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Oferim assegurances per fer front a robatoris.
Garantim protecció a vivendes, comunitats,
comerços, oficines, pimes, garatges, locals, ...

La tranquilitat
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la vostra propietat
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Assegurances  COMUNITAT I IMMOBLES

La corredoria d'assegurances està inscrita en la Direcció General d' Assegurances
i Fons de Pensions amb clau d'autorització DGPF J91GC.
Disposa d'una assegurança de Responsabilitat Civil i Capacitat Financera i té un
servei d'Atenció al Client i de Defensor del Client (llei 26/2006).
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potenciadors de curiositat 
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                “Baby Boom” 

Centre pilot “BABY EINSTEIN” 
Obert de 07:30 a 20:00. Servei de menjador.  
Mètode d’estimulació precoç. Centre trilingüe.  

Assessorament psicopedagògic. Excel·lents 
 instal·lacions amb 450 m2 de pati i jardí. 

Avinguda Puig i Cadafalch, 15 – ARGENTONA - Tel. 93.797.04.43 –  
www.monmagicargentona.blogspot.com – www.monmagic.net 
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edItoRIAl

La història té un pes especial en el Cap de Creus que teniu 
a les mans. Hem dedicat el reportatge central al 30 aniver-
sari de la constitució dels primers ajuntaments democràtics. 
La vara de l’alcalde d’Argentona –que podeu veure en 
portada– ha estat en mans de sis homes i una dona que, 
conjuntament amb els seus respectius equips, han treballat 
amb la convicció de fer millor el nostre poble. 

El relat del que ha succeït a l’Ajuntament, durant aquests 
trenta anys, ens pot ajudar a valorar, amb perspectiva, les 
dificultats que hem superat i a objectivar els reptes que ens 
esperen. 

Però la història també està present en la nova secció que 
estrena el Cap de Creus gràcies a la col·laboració del 
Centre d’Estudis Argentonins. Porta per nom ‘L’Espitllera 
Històrica’. Una espitllera és aquella obertura rectangular, 
llarga i estreta, feta en un mur perquè hi passi la llum i per 
mirar i disparar des de dins cap a fora. I no és això el que 
ens dóna el coneixement històric? Ens il·lumina el passat i 
ens permet apuntar, amb criteri, cap al futur. Val a dir que 
aquest nou espai apareix en el lloc de La Masia que ens ha 

ofert, amb fidelitat constant, en Lluís Serra. Però no és un 
adéu, sinó una interrupció momentània: la ploma de’n Lluís 
tornarà a ser amb nosaltres ben aviat amb un nou espai. 

Finalment, també us volem destacar l’article de record per 
Josep Maria Carballas que han escrit en Joan Boba, en 
Pep Alsina i la Consol Barcons. Des d’aquestes línies ens 
volem sumar, també, al seu reconeixement. 

Esperem que gaudiu d’aquest Cap de Creus 99... Aviat 
arribarem a la xifra del 100 i esperem celebra-ho tots ple-
gats.  

la història continua
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*opinióoPInIó

El 19 d’abril de 1979 pre-
nien possessió en els ajun-
taments aquells grups muni-
cipals sorgits, la majoria, 
dels moviments populars 
i associatius que havien 
bregat en plena època 
franquista. Era el tret de 
sortida per començar a 
fer realitat les aspiracions 
i somnis acumulats durant 
anys. Era l’hora de donar 
resposta als ciutadans que 
reclamaven una gestió de 
proximitat, que volien que 
l’Ajuntament fos un ens del 
poble i que respongués a 
les seves necessitats.

En Miquel Martí i Pol escri-
via: “Tot està per fer. Tot és 
possible”.

