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editorial

Els darrers dos mesos, Argentona ha viscut una actualitat farcida d’esdeveniments socials, culturals i festius.

Hem passat una Festa Major plena d’activitats per a
petits, mitjans i grans. A més a més, afortunadament,
la temperatura també va acompanyar i va afavorir que
la gent sortís al carrer a gaudir de la festa en primera
persona. En aquest número, hem preparat un reportatge gràfic amb un recull d’imatges força representatiu
d’alguns actes.
Els esports també ens han dut molt bons moments: l’Argimtona va celebrar la 22a edició, amb prop de 340
gimnastes de 14 clubs esportius, procedents de diferents països; l’argentoní Domènec Lladó, de només 9
anys, es va proclamar campió de trial amb bicicleta
als UCI Trials World Youth Games, celebrats a Alemanya; i, el CBA va organitzar, novament, el Campus de
Bàsquet amb matinal de bàsquet amb els Catacraks
inclosa.

editorial

d’altres actes; el diumenge dia 21, també del mes de
setembre, la Vila celebrarà el 59è Homenatge a la Vellesa; i la Tardor Literària carrega piles amb les lectures
d’estiu per les conferències dels dijous 2, 9, 16 i 23
d’octubre, a les 20 h, al Saló de Pedra.
Entre les festes i celebracions que acaben i les que aniran arribant, no hem d’oblidar que tots nosaltres tenim
deures permanents, estiu, hivern i sempre: seleccionar
bé les escombraries. Precisament en aquests últims
mesos de l’any, es farà el cobrament de l’impost per
recollida d’escombraries no domiciliat (trobareu més
informació sobre el calendari fiscal a la secció Informació d’interès) i convé recordar que si no volem que
augmenti la taxa de recollida com a penalització, ens
hem de conscienciar i fer un exercici de respecte mutu
separant bé tots els residus que generem dia a dia. El
benefici és per a nosaltres mateixos.
Mentrestant, us deixem amb la lectura del Cap de Creus
96. Esperem que us agradi.

La tardor es presenta igualment activa: l’Onze de Setembre, la plaça Nova serà l’escenari de l’actuació
de la Colla Castellera Capgrossos, de Mataró, entre
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Carta de l’Alcalde

El vot de poble
i la implicació popular

Pep Masó Nogueras
Alcalde d’Argentona
Vot de poble i prometença
col·lectiva davant d’un afer
d’interès comú són sinònims
d’un fet que es concreta en
la màxima participació ciutadana. De vegades, aquesta unió popular ha arribat
arran de causes catastròfiques, com quan la pesta
que va assolar el municipi el
segle XVII va convertir Sant
Domingo de Guzman en Patró de les Aigües, i va donar
orígen a un aplec d’argento-

nins i foranis, que acabaria
convertint-se en la Festa Major que coneixem avui. Tirar
endavant un poble és cosa
de tots i no només de l’Ajuntament. Estic convençut que
som molts els que compartim
aquesta filosofia i que estem
disposats a aportar el nostre
granet de sorra per Argentona, fent pinya, tal com van
fer els nostres avantpassats.
A les darreries d’aquest any
estem coneixent una situació
de crisi (econòmica, si més
no) que ens fa plantejar actuacions diferents a les quals
estàvem acostumats. Probablement, la crisi no ha tocat
fons –tots sabem que periòdi-

l’ARTICLE D’OPINIÓ

L’estalvi de l’aigua, un bé per
compartir
Aquest any tots pensem en l’aigua, ja sigui per l’Expo de
Saragossa, ja sigui per la sequera que patim. Ens hem
adonat que no és un fet normal obrir l’aixeta i que ragi.
Si bé en molts indrets del món, aquest fet és del tot insòlit,
a casa nostra podem gaudir d’aquest bé, però amb mesura ja que no és il·limitat.
Convé replantejar-nos l’ús que fem de l’aigua, i ens cal
estalviar i compartir. Aquestes dues paraules, que semblaven oblidades, vés per on, han tornat a aparèixer. En
una societat on tantes vegades som empesos a gastar
sense seny, ara se’ns convida a estalviar. Un valor oblidat que hem redescobert.
Considero que és bo entrar en aquesta dinàmica de
l’estalvi, perquè vol dir que nosaltres no som els amos
absoluts dels béns, fins i tot, d’aquells que són nostres
en propietat, ja que vivim en un món limitat que hem de
saber compartir amb els altres.
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cament es repeteixen els cicles
crítics– i com que ens n’haurem de sortir bé, caldrà que
ens arromanguem plegats.
L’Ajuntament ha de ser el primer a fer-ho. D’una banda,
ha de dedicar encara més
atenció i interès a la promoció econòmica i a la creació de nous llocs de treball.
Convé reforçar les polítiques
socials, perquè aquells més
directament afectats per la
crisi tinguin un suport que
els permeti superar el mal
moment. D’altra banda, el
Consistori s’ha d’estrènyer
el cinturó: els ingressos creixien de forma continuada i
fàcil, i això s’ha acabat.

No obstant això, si fem la
feina ben feta, si des de les
empreses, les entitats i les famílies ens esforcem, si hi posem ambició i cooperació, si
tenim confiança en nosaltres
mateixos, si apliquem l’esperit de l’Argentona que va
combatre i va vèncer la pesta
gràcies a l’esforç i a la unitat,
també aquesta crisi acabarà
passant. Serà fins i tot una
oportunitat per reforçar valors com l’austeritat, l’esforç,
la humilitat i la solidaritat,
adaptant-nos i evolucionant
en la comunitat argentonina,
sense perdre el nostre arrelament ni identitat.
N’estic plenament convençut.

La sequera ens ha fet adonar que cada dia necessitem
aigua, potser més que no ens pensàvem. El Sant Pare,
Benet XVI, en el seu darrer viatge a Sidney amb els joves,
ha parlat del “desert espiritual” que viuen moltes societats. I és que també patim sequera de valors transcendentals que són molt humans: fins ara, aquesta dimensió es
transmetia d’una manera natural, però ara comencem a
adonar-nos que no els tenim i que són necessaris. Cal trobar un sentit a la vida i a la mort, trobar l’amor veritable
i no utilitarista, trobar relacions estables en l’àmbit familiar i social. Són sequeres que patim i que cada vegada
ens porten més a un veritable desert espiritual. La nova
cultura de l’aigua que molts prediquen ens ha d’ajudar
a trobar també aquesta nova cultura de la vida: que ens
faci obrir-nos als altres, a les seves virtuts i defectes; que
ens faci trobar l’amor veritable, aquell que no es merceix;
que ens permeti construir una societat més humana, on
l’esguard al cel sigui un valor que ens ajudi a esperar
aquesta aigua que apaivagui la nostra set física i espiritual; on parlar de Déu sigui normal, cadascú des de les
seves creences i conviccions però des del respecte de saber que tots tenim aquesta necessitat de mirar més enllà.

n

Alex Marzo, Mossèn de la parròquia de Sant Julià

*
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Mala sort, dia 13 i Policia Local
El dia 13 de maig, i lluny dels meus costums, ja que a casa
seleccionem els residus des d’un parell d’anys abans no fos
obligatori, tenia un excés de deixalles de difícil reciclatge i
vaig optar, als volts de les 22 h, per dur-les als contenidors
que hi ha davant l’Ajuntament.
Un cop allà, de sobte em vaig trobar molt malament, marejat, amb un fort mal estar al ventre i al pit, i em vaig espantar
molt. Vaig pensar d’anar al CAP, només a uns centenars de
metres d’on em trobava, però just a la porta de l’Ajuntament,
en observar el pendent del carrer i malament com em sentia,
vaig decidir d’entrar a la comissaria de la Policia Local i
demanar si m’hi podien acostar amb un cop de cotxe.
Vaig comunicar la situació a l’agent (femenina) que em va
atendre i immediatament em va respondre que per descomptat que m’acompanyava al CAP. En dir-ho ella al seu
company (masculí), aquest em va mirar recelós i em va dir
que no podia ser, que si em trobava malament, podien
avisar una ambulància o podia anar al CAP a peu. Una
ambulància? Per 250 metres? Per un vilatà que es trobava

XIII Fòrum Local d’Educació
El passat dimecres, dia 11 de juny, la Diputació de Barcelona va organitzar el XIII Fòrum Local d'Educació, a Vilafranca del Penedès, sota el lema L'acompanyament a l'escolaritat: un debat per al món local. Les tècniques d'Educació,
Ana Petit Figuerola, i de Formació, Anna Sánchez Palma,
van assistir-hi com a representants del municipi d’Argentona. L'objectiu de la convocatòria era facilitar un debat en
el món local sobre l'acompanyament a l'escolaritat, amb la
finalitat d'assolir l'èxit escolar per a tothom.
Un dels aspectes més importants que es va tractar va ser
l'acord que aquest acompanyament no és una tasca només de les regidories d'Educació, sinó que es concreta
en la pràctica municipal en diversos àmbits: suport a la
funció educativa de les famílies, els programes educatius
més enllà de l'horari escolar i la col·laboració amb els

cartes dels lectors

molt malament? Si hagués estat un accident cardiovascular
en què els minuts són vitals, hauria tingut temps d’esperar
una ambulància? I si no –com afortunadament va ser– fer
venir un servei medicalitzat hauria estat una despesa innecessària.
Vaig quedar-me perplex, vaig agrair-los l’atenció i com vaig
poder, marejat com una sopa, fent un gran esforç, i gairebé
arrossegant-me pel carrer en pendent, vaig arribar al CAP.
El metge d’urgències, fantàstic, va diagnosticar-me un quadre d’angoixa i al cap de mitja hora ja era a casa, només
amb la (mala) experiència i la incredulitat que la Policia Local s’havia negat a portar-me 250 metres en el vehicle oficial
que, com els seus salaris, paguem tots.
La Policia Local d’Argentona té agents fenomenals, gent de
proximitat, però en aquest cas, l’agent masculí no es va comportar ni com un agent ni com un ésser humà. Agraeixo
l’agent femenina el seu bon grat, mentre que del seu company nomes puc dir que Déu ens empari si hem de confiar
la nostra seguretat a ell.

