits més decisius, els
homes de David Romero van
fallar. Abans de començar la
temporada 2007-08, l’equip
es van reforçar a consciència, amb l’únic objectiu de
pujar de categoria. El que
no s’esperaven era la facilitat amb què han aconseguit
aquesta ﬁta i, sobretot, la
superioritat que han mostrat
respecte la majoria de rivals.
I és que els argentonins van
perdre el primer partit ja a la
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segona volta, 20a jornada,
i han aconseguit un balanç
molt positiu: 27 victòries, 2
empats i 1 derrota. A més,
la diferència a la taula classiﬁcatòria també ha estat sonada: 24 punts d’avantatge
respecte el segon classiﬁcat,
el Premianense. És per això
que l’entrenador argentoní,
David Romero, creu que el
seu equip ha fet una temporada magníﬁca: “hem fet
una temporada impecable
i l’equip ha estat excel·lent
des del principi ﬁns al ﬁnal”.
Romero ha afegit que aquesta ha estat “una temporada
de somni”.
Però el FC Argentona encara ha aconseguit més èxits
amb els seus equips sèniors.
El conjunt femení, dirigit
aquesta vegada pel també
coordinador del club, Octavio López, ha ascendit de
categoria després d’acabar
aquesta lliga 2007-08 en
segona posició. L’ascens no
era l’objectiu prioritari que es
marcava l’equip a principis
de temporada, ja que l’úni-

ca ﬁnalitat era passar-ho bé.
Però els resultats han acompanyat des de la primera jornada i això ha fet que les argentonines hagin començat
a somniar l’ascens a Primera
Catalana. “Vèiem que els
resultats anaven bé, que havíem plantat cara als equips
més forts, i ja començàvem a
pensar que podíem aconseguir-ho”, ha explicat Octavio
López. A més, l’equip femení
del FC Argentona ha acabat
la temporada igual que la
va començar: guanyant per
golejada -3 a 6- davant el
Susannenc.
Qui també ha ascendit de
categoria fent una temporada extraordinària és el
sènior masculí A del Club
Bàsquet Argentona (CBA).
Els argentonins, dirigits per
Oriol Valls, han aconseguit
recuperar la categoria que
van perdre la temporada
passada, a Primera Catalana. A més, ho han fet amb
molta superioritat respecte la
resta d’equips, ja que s’han
assegurat la primera posició

amb diverses jornades d’antelació i han guanyat 28 dels
30 partits que han disputat
en la fase regular. Posteriorment, l’equip ha hagut de
disputar la ﬁnal a quatre del
Campionat de Catalunya de
Segona Catalana, enfrontant-se als conjunts guanyadors de la resta de grups.
El club argentoní havia apostat per ser la seu d’aquest
certamen i ho va aconseguir,
amb l’objectiu que el públic
de la Vila empenyés els homes d’Oriol Valls cap a la
victòria. Però els argentonins
van tenir mala sort amb el
primer rival, el Castellbisbal.
“Aquest partit hauria d’haver estat la ﬁnal del campionat”, aﬁrmava el tècnic del
CBA. De fet, en setmanes
anteriors, ja havia avisat
que aquest era un dels conjunts més forts de tots els que
jugaven la Final a Quatre i
el que podia provocar més
problemes als argentonins.
I així va estar: 86 a 88 a
favor dels de Castellbisbal,
dos punts que van deixar
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l’equip de la Vila fora de
la ﬁnal. Els homes d’Oriol
Valls, però, van acabar tercers després de guanyar el
partit pel tercer i quart lloc
al JAC Sants per 91 a 67.
Finalment, el campionat se’l
va endur el Ronda, que va
vèncer el Castellbisbal a la
ﬁnal per 86 a 71. “Ens va
saber greu no guanyar un
campionat que jugàvem a
casa”, aﬁrma el vicepresident de l’entitat, Andreu
Arregui. Amb aquests resultats, l’entrenador del CBA
creu que l’equip ha fet una
temporada molt bona, però
no perfecta: “ha estat una
temporada fantàstica però
no excepcional, perquè això
hauria estat acabar guanyant la Final a Quatre”.
Quant al sènior femení A del
CBA, també ha fet una bona
lliga 2007-08. En la temporada anterior, les argentonines van haver de jugar la
promoció de descens –que
van guanyar, amb contundència, 2 a 0. Aquesta temporada ha estat del tot diferent. Les noies dirigides per
Rafa Muñoz han acabat cinquenes amb 52 punts i, en
algunes jornades, han estat
a punt d’optar a la promoció
d’ascens.
La pitjor temporada dels
equips sèniors l’ha feta
el primer equip de futbol
sala del Club Olímpic Can
Raimí. Tot i no baixar de
categoria, els argentonins
han passat de guanyar la
majoria de partits, la temporada passada, a perdre
la meitat dels que han jugat
enguany. La competició va
començar amb baixes de
jugadors importants i, a
més, quan es portaven po-

ques jornades de lliga, ja
amb mals resultats, Andrés
Reyes va deixar l’equip per
dedicar-se a l’esport base.
Aleshores, va ser Paco qui
es va fer càrrec del conjunt
de la Vila, però tampoc
no va poder posar remei
a la mala temporada. El
vicepresident de l’entitat,
Manolo López, ha assegurat que han patit més que
no pensaven: “crèiem que
estaríem més amunt en la
classiﬁcació i hem patit durant tota la temporada”.

per, així, seguir la tasca de
coordinador del club. El nou
tècnic serà Carlos, ex entrenador del Sant Gabriel, un
equip que milita a categoria
nacional i que s’ha quedat
a un pas de pujar a la Superlliga. El primer objectiu
serà mantenir la categoria,
Primera Catalana. A més, el
FC Argentona disposa d’una
quarantena de jugadores en
el futbol base, motiu pel qual
ha decidit iniciar un nou projecte de futbol femení entre
les més menudes.

L’equip sènior de futbol americà de l’Argentona Bocs ha
acabat la temporada segon
de la Conferència Nord de
la LNFA 2, comparable a la
segona divisió A del futbol
anglès. Els argentonins han
guanyat tres dels cinc partits
que han disputat. Per últim,
el sènior femení de bàsquet
de l’Argentona Bocs ha ﬁnalitzat la lliga en novena posició i 39 punts.

Al CBA, Oriol Valls seguirà
com a entrenador del sènior
masculí A i també del júnior
que milita a preferent. Referent als ﬁtxatges, Andreu Arregui ha aﬁrmat que, de moment, busquen dos jugadors
nous per substituir les baixes
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de dos homes importants a
l’equip, de dos metres d’alçada, que possiblement
deixaran el club per motius
laborals. L’equip tornarà a
jugar a Primera Catalana
amb un objectiu clar: mantenir la categoria.
El primer equip del Club
Olímpic Can Raimí intentarà
millorar el seu paper a la categoria preferent, amb el mateix entrenador que ha acabat la temporada 2007-08.
La primera mesura, però, és
renovar la meitat de la plantilla. L’objectiu de la propera
temporada serà mantenir la
categoria gaudint del futbol
sala i sense aspirar a res
més, ja que Manolo López
creu que no podrien assumir
els costos econòmics d’una
categoria superior *

Amb els ulls posats en
la propera temporada
Una vegada ﬁnalitzada la
temporada, toca mirar endavant i pensar en la lliga que
començarà el proper mes
de setembre o octubre. Tots
els equips tenen ﬁtxatges a
la rereguarda i alguns d’ells
també preveuen canvis. Al
FC Argentona, David Romero seguirà com a entrenador
del primer equip a Segona
Regional i ja pensa en possibles ﬁtxatges: “sempre
és bo fer canvis i ﬁtxarem
tres o quatre jugadors”. La
temporada vinent, l’equip
femení del FC Argentona
presentarà canvis en l’equip
tècnic. Octavio López passarà a ser el segon entrenador
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“Tots els animals són iguals,
però alguns més iguals que
els altres”, George Orwell