Al cap de 30 anys Argen-
tona ha fet una important 
transformació. Hem passat 
de tenir una sola escola, 
el Bernat Riudemèia, a te-
nir-ne quatre: Les Fonts, 
Francesc Burniol, El Cros 
i l’Aixernador. Les escoles 
bressols no existien i avui 

disposem del Cargol Treu 
Banya al veïnat del Cros i 
del Bosquet a Can Serra de 
Lladó. També han evolucio-
nat els equipaments espor-
tius. Fa trenta anys l’actual 
camp de futbol ni tant sols 
era de propietat municipal 
i avui disposem d’unes bo-
nes instal·lacions amb un 
camp municipal amb gespa 
artificial i dos pavellons po-
liesportius coberts. A més, 
estem a punt d’iniciar les 
obres d’un complex muni-
cipal amb piscines d’estiu, 
piscina coberta i sales de 
gimnàs. Fa trenta anys tam-
poc disposàvem de casal 
municipal de joves, ni de 
serveis socials municipals. 
Moltes zones d’Argentona 
estaven mancades de cla-
vegueram i avui la totalitat 
del centre urbà disposa de 
serveis eficients de clave-
gueram, aigua, llum i gas.

Durant aquests trenta anys, 
mercès a l’abnegació de di-
ferents equips de persones 
que s’han prestat a partici-

par en la direcció dels dife-
rents ajuntaments i, també, 
gràcies a la implicació dels 
ciutadans amb la seva par-
ticipació democràtica, amb 
la seva contribució eco-
nòmica, humana i social, 
tenim una Argentona molt 
millor que la que teníem lla-
vors. Veníem d’uns anys de-
mocràtica i econòmicament 
parlant que no eren bons. 
Els serveis que re bíem els 
ciutadans eren molt pocs 
i deficients. La majoria 
d’associacions ciutadanes 
s’autogestionaven i s’espa-
vilaven econòmicament, to-
talment al marge del poder 
polític establert. Les millors 
Festes Majors eren aquelles 
que sorgien de la iniciativa 
de les entitats, dels veïns 
que, organitzats i treballant 
en comunió, se les finança-
ven amb els seus recursos: 
fent sortejos, carretejant 
taules, aportant la decora-
ció, l’enllumenat i fent-se ells 
mateixos tota la publicitat i 
difusió de les activitats que 
durant l’any duien a terme.

L’Administració d’avui no és 
la mateixa que la d’abans. 
Els ajuntaments han assu-
mit la gestió de molts ser-
veis municipals que durant 
aquest temps han atès les 
problemàtiques ciutadanes 
i és per aquest motiu que 
cal continuar fent l’esforç 
per treballar en mantenir 
el nivell assolit. La ciutada-
nia, voluntàriament, i pro-
bablement de vegades per 
comoditat, ha delegat en 
l’Administració unes com-
petències que no hauria 
d’haver deixat. 

Avui, trenta anys després, 
i reprenent les paraules 
de Miquel Martí i Pol, no 
està tot per fer però hi ha 
molta feina a fer. I, res-
pecte al “Tot és possible”, 
l’evidència no ens ho fa 
fàcil però vull remarcar 
que encara hi ha molt de 
possible amb imaginació, 
amb il·lusió, amb perse-
verança, anant junts amb 
uns objectius clars i en la 
mateixa direcció.

Pep Masó nogueras
alcalde d’argentona

Vols col·laborar 
amb nosaltres?

Envia el teu text o fotografia a  

ràdio argentona o a 

argentonacomunicacio@argentona.cat

recorda: màxim 1.700 caràcters.