n

Josep Romero i Sánchez

centres en l'aplicació del projecte educatiu, entre d'altres.
Es tracta d'una de les polítiques de proximitat, clau per a
la inclusió social, que requereix el lideratge de l'Ajuntament, per aconseguir la implicació del conjunt de recursos
institucionals i socials existents al nostre territori, i la implicació del conjunt de serveis municipals. Els conceptes
clau d'aquesta implicació són corresponsabilitat i treball
transversal. Es tracta d'un procés en què caldrà repensar i
posar en joc totes les potencialitats que dóna la proximitat
del nostre Ajuntament a la ciutadania, perquè el projecte
educatiu compartit permeti avenços importants i duradors
en els camps de la cohesió social, la millora de l'educació
per a tothom i l'exercici de la ciutadania. Un repte per a
tots, no és cert?

n

 nna Sánchez Palma.
A
Tècnica de Formació de l’Ajuntament d’Argentona.
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3.000 euros per a l’Índia
Per segon any consecutiu, el Centre de Yoga Carolina
Tapias ha pogut tornar a recaptar 3.000 euros que s’han
enviat a la Fundación Manuel Morata i que serviran per
col·laborar amb el projecte de construcció d’un internat
per a un centenar de nenes a Sarapaka, al sud de l’Índia. Trobareu més informació sobre aquest projecte a
www.fundacionmanuelmorata.org.
Aconseguir aquesta xifra ha estat possible gràcies a la
col·laboració desinteressada de totes aquelles les empreses i particulars que han col·laborat, entre les quals hi
ha Granjes La Formiga, Marian Art, Pastisseria Odon,
Perfumeria i Complements Mercè, Coll Moda i Sabateria, Llibreria i Papereria Arenas, Herbodietètica El Poliol,
Margarita Feixas, Instants Fotografia, Bar de la Plaça,
Perruqueria i Estètica Eva, Llaminadures Els colors del

Recuperant els orígens
La Colla de Geganters i Grallers d’Argentona, des de ja fa
molts anys, és qui te cura de les
figures i d’organitzar les sortides, fent possible que aquests
personatges vagin per tot arreu, portant el nom d’Argentona a les moltes trobades que es
fan -cosa que és d’agraïr i de
reconèixer.
Enguany s’escau el 50è aniversari de l’arribada dels primers
gegants i nans a la nostra Vila. Si bé aquest anys s’han dut
a terme celebracions sobre aquest fet, crec que l’aniversari
encara no ha tingut la rellevància que es mereix. El dia 1
d’agost, els diables ens varen obsequiar amb l’espectacle
Espurnes de Festa Major i els gegants varen ser els protagonistes de l’encesa de la 10a Repicatronada. Però, malgrat
tot això, en el programa d’aquest any, no hi surt cap imatge

mercè,
C/Gran, 11
08310 Argentona
Tel. 93 756 16 24
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perfumeria i solarium

Sucre, Llibreria Casabella, Mima’t – moda roba interior
home i dona, Orange Comunicación, SL, d’Argentona;
Estampats Padrino, SL, Masley y Leimans, Cafès Miracle,
Stratos Barnoba, Capritxo Textil, de Mataró; Cafès Ros,
SA, de Barcelona; Jardineria Nogueras, de Dosrius; i
aportacions anònimes.
La guanyadora de la cistella monumental que va anar
prenent forma amb els obsequis que es rebien d’empreses
i particulars, va ser la Roser Suquet. Ella era qui havia adquirit el número 252 que, en combinació amb el número
guanyador de l’ONCE del dia 4 de juliol, va convertir-la
en l’afortunada.
Gràcies a tothom pel suport incondicional. Esperem continuar oferint la nostra solidaritat amb els més necessitats
d’arreu del món!

n

Carolina Tapias

dels senyors de Burriac, ni dels capgrossos, ni tan sols el
seu perfil. Al llarg de tots aquest anys, s’han anat perdent
diferents signes d’identitat que ara, amb l’excusa d’aquesta
efemèride, es podrien recuperar i dignificar aquestes figures
tan nostres, atès que tenim la sort de gaudir d’una familia de
gegants i nans amb personalitat, i tota una història al darrere que no podem perdre, i que en Jaume Clavell i els Amics
d’Argentona la varen fer possible l’any 1958. Per tot això
cal recuperar la figura dels dos xarbotaires i que surtin per la
Festa Major, amb els càntirs xarbotejant foc. La Bruixa de la
Pinta d’Or, l’hauria de tornar a lluir. L’Elisenda, la filla gran
dels senyors de Burriac, ha de tornar a lluir al pit l’escut de
la família. A en Bernat, li falta la ballesta; al Còrsec, la cadira d’or i l’espasa; a les bruixes, les escombres i el vestuari
propi; i, en general, cal revisar tots els altres personatges.
Això representaria que el Consistori s’impliqués a assesorar
i recolzar la Colla en tot el que fes falta.
De segur que, fent això, dignificarem les nostres figures i, de
passada, la Festa Major.

n

Pep Padrós

Entra guapa i
surt preciosa!

Dilluns
De dimarts a dissabte
9.30 a 13.30
9.30 a 13.30
tarda tancat
17.00 a 20.30

Tenim SOLARIUM
Bolsos
Kipling
Benetton
Sisley

Superga
Tommy Hilﬁger
...

Bijuteria
Productes de perruqueria

actualitat
ACtUAlItAt

l’eSPAI de lA

PolICIA loCAl

lA ColUMnA del deFenSoR

la relació amb
l’Administració Pública

Augment d’intervencions
relacionades amb drogues
tòxiques i estupefaents

Tots els ciutadans i ciutadanes, quan tractem i ens dirigim a l’Administració Pública, hem de saber que tenim
una serie de drets per fer més efectiva, accessible i respectuosa la nostra relació amb aquesta administració.
Davant de qualsevol expedient en què estiguem interessats o del qual siguem part, tenim, entre altres i de
forma destacada, el dret a conèixer-ne l’estat de tramitació i també a obtenir còpies del contingut.

Si analitzem les estadístiques dels serveis policials del
darrer any, observem un augment notable de les intervencions relacionades amb la tinença il·lícita i el consum de drogues tòxiques i estupefaents. Passa exactament el mateix si mirem les estadístiques relacionades
amb la conducció de vehicles a motor sota la influència
de begudes alcohòliques i drogues tòxiques.

Igualment, tenim dret a conèixer qui són els responsables
de la tramitació de l’expedient en qüestió, a dirigir-nos
a l’Administració en la llengua o llengües oficials, a ser
informats i a rebre orientació sobre els requisits i condicions que siguin aplicables a l’expedient, a ser tractats
amb respecte i a que ens facilitin l’exercici dels nostres
drets i el compliment de les nostres obligacions.

El mes de juny passat, un estudi realitzat per l’ABS
d’Argentona va confirmar amb dades objectives la situació del consum entre els joves de 12 a 16 anys del
municipi. Si bé les dades comparatives de cadascun
dels indicadors presentats són molts semblants amb les
de la mitjana general de Catalunya, no vol dir que
deixin de ser absolutament preocupants.

Les decisions de l’Administració normalment es documentaran per escrit. En aquest mateix sentit, és recomanable que sempre que ens dirigim a l’Administració
amb peticions concretes ho fem per escrit (amb còpia
segellada per a la constància).

L’Ajuntament d’Argentona, conscient d’aquesta problemàtica, va presentar el Protocol d’actuació municipal
en drogodependències, instrument d’actuació que ha
de millorar la detecció i intervenció en les persones
consumidores, així com la coordinació entre els professionals dels diferents serveis que hi treballem. D’entre
els diferents col·lectius afectats, l’adolescent ens ha de
merèixer una especial atenció a l’hora de prioritzar els
recursos disponibles. El seu desig d’experimentar el món,
de fer allò que encara no ha pogut dur a terme, mitjançant la pràctica de conductes de risc com l’addicció a
les drogues, angoixen a tothom qui té la responsabilitat
d’intervenir en el seu procés de socialització i, molt especialment a mares i pares amb necessitat de donar una
resposta eficient al problema. També n’hi ha d’altres que
més aviat fugen d’estudi, però afortunadament representen un percentatge poc significatiu.

Per dirigir-nos a l’Administració no cal seguir cap formalitat, però son necessàries algunes condicions mínimes
per permetre la tramitació de la nostra petició. Primer
de tot, cal identificar-nos correctament amb nom, document d’identificació i domicili. En segon lloc, cal indicar clarament els fets i circumstàncies que justifiquen
la nostra peticiói, en tercer lloc, cal la petició concreta
que fem a l’Administració que ens dirigim. Finalment,
el lloc, la data i la signatura.
Com a ciutadans, hem de fer ús d’aquests drets des del
primer moment, hem de perdre els complexos i les reserves, i hem de tenir present que els procediments hi
són per garantir una seguretat en la tramitació. Cal ser
conscients que per evitar problemes posteriors, hem de
col·laborar i alhora exercir els nostres drets en les fases
inicials dels procediments amb normalitat i sentit comú.

n

Quim Mustarós
Defensor del Vilatà/ana d’Argentona

Des de la Policia Local continuarem abocant esforços
cap a la tolerància zero amb les drogues mitjançant les
tasques inherents, és a dir, la repressió de les conductes
il·lícites, la pedagogia a les escoles i l’assessorament
als familiars que, especialment preocupats per la formació dels seus fills, així ens ho demanin.