Vacances amb les nostres mascotes
Arriben les vacances i molts de nosaltres volem fer un viatge. Una de les
preguntes és... què en faig de la mascota? Desgraciadament, els refugis
estan plens d’animals abandonats en
aquestes dates estivals.
Tenim diverses opcions durant les vacances, però cap no ha de passar
per deixar el nostre animal sol
al carrer. Els animals que estan acostumats a viure amb persones no poden
sobreviure sols.
Davant la perspectiva d’un viatge:
a) podem viatjar amb l’animal. Hi
ha més de 2.700 hotels i 700 cases rurals a Espanya que accepten animals,
b) podem buscar una residència

d’animals. Exigeixen que els animals hi entrin identiﬁcats amb microxip, com mana la llei, en correcte estat
de vacunació i desparasitats, o
c) podem intentar que alguna persona coneguda tingui les mínimes
cures necessàries amb l’animal
a casa nostra. A més a més d’amics,
veïns o familiars que estarien disposats
a cuidar la nostra mascota una estona
al dia, hi ha empreses que es desplaçarien al nostre domicili les vegades
que consideréssim necessàries.
La Fundación Afﬁnitiy proporciona
informació de suport molt útil. Cada
any publica la Guía para viajar
con animales de compañía i al web

NECESSITEM ADOPTANTS

www.fundacion-afﬁnity.org
trobareu una àmplia oferta de residències canines. Trieu l’opció que trieu,
sobretot NO
L’ABANDONEU.
Patirà si ho feu!

CAAD Maresme – Tel. 93 797 42 72 – Argentona
Can Carmany, s/n (darrere del Cementiri Nou)

Actualment, el CAAD Maresme, el Centre d’Atenció d’Animals Domèstics de Companyia del Maresme es troba al límit. Hi
ha molts gossos i gats que busquen una llar i l’estiu serà difícil atès que, previsiblement, l’entrada d’animals abandonats
augmentarà. Us convidem a visitar el web www.ccmaresme.cat/atencioanimals, on trobareu les dades de tots els animals
registrats. També podreu comprovar les adopcions que hem tingut i llegir les històries del Club d’Amics del CAAD.

Recollida selectiva
Ja fa quatre anys que es va implantar el sistema de recollida Porta a Porta de matèria
orgànica i rebuig, i que es van ampliar les
àrees de recollida selectiva en contenidors.
L’objectiu era conscienciar la ciutadania del
problema dels residus i aconseguir que es reciclés la màxima quantitat de deixalles. Ambdós objectius s’han assolit: en general, es fa
una selecció correcta de les escombraries i
el percentatge de brossa reciclada ha passat
del 15% l’any 2003 a més del 50% actual.
Però encara hem de millorar i reduir la quantitat de rebuig. Si bé “rebuig” és estrictament
“tot allò que no pot reciclar-se”, molts veïns
aproﬁten per llençar residus sí reciclables (vidre, paper, plàstics, orgànica...) a la bossa
del rebuig. Aquest comportament encareix
la despesa, ja que el cost d’incineració del
rebuig és de 58,93 €/Tn; en canvi, cobrem
aproximadament 65 €/Tn pel paper, uns
52 €/Tn pel vidre, i uns 178 €/Tn pels en-
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vasos. No cal dir que aquests ingressos es
ABANS DEL PAP
descompten de cost ﬁnal de recollida i tracVIDRE
DEIXALLERIA
VOLUM INÓS
tament de la brossa, i per tant de la taxa
2,8%
9,7%
2,3%
d’escombraries.
ENVASOS
Si barregem els residus reciclables amb
1,8%
el rebuig estem literalment CREMANT
PAPERels nostres diners! I l’any que ve encara CARTRÓ
3,8%
serà més car, perquè la Generalitat cobrarà 5 €/Tn més, en concepte d’Ecotaxa d’Incineració. Per tant, hem de
M ATÈRIA
reduir el rebuig! Amb aquest objectiu,
ORGÀNICA
s’ha iniciat una campanya i aquelles bosses
0,0%
de rebuig on es detectin residus reciclables
no es recolliran. Es passarà informe d’incidència i es poden arribar a obrir expedients
DESPRÉS DEL PAP
sancionadors. A la tardor, es preveu fer un
DEIXALLERIA
salt qualitatiu, ja que la recollida porta a
VOLUMINÓS
VIDRE
13,0%
2,3%
porta dels envasos es farà dos dies per
4,6%
setmana i el paper-cartró un dia per
ENVASOS
setmana, fet que ens permetrà supe- 5,1%
rar el 60% de la recollida selectiva.
PAPERCARTRÓ
Seleccionar correctament la brossa
7,6%
és una contribució per a un món millor
MATERIA
i un estalvi per a la nostra butxaca.
ORGANICA
16,7%

ROBA
USADA
0,4%

REBUIG
79,2%

ROBA
USADA
0,4%

REBUIG
50,2%
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Argentona ha tingut representació
al Temps de Flors de Girona
El jove escultor argentoní,
Marc Sala, ha format part
de l’equip d’interioristes que
ha dissenyat, creat i muntat
la peça Kun 347, una de
les més espectaculars de la
mostra Temps de Flors de
Girona. La peça simulava
una càpsula metàl·lica que
contenia un jardí interior
i duia el missatge “Alerta, aquesta pot ser l’última
oportunitat”.
Segons els creadors, la
peça tenia com a missió re-

Victòria
simbòlica
La justícia “estima parcialment” la demanda interposada per la Plataforma en
Defensa del Centre Històric
i anul·la la modiﬁcació del
Pla General que havia de
permetre la reordenació de
Can Doro.
Passats cinc anys, el tribunal
que jutjava el cas ha establert
que “estima parcialment” la
demanda interposada per
la Plataforma en Defensa
del Centre Històric contra
l’Ajuntament d’Argentona i,
per tant, queda anul·lada la
modiﬁcació del Pla General
que planava sobre Can
Doro des de l’any 2003.
Així, la normativa que tornarà a aplicar aquesta àrea
geogràﬁca del municipi és
la que hi havia vigent abans
d’aquella data: el Pla General de 1987.

cuperar i preservar els hàbits naturals dels planetes
que els han perduts, amb
activitats nocives, o que fan
perillar la supervivència de
les espècies. La càpsula
volia ser una oportunitat
de començar de nou i recuperar allò que s’ha perdut. La instal·lació estava
realitzada pels interioristes
i dissenyadors de Krea Disseny, Marc Iglesias i Bernat Martorell, l’infograﬁsta
Gustau Torres i l’escultor
argentoní Marc Sala.