30 anys 
d’ajuntaments 
democràtics

Carta de l’Alcalde
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Petita història de la nostra llar 
Santa Anna 
Gràcies a la iniciativa de Càritas Parroquial, al suport va-
luós de les RR. Franciscanes Missioneres i a la col·laboració 
generosa de moltes entitats i particulars, des del 1988 
Argentona gaudeix de la residència La Nostra Llar Santa 
Anna. 
Al principi, tenir més de seixanta-cinc anys, bona salut i un 
estat que permetés valer-se per si mateix, eren les condi-
cions necessàries per poder accedir a una de les vint-i-vuit 
places de la llar – residència. La Nostra Llar anava destina-
da, amb preferència, a l’àmbit vilatà i a aquelles persones 
necessitades d’ajuda social. La tasca assistencial la realit-
zaven quatre religioses, una cuinera i un servei de neteja. 
Això permetia unes quotes a l’abast dels residents. 
Amb el pas del temps, però, les persones ingressades han 
anat minvant les seves facultats, a causa de l’edat o de 
la malaltia. La Nostra Llar, tot adaptant-se a les circum-
stàncies del dia a dia, s’ha legalitzat com a residència 
assistida i, també, com a centre de dia. Per imperatiu 
de les normes vigents de la Generalitat, ha augmentat el 
personal professional (metge, infermeres, treballadora so-
cial, educadora social, fisioterapeuta, psicòleg, terapeuta 
ocupacional) i s’ha millorat i ampliat les instal·lacions fins 
a la construcció d’un nou edifici amb una capacitat total 
de cinquanta-una places. 

Com a conseqüència de tot això, l’aspecte econòmic ha 
sofert una variació substancial. Cal tenir present que La 
Nostra Llar sempre ha funcionat, i així seguirà, sense afany 
de lucre. D’altra banda, s’ha de dir que les ajudes atorga-
des per la Generalitat a les persones residents beneficiàries 
de la llei de dependència, ha permès actualitzar l’import 
de les quotes d’estada. 
Amb motiu de la nova etapa que estrena La Nostra Llar, 
amb el nou edifici i la restauració de l’antic, els membres 
del Patronat volen manifestar l’oferiment d’una residència 
acollidora i assequible a totes aquelles persones que la 
necessitin. Per acabar, el Patronat agraeix l’ajuda, de tota 
mena, rebuda de tothom, al llarg de la història de La Nos-
tra Llar. 

n Patronat de la Fundació Privada La Nostra Llar Santa Anna

Robatori d’un telèfon mòbil
El passat dimarts, dia 10 de març, a les 11.30 h, vaig apar-
car el meu cotxe en la zona de càrrega i descàrrega situada 
just abans de la parada de taxis a la plaça Nova, davant 
de l’estanc.
Sé que vaig fer malament de deixar-lo obert, però durant els 
cinc minuts que vaig ser dintre l’estanc, alguna “persona” 
que en aquells moments voltava per la plaça va aprofitar per 
obrir la porta del cotxe i endur-se’m el telèfon mòbil. 
Vaig confirmar, després de parlar amb la Policia Local d’Ar-
gentona que, tal com recordava quan vaig aparcar, no vaig 

veure a ningú estrany: tothom era gent del poble i, a més a 
més, un dimarts al matí...
Voldria, si llegeix això, recordar a la persona que pugui 
estar utilitzant el meu telèfon que hi tenia emmagatzemades 
un parell o tres de dades, que ja veig que he de donar per 
perdudes però que eren importants. Val a dir que em seria 
molt fàcil de reconèixer l’aparell, atès que té un petit detall 
que em permetria de saber que és el meu. Així doncs, es-
pero tornar-lo a veure!!! Aquest fet em fa pensar també que 
Argentona ja no és el que era...

n Albert Paredes
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la nostra llar santa anna
En el moment en què llegiu aquestes ratlles, tinc la confiança 
que l’ampliació de La Nostra Llar Santa Anna  haurà estat 
inaugurada. Crec que cal enviar una merescuda felicitació 
a tots els que hi han treballat i que actualment hi treballen. 
L’any 1978, un grup reduït de tretze persones, que tingueren 
com a capdavanter l’Esteve Canal i Gual, de qui en nasqué 
la idea, començaren les diligències i els tràmits per crear una 
llar d’avis i àvies al nostre poble.
El projecte era pensat perquè en pogués gaudir la gent gran 
de la nostra vila que en tingués més necessitat, i amb el mí-
nim cost econòmic possible. S’interessaren per diferents ter-
renys i edificis però no arribaven a cap solució satisfactòria. 
Connectaren amb les Reverendes Mares Franciscanes, po-
pularment conegudes com “les monges”,  ja que el col·legi 
de nenes que aquestes tenien havia hagut de tancar, després 
que el govern hagués construït més escoles. Finalment “les 
monges” acabaren donant la conformitat per construir la Llar 
en el lloc que havia estat el col·legi. Les obres començaven el 
3 de novembre de 1986 i La Nostra Llar Santa Anna s’inau-
gurava el 22 de maig de 1988.