n

Pere Anglada i Canal
Inspector Cap de la Policia Local

set - oct 2008

7

*

societat

societat

Els ciutadans protagonitzen
la Reunió de Poble
El passat dimarts, dia 22 de juliol, es va celebrar la segona Reunió de Poble del mandat. L’equip de
govern va emprar gairebé tota la sessió a respondre les preguntes dels veïns assistents al Saló de Pedra
Una seixantena d’argentonins van participar a la segona Reunió de Poble del
mandat de TxA i CiU que
es va celebrar al Saló de
Pedra. L’acte va durar aproximadament dues hores i la
major part del temps va servir perquè els regidors del
govern responguessin les
preguntes dels assistents.
Els temes que es van tractar
van ser molt diversos.
Els ciutadans van fer algunes
crítiques sobre el clima polític que es viu a les sessions
plenàries entre regidors de
govern i regidors de l’oposició. L’Alcalde de la Vila, Pep
Masó, va fer autocrítica i va
admetre que s’havien perdut
oportunitats per buscar el
consens, tot i que va assegurar que treballarien per millorar-ho. També va explicar
que no compartia les visions
més dures que s’han expressat al voltant del tarannà del
seu equip i va demanar que
s’entengués que la voluntat
de consens havia d’arribar
de tots els grups municipals.
Preocupació per l’habitatge social i la nova
escola
La manca d’habitatge social va ser un altre dels temes que van voler tractar
els ciutadans. Responent a
aquestes preguntes, el regidor d’Urbanisme, Xavier
Collet, va explicar que s’està treballant en la possible
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implementació del model
de ‘cessió d’ús’ a través
d’una cooperativa. També
va merèixer l’interès dels
ciutadans la construcció
de la nova escola pública
d’educació primària. El regidor d’Urbanisme va explicar que la Generalitat, molt
probablement, no deixarà
construir el futur centre al
turó de Sant Sebastià tal
com proposava l’Ajuntament. Xavier Collet es va referir a aquest entrebanc com
una “oportunitat perduda”
per desvincular del creixement de la Vila la construcció d’un equipament que ja
és necessari a hores d’ara.
No obstant això, el regidor
d’Urbanisme va explicar
que el govern està treballant en l’opció que la zona
del Collell sigui, finalment,
la que aculli la nova escola
i, també, el nou institut del
municipi.
La reforma de la Font
Picant
El projecte de restauració de
la Font Picant també va suscitar algunes preguntes. La
regidora de Medi Ambient,
Assumpta Boba, va explicar
que el projecte de restauració l’està duent a terme un
taller ocupacional i que,
per tant, el ritme de treball
és diferent al que tindria un
equip professional. També
va apuntar la possibilitat
que es recuperi l’aigua pi-

Dos moments de la Reunió de Poble

cant que havia brollat de la
font temps enrere.
El govern també va rebre
crítiques per la manca d’informació municipal. L’Alcalde de la Vila, també com a
regidor de Comunicació,
va recordar que s’ha augmentat el tiratge del Cap
de Creus i que s’ha posat
en marxa el web www.argentonacomunicacio.cat.
Tot i això, va admetre man-

cances i va anunciar que a
partir de setembre s’editaria un butlletí mensual amb
informació exclusivament
municipal. Addicionalment,
la regidora de Participació,
Assumpta Boba, va explicar que s’està treballant en
la creació d’un Registre Ciutadà que permetrà informar
i convocar a tots els ciutadans que s’hi adhereixin a
través de diferents mitjans

*
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com el correu electrònic o el
telèfon mòbil.
Interès pel futur de La
Sala
La situació en què es troba
la rehabilitació de La Sala
també va ser motiu de consulta per part dels ciutadans
que eren al Saló de Pedra.
El regidor de Cultura, Ferran Armengol, va explicar
que l’obra està acabada
però que falta instal·lar tota
l’escenotècnia. Va xifrar
en dos milions d’euros el
pressupost que manca per
enllestir l’equipament i va
explicar que el consistori intentarà aconseguir llicència
d’activitats per obrir l’edifici
per a actes de petit format.
El calendari del futur
Pla General
Finalment, cal destacar que
alguns veïns es van interessar pels treballs de redacció
del nou Pla General. El regidor d’Urbanisme va explicar
que aquests començaran
quan es tingui enllestit el
pressupost de l’any 2009.
Xavier Collet va explicar que
s’estan fent estudis paral·lels,
com el Pla de l’Habitatge o
el Catàleg de Patrimoni, que
agilitaran la creació del nou
Pla General.

societat

El Ministeri d’Hisenda fa la
revisió cadastral a Argentona
Atesa la revisió cadastral que fa el Ministeri d’Hisenda, l’Ajuntament ha
decidit d’abaixar el coeficient impositiu que s’aplicarà a l’IBI a partir del
primer de gener de l’any vinent. L’objectiu de l’Ajuntament és que el valor de
la contribució per IBI no s’incrementi més que l’IPC.
Tots els municipis estan obligats a realitzar la revisió cadastral cada deu anys. L’any
2008, el Ministeri d’Hisenda ha realitzat la revisió a
Argentona, dotze anys després d’haver-ho fet per última vegada. Aquesta revisió
servirà per posar al dia el
valor dels immobles que, en
molts casos està desfasat, i
a la vegada, per fer aflorar
construccions que no formaven part del cens i que, per
tant, no pagaven l’Impost de
Béns Immobles (IBI).
L’Oficina del Cadastre notificarà els valors de la revisió a tots els propietaris
passat l’estiu. A partir de
llavors, s’iniciarà un període d’al·legacions obert a
tothom qui desitgi presentarne. Tot i que la responsabilitat d’informar d’aquesta
nova situació recau sobre
l’Oficina del Cadastre, l’Ajun

tament ja ha anunciat que
posarà a disposició de la
ciutadania una oficina d’informació i assessorament.
Amb els resultats de la revisió de cada immoble, cada
consistori decideix el coeficient que aplica als nous
valors cadastrals per tal
d’obtenir l’IBI. L’Ajuntament
d’Argentona va aprovar el
juny passat, en sessió plenària extraordinària, rebaixar
aquest quoficient que ara
ha quedat en 0,81 enlloc
del 0,853 vigent fins ara. Si
no s’hagués produït aquesta rebaixa, els impostos i ingressos municipals s’haurien
elevat un 12% de cop. En
canvi, amb el nou coeficient,
l’ingrés total s’aproximarà
al 4,5%, la mateixa xifra
que es preveu que augmenti
l’IPC. No obstant això, a la
pràctica, cada ciutadà notarà un comportament diferent

del seu IBI depenent de la
data d’alta al Cadastre o de
les revisions que hagi sofert
la seva propietat.

Què és el valor
cadastral?
És un valor administratiu
que serveix de base en
determinades actuacions
de les administracions públiques, principalment, per
a l’establiment de l’Impost
sobre Béns Immobles (IBI).
Qui ho calcula i com?
El calcula l’Oficina del Cadastre del Ministeri d’Hisenda. Ho fa a través d’un
procediment reglamentat
que té com a referència el
valor de mercat i que estableix el càlcul mitjançant
el valor del sòl i el de les
construccions, corregint-lo
en funció de les característiques particulars de cada
immoble.

PORTES I AUTOMATISMES ARGENTONA
Fabricació de tot tipus de portes metàl·liques
Automatismes per a portes i persianes
Comandaments a distància
Sistemes de seguretat
Servei a empreses, botigues, particulars
Manteniment de comunitats

Basculants
Correderes
Ballestes
Seccionals
Batents
Peatonals
Enrollables

Demani el seu pressupost sense compromís:
E-mail: portesiautomatismesargentona@gmail.com | Mòbil: 690 209 327 | Fax: 93 756 18 54
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Clece guanya la gestió de
L’EBM Cargol Treu Banya
El govern defensa la transparència del concurs públic realitzat, mentre que l'oposició rebutja la decisió
i la qualifica de política
El passat dilluns, dia 14 de
juliol, es va fer efectiva la
concessió de la gestió de
l’Escola Bressol Municipal
(EBM) Cargol Treu Banya
a l’empresa CLECE, SA. La
concessió es va aprovar en
Ple Extraordinari amb els
únics vots a favor de l’equip
de govern. L’Alcalde de la
Vila, Pep Masó, va defensar la validesa del concurs
públic: va assegurar que
entenia la preocupació
dels pares i va admetre la
responsabilitat de l’Ajuntament quant a la manca d’informació sobre el procés
que aquests havien denunciat. No obstant això, Pep
Masó va explicar que les
bases havien estat exigents
i, si bé va reconèixer que
es podien millorar, va recordar que tots els grups municipals, llevat d’Agrupació
Argentona, les havien aprovades. Finalment, Masó va
explicar que l’Ajuntament
havia fet gestions perquè
les mestres que actualment
treballen al centre s’incorporessin a CLECE, i va oferir el compromís del govern
a seguir el procés de prop,
juntament amb els pares.
El rebuig de la majoria
de l’oposició
Ester Merino, des de l’Entesa, va mostrar-se contrària
al canvi de concessió. Va
al·legar, principalment, que
l’informe tècnic no justifi-

10
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s’han de tenir en compte a
l’hora de puntuar cada part
dels projectes presentats.
Segons Mora, aquesta circumstància comporta que
cada persona pugui fer
una interpretació personal
a l’hora de puntuar. També
va recordar que el concurs
ha de valorar, per normativa, allò que està escrit en
el projecte i que, a més a
més, no pot tenir en compte
l’experiència viscuda fins al
moment.

Mestres del centre i pares i mares van voler seguir el Ple Extraordinari
de juliol, a la Sala de Plens de l’Ajuntament

cava la diferència de puntuació que s’havia atorgat
a cadascuna de les dues
propostes. A més a més,
va assenyalar el projecte
educatiu com a tema de
fons i va criticar els criteris de valoració i el fet que

Masó va oferir
el compromís
del govern
a seguir el
procés de prop

per part del govern. Tot i
això, va admetre que el
PSC havia aprovat el plec
de condicions pel concurs
i, en aquest sentit, assumia
part de la responsabilitat.
Paral·lelament, el regidor
popular, Jesús Hita, tampoc
no va recolzar el canvi en
la gestió de l’EBM Cargol
Treu Banya. Va subratllar
la mobilització popular i
va considerar que no s’havia valorat bé l’experiència
que aportava la cooperativa Gegant del Pi.

aquesta hagués estat duta
a terme per un sol tècnic, i
no per un grup de tècnics,
tal com havia demanat el
seu grup municipal. Per la
seva banda, el regidor del
PSC, Salvador Casas, va
assegurar que no hi havia
hagut voluntat de diàleg

ERC es desmarca
El regidor d’ERC, Vadó
Mora, va recordar que els
plecs havien estat aprovats
per tots els regidors presents
al ple. Va qualificar aquests
plecs de “pecat original”
pel fet que no defineixen
els criteris de valoració que

Les intervencions del
públic
Tot i tractar-se d’un ple extraordinari, l’Alcalde va oferir
al públic assistent la possibilitat d’intervenir. Totes les
persones que van prendre
la paraula ho van fer per
mostrar el seu rebuig al
canvi de concessió. La mestra argentonina Isabel Sunyé va llegir una carta que
els directors dels centres públics de la Vila havien adreçat a l’Alcalde, en què mostraven la seva preocupació
perquè el procés s’efectués
amb responsabilitat davant
la possibilitat d’atorgar la
gestió de l’EBM Cargol Treu
Banya a l’empresa CLECE.
Entre les intervencions, es
van sentir diverses veus de
mestres que van qüestionar
les bones condicions laborals dels treballadors de
l’empresa guanyadora del
concurs.