Serveis Socials treballa en xarxa
Les responsables de Serveis
Socials d’Argentona van
participar a mitjan maig en
les VII Jornades de Serveis
Socials d’Atenció Primària
anomenades Treballem en
xarxa en el sistema de Serveis Socials.
En aquestes jornades van
ser-hi presents integrants
del col·legi d’Educadors
Socials, el col·legi de Treballadors Socials i el collegi de Psicòlegs, amb
l’objectiu de presentar el
treball en xarxa dins del
nou sistema de serveis
socials, una tasca que a
Argentona es duu a terme
des de l’any 2002. Sota
el nom de Xairadó, Xarxa
d’Atenció a la Infància en
Risc d’Argentona i Òrrius,
hi participen argentonins
de diversos àmbits: d’escoles, de sanitat, de la Policia
Local i del Centre de Salut

Mental de la Infància, entre
d’altres.
“Són tots els professionals
que d’alguna manera estan vinculats amb el treball
amb infants, tant municipal
com comarcal”, expliquen
la psicòloga de Serveis
Socials, Mireia Puigdollers
i la tècnica, Nina Gonzàlez. Totes aquestes persones realitzen un treball
coordinat i compartit amb
l’objectiu d’aportar solucions als infants i joves amb
risc social.
Puigdollers detalla el procés que se segueix quan
es detecta que hi ha un infant que està en situació de
risc: “es porta la família a
la xarxa, aquí ens reunim
els professionals implicats
en aquest cas, valorem la
situació, establim un pla de
treball i ens organitzem”.

A partir d’aquí es reparteixen les tasques per després
tornar-se a trobar i valorar
i millorar la situació de l’infant. La psicòloga aﬁrma
que l’objectiu és promoure
activitats preventives “no
només de cara als infants
en risc, sinó també pels infants en general”. D’aquí
es deriven actuacions com
la Comissió d’Escoles de
Mares i Pares, i la Comissió de Drogodependències.
L’àrea de Serveis Socials
d’Argentona va participar
en aquestes jornades presentant un mural explicatiu
de la xarxa Xairadó.
FE D’ERRATA
Al Cap de Creus 93, els reportatges fotogràﬁcs de Nadal
i Festa Major de Sant Julià
es van fer amb fotos de Mike
Gavin i Raquel Romero Moreno, del Grup de Fotograﬁa
d’Argentona.
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Neix
Argentona
Comunicació

A les deu del matí del dia
de Sant Jordi, Argentona
va estrenar un nou mitjà de
comunicació local, el web
Argentona
Comunicació
(www.argentonacomunicacio.cat).
Aquest lloc web integra
els dos mitjans de comunicació municipals: Ràdio
Argentona (104.6 FM) i
la revista Cap de Creus.
També treballa la imatge
a través de petits reportatges audiovisuals. www.
argentonacomunicació.cat
funciona com a diari digital
amb notícies locals renovades diàriament per l’equip
de Ràdio Argentona i, addicionalment, ofereix la possibilitat d’escoltar la ràdio en
directe i en diferit, ja que
permet descarregar arxius
d’àudio com els plens municipals, les entrevistes polítiques, les tertúlies, etc.
El nou mitjà ha nascut amb
la voluntat de modernitzar
l’oferta comunicativa de
d’Argentona, oferir un millor
servei i donar la possibilitat
d’opinar i participar a la ciutadania. Amb aquest objectiu, el web incorpora l’opció
de poder afegir comentaris
a les notícies publicades.
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L’IES Argentona visita el
CAAD Maresme
El passat dijous dia 8 de
maig, un grup d’alumnes
de 3er d’ESO de l’IES Argentona va visitar el Centre
d’Atenció d’Animals Domèstics de Companyia del Maresme (CAAD) per conèixer
de prop el treball que es
realitza en aquest centre i
la situació dels gossos i gats
que han estat abandonats.
Els joves van realitzar aquesta visita dins del programa
educatiu El carrer, un espai
per preguntar, ensenyar i
aprendre que duen a terme
els alumnes de l’aula oberta de l’IES Argentona i que
té com a ﬁnalitat conèixer i
participar de la realitat propera de la seva Vila. En el
cas concret de la visita al

CAAD Maresme, l’objectiu
educatiu va ser de conscienciació envers els animals,
l’adopció i la cura i atencions que necessiten.

Els alumnes de l’IES Argentona van poder comprovar de
primera mà les conseqüències de la irresponsabilitat
dels ciutadans que abandonen les mascotes: uns
efectes negatius per als mateixos animals, però també
per a la societat que hi ha
d’abocar esforços personals
(voluntariat) i econòmics (recursos publics i privats) per
intentar que aquests gossos
i gats no circulin perduts
pels llocs públics i estiguin
atesos en condicions mentre
no troben una nova llar.

A banda d’escoltar les explicacions sobre la formació necessària per treballar en un
centre d’aquestes característiques i sobre el funcionament
del servei, els alumnes van
poder entrar en contacte amb
els animals i van col·laborar
en les tasques que realitza
diàriament el personal del
centre. Abans de marxar,
van manifestar el compromís
de col·laborar en les properes campanyes de sensibilitació ciutadana que es duran a terme des del CAAD
Maresme per incentivar les
adopcions dels animals acollits al centre. Tant per part del
centre com del professorat, i
també de l’alumnat, la valoració de l’experiència va ser
molt positiva.

Tornen els audiovisuals de muntanya
El Grup de Muntanya
d’Argentona ha organitzat el
tercer cicle d’audiovisuals de
muntanya. Enguany, el cicle
consta de cinc projeccions i
s’allargarà durant gairebé
tot un any. Va començar el
dia 9 de maig, amb El món
màgic de les muntanyes, a
càrrec d’Ester Sabadell, que
fou tot un èxit.

La següent projecció va
ser el 27 de juny amb Lluís
Ràfols i Sergi Via: PenedèsGarraf a l’Himalaia. El
26 de setembre es podrà
veure l’audiovisual Projecte Ukhupacha, seguint el
rastre dels inques, de la
mà de Valentí Zapater. El
17 d’octubre Eloi Esgleas
i Iolanda Vives projectaran

Sibèria des de l’asfalt. 10
mil quilòmetres sobre dues
rodes. Finalment, l’últim
audiovisual serà el 12 de
desembre, amb Nil Bohigas i L’expedició al Pol
Nord geogràﬁc.
Podeu consultar aquestes
i altres activitats previstes
a l’agenda municipal a
http://www.argentona.cat.

Una argentonina als JJOO de Pequín
L’argentonina Mònica Marcè
Prats serà la ﬁsioterapeuta oﬁcial de la Selecció Espanyola
femenina d’hoquei herba als
Jocs Olímpics d’aquest estiu.
La selecció es va clasiﬁcar
després de guanyar el torneig celebrat a Azerbaijan.

Mònica Marcè Prats fa gairebé catorze anys que es dedica al vessant esportiu de
la ﬁsioteràpia. Si bé fa tres
anys que és la ﬁsioterapeuta de la selecció espanyola
femenina d’hoquei herba,
però mai no ha participat en

uns Jocs Olímpics. “És la cita
més important de la selecció
espanyola d’hoquei herba
en els últims quatre anys”,
aﬁrma l’argentonina. És per
això que està molt contenta i
amb moltes ganes que arribi
“l’hora de la veritat”.
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Conveni anual amb
la Creu Roja

El passat dimecres, dia 21 de
maig, es va signar el conveni
de col·laboració anual entre
l’Ajuntament i la Creu Roja.
Mitjançant aquest conveni,
l’Ajuntament d’Argentona
vol articular el foment i la
promoció d’activitats a realitzar per la Creu Roja com
a complementàries de les
competències pròpies locals.
Per dur a terme aquestes
activitats complementàries,
en concepte de contraprestació, l’Ajuntament donarà
12.000 euros. Addicionalment, es donen 6.000 euros
pel projecte de mobilitat i
per complir les tasques derivades de l’atenció i serveis
complementaris d’acompa-

nyament a persones amb
dependència.
Igualment,
l’Ajuntament cedeix l’ús a
precari del local arrendat
com a seu social i lloc per a
l’execució de les activitats de
la Creu Roja.
A canvi, la Creu Roja es
compromet a realitzar una
campanya publicitària de
captació de voluntaris i a
donar-los la formació corresponent. També es compromet a organitzar, realitzar i coordinar tasques
d’atenció a les demandes
puntuals d’emergència social, a donar cobertura als
serveis de prevenció i socors
que l’Ajuntament consideri
necessaris, a participar en
activitats d’emergència sanitària i de protecció civil, i a
participar en actuacions de
caràcter mediambiental que
s’acordin conjuntament, a
més a més de qualsevol altra
activitat, programa o servei
que es pugui desenvolupar
de mutu acord entre totes
dues parts.