Cal felicitar els qui la promogueren i agrair igualment a tots 
els que han continuat treballant en la seva reforma. Les 28 
persones que fins ara feien vida a la Llar passaran a ser 51, 
a partir d’ara. Els que ja estem en una edat avançada, hem 
de sentir-nos especialment orgullosos de tenir la Llar al centre 
del poble, amb tants avantatges i comoditats.
Si cal felicitar aquell grup que va iniciar aquest servei so-
cial, i en particular l’Esteve Canal, que després la va inau-
gurar com a alcalde d’Argentona, també ho hem de fer 
amb en Ramon Valls i Moré, actual president de La Nostra 
Llar Santa Anna, i amb tot el seu equip, que s’ha encar-
regat de fer realitat l’ampliació. Menció a part, i ànima 
vivent del funcionament intern del centre residencial, merei-
xen les Germanes Franciscanes que cuiden els avis i àvies 
amb una delicadesa, afecte i estima que a alguns d’ells, 
els ha fet exclamar: “Aquí hi estem com mai no havíem 
estat”. Vagi doncs la meva consideració i agraïment a les 
germanes superiores sor Mercedes i sor Joana, juntament 
amb tota la Comunitat.
Afectuosament,

n Jaume Arenas i Mauri

Article incomplert al Cap de 
Creus 98
A l’anterior Cap de Creus i, dins del meu reportatge dels 
gegants (2ª. Part), vaig trobar adient recordar una altra efe-
mèride que va tenir lloc també l’agost de 1958 i que va ser 
la remodelació de la Font de Sant Domingo.
Si bé la ressenya dels Gegants, és gairebé exacta al meu es-
crit (malgrat que algunes proporcions dels dibuixos i alguna 
incoherència gramatical no s’ajusten a l’original), en canvi, 
a l’article sobre la font, es va perdre un paràgraf (deu ser 

coses dels follets de la impremta). A continuació, vull tornar-
ho a posar, ja que el trobo a faltar i em sembla que pot ser 
de l’interès d’altres argentonins:

“...Avui, la Font ha quedat tal i com estava fa 50 anys, per 
no dir pitjor, ja que tot el seu voltant es manté erm i imprac-
ticable. Esperem que aviat torni a ser un lloc apreciat per 
tot Argentona. L’any 2008, en va fer 125 anys dels fets de 
Tapapous, passant tots dos aniversaris desapercebuts”.

n Pep Padrós.

Fèlix Bota, l’arxiver
La recerca que duem a terme sobre les festes a Argentona 
ens ha remès diverses vegades a l’Arxiu Històric i Muni-
cipal Jaume Clavell. Aquest centre documental s’ubica a 
la Casa Gòtica, probablement no en les condicions ideals 
que requereix el seu contingut, i durant els darrers sis me-
sos ha estat vetllat i gestionat per en Fèlix Bota. 
Aquest jove documentalista fou contractat a mitja jorna-
da entre el gener i el juny d’enguany a través d’un pla 
d’ocupació, després que l’actual equip de govern decidís 
prescindir de la figura d’arxiver al·legant raons pressu-
postàries. 
Com a usuaris de l’arxiu i preocupats per les qüestions his-
tòriques i patrimonials, volem denunciar el desemparament 
en què actualment es troben els valuosos materials contin-
guts a l’arxiu. De fet, hi ha gent del poble en possessió de 
documents de valor que no gosa dipositar-los per les incer-
tes garanties de conservació i disponibilitat que actualment 
això suposa. Tanmateix, tenim constància que el Centre 