*
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neix el vi ARGent de Roura
Les ones de Ràdio Argentona van servir de punt de trobada entre l’empresari del
sector de la distribució Xavier Abril, l’empresari Xavier Castany, i el pagès Miquel
Pallarolas. Tots tres compartien el vell somni de crear un vi genuïnament argentoní.
Després de molts esforços i grans dosis de tossuderia ho han aconseguit.
A tocar de la C-32, una hectàrea de vinya de la família
Pallarolas ha produït la primera remesa de vuit mil ampolles
del vi ARGENT de Roura: un vi
negre, jove, de tres mesos de
criança, fruit de la barreja de
dues varietats de raïm, el Syrah
(80%) i la Garnatxa (20%). En
aquesta empresa hi han participat l’empresari del sector
de la distribució Xavier Abril,
el també empresari i soci fundador de Vi Argentona Xavier
Castany, i el conegut pagès argentoní Miquel Pallarolas. Feia
temps que a tots tres els ballava pel cap la idea de recuperar la producció vitivinícola a
Argentona. Va ser precisament
Xavier Abril qui, en una entrevista a Ràdio Argentona, va
expressar en veu alta la seva
il·lusió per engrescar algun pagès de la Vila en aquest projecte. Al cap de pocs minuts,
rebia la trucada de Miquel
Pallarolas que el convidava a
visitar les terres familiars que
conrea a Sant Jaume de Traià

i a posar-se a treballar plegats.
D’ençà d’aquell moment, han
passat més de dos anys, entre
els quals, una primera producció que no va arribar a la qualitat esperada. Finalment, però,
aquest any 2008 ha nascut
l’ARGENT de Roura. La qualitat d’aquest nou vi ha sorprès
fins i tot aquells que encara recorden la modesta producció,
gairebé avinagrada, de les antigues vinyes que envoltaven el
municipi.
La bodega que ha intervingut
en la creació d’aquest vi ha estat la Bodega Roura, d’Alella.
És una de les cinc que formen
la petita denominació d’origen
fundada a principis dels 80.
L’alta exigència en la cura de
la vinya que ha marcat la bodega al pagès ha suposat que
aquest hagi hagut d’assumir
uns costos força alts. No obstant això, tots els implicats consideren que el resultat final ha
valgut la pena. La llegenda de
l’etiqueta de l’ampolla defineix
l’ARGENT de Roura com l’es-

sència d’una terra a prop del
mar, d’unes vinyes colrades
pel sol i les aigües de les seves
fonts. En definitiva, tot allò que
forma part de l’entorn d’Argentona i que és símbol inequívoc
d’una tradició.
El vi es va presentar a mitjan
juny, en el Saló de Pedra, en
un acte dirigit especialment a
la premsa, però que també va
despertar l’interès de molts veïns
del poble. De fet, abans de la
mateixa presentació, ja s’havien venut més de dues-centes
caixes a través del web www.
viargentona.com. Els creadors
del vi defensen la voluntat que
el producte arreli a Argentona,
tot i que no renuncien a donar-lo
a conèixer a fora. Xavier Abril
es mostra terminant a l’hora de
parlar de futur: “Si l’ampliació
de l’autopista no se’ns menja
la vinya, això no tindrà aturador. La verema d’aquest any ja
tindrem una nova producció.
L’empresa continuarà i serà el
llegat que deixarem a les nostres famílies”.

“Això no té
aturador. Serà
el llegat que
deixarem a les
nostres famílies”

Xavier Abril a les vinyes
de la família Pallarolas

PASTISSERIA DOLÇA I SALADA
PER ENCÀRREC

Tel. 608 39 15 25

Àpats familiars
Festes infantils
Còctels
Diades i celebracions

Carrer Gran, 111 - Argentona - tastetss@hotmail.com
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L’Argimtona 2008 porta 300
esportistes a la Vila

Dotzena
mongetada
blanc-i-blava

En l’edició
d’enguany hi
han participat
Grècia, Dinamarca,
Itàlia, Portugal,
Alemanya,
Eslovènia,
Gran Bretanya,
Euskadi i
Catalunya

La trobada
anual de la Penya
Espanyolista
d’Argentona va
canviar d’ubicació
i es va traslladar al
poliesportiu

Del 6 al 10 de juliol, la plaça Nova va ser l’escenari
del Festival Internacional
de Gimnàstica Argimtona
2008. El tret de sortida
d’aquesta 22a edició va
arribar el primer diumenge

de juliol, enmig d’una forta
tempesta que no va fer recular a ningú ja que, un cop
passats els núvols, els assistents van poder recuperar el
seient en una grada atapeïda com mai.

El certamen, de caràcter
bianual i organitzat conjuntament per l’associació
GymJang i l’Ajuntament
d’Argentona, va reunir prop
de 340 gimnastes d’entre
sis anys fins a categories sèniors, procedents de diversos països d’Europa.
Es van poder veure actuacions d’allò més variades
-de dansa contemporània,
de gimnàstica artística,
d’acrobàcies vertiginoses
arriscadíssimes,
algunes
combinades amb vestuari
i tocs d’efecte humorístic,
que el públic va valorar
amb gran expectació i recompensar amb fortes ovacions, del principi al final
de l’espectacle.

El diumenge, dia 6 de juliol, Argentona es va convertir en la vila més perica
de Catalunya, amb motiu
de la celebració de la 12a
mongetada blanc–i–blava,
una festa plenament consolidada, que s’ha convertit
en una tradició estiuenca
més.
La cita d’enguany va aplegar més de 400 participants al voltant d’un esmorzar a base de mongetes
del ganxet.
Precisament l’alt volum de
participació va fer que
l’organització decidís canviar d’ubicació: del Centre
Parroquial al poliesportiu
municipal. A més a més de
l’àpat, la jornada va estar
farcida d’activitats, d’entre
les quals destaca el col·
loqui sobre del nou estadi
del club.

Inscripcions club de bàdminton

TASNIM

fruites i verdures
Argentona
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El Bàdminton Club Argentona va obrir el període de
preinscripcions pel curs 2008-09 a principis d’estiu. No
obstant això, encara hi ha temps per inscriure’s als nivells
d’iniciació i avançat, en horaris de dimarts i dijous. Les
places són limitades i els entrenaments començaran el
proper dimarts, dia 16 de setembre. El preu del curs és
de 20 € mensuals. Podeu posar-vos en contacte amb el
Bàdminton Club Argentona a través del web www.badminton.argentonaentitats.cat, de l’adreça de correu electrònic badminton.argentona@telefonica.net, o trucant al
número de telèfon 93 756 03 09.

*
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El Campus del CBA i els
Domènec Lladó es proclama
Catacraks protagonitzen
campió dels UCI Trials World
una matinal a la plaça Nova Youth Games
L’argentoní, de només 9 anys, va aconseguir el títol en un campionat disputat a
Alemanya

El dijous, dia 3 de juliol, el
12è Campus de Bàsquet
del CBA va organitzar una
matinal de partits a la plaça Nova. La jornada va
començar cap a quarts de
dotze del migdia amb la tradicional sessió de fotos del
campus. L’activitat central
va ser el partit que va enfrontar els joves argentonins
amb l’equip dels Catacraks
de la Fundació Maresme.
El campus del CBA va tenir
lloc durant quatre setmanes,
fins el divendres dia 18 de
juliol i hi van participar nens
i nenes d’Argentona però,

també, de poblacions veïnes com ara Vilassar, Cabrera o Dosrius.

El trial amb bicicleta és una
disciplina ciclista espectacular. A diferència d'altres
modalitats esportives, en el
trial la velocitat juga un paper secundari, mentre que
l'estabilitat i el domini de la
bicicleta en situacions extremes són els factors que més
destaquen. En aquest esport
tan dur, està començant a
destacar amb força el jove
argentoní Domènec Lladó,
de 9 anys. Després de guanyar el campionat català i

l’estatal, el passat juliol va
proclamar-se campió dels
UCI Trials Youth Games, disputats a Nortorf, Alemanya.
La victòria de Lladó va ser incontestable, ja que va mantenir el liderat en tot moment
i va treure més de 20 punts
al segon classificat, el germànic Luis Tredup. A més, la
primera posició de l’argentoní, en categoria principiant
(9 a 10 anys), va ser el resultat més notable dels catalans
a la competició.
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Festa Major de
Sant Domingo
2008 i 58ena
Fira del Càntir

14
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El dia gran de Festa Major
va començar, puntualment,
a les set del matí amb la
cercavila Despertar Geganter, a càrrec de la Colla de
Geganters i Grallers d’Argentona. A quarts de deu,
els Domingos del poble
van concentrar-se davant
de l’Ajuntament, acompanyats de les autoritats i els
membres del pubillatge. La
comitiva va enfilar cap a
l’Església de Sant Julià on,
a les deu del matí, es va
celebrar l’Ofici en honor a
Sant Domingo de Guzmán.
La missa, la va presidir
Mn. Alex Marzo. La Coral
Càntir d’Or, sota la direcció de Glòria Suari, va ser
l’encarregada d’interpretar
la Missa Pontiﬁcalis, de L.
Perosi, amb l’acompanyament de Pere González
a l’orgue i d’Eva Miñarro
com a solista.