COSES DE LA VILA

59è Homenatge a la Vellesa
El Patronat Local de la Vellesa d’Argentona està
preparant el 59è Homenatge a la Vellesa que, com
cada any, se celebrarà el tercer diumenge del mes de
setembre, enguany, el dia 21. Per col·laborar a fer la
festa més grossa, es poden fer aportacions econòmiques
als números de compte de les següents entitats:
■

■

■

■

Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona
Núm. compte 2100 0354 12 0100769324
Caixa d’Estalvis Laietana
Núm. compte 2042 0050 31 3000086134
Caixa Catalunya
Núm. compte 2013 0850 76 0200178706
Caja Madrid
Núm. compte 2038 8979 65 6000037468

L’entitat agraeix per endavant la col·laboració
ciutadana, per aconseguir que la diada sigui d’allò
més entranyable i tingui el ressò que mereixen els
nostres avis i àvies.

TASNIM

fruites i verdures

Argentona opta als premis
de l’energia
Argentona ha presentat candidatura als premis de Medi
Ambient de la Diputació de
Barcelona, en concert en la
categoria B, a la millor iniciativa local d’estalvi. El consistori hi ha presentat el projecte
de millores energètiques de
l’enllumenat públic de l’Ajuntament d’Argentona.
Es tracta del nou sistema de
manteniment, un projecte
que s’ha desenvolupat du-

rant l’any 2007 i que ha dut
a modiﬁcar les instal·lacions.
En algunes zones de la Vila,
“s’ha canviat la llum blanca
per la llum groga, que és de
sodi”, explica l’enginyer municipal, Xavier Valls. Aquest
tipus de llum redueix el consum energètic de l’Ajuntament de 45.000 euros l’any.
Valls ha afegit que aquest estalvi “equival a 28.400 m2
de zona verda plantada”.
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Quim calvo torna a guanyar
la Mostra Literària
El 23 d’abril, coincidint
amb la diada de Sant Jordi,
es van donar a conèixer
els guanyadors de la XXV
Mostra Literària 2008, en
fase local. En total es van
presentar 136 treballs dels
quals 109 provenien de
les escoles.
El jurat estava format per
la ﬁlòloga i profesora d’escriptura literària, Maria
Planas; per l’escriptor naturalista, Oriol Bassa; i pel
guanyador de diversos certàmens de la Mostra Literària i Premi Burriac 2003,
Jordi Pinart.
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En el grup F, i en la categoria de prosa, el vencedor
va ser, per segon any consecutiu, Quim Calvo, amb
l’obra De sobte, el destí.
En aquesta categoria també hi va haver un accèssit
per a Marta Obón, que
concursava amb l’original
La teva absència. La categoria de poesia va quedar
deserta.
El grup E va quedar desert
en totes dues categories, i
el grup D ho va fer en poesia. No obstant això, es
van concedir dos accèssits
en poesia, a Alba Castells,
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Quant al grup C, en prosa,
el premi va ser per Bernat
Gómez, amb Els teus ulls, i
l’accèssit se’l va endur Lídia
Llorens per La meva vida.
En poesia del grup C, Poemes meus de Binta Baldeh
va ser l’obra guanyadora, i
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amb Aprenentatge 1, i a
Gemma Llado, amb Ganes
de morir. Del mateix grup
D, la guanyadora en prosa
van tornar a ser Gemma
Lladó, amb el relat anomenat L’últim desig, i ’accèssit, se’l va endur Alba
Castells, amb Fragment
d’un diari.

l’accèssit va anar a parar a
mans d’Aina Gallemí, per
El vent.
En el grup B, el premi de
prosa va ser per Maria
Sánchez, per En Jaume i
en Gaudí, mentre que l’accèssit el va guanyar Mireia
Oriol, amb L’altra cara de
la vida. En poesia, Anna
Garcia es va endur el premi, pel relat Les lletres, i
Júlia Homar va rebre l’accèssit per Els colors.
Per últim, en el grup A, el
premi en prosa va ser per
Araceli Galera, amb La
mona de Pasqua, i l’accèssit per a Laia El-Gabzouri, pel relat anomenat La
mona. En poesia, el premi
va ser per A mi m’agrada,
de Laura Garcia.
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la masia

CAN RAIMÍ

LA MASIA

Han passat anys i panys i aquesta vella masia, abans envoltada de camps de
conreu i que ja consta en documents de fa 500 anys amb el nom de Can Reymir,
ha evolucionat, ha sabut adaptar-se als nous temps, a noves formes de vida.

Ja no l’envolten camps de
conreu. L’envolten cases,
torres i carrers. D’aquella
piuladissa dels ocells, del
cloqueig de l’aviram al galliner, del mugir dels vedells
estabulats i dels silencis de
les vesprades, s’ha passat
al rum-rum dels cotxes i a
la gatzara del jovent tirantse a l’aigua de la piscina.
Ja no és un mas agrícola.
S’ha transformat en un
acollidor restaurant, però
encara conserva tot l’aire,
totes les característiques
i tot l’encant de la secular masia. A la façana, al
costat d’un bonic rellotge
de sol, un cartell amb alguna lletra canviada però
que sona igual a les oïdes,
aquell nom que van donarli fa segles: Can Raimí.

La casa té un cos adossat,
més modern. A la part antiga, amb unes obertures
amb brancalls de pedra,
hi destaca una treballada
ﬁnestra gòtica i el portal
rodó amb onze dovelles.
Al pati, com a element
decoratiu, la vella premsa
mig malmesa pel pas del
temps.
La importància de la ﬁnca
ha donat nom a tot aquest
conjunt de cases i carrers,
llar de centeners de persones que saben diferenciarse de gent d’altres encontrades, tot dient: ‘Som de
Can Raimí’.
Encara que el nostre terme
municipal arriba molt més
lluny –gairebé ﬁns a tocar

del poble d’Òrrius-, aquí
acaba el terme eclesiàstic
de la nostra parròquia.
Fins aquí havia arribat jo
quan, de vailet, feia d’escolà ajudant el mossèn en
la visita anual del salpàs.
D’aquí no podíem passar.
Alguns us preguntareu: i
què és el salpàs? Doncs
bé, era el vell costum de
beneir amb aigua i sal
les cases durant el temps
pasqual. El salpàs anava acompanyat de tot un
costumari sobre el veral
dels masos: on es reposava, on es menjava, si es
rebia algun donatiu (normalment alguna dotzena d’ous), etc. Es beneïa
la sal posada en un plat
amb una candela encesa
al mig i, un cop barreja-

da la sal amb l’aigua beneïda, s’espargia per les
portes de la casa i de les
quadres dels animals.
Diuen que aquest costum
es manté encara en petites parròquies rurals. És
una manera de fer convivència i que fa que els
mossens visitin, com a
mínim una vegada l’any,
els feligresos de masos
escampats i distants. Com
distant era llavors la masia de Can Raimí, quan
el mitjà de transport eren
les cames i que ara, sortosament, els vehicles de
motor ens l’han feta més
propera.
text
lluís s. morgan
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Benvinguda sigui aquesta forma d’oposició (ERC i PP) que coincideix
amb el nostre esperit de servei al poble