RePoRtAtGe

En el decurs de la cerimònia, l’Alcalde va pronunciar la renovació del Vot de
Poble fet per Argentona a
mitjan segle XVII, tot recordant l’origen i el significat
d’aquesta tradició. Quant
a les peticions al Sant,
l’Alcalde va recordar el
període de sequera viscut
la primera part de l’any i
va demanar la ciutadania
que no abaixés la guàrdia
en aquest sentit.
En referència a la situació
econòmica que es viu avui
dia, Masó va assegurar
que no comparteix la idea
que els ha tocat governar
en un moment molt dur,
ja que és ara quan cal
treballar. “Quan hi ha
bonança tot funciona sol”,
va afirmar.
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En acabar l’ofici, es van
beneir les aigües a la font
de Sant Domingo i els
càntirs de l’any.
La Festa Major d’enguany
va estar marcada per tres
esdeveniments importants:
el càntir de l’any arribava a la 58ena edició;
els gegants de la Vila,
els senyors de Burriac,
celebraven el 50è
aniversari; i, els Diables
d’Argentona organitzaven
la 10a Repicatronada
a la plaça nova, un
espectacle fascinant de
pólvora i espetecs corprenedors. A més a més,
l’honor d’encendre la traca
va recaure en el Sr. de
Burriac, acompanyat de la
Colla de Grallers i de tot
el públic que presenciava,
bocabadat, l’efemèride.
A part de totes les activitats
tradicionals -com ara els
espectacles infantils, les
cercaviles, l’aixecament
del càntir, la cursa popular (amb més de 300
participants) i la pedalada
popular (amb més de 250
participants), les exhibicions de fang i els
tallers de rakú, la
Garrinada, entre
d’altres- la Festa
Major 2008 ha
volgut recuperar
tradicions genuïnament catalanes. Per això
es va celebrar
el 1r trofeu
de Bitlles
Catalanes i
es va tornar a
representar el
Ball de Gitanes que rememora
el ball que fa segles

16
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exhibien les famílies d’ètnia
gitana quan arribaven al
poble per aquestes dates.
La característica més
important, però, va ser l’alt
volum de participació. La
bona temperatura ambient,
però sobretot la qualitat
dels espectacles i la bona
organització van afavorit
que participants, públic i
mitjans de comunicació es
volquessin en la festa.
Finalment, el càntir de
200 quilos!
Cinc anys després que s’aixequés per última vegada
el càntir de 200 quilos en
el concurs d’Aixecada de
Càntirs, aquesta edició ha
vist com dos concursants
han aconseguit alçar-lo,
fet que demostra l’alt nivell
competitiu. En categoria
masculina, el guanyador
de la prova va ser l’argentoní Domingo Ginestà, que
va emprar 2 minuts i 38
segons a completar l’aixecament. El segon classificat, en una final d’allò més
ajustada, va ser Joan
González amb un
temps de 2 minuts
i 45 segons.

En categoria
femenina, Marga
Bagot va tornar
a proclamar-se
campiona arribant a aixecar
el càntir de
110 quilos.
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Nomenaments al cos
de la Policia Local

La Secretària municipal i l’Alcalde llegeixen l’acta de nomenament de
Pere Anglada

El passat divendres, dia 20
de juny, va tenir lloc l’acte
de signatura del nomenament com a funcionaris de

carrera de tres policies locals d’Argentona, els agents
Joan Josep Cortijo i Santiago, Noel García Álvarez, i

Jordi Rodríguez Bascuñana.
El dia anterior a l’acte de
signatura en les dependències del consistori, els
agents havien assistit a l’acte de cloenda i lliurament
de diplomes del curs de
formació bàsica 2007-08
de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC)
de 510 policies locals de
145 ajuntaments catalans,
presidit pel president de la
Generalitat, José Montilla, i
del conseller d’Interior, Joan
Saura, a Mollet del Vallès.
Igualment, el dia 17 de juliol, Pere Anglada va ser
nomenat oficialment Inspector Cap de la Policia Local
d’Argentona. Accedia a
la titularitat definitiva de la
plaça després d’haver superat l’examen i el període de
pràctiques pertinent.

Casas és nomenat conseller comarcal

El cap de llista i portaveu
del grup municipal PSC a

l’Ajuntament d’Argentona,
Salvador Casas, va ser nomenat conseller comarcal en
el ple del Consell Comarcal
del Maresme del mes de juliol. Casas ocuparà la plaça
que deixa lliure Esteve Terradas, l’exconseller de Presidència de l’Ajuntament de

Mataró. El regidor argentoní
es va mostrar molt il·lusionat
per aquesta nova tasca i va
explicar que, a més a més
de treballar per la comarca,
també procurarà que la Vila
surti beneficiada arran de
la seva presència directa al
Consell Comarcal.

Tanca l’empresa Argentona Projectes
A finals de juny passat, el
govern va decidir tancar
l’empresa municipal Argentona Projectes. La decisió,
la va comunicar el regidor
de Promoció Econòmica,
Miquel Mendoza, al Consell
d’Administració de l’empresa i, hores després, el President de l’empresa i regidor
d’Urbanisme, Xavier Collet,
la traslladava als diferents
grups municipals. El principal argument esgrimit va ser
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que la nova llei de contractes de la Generalitat limita
molt l’acció independent de
l’empresa.
El regidor d’Urbanisme va
qualificar l’acció de coherent
i va recordar que el seu grup
havia reclamat el tancament
d’aquesta empresa quan era
fora del govern. També va
explicar que Argentona Projectes feia deu anys que no
duia a terme cap construcció
i que, tot i haver-ho intentat,

el govern no havia vist la
manera de remuntar la situació de l’empresa. Malgrat
aquesta dissolució, Collet va
assegurar que no s’abandona la intenció de fer habitatge protegit a la Vila.
La majoria de grups de
l’oposició van desaprovar la
decisió del govern i la van
qualificar d’unilateral i política. Des d’ERC, en canvi, es
va circumscriure la decisió
dins del terreny tècnic.

Arriba la
Tardor
Literària

El Centre d’Estudis Argentonins Jaume Clavell organitza, un cop més, la Tardor
Literària que enguany commemora el centenari dels
naixements de Mercè Rodoreda i d’Agustí Bartra.
Les xerrades de la Tardor
Literària tindran lloc els quatre primers dijous d’octubre
-els dies 2, 9, 16 i 23- al
Saló de Pedra, a partir de
les 20 h. Hi participaran,
com és habitual, els millors
especialistes de les obres
proposades com a lectures
d’estiu i oferiran un espai
de debat i de coneixement
dels dos autors. Els títols
de referència són: Crist de
200.000 braços, d’Agustí
Bartra; Autoretrat; La mort i
la primavera; i, Tots els contes, de Mercè Rodoreda.

Mercè Rodoreda i Agustí Bartra

Lligat també a l’any Rodoreda, enguany el Grup de
Fotografia organitzarà el
II Festival Fotogràfic Alfons
Güell, del 18 d’octubre al
16 de novembre, amb imatges estretament relacionades amb l’obra de la reputada autora. Hi participaran
alumnes de totes les escoles
municipals de la Vila i les
imatges es podran contemplar en diferents comerços i
espais neuràlgics del poble.
També al Saló de Pedra, a
partir del 3 de novembre.

*

coses de la vila

L’11 de setembre
a Argentona

Amb motiu de la celebració de la
Diada Nacional de Catalunya,
Argentona viurà una jornada festiva,
carregada d’activitats lúdico-culturals.

El programa comença dimecres, dia 10,
amb la inauguració de l’exposició Passeig pel còmic, a la Casa Gòtica, a les
20 h, amb obres del dibuixant de còmics
Kim Queralt.

Dijous, dia 11, arriba el plat fort:
A les 11.15 h, a la plaça del Molí: Ofrena floral, davant el monument en honor
a Rafael de Casanova. A les 11.45 h, al
Saló de Pedra de l’Ajuntament Vell: Conferència sota el títol Jaume I i el seu regnat: entre noblesa i ciutats, a càrrec del
Dr. Ernest Belenguer i Cebrià, organitzada pel Centre d’Estudis Argentonins Jaume Clavell. A les 13 h, a la plaça Nova:
Sardanes, amb la cobla La Blanes. A
les 19 h, a la plaça Nova: Castells, amb
l’actuació de la colla castellera Capgrossos de Mataró.
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59è Homenatge a la Vellesa
El tercer diumenge de setembre, com ja és tradicional, tindrà lloc la celebració de la Festa de la Vellesa d’Argentona. Enguany s’ha arribat a la 59ena
edició de la festa i tot és a punt perquè el proper dia 21 de setembre, els avis
i àvies de la Vila gaudeixin d’una jornada d’homenatge en exclusiva.
El programa d’actes previst és el següent:
8.30 h
8.45 h
9.00 h
9.45 h
10.30 h 	

Cercavila a càrrec de la Colla de Geganters i Grallers d’Argentona.
Concentració dels avis i àvies assistents, a la plaça de l’Església.
Santa Missa a la parròquia de Sant Julià.
Desfilada de la comitiva des de la plaça de l’Església fins a la plaça Nova.
Desdejuni i acte públic d’homenatge a la Vellesa. L’inici correspondrà als parlaments de les autoritats i convidats, i seguirà amb les actuacions del Dúo Musical Mediterráneo i del grup d’havaneres Serra de
Marina.

Enguany els padrins de la festa seran els esposos Josep Perarnau Carbonell i Ma
Àngels Pericas Colomé.
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 Catalunya
Núm. compte 2013 0850 76 0200178706

Caixa d’Estalvis Laietana
Núm. compte 2042 0050 31 3000086134

Caja Madrid
Núm. compte 2038 8979 65 6000037468

El Patronat Local de la Vellesa agraeix per endavant la col·laboració ciutadana.

3US  HABITACIONES
INVITAN A LA RELAJACIN Y EL
DESCANSO $E TRATO FAMILIAR
EL (OTEL 6ILA D!RGENTONA ES
IDEAL PARA ACOGER REUNIONES
DE EMPRESA Y EVENTOS EN
UN AMBIENTE PENSADO PARA
TRABAJAR CMODAMENTE
DISFRUTANDO DEL ENTORNO

WWWHOTELARGENTONACOM

%L RESTAURANTE OFRECE UNA CARTA DE
PLATOS ELABORADOS CON PRODUCTOS
DE PRIMERA CALIDAD ADAPTÕNDOSE
A CADA TEMPORADA ADEMÕS DE UN
VARIADO MEN¢ A MEDIOD¤A Y POR LA
NOCHE 4ERRAZA EN VERANO ,UNES
ABIERTO

0SO "AR DE 6IVER   !RGENTONA
4EL     &AX    
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Jornada Construiuris

Un moment de la jornada
El passat dia 20 de juny,
l’Hotel Vila d’Argentona va
aplegar una quarantena de
constructors maresmencs en
la I Jornada de Dret de la
Construcció de la Comarca
del Maresme, organitzada
pel bufet argentoní d’advocats Escoda&Codina.
L’objectiu de la convocatòria era aprofundir en els
aspectes legals d’un sector
en clara davallada que
acara una de les pitjors
crisis. D’entre els professionals que van intervenir en
la jornada, destaca la inspectora de Treball i de la
Seguretat Social, Carmen
Toril, que va incidir en la
nova i polèmica llei de subcontractació.

El magistrat del Jutjat Número 1 de Mataró, Jaume González Calvet; l’economista i
administradora concursal,
Maria Lourdes Morán; i el
director d’Escoda&Codina
Advocats, Joan Carles Codina, van completar les
aportacions en àmbits complementaris com el de les
responsabilitats socials del
sector, el de la resolució
dels concursos de creditors,
i el del tractament jurídic
dels impagats, que encara
afecta més les finances dels
contractistes. La clausura de
l’acte va anar a càrrec del
president de l’Associació
per a la Construcció d’Estructures Metàl·liques, Joan
Delriu.

Nova executiva d’UDC
El passat dimecres, dia 25
de juny, l’assembla local
d’Unió Democràtica de Catalunya va elegir els nous
membres del Comitè Executiu Local. La presidència
torna a recaure en Josep

Famades, i la vicepresidència l’ocuparà Joan Balmes.
Francesc Espadero en serà
el Secretari i, finalment,
Miquel Mendoza n’esdevé
membre nat per ser regidor
de l’Ajuntament.

Dóna sang. Regala vida.
El Banc de Sang i Teixits instal·larà una unitat mòbil a
Argentona, per recollir sang:
Dimarts, 9 de setembre. 17 a 21 h. Plaça Nova
Dissabte, 13 de setembre.17 a 21 h. Sala d’Actes Ajuntament
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Argentona pateix greus
problemes de recepció del
senyal de TV
Els problemes de recepció
del senyal de televisió s’han
convertit en un autèntic maldecap pels vilatans des de
principis d’estiu. Com a resposta a l’allau de consultes
rebudes a l’Ajuntament, el
passat dia 2 de juliol, el consistori va emetre un ban en
què reconeixia la mala qualitat del senyal de televisió
dels repetidors del turó de
la Creu d’en Serra, si bé hi
aclaria que no té cap competència ni cap responsabi-

litat sobre el funcionament
de les emissions de televisió,
ja sigui pública o privada,
analògica o digital (TDT). A
més, el ban explica que la
distribució del senyal televisiu correspon a l’empresa
privada Abertis Telecom, el
telèfon d’incidències de la
qual és el 902 50 22 22.
(Podeu descarregar-vos el
ban a la secció Actualitat/
Notícies/Avís als vilatans/
vilatanes del web municipal
www.argentona.cat).

Prevenció 100%
Argentona comença el nou
curs amb ganes de prevenció! Aquest setembre es
continuaran les activitats i
programes de prevenció
de les drogodependències
amb els escolars del municipi. Al CEIP Bernat de
Riudemeia, per tercer curs
consecutiu, es durà a terme
el programa L’aventura de
la vida amb 101 alumnes

de 3r a 6è de Primària. A
l’IES Argentona es farà, per
segon cop, el programa de
prevenció Entre tots adreçat
a 180 alumnes de 1r i 2n
d’ESO i a les seves famílies. A més, el proper 24 de
setembre, està previst realitzar un curs de formació
sobre drogodependències
adreçat a professionals que
treballen amb joves.

Argentona hissa la
bandera del Tibet
L’Ajuntament d’Argentona fa
onejar la bandera del Tibet
a la façana de l’Ajuntament,
com a mostra de solidaritat
amb el poble tibetà, arran de
l’opressió que pateix per part
de les autoritats xineses. La
bandera tibetana va quedar
penjada, juntament amb les
altres banderes oficials, durant
la celebració dels Jocs Olímpics a la Xina, entre els dies 8
i 24 d’agost d’enguany.

El grup municipal Entesa per
Argentona havia presentat
una moció en el ple corporatiu del passat 4 d’abril, que va
aprovar-se per 8 vots a favor,
2 en contra i 5 abstencions,
atès que els altres grups municipals havien donat llibertat de vot als seus membres.
(Podeu consultar l’acta aprovada del ple de referència a
l’adreça http://www.argentona.net/media/1769.pdf).

*

la masia

Can Llauder

la masia

Aquí tenim la clàssica masia de segles passats, abans separada del centre de la
població i que, a mesura que el nucli urbà es va anar engrandint, va convertirse en una casa més dels nostres carrers. Tot i això, mig amagada com està,
encara conserva la seva intimitat.
La masia és del tipus basilical: de tres cossos, amb
finestres gòtiques i portal
dovellat. Malgrat alguna
reforma, conserva aquests
elements del segles XVI que
li donen categoria1. Hem
parlat diverses vegades
d’aquells cognoms argentonins que van marcar i donar prestància a la història
d’Argentona i aquest és el
cas del nom Llauder, beneficiaris de la Parròquia, ciutadans honrats de Barcelona, etc, etc. Qui no recorda
el nom del general Manuel
Llauder? Argentoní de pro,
encara que nat en l’altra
finca, també dels Llauder,
del veïnat del Rengle. Va
ser un heroi de la guerra
del Francès, nomenat marquès, Capità General de
Catalunya, Ministre de la
Guerra i senador vitalici.
Tot i ser tan a prop de la
remor urbana, encara es
respira en els contorns
d’aquesta vella masia la
tranquil·litat i la quietud
com en una illa solitària o
un paisatge pirinenc.

Fent-li veïnatge, una altra
casa en què una petita
placa ens recordava –i dic
recordava perquè ara és
completament il·legible–
que allà hi habitava aquella gran escriptora i primera feminista del segle
XIX, Dolors Montserdà.
No seria estrany que en
aquell lloc de solitud s’inspirés per crear algunes de
les seves novel·les i que

la seva filla, en les hores
romàntiques de joventut,
s’emocionés tot festejant
amb qui seria el seu marit,
Josep Puig i Cadafalch.
Els pobles, els fan la seva
gent i hauria de ser per a
tots nosaltres motiu d’orgull sentir-nos un xic hereus d’aquelles persones,
d’aquells cognoms que han
donat renom al nostre poble. La contemplació de les

velles pedres que van ser
testimonis del temps passat
hauria d’emocionar-nos. A
mi passa una mica quan
contemplo, allà enfilada, la
secular masia de Can Llauder del veïnat del Puig.
1

L. Bonet i Garí. Les Masies del
Maresme

text
lluís s. morgan
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Ara toca WiMax

La revolució digital i el món
de serveis que apareix davant nostre aquest segle XXI
diferencia entre els que poden accedir-hi i saben utilitzar-los i els que no. L’esvoranc digital és tan important
que obre una esquerda entre
els digitalment rics i els digitalment pobres.
L’anàlisi exhaustiva de l‘estructura de la xarxa informàtica municipal mostra uns resultats decebedors: aparells
caríssims que no han funcionat mai, partides injustificades de despesa, etc.

La tecnologia Wi-Fi / WiMax
transmet dades a alta velocitat mitjançant ones de ràdio
sense que afectin els obstacles en un radi de fins a 5
km. És una xarxa urbana per
accés a internet i a un ampli
ventall de serveis públics i privats. Wi-Fi distribueix els cabdals als ordinadors actuals
en radis de 200 m i WiMax
transporta els grans cabdals
de dades en trams de fins a
5 km.
Començarem per substituir
l’enllaç actual entre l’Ajuntament i l’edifici Velcro per una
línia WiMax, obrint accés
Wi-Fi a tots dos edificis sense
necessitat de cable. Obrirem
àrees Wi-Fi reduïdes per poder estudiar-ne el progrés.
També obrirem un segon ca-

nal WiMax cap a institucions
del poble (resta d’edificis municipals, pàrquing municipal,
biblioteques, escoles, institut,
ABS, etc.) amb els quals podrem accedir a Internet, mostrar capacitats amb panells
urbans informatius, implementar telemedecina, i compartir protocols d’actuació en
moltes àrees. Posteriorment,
obrirem un tercer canal per
a empreses, per afavorir la
connectivitat en els polígons
on no arriba bé l’ADSL. Finalment obrirem l’accés amb
criteris socials a tothom. Tècnicament, trigarem prop d’un
any i mig a tenir-ho tot.
Depenem de l’avanç de la
Llei del Mercat de Telecomunicacions, de les entitats
que demanaran actuacions

concretes en la seva àrea, i
de l’oposició que demanarà
crear una comissió de seguiment, per acabar bloquejant
qualsevol projecte i denunciar manca de transparència
(ja ens hi hem acostumat).
Esperem, però, recuperar el
terreny perdut en els darrers
quinze anys per aconseguir
una vila moderna, socialment
sensible i capaç de gaudir
l’era tecnològica que vivim.

contacte

tots@totsperargentona.org
www.totsperargentona.org

Passat l’estiu, tornem-hi!
el temps mort acabat de
passar no hagués existit. En
definitiva, tornarem tots a la
“normalitat política” habitual del nostre poble.
Una vegada acabat el període de vacances, època en
què sembla que tot s’atura
o que, si més no, s’alenteix,
enfocarem la tardor, estació
de l’any en què sembla que
tot ha d’agafar embranzida
i que ens obliga a posar-nos
al dia ràpidament.
A partir d’ara, no només
tornaran a sorgir els vells
contenciosos sinó que, de
ben segur, n’hi haurà de
nous. Tot allò que ha quedat aturat en època estival,
voldrem que es resolgui de
manera immediata, com si
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Precisament la normalitat
política, entesa en el millor
sentit de l’expressió, és el
que a Convergència i Unió
voldríem que haguessin
aportat les vacances. Voldríem que tots els grups municipals de la Vila, tant els
del govern com els de l’oposició, fossin capaços de treballar sobre les bases d’un
tarannà serè i de l’equilibri
de la lògica.
Serenor als grups del govern per incidir, encara
més, en la voluntat de facilitar la participació als

grups de l’oposició i alhora
continuar millorant la transparència de les seves actuacions. Serenor als grups de
l’oposició que els permeti
enfocar les seves crítiques
amb objectivitat, sense prejudicis del passat, utilitzant
la informació per construir
i no només per erosionar
l’adversari.
A Convergència i Unió
estem convençuts que la
unió dels esforços de tots
els grups municipals en la
gestió diària és la via que
ha de fer progressar el nostre poble: les picabaralles
partidistes no fan altra cosa
que aturar-lo.
Canviant d’escenari, d’aquí
pocs dies, celebrarem la

Diada Nacional de Catalunya. Com ja és tradicional,
Convergència i Unió celebrarà l’onze de setembre
amb una cantada d’havaneres a la plaça Nova i amb
una ofrena floral a la plaça
del Molí. El dimecres, dia
10 de setembre, a quarts
de deu de la nit, a la plaça
Nova, hi haurà havaneres
amb coca i cremat per a tothom. En acabar, pels volts
de la mitjanit, qui ho vulgui
podrà acompanyar-nos a
l’ofrena floral al monument
de Rafael de Casanova, a
la plaça del Molí.

contacte

argentona@cdc.cat
www.ciu.cat/argentona
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Una mà no és suficient per aplaudir (refrany tibetà)
disposició del govern davant les responsabilitats.