Després d’un
any, quina
oposició tenim?
Fa un any, els nostres regidors van iniciar, com ja es
preveia, un mandat difícil,
durant el qual hem d’aconseguir treure Argentona del
pou on l’han posada els anteriors regidors.
Hi ha dos estils de fer oposició. D’una banda, el d’ERC
i PP, dos partits antagònics

però que coincideixen a
fer una oposició constructiva. Creiem, perquè així
ens ho transmeten, que
els mou l’ànim de millorar
Argentona, que tenen present que “no tot s’hi val”,
i que pretenen aconseguir
aquesta millora i ajudar a
governar. Paral·lelament,
no posen les coses fàcils al
govern quan no comparteixen les mocions sotmeses
a votació per motius molt
diversos. Motius que justiﬁquen amb raons que es fan
amb ànim de defensar unes
idees i una política de partit, però no com a reacció
“en contra de”. D’aquesta
forma aporten el seu esforç
i ajuden a mantenir la con-

vivència. Per tant, benvinguda sigui aquesta forma
d’oposició que coincideix
amb el nostre esperit de servei al poble i ens obliga a
ser perseverants en la millora de la gestió municipal.

L’altre estil és el de l’Entesa, PSC i AA. Ells mateixos s’han posat al mateix
sac, promovent actuacions
conjuntes en contra del
govern. Aquesta estratègia té un nom: persecució
i demolició. La persecució
va començar abans que el
nou alcalde prengués possessió del càrrec, i després
han continuat amb insults
i ofenses personals en els
seus escrits. En els plens es

dediquen a criticar i atacar
per intentar posar nerviosos els regidors. Estan més
pendents d’aproﬁtar qualsevol relliscada que de les
mocions. Si no troben una
raó consistent, se l’inventen
o magniﬁquen el que no
té importància. Qualsevol
motiu es vàlid si els serveix
pels seus ﬁns: persecució i
demolició a qualsevol preu
d’aquest govern per poder
posar-s’hi ells.
I pels vilatans què? Doncs
els continuen donant allò
que saben fer tant bé: donar l’esquena.

Respectar la llista més votada i el fet que el model de poble de TxA era el
que més s’apropava al nostre ens va dur a formar-hi govern

Fem balanç

A CiU fem les coses ben fetes. Avancem segons el nostre Acord de Govern que,
no ho oblidem, tenim quatre
anys per executar-lo. Aquest
és un balanç resumit de les
regidories que gestionem:

Un any després de les eleccions municipals, és un bon
moment per fer balanç i
reﬂexionar. Tot i que el resultat no va ser el que esperàvem, CiU va esdevenir
decisiva en la creació del
nou govern municipal. Per
a nosaltres, respectar la llista més votada i el fet que el
model de poble de TxA era
el que més s’apropava al
nostre ens va dur a formarhi govern.

Esports: actuacions a la
zona esportiva del Sant
Crist i al pavelló nou per
arranjar-ne les deﬁciències;
adequació dels vestidors
de les pistes del Centre
Parroquial;
adjudicació
de la redacció del Mapa
d’Instal·lacions Esportives
Municipals; increment de
10.000 € de les subvencions a les entitats esportives. També s’ha adjudicat
la gestió del bar del pave-
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lló i s’ha procedit a adjudicar les obres de la nova
piscina coberta.
Cultura: compra d’una
casa per ampliar el Museu
del Càntir; equiparació
del personal del Museu
amb el de l’Ajuntament;
publicacions diverses i
recuperació del premi
Burriach. A més, es treballa en la promoció
d’Argentona com a seu de
la presidència de l’Associació Espanyola de Ciutats de la Ceràmica.
Patrimoni: creació del consell de Patrimoni, elaboració del reglament que l’ha
de regir, i adjudicació de

l’elaboració del Catàleg del
Patrimoni.
Mobilitat:
inversió
de
48.000 € en transport urbà
de passatgers.
Serveis Municipals: reparació de voreres a sis carrers i
instal·lació de 110 plaques
de protecció de baixants.
Promoció Econòmica: estudis
per actualitzar i senyalitzar
la xarxa de senders de la
Vila i per millorar el mercat
setmanal. Actualment, s’està
treballant en la deﬁnició del
model del mercat municipal
que necessita Argentona.
I només portem un any!
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No cal ser gaire perspicaç per constatar que la política que havia de venir,
basada en grans paraules i gestos a la galeria, ha estat un veritable fracàs

Els càntirs,
com més buits,
més soroll
fan (dita
d’Alfons X
aplicable a
l’equip de
govern)
Fa un any, Tots per Argentona i CiU signaven un
acord per governar. No
cal ser gaire perspicaç per

constatar que la política
que havia de venir, basada
en grans paraules i gestos
a la galeria, ha estat un
veritable fracàs. Els errors
atribuïbles a la possible inexperiència han esdevingut
la constatació de la manca
de criteris i objectius. En
deﬁnitiva, el que havia de
ser el descobriment de tota
una sèrie de canvis, esperances i bons exemples ha
esdevingut un catàleg de
males pràctiques, arbitrarietats i mala gestió.

Qui hi surt perdent és
Argentona, perquè quedarà endarrerida en l’evolució
i en elcreixement. Ordenar
el territori, millorar la polí-

tica de serveis i recolzar
la societat civil queda tan
lluny d’aquest equip de govern que fa feredat pensar
en el futur.
Hi ha exemples per fer una
enciclopèdia. No creuen que
la paraula “participació” no
havia estat mai tan buida de
contingut? Persones d’aquest
equip de govern que l’havien feta seva, l’han desprestigiada. La paraula “transparència” s’ha transmutat
en l’opacitat més sospitosa
i perillosa que pot sorgir en
una administració pública.
L’opacitat dels favors i dels
amiguismes, de les inﬂuències estranyes i de les decisions més fosques. Si entrem

en la gestió de temes com
la política pressupostària, la
Sala, Can Doro o la gestió
dels equipaments públics
(escoles, habitatge social,
etc.), n’hi ha per posar-se a
tremolar (o a plorar) davant
la constatació que la irresponsabilitat és la norma.
No han estat capaços de
resoldre aquest temes mentre la despesa augmenta.
Es van preparar molt bé
per guanyar les eleccions
però és evident que no es
van preparar pel més important: governar. El primer
pas cap a la ignorància és
presumir de saber. Ells hi
han avançat amb passes
de gegant.

Balanç del primer any d’aquest govern: un govern que no sap on va,
un govern sense objectius, un govern decebedor...
any no hagi estat capaç de
construir el projecte alternatiu que se suposava que
tenia?

Al cap d’un
any: (?)
L’interrogant del títol vol
ser el símbol que expressa
el balanç del primer any
d’aquest govern: un govern
que no sap on va, un govern sense objectius, un govern decebedor, perquè...
on és el projecte de Can
Doro? No és curiós que un
partit que va ser tant belligerant amb el projecte
de l’anterior govern, en un

No és decebedor que
els que governen ara es
vulguin vendre la Velcro,
equipament públic, per a
fer-hi habitatges privats?
Van córrer a esborrar del
Pla Director de Promoció
Econòmica tota menció als
equipaments
comercials
projectats a la Velcro, i ara
no tenen projecte comercial
per a la vila. Això sí: que hi
facin pisos!!
No és decebedor que
aprovin un pressupost
amb l’oposició de tothom,

s’entestin a mantenir-lo, i
cinc mesos després l’hagin de corregir perquè
sigui viable? No és decebedor que els únics projectes que estan duent a
terme siguin els que han
heretat del govern anterior? No és decebedor que
destrueixin el patrimoni
natural i no siguin capaços de trobar terrenys
per fer-hi equipaments?
És normal que utilitzin els
arguments de la revisió
del Pla d’Urbanisme, que
també van combatre de
forma bel·ligerant, per fer
l’al·legació al projecte de
l’ARE al Cros? Per cert,
tindrem algun dia la revisió del Pla d’Urbanisme,

o l’urbanisme el continuaran decidint els quatre de
sempre?
Passat un any de les eleccions municipals, aquest
govern ha dilapidat tota
la conﬁança que els argentonins i argentonines
hi havien dipositat amb
l’objectiu que Argentona
fos millor –l’objectiu de
tothom, al cap i a la ﬁ–,
però ara Argentona no és
millor. Ara la nostra Vila
camina erràtica cap a un
destí impredictible, sense
il·lusió, ni perspectives, ni
projectes de futur.

JUN - JUL 2008

23

*

grups municipals

GRUPS MUNICIPALS

Des de la regidoria d’esports s’hauria de fer alguna cosa
perquè els clubs i l’administració caminessin en la mateixa direcció
per crear un veritable model esportiu al poble.

Un altre
d’esports
En l’article de l’anterior Cap
de Creus parlàvem d’alguns
problemes que es produeixen
en l’àmbit esportiu a la nostra
Vila, deixant palès com la falta
d’un projecte esportiu de poble
i altres mancances comportaven
desajustos en els clubs i les entitats de la Vila.
Està més que demostrat que els
clubs, malgrat tot, funcionen cor-

rectament i amb seriositat. El fet
de tenir una demanda important
de gent de casa i de fora n’és
una prova irrefutable. Podem
considerar negativa aquesta demanda? D’entrada, creiem que
no, però resulta imprescindible
que aquest escenari es produeixi en un marc de condicions
idònies.
És un tasca de l’administració,
en aquest cas de la regidoria
d’esports, saber de quins recursos es disposa i consensuar
amb les entitats les necessitats
de cadascuna. És responsabilitat dels clubs i de l’Ajuntament
preveure les disfuncions que
es poden produir per culpa de
la massiﬁcació. És lògic que
equips de futbol i de futbol ame-

ricà estiguin entrenant al mateix
temps en el camp de gespa?

Des de la regidoria d’esports
s’hauria de fer alguna cosa
perquè els clubs i l’administració caminessin en la mateixa
direcció per crear un veritable
model esportiu al poble. L’esport
és educació i cal pensar com es
pot millorar. Els clubs acaben tenint problemes amb el ﬁnançament de la seva activitat i, tenint
en compte que estan fent una
tasca social important, cal buscar fórmules noves per ajudar a
desenvolupar-la.

d’èxit. Han de créixer més en
qualitat que no pas en quantitat,
des de la perspectiva d’un projecte esportiu que ens digui cap
on hem d’anar, i tenint present
que les instal·lacions i els recursos són sempre limitats.

També cal repensar d’una manera eﬁcient la reorganització
de la zona esportiva. No volem
que els clubs del poble morin

Hem intentat fer una oposició responsable que mira d’estar
al costat dels problemes dels vilatants

Ni una mala
paraula, ni
una bona
acció
Un año después de las elecciones municipales, la postura
del PP sigue siendo la de colaborar en todo lo que beneﬁcia al pueblo, a la vez que
mostrar nuestro desacuerdo
en las iniciativas que entendemos que le perjudican, o
que van en contra de nuestros
principios.
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Hemos votado a favor de
que Argentona formara parte de la Asociación Española de Ciudades de la Cerámica, de la creación del Consell
de Mitjans de Comunicació,
de la creación del Consell de
Seguiment del Tren Orbital,
de aprobar el concurso para
la adjudicación del bar de la
piscina, y del cubrimiento de
la piscina municipal, aspecto que recogíamos en nuestro
programa electoral.
D’altra banda, vàrem votar en
contra d’atorgar el nom d’un
carrer al condemnat per terrorisme per l’Audiència Nacional, Lluis María Xirinachs, de
la proposta de convertir el 23
d’abril en Festa Nacional de

Catalunya, i de la col·locació
de la bandera del Tibet a la
façana de l’Ajuntament el proper mes d’agost. També hem
presentat una moció per demanar la col·locació de la
bandera d’Espanya a la façana de l’Ajuntament en compliment de la llei de Banderes.
Hem intentat fer una oposició
responsable que mira d’estar
al costat dels problemes dels
vilatants i hem fugit d’allò que
només es basa en la propaganda i les qüestions identitàries. Aquest equip de govern,
que va començar a caminar
amb molt bona voluntat, està
anant cap a la màxima de
“ni una mala paraula, ni una
bona acció.”

S’ha demanat una revisió
del cadastre, que vol dir que
s’apujaran els impostos, i no
s’ha fet cap pas per millorar la
neteja de carrers, arranjar els
parcs, reformar l’enllumenat
públic, recuperar espais per
a l’esport, millorar comercialment les urbanitzacions, construir un aparcament al centre
de la Vila o posar en marxa
la Sala. Això és el que preocupa els vilatants. La resta es
fum. I ja vàrem patir prou l’anterior legislatura.

*
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Quan el partit de govern ha sortit producte de l’odi
i de la crispació i tria la submissió com a company de viatge,
el futur d’un poble està malmès.

Quan
t’equivoques a
l’hora de triar
els companys

Si fem memòria, recordarem que en un Cap de Creus
Agrupació d’Argentona va
dir que les coalicions s’han
de fer en beneﬁci del poble. Ara, amb la perspectiva d’un any de govern, està
clar que Tots per Argentona
s’ha equivocat a l’hora de

triar el company de viatge.
Per què? Doncs perquè en
lloc de triar partits amb experiència, capacitat i ganes de negociar contínuament pel bé del poble i que
puguin aportar solucions
per tirar endavant, ha triat
un partit fracassat i submís,
pel qual la prioritat és mantenir la cadira al preu que
sigui. S’han de triar partits
actius i que complementin,
en lloc de partits que, com
penells, sempre aniran en
la direcció que buﬁ el vent.
Durant la campanya electoral, Tots per Argentona,
sempre deia que buscava
un consens de 17 contra
0. Està clar que no l’han

aconseguit. I no l’han aconseguit perquè, vist des de
la perspectiva que dóna el
temps, no els interessa la
transparència. Són incapaços de reconèixer errors
propis i no volen escoltar ni
aprendre. Per a ells, l’única idea vàlida és la seva
(la del triumvirat, no la de
Tots).
Quan un partit a l’oposició
vol fer oposició, vol informar el poble sobre totes les
irregularitats, precisament
perquè no tornin a repetir-se, els està recordant
constantment que han estat
votats per complir els procediments
administratius
amb equitat i de manera

objectiva. És a dir, quan
no fem de CiU. Resulta que
no sortim a TV Argentona,
se’ns retalla el dret a parlar
en el Ple Corporatiu, se’ns
prohibeix el dret a adreçarnos als tècnics sense el permís de l’alcalde, se’ns retalla l’espai al Cap de Creus
i estem segurs que, a hores
d’ara, encara està pensant
què més pot fer.
Quan el partit de govern
ha sortit producte de l’odi i
de la crispació i tria la submissió com a company de
viatge, el futur d’un poble
està malmès.