En aquesta secció, ens
hem referit diverses vegades a la poca iniciativa
del govern de TxA i CiU
a aplicar part del seu programa electoral. Sabem
que tot és impossible, però
sí que podem exigir que
facin quelcom. Argentona s’ho mereix, encara
que ells no puguin o no
vulguin. Recentment, la senyera tibetana ha presidit
l’Ajuntament, com a signe
de recolzament a un poble
oprimit del qual manllevem
el títol d’aquest article, que
resumeix l’actitud i la pre-

L’anterior Cap de Creus coincidia amb l’any del nou consistori. Era una bona ocasió
per fer, els uns, balanç de la
feina feta i oportunitat per
explicar la gestió futura, i per
valorar, els altres, el nou estil
de govern i mesurar el grau
de compliment del programari i les expectatives creades. Que ingenus, nosaltres!
L’oposició optava per fer
balanç aportant, en major
o menor grau, valoracions
i idees constructives, i els
grups de l’equip de govern
optaven per fugir d’estudi.
CiU és limitava a fer una reduïda llista dels “mèrits” com
a socis de govern, intentant

desmarcar-se de la pèssima
gestió conjunta i demostrant
la feblesa d’aquesta aliança. I TxA demostrava, un
cop més, l’aposta pel deliri i la manca de projecte i
d’idees. Cap línia dedicada
al balanç del passat, a la
feina del present o a les il·
lusions del futur. Tot l’article
dedicat a la malvada oposició que sembla que, amb
la seva brillant actuació, els
enlluerna tant que no els
deixa veure el camí. A més,
amb el concepte tan infantil
d’intentar separar l’oposició que els menja de la mà
de la que intenta ser crítica i
aporta altres maneres d’entendre la gestió pública.
No podem obviar darreres
actuacions nefastes com la

pèrdua de la nova escola
(i el circ de la consulta popular), la sentència de Can
Doro (explicaran quant costarà als vilatans regalar la
Velcro?), o el manteniment
de la Sala tancada (i una altra Festa Major sense ella!).
L’Entesa continuarà treballant encara que la gestió del
govern convidi al desànim.
Nosaltres ens apliquem un
altre refrany tibetà: quan arribis al cim, continua pujant.

contacte

Dijous, de 12 h a 13 h
1r pis de l’Ajuntament Vell
2n despatx a la dreta
Tel.: 667 182 992
info@lentesa.cat
www.lentesa.cat

Nou curs, nova oportunitat
cap termini de res, de reduir els serveis a la ciutadania
i, en definitiva, de no acomplir les expectatives que havien generat.
Tornem a començar un nou
curs polític a Argentona i
aquesta vegada sí que va
de debò.
Aquest primer any ha servit
perquè el govern prengués
les mides a la institució, ha
anat bé per aprendre que,
tot i el que havien afirmat
en el passat, l’administració
té uns límits que no es poden saltar, i ha servit també
per amagar-se darrere la
seva condició de novells a
l’hora de fer malament un
pressupost, de no arribar
a temps amb pràcticament

Ara, però, això s’ha acabat. Ara hauran de demostrar la seva vàlua com a
governants; hauran de traduir amb fets allò que han
anat dient que farien; i, per
començar, hauran de fer
un pressupost realista, que
respongui a un programa,
que dibuixi clarament quins
són els objectius que persegueixen, i si aquests són els
que necessita Argentona o
no. No ens cansarem de
dir-ho, i no deixarem de ferho: el govern tindrà sempre
el nostre suport quan sigui
capaç de fer propostes amb

voluntat d’acord -com ha estat quan ho han fet-, i ens
tindrà en contra sempre que
actuï al marge de l’acord
-com ha estat quan ho han
fet, malauradament massa
vegades.

giques diferents a les del
govern. No hem d’oblidar
que aquesta crítica existeix,
precisament perquè la societat argentonina és plural i
diversa, i perquè sap què
vol.

El compromís amb els argentonins i argentonines
el tenim tots: el govern i la
oposició. Els uns per prendre decisions i els altres per
vetllar que s’acompleixin.
No s’hi val que des de el
govern s’utilitzin termes
com “atacar” o “insultar”
per qualificar la crítica que
els fem des de l’oposició.
Aquesta crítica, a més a
més de ser absolutament
necessària, la fem des del
convenciment més rotund
i des de posicions ideolò-

Aquest nou curs que comença, esperem que el govern
no només governi, sinó que
també sigui capaç de facilitar un clima que redueixi les
tensions que ha generat durant aquest primer any llarg
de mandat.

contacte

Tel.: 667 182 993

set - oct 2008

23

*

grups municipals

grups municipals

Reflexions d’un regidor

Fa poc més d’un any vaig
iniciar la meva primera experiència com a regidor, a
l’oposició, de l’Ajuntament.
El sentit de les paraules del
meu primer discurs en un
Ple - “(...) Personalment, em
fa molta il·lusió ser aquí per
desenvolupar una tasca de
servei a les persones i a
Argentona. Un servei basat
en la honestedat, la transparència, la proximitat, el
diàleg i la responsabilitat.
El nostre treball ha de permetre una millor qualitat de
vida de les persones. Des
d’Esquerra treballarem per

defensar l’interès general
dels argentonins i argentonines, especialment el
d’aquells col·lectius i persones més desfavorides i amb
majors necessitats.” – continua vigent, però penso que
no tots els regidors actuen
sota aquests principis.
Hi ha regidors, tant del govern com de l’oposició, que
carreguen motxilles massa
pesades per mantenir actituds positives. Actituds de
confrontació
permanent
que es retroalimenten les
unes amb les altres, que no
es basen ni en la voluntat
d’escoltar, ni en el debat
constructiu; actituds només
comprensibles des d’una
posició de desconfiança
mútua. Estem davant de per-

sones que no volen posar-se
d’acord, o encara més greu,
que no tenen la voluntat de
treballar per mirar si es poden posar d’acord.

La meva visió de la política municipal és una altra.
El govern no pot pretendre
que l’oposició en tingui
prou rebutjant o acceptant
les seves propostes. No
val dir que es vol “una altra manera de fer política”:
s’ha de demostrar. Tampoc
l’oposició no pot pretendre
major participació sense un
posicionament constructiu
amb un horitzó que vagi
més enllà del desgast i del
rèdit polític immediat. Trobo
a faltar veritables espais de
treball conjunt i de participació per a la construcció

de propostes. Falta voluntat
real de treball pel bé dels
vilatans. Ens podem posar
d’acord o no, però la ciutadania no ens hauria de perdonar no ser capaços de
treballar conjuntament per
buscar les millors solucions.
Des d’Esquerra, i jo personalment, treballarem perquè
es desenvolupi aquesta manera de fer. Si creieu que en
algun moment en defugim,
no dubteu a dir-nos-ho.

contacte

Tel.: 667 182 991
moravv@argentona.cat

La feina mal feta no té futur. Els sona?
als plens. La resta és propaganda i voler justificar allò
que des del punt de vista de
la gestió no té cap justificació.
Ara que s’han acabat les
vacances i tornem a la feina, és un bon moment per
preparar el nou curs polític
a la Vila, si bé potser caldrà
recordar algunes coses que
han passat darrerament i
que pel Partit Popular no
deixen de sorprendre.
En primer lloc, l’equip de
govern va muntar un suposada Reunió de Poble que
no va ser res més que una
reunió amb els amics de la
seva plataforma: menys de
50 persones. Les reunions
de poble són mensualment i
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Aquest equip de govern diu
que no hi ha prou calés a
l’Ajuntament, i potser té raó.
Aleshores, és difícil explicar
perquè s’ha gastat més d’un
milió d’euros en dos locals
municipals -dos locals, per
cert, que ja veurem si mai
s’arriben a utilitzar. És difícil “vendre” que es vol fer
habitatge social mitjançant
una cooperativa, mentre
s’ha polit una empresa municipal com Argentona Projectes que ja tenia potestat
per fer actuacions d’aquesta mena. És difícil “vendre”
que es vol tenir el poble in-

format de tot, mentre la ràdio municipal, per primera
vegada, no emet en directe
des dels carrers amb motiu
de la Festa de Sant Domingo. (Per cert, molt maco el
càntir d’enguany. Llàstima
que el programa informatiu
només fos en català. Si la
nostra fira és internacional,
també ha de respectar altres llengües de l’Estat).
¿Qué quiero decir con todo
esto? El equipo de gobierno de TxA y CiU sólo vive
de cara a la galería, con el
objetivo de mantenerse en
el poder ocupando poltrona, colocando a los amigos
(informáticos
preferentemente), y diseñando un futuro que nos traerá muchos
dolores de cabeza. Y si no,

al tiempo. El Partit Popular
ha sido respetuoso desde el
inicio del mandato pero ya
no se nos puede pedir más.
Hemos asumido que incluso
haya quien nos acusa de
colaborar en exceso. Ahora
ha llegado el momento de
hacer oposición y sólo oposición, porqué este equipo
de gobierno no está diciendo la verdad al pueblo. Y
no podemos entrar en ese
juego. Están haciendo mal
su trabajo y ya conocen
aquel eslogan que decía: la
feina mal feta no té futur.

contacte

Dijous, de 18 h a 20 h
Tel.: 667 182 994
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Pels seus actes els coneixereu

d’entendre i, a la vegada,
molt significatiu.

No ens hem cansat de repetir que aquest equip de govern (TxA & CiU) són ignorants quant al funcionament
de l’Administració Pública.
D’això, crec que els vilatans ja se n’estan adonant
àmpliament.
En aquest article volem
demostrar que aquesta
ignorància, a més a més
d’impedir el desenvolupament d’un futur necessari
per a Argentona, perjudica
greument l’economia municipal. Entre d’altres, volem
destacar un exemple fàcil

Ens estem referint a la
compra del soterrani del
carrer Ramon Par, davant
de l’Ajuntament, per poder-hi traslladar les dependències de la Policia Local. En la gestió d’aquesta
compra, l’equip de govern
(TxA & CiU) ignora que
per pagar un local amb
diners públics, s’ha de fer
primer una taxació oficial i s’han de complir uns
requisits legals. Ignora
també l’historial d’intents
de venda d’aquest local a
través de diferents oficines
en què figuraven uns preus
de venda. Ignora que fins
i tot s’havien fet gestions
a través de la comunitat

de propietaris de l’edifici
per fer-hi un aparcament,
oferint un preu màxim de
51.000 €. Ignoren també
l’article 222 de les ordenances municipals –que sí
que s’ha utilitzat en d’altres locals– quan el Registre de la Propietat diu que
el local és semisoterrani.
Així ens trobem per culpa de
la ignorància de TxA & CiU
a la qual fem referència. El
3 d’agost de 2007, a correcuita, el poble d’Argentona
va pagar 721.215,00 €
per la compra d’un soterrani (segons Pla d’Urbanisme
vigent i ordenances municipals) que no val ni la meitat
d’aquest import, i que tampoc no pot acollir les dependències policials.

Davant d’aquests fets, si
l’explicació que es va donar en el programa que va
repartir TxA és que el senyor Alcalde va aconseguir
una rebaixa de vuit milions
de les antigues pessetes,
llavors vostès mateixos podran pensar si a la ignorància s’hi pot afegir cinisme o
què més.

contacte

Tel.: 667 182 990
rosamf@argentona.cat

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: Maria Rosa Martínez i Cristina Maynou. Correcció: Cristina Maynou. Fotografia: Andreu Arregui, Escoda &
Codina, Fàtima Gallemí, Marta López, Maria Rosa Martínez, Mossèn Alex Marzo, Pep Padrós, Isabel Sierra i Cristina
Villa. Comercial: Mercè Arjona. Disseny: Isidro Lara. Maquetació: Carles Gómez. Impressió: Gràfiques Lloreda.
Exemplars: 4.500 bimensuals. Tel.: 93 756 06 24 – A/e: radio@argentona.cat – www.argentonacomunicacio.cat

set - oct 2008

25

*

guia comercial

guia comercial

Horari:
Matins de 9.30 h a 13.00 h
Tardes de 15.30 h a 19.00 h
Dissabtes de 9.00 h a 14.00 h

Tel.
93 797 45 49

C/Badalona, 16 local 2 - 08310 Argentona

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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Estètica dental
Implants

truca’ns

93 797 25 98

Cirurgia maxilofacial
Ortodòncia integral

C/Barcelona, 22

08310 Argentona
ar.dental@hotmail.com
Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres:
Matins de 10.00 h a 12.45 h
Tardes de 17.30 h a 20.00 h
(dilluns tarda tancat)

Presentant
aquest anunci

10%

de
descompte

en tots els
tractaments

Dissabtes i fora d’aquests horaris a convenir

VIDEOCLUB
-videoteca-

Pl. Catalunya, 34
Mataró
93 799 09 50
www.videokrater.com

guia comercial

guia comercial

Calendari fiscal 2008 (3r trimestre)
Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana
3r fraccionament: 01/09/2008
Impost sobre Activitats Econòmiques
Del 04/09/2008 al 04/11/2008

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
Recorda: màxim 1.700 caràcters.

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

Dilluns a divendres
Matí
Tarda

Farmàcia Guillén

(amb recepta)

Farmàcia Sindreu

Taxa per Recollida d’Escombraries
(inclou domiciliàries, comercials i industrials)
No domiciliat: del 04/09/2008 al 04/11/2008

Matí

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

Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Rústica
Del 04/09/2008 al 04/11/2008

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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DEIXALLERIA
D'ARGENTONA
Cada cosa al seu lloc

NOU HORARI

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
QUÈ S'HI POT PORTAR?
x
x
x
x
x
x

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...

L’Ajuntament
L’Alcalde i els regidors
Pep Masó

Alcaldia, administració general, comunicació i governació.

Ferran Armengol

1r tinent d’alcalde, Serveis Personals,
Mobilitat, Esports, Cultura i Patrimoni.

Xavier Collet

2n tinent d’alcalde, Serveis Territorials,
Urbanisme, Obres i Habitatge.

Míriam Agama

3a tinent d’alcalde, Joventut i Festes.

Joaquim Casabella

4t tinent d’alcalde, Manteniment i
Serveis Municipals.

Josep Emili Olivas

5è tinent d’alcalde, Serveis generals,
Recursos Econòmics i Recursos
Humans.

Recollides cada dilluns,
prèvia trucada al

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

De 9.30 a 13.30 h.
Tel.: 93 797 49 00

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

Deixalleria
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.

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

Assumpta Boba

Jutjat de Pau

Enric Ureña

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.

Xarxes i Noves tecnologies, Sostenibilitat i Participació.
Educació, Benestar Social i Sanitat.

Miquel Mendoza

Promoció Econòmica.

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

Bústia del consumidor
Ajuntament d’Argentona
C/ Gran, 61 (SEMPRE)

TAXA PER RECOLLIDA
D’ESCOMBRARIES
(inclou domiciliàries,
comercials i industrials)
Domiciliat fraccionat
2n fraccionament:
03/11/2008

93 797 49 00

Dilluns a divendres:
Matí: de 10 h a 13 h
Tarda: de 16 h a 19 h

Tel.: 93 756 14 48

RECOLLIDA DE
MOBLES VELLS
I ELECTRODOMÈSTICS

ABS Argentona
Joan Fuster, 1
Tel. 93.756.10.92 i
93.756.11.38

Atenció continuada

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

Atenció a domicili
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
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

Telèfons
d’interès
Ajuntament

93 797 49 00

Policia Local

93 797 13 13

Barnabus

93 593 11 12

Taxis

93 799 14 14

Creu Roja Argentona

93 797 16 56

Ambulància

93 757 88 88

Ambulància Creu
Roja Maresme (24 h)

904 100 318

FECSA-ENDESA

900 770 077

Oficina de Correus

93 756 12 17

Aigües d’Argentona

93 797 06 03

Gas Natural

900 760 760

C. I. St. Miquel del
Cros

93 757 51 88

Institut

93 797 46 10

C. P. Cros

93 799 39 51

C. P. B. de Riudemeia

93 797 09 56

C. P. Francesc Burniol

93 797 16 01

CEIP Les Fonts

93 756 17 13

Museu del Càntir

93 797 21 52

Biblioteca

93 797 12 15

Casal de Joves

93 797 49 00

TURISMES I MOTOCICLETES
VEHICLES INDUSTRIALS
CARAVANES I MÒDULS
EMBARCACIONS D’ESBARJO
ASSISTÈNCIA EN VIATGE
LLAR I COMUNITATS
PRODUCTES VIDA
SALUT I TELEASSISTÈNCIA

PIME I OFICINES
COMERÇ
RESPONSABILITAT CIVIL
FONS D’INVERSIÓ
MULTIESTALVI JOVE
HIPOTECA INVERSA
PLANS DE PENSIONS

RAMON VIVÓ I PÉREZ (Agent d’assegurances exclusiu)
Núm. Reg. C046838801368T
HELENA JOSÉ i PRAT (Agent d’assegurances exclusiva)
Núm. Reg. C046838847685H

C/ Gran, 85 - 08310 ARGENTONA - Tel. 93 756 18 46 - Fax 93 797 47 65
Mòbil 664 215 874 - Ramon@catalana-argentona.com

El jutge dicta interlocutòria d’admissió a tràmit
del concurs de creditors voluntari de Martinsa Fadesa
El Jutjat Mercantil número
1 d’A Coruña que tramita
la sol·licitud de Concurs Voluntari de Creditors per part
de la immobiliària Martinsa
Fadesa ha dictat la interlocutòria d’admissió a tràmit
de l’esmentat concurs, per
la qual cosa tots aquells que
siguin creditors de la companyia podran començar a
comunicar els seus crèdits
a aquest jutjat, que s’ha declarat competent per
portar aquest procés.

A més de la societat matriu, sis de les seves filials
també van presentar la sol·licitud de suspensió de
pagaments al mateix jutjat, expedient que en principi serà tractat i examinat separadament, encara
que l’administració concursal podria demanar la
seva acumulació a Madrid.

D’acord amb la interlocutòria, remesa a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), els administradors concursals seran l’advocada Antonia
Magdaleno Carmona i l’entitat bancària Bankinter,
que representaran els creditors. Mentre, el Jutjat
ha demanat a la CNMV que designi un tercer administrador entre el seu personal tècnic “o bé entre
una altra persona de similar qualificació”.

Entretant, la immobiliària ha anunciat que presentarà una proposta anticipada de conveni per pagar els seus creditors, la qual cosa segons la Llei
Concursal podria implicar un quitament de fins i tot
el 50% del seu deute i un termini d’espera per al
pagament de fins cinc anys, encara que el Jutjat
podria autoritzar la superació d’aquests límits.

En tractar-se d’un concurs sol·licitat voluntàriament, Martinsa Fadesa conservarà les facultats
d’administració i disposició del seu patrimoni encara que aquesta gestió haurà de comptar amb
l’autorització o conformitat dels administradors
concursals.
Els creditors disposaran d’un mes de termini
–a comptar des de l’1 de setembre– per posar
en coneixement de l’administració concursal l’existència dels crèdits que els deu la companyia. Els
administradors del concurs tindran així mateix, des
d’aquesta data, un altre mes de termini per redactar el seu informe sobre la situació de MartinsaFadesa.

No obstant això, el concurs de creditors finalment
podria ser tramitat a Madrid, si així ho sol·licita el
Jutjat del Mercantil número 5 on ha recaigut la petició de concurs de tres societats del president de
Martinsa-Fadesa, Fernando Martín, a través de
les quals controla una participació del 44,46% de
la immobiliària.

Martinsa-Fadesa va presentar el passat 15 de juliol
la sol·licitud de concurs voluntari de creditors per
garantir la continuïtat del seu projecte empresarial
i poder sanejar la companyia, que compta amb un
deute de 5.200 milions d’euros i un patrimoni de
10.805 milions d’euros.