Butlletí
municipal
d’Argentona

Vols col·laborar
amb nosaltres?
Envia’ns el teu text o fotograﬁa per carta o correu
electrònic a Ràdio Argentona o a radio@argentona.cat
I recorda: màxim 1.700 caràcters.
Edita: Ajuntament d’Argentona - Regidoria de Mitjans de Comunicació. Dipòsit Legal: B-44775-91. Direcció, redacció,
administració, publicitat i distribució: Ediﬁci Velcro - Argentona. President: Pep Masó. Directora: Maria Rosa martínez.
Consell de redacció: Un representant de tots els grups amb representació en el ple. Col·laboradors: Grups municipals
de Tots per Argentona, CiU, L’Entesa, PSC, ERC, PP i Agrupació Argentona. Cap de redacció: Maria Rosa Martínez.
Redacció: Elisenda Fernández, Maria Rosa Martínez i Cristina Maynou. Fotograﬁa: Elisenda Fernández, Maria Rosa
Martínez, Jordi Torres i Xavier Bargués. Comercial: Mercè Arjona. Disseny: Isidro Lara. Maquetació: Carles Gómez.
Impressió: Gràﬁques Lloreda.
Exemplars: 4.500 bimensuals. Tel.: 93 756 06 24 - 93 756 15 75. A/e: radio@argentona.cat
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Servicio y asistencia a domicilio
C&B
Zona Barcelonès, Maresme y Vallès
ASSOCIATS, S.L. Personal experimentado, titulado, aux. geriátrica, ﬁsioterapeuta
Carrer Doctor Samsó 13, 4º 2ª
Argentona
URGENCIAS
937972198
618107889
HORAS
620502897
E-mail: beigbederca@telefonica.net
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-Cuidados a la tercera edad (24 h)
-Preparación de comidas, compras...
-Acompañamientos, salidas, hospitales
-Higiene personal -Dependencias
-Limpieza del hogar y empresas
-Fiestas aniversario a domicilio
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GUIA COMERCIAL

Horaris comercials en
diumenges i festius
durant l’any 2008*
Calendari d’obertura dels establiments
comercials en diumenges i dies festius per
l’exercici 2008:
20 d’abril; 12 de maig; 6 de juliol;
4 d’agost; 1 de novembre; 6, 14 i 21 de
desembre.
*Decret d’Alcaldia de data 14 de gener de 2008

Farmàcies
Farmàcia del Cros
Pça. Blas Infante, s/n
Tel.: 93 757 05 01

Obertura
al públic

Farmàcia Guillén
C/ Gran, 22
Tel.: 93 797 12 62

Farmàcia Sindreu
C/ Barcelona, 26
Tel.: 93 797 14 00

HORARI D’ ESTIU RECOLLIDA DE MATÈRIA
ORGÀNICA
Del 9 de juny al 15 de setembre, ambdós inclosos, cada dilluns a la nit
tindrem una recollida extraordinària de matèria orgànica.
L’horari serà l’habitual: treure
Dilluns
Dimarts
Dimecres
el cubell de 20 h a 22 h.
Així doncs, el calendari d’esORGÀNICA
REBUIG
ORGÀNICA
tiu de la recollida
porta a porta
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
quedarà de la seORGÀNICA
REBUIG
ORGÀNICA
güent manera:

Dilluns a divendres
Matí
Tarda

Farmàcia Guillén

(amb recepta)

Farmàcia Sindreu

Dissabte

9.30 h a 13.30 h

17 h a 20 h

9.30 h a 13.30 h

9.00 h a 13.30 h

17 h a 20 h

9.30 h a 13.30 h

9.00 h a 13.30 h

17 h a 20 h

Dilluns a divendres
Migdia
Vespre

Guàrdies

Matí

Tarda

Matí

Tancat

Tancat

Diumenge

17 h a 20 h

11 h a 13.30 h

(si està de guàrdia)

(si està de guàrdia)

9.30 h a 13.30 h

17 h a 20 h

11 h a 13.30 h

(si està de guàrdia)

(si està de guàrdia)

(si està de guàrdia)

Migdia

Dissabte

Vespre

Tarda
Tancat

Tancat

Tancat

Diumenge
Migdia, tarda i vespre

13.30 h a 17 h

20 h a 22 h

13.30 h a 17 h

20 h a 22 h

13.30 h a 22 h

(si està de guàrdia)

(si està de guàrdia)

(si està de guàrdia)

(si està de guàrdia)

(si està de guàrdia)

13.30 h a 17 h

20 h a 22 h

13.30 h a 17 h

20 h a 22 h

13.30 h a 22 h

(si està de guàrdia)

(si està de guàrdia)

(si està de guàrdia)

(si està de guàrdia)

(si està de guàrdia)

Farmàcia 24 hores més propera: Farmàcia Colldeforn; Ronda O’Donnell, 13; 08303 Mataró; telèfon 93 757 92 93.
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INFORMACIÓ D’INTERÈS

TAXA PER RECOLLIDA
D’ESCOMBRARIES

DEIXALLERIA
D'ARGENTONA

RECOLLIDA DE
MOBLES VELLS I
ELECTRODOMÈSTICS

Cada cosa al seu lloc

Dilluns a divendres:
Matí: de 10 h a 13 h
Tarda: de 16 h a 19 h
Dissabte:
Matí: de 10 h a 14 h
Tarda: de 16 h a 20 h
Diumenge:
Matí: de 10 h a 14 h
Tarda: tancat

Recollides cada dilluns,
prèvia trucada al

QUÈ S'HI POT PORTAR?
�
�
�
�
�
�

93 797 49 00

Runes en petites quantitats.
Restes de poda i de jardineria.
Trastos, ferralla i electrodomèstics.
Piles, llums, olis, dissolvents, pintures, bateries.
Paper, cartró, vidre, llaunes, plàstics, fustes.
Altres...

Miquel Mendoza

L’Ajuntament

Promoció Econòmica.

L’Alcalde i els regidors

Per demanar hora per entrevistarse amb els regidors o tècnics
telefoneu al 93 797 49 00

Pep Masó

Alcaldia, administració general,
comunicació i governació.

Ferran Armengol

Bústia del consumidor

Xavier Collet

Ajuntament d’Argentona
C/ Gran, 61 (SEMPRE)
De 9.30 a 13.30 h.
Tel.: 93 797 49 00

1r tinent d’alcalde, Serveis Personals,
Mobilitat, Esports, Cultura i Patrimoni.
2n tinent d’alcalde, Serveis Territorials,
Urbanisme, Obres i Habitatge.

Míriam Agama

3a tinent d’alcalde, Joventut i Festes.

Arxiu municipal

Joaquim Casabella

Plaça de l’Església, 4 1a.
Tel: 93 797 27 32

Josep Emili Olivas

Deixalleria

4t tinent d’alcalde, Manteniment i
Serveis Municipals.
5è tinent d’alcalde, Serveis generals,
Recursos Econòmics i Recursos
Humans.

Assumpta Boba

Xarxes i Noves tecnologies, Sostenibilitat i Participació.

Enric Ureña

Educació, Benestar Social i Sanitat.

Telèfons d’interès

Ajuntament
Policia Local
Barnabus
Taxis
Creu Roja Argentona
Ambulància

Pol. Ind. Nord,
c/. Can Carmany, s/n
Tel.: 93 756 14 48
Horari: De dilluns a divendres: de
10 a 13 h i de 16 a 19h.
Dissabte: de 10 a 14 i de 16 a
20 h. Diumenge: de 10 a 14 h.

93 797 49 00
93 797 13 13
93 593 11 12
93 799 14 14
93 797 16 56
93 757 88 88

Domiciliat fraccionat
1r fraccionament:
01/07/2008

Vols
col·laborar
amb
nosaltres?

NOU HORARI

Tel.: 93 756 14 48

(inclou domiciliàries,
comercials i industrials)

Parròquia de Sant Julià
Informació i acollida: dt. i dv.
de 7 a 20.30 h
Tel.: 93 797 01 59

Tel. 93 797 17 03
Dill. a div. de 9 a 14.30 h.
Entrevistes amb el jutge: dimarts
i divendres de 12 a 13.30 h.

ABS Argentona

Nits (21-8h), caps de setmana i
festius
Els dies laborables al CAP
d’Argentona, (telèfon
93 7561092) hi ha un equip
mèdic de les 21 h ﬁns a les 8
h del dia següent. Els caps de
setmana i festius hi ha un equip
mèdic les 24 h. Hi ha infermeria

904 100 318
900 770 077
93 756 12 17
93 797 06 03
900 760 760
93 757 51 88
93 797 46 10

Per sol·licitar atenció a domicili
a Argentona i Òrrius, cal trucar
al telèfon 93 756 10 92, al
consultori de Miquel del Cros al
telèfon 93 791 90 84; a Dosrius
al telèfon 93 791 90 84

Atenció primària

Joan Fuster, 1
Tel. 93.756.10.92 i
93.756.11.38

Amb. Creu Roja Maresme (24 h)
FECSA-ENDESA
Oﬁcina de Correus
Aigües d’Argentona
Gas Natural
C. I. St. Miquel del Cros
Institut

tots els dies ﬁns les 00h.
Per fer consultes telefòniques o
demanar un domicili urgent trucar
al mateix número.

Atenció a domicili

Jutjat de Pau

Atenció continuada

Envia’ns el teu text
o fotograﬁa per
carta o correu
electrònic a Ràdio
Argentona o a
radio@argentona.cat
I recorda: màxim
1.700 caràcters.

Serveis socials d’atenció
primària:
Carrer Enric Granados, 5. Tel.
93 797 04 86
Treballadora social, educadora
social i psicòloga:
Cal demanar dia i hora de visita
de 9 a 13 h al telèfon 93 797
04 86 o directament a les oﬁcines del carrer Enric Granados, 5
Centre Obert L’Esquirol:
Av. Mediterrània, s/n. Sant Miquel
del Cros. Tel. 93 757 00 86

C. P. Cros
C. P. B. de Riudemeia
C. P. Francesc Burniol
CEIP Les Fonts
Museu del Càntir
Biblioteca
Casal de Joves

93 799 39 51
93 797 09 56
93 797 16 01
93 756 17 13
93 797 21 52
93 797 12 15
93 797 49 00

Vida  ﺍSalut autònoms  ﺍLlar  ﺍAnimals domèstics

Plans d’estalvi  ﺍFons d’inversió  ﺍHipoteca inversa
Embarcacions d’esbarjo  ﺍAccidents individual

Turismes  ﺍMotos  ﺍCaravanes  ﺍVehicles industrials
RAMON VIVÓ I PÉREZ (Agent d’assegurances exclusiu)

Núm. C046838801368T

HELENA JOSÉ I PRAT (Agent d’assegurances exclusiu)
Núm. C046838847685H

C/ Gran, 85 · 08310, ARGENTONA · Tel. 93 756 18 46 / 662 127 239
Ramon@catalana-argentona.com / Helena@catalana-argentona.com

NOVETATS FISCALS COM A ESTÍMUL ECONÒMIC
El Govern ha aprovat un
plec de mesures per tal de
fer front la desacceleració
econòmica, entre elles les
cal destacar:
1. La nova deducció de
400 euros suposa una reducció d’impostos de 6.000
milions d’euros.
2. A partir del mes de
maig, i durant dos anys, totes les famílies que vulguin
ampliar el termini de la seva hipoteca podran fer-lo
gratis.
3. S’elimina el gravamen en l’Impost sobre el Patrimoni amb data 1 de gener de 2008.
4. A partir de 2009 les devolucions de l’IVA es podran obtenir mensualment.
Les mesures, que s’articulen en el Reial DecretLlei 2/2008, de 21 d’abril, i un Acord del Consell
de Ministres, s’orienten entorn de dos eixos: un
social, de protecció de treballadors, empreses i
famílies davant el nou escenari econòmic, i altre
econòmic, consistent a impulsar l’economia per
via pressupostària en aquesta fase de menor creixement, però sempre amb la condició fonamental
de mantenir l’estabilitat pressupostària al llarg del
cicle.
D’aquest paquet de mesures aprovat el 18 d’abril
de 2008 cal destacar:
1) La Nova deducció de 400 euros en el IRPF
de l’any 2008. Aquesta deducció serà aplicable
als contribuents que percebin rendes del treball,
assalariats i pensionistes, i també als quals percebin rendiments procedents d’activitats econòmiques.
L’impacte d’aquesta mesura començarà a notar-se
a partir del mes de juny ja que aquesta deducció
serà tinguda en compte a l’hora de calcular les retencions. En les nòmines de juny, les retencions es
veuran reduïdes en 200 € com a màxim i la resta
de l’import, ﬁns a 400 euros, es prorratejarà en els
restants mesos ﬁns a ﬁnalitzar l’any.
En quant als autònoms, aquells que realitzin pagaments fraccionats podran beneﬁciar-se a partir
de juny de la deducció, mentre que per als altres

casos s’aplicaran la deducció quan presentin la
declaració de l’IRPF.
2) Eliminació del gravamen en l’Impost sobre
el Patrimoni. El gravamen en l’Impost sobre el
Patrimoni s’elimina amb data 1 de gener de 2008.
Aquest any, per tant, serà l’últim en el qual es presenti la declaració d’aquest impost corresponent a
l’exercici 2007.
3) Ajuda a famílies amb hipoteques. El Govern
està ultimant un compromís amb les entitats de
crèdit per a eliminar les despeses ﬁnanceres associats a l’ampliació del termini d’amortització d’un
crèdit hipotecari. Així mateix, el Reial decret-Llei
aprovat el 18 d’abril de 2008, ha inclòs la supressió de les despeses ﬁscals d’aquestes operacions
i promourà urgentment els acords i les mesures
oportunes per a eliminar també les despeses registrals i notarials. La mesura acaba d’entrar en
vigor al maig i tindrà una vigència de dos anys.
Es veuran beneﬁciades totes les persones físiques que vulguin allargar el termini de les seves
hipoteques sobre primer habitatge per a reduir la
quantitat que mensualment paguen al banc.
Cal afegir al respecte, que l’ampliació d’aquest
termini malgrat tot pot suposar un augment considerable del total a pagar en concepte d’hipoteca,
atès que es continuaran meritant uns interessos
anuals.
4) Millora en el tractament ﬁscal de les rehabilitacions d’ediﬁcis. Las obres realitzades en un
ediﬁci es consideraran rehabilitació quan el seu
cost superi el 25% del preu d’adquisició de l’immoble, sense incloure, com ﬁns a ara, el preu del sòl.
D’aquesta manera, un major nombre d’obres es
podrà beneﬁciar d’una ﬁscalitat més beneﬁciosa,
ja que podran recuperar l’IVA suportat, i s’estimularà l’activitat en el sector de la construcció.
5) Acceleració de les devolucions del IVA. A
partir de l’any que ve, totes les empreses sense
excepció podran demanar mensualment la devolució de l’IVA, el que suposa un important estímul
a la seva liquidesa. S’estima que les empreses podran rebre de manera anticipada entorn de 6.000
milions d’euros al llarg de 2009, en lloc d’haver
d’esperar ﬁns a 2010.