d’Estudis Argentonins vetlla pel tema i està pressionant al 
consistori per a que posi fil a l’agulla.
Però volíem aprofitar aquesta lletra per deixar constància 
de la feina feta per en Fèlix Bota, de Blanes, que ha demos-
trat un gran compromís amb la seva feina i amb Argento-
na, desenvolupant la seva tasca amb cura, responsabilitat i 
dedicació, i atenent amb amabilitat i coneixement de cau-
sa les consultes dels usuaris de l’arxiu. Prova d’això són 
les seves darreres setmanes de feina, finalitzades el 5 de 
juny i de les quals fórem testimonis, durant les quals dedicà 
incomptables hores extres no retribuïdes a enllestir la inte-
gració del fons de l’Aixernador a l’arxiu municipal. 
En un temps de precarietat laboral i vertiginosa mobilitat pro-
fessional, costa trobar gent que estimi la seva feina i la faci 
amb il·lusió i compromís. Un d’aquests rara avis és en Fèlix 
Bota, al qual volem agrair públicament la seva tasca, i per 
la qual cosa instem a l’equip de govern a tenir-lo en compte 
en futures ocasions.

n Jordi Alsina i Iglesias – Martí Marfà i Castán
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l’administració encara 
és massa lenta i poc 
resolutiva
Durant l’exercici 2008, l’Ofi cina del Defensor del Vilatà 
ha gestionat 31 expedients dels quals 16 corresponen a 
queixes, 13 a tràmits de caràcter informatiu i/o d’orien-
tació o assessorament i 2 han estat les actuacions d’ofi ci. 
Un volum d’activitat similar a altres anys i, també, sem-
blant al que tenen altres municipis que compten amb la 
fi gura del Síndic o Defensor de la ciutadania.
A diferència d’altres exercicis on les qüestions urbanísti-
ques acostumaven a protagonitzar una major proporció 
d’expedients, en el 2008 la distribució entre les diferents 
àrees o serveis és molt més equilibrada i no hi ha cap 
àrea especialment destacada. Només les reclamacions 
relatives al servei de subministrament d’aigua potable 
han enregistrat un creixement excepcional.
En el terreny general, la ciutadania ha anat mostrant 
una preocupació creixent per la situació econòmica i les 
conseqüències socials que aquesta provoca. En aquesta, 
com en altres matèries, l’administració no pot ni ha de 
resoldre-ho tot, però cal parar atenció i tenir en compte 
l’actuació de l’administració local en aquestes circums-
tàncies.
Sobre el funcionament de la maquinària administrativa 
municipal es mantenen problemes tradicionals i comuns 
com: la manca d’efectivitat d’algunes informacions mal-
grat la voluntat d’atendre al ciutadà, la difi cultat de la 
ciutadania per entendre el funcionament i procediments 
administratius i el contingut de les resolucions municipals 
entre d’altres. Però, sobretot, el problema que més ma-
lestar causa a la ciutadania és la manca de resolució o 
l’extrema demora en obtenir alguna resposta.
En conclusió, l’administració municipal manté, com sem-
pre, i cal assenyalar-ho, una dinàmica i voluntat de millo-
ra. Però, al mateix temps, també manté un grau encara 
molt limitat d’efectivitat en aquest propòsit. La realitat aca-
ba anant sempre massa per davant del funcionament del 
propi ajuntament. Per tot plegat, cal que els ciutadans 
mantinguem la confi ança i, al mateix temps, l’exigència 
cap a la nostra administració.

lA ColUMnA del deFenSoR

n Quim Mustarós
Defensor del Vilatà/ana d’Argentona

El mes de març la Policia Local d’Argentona va fer balanç 
de les activitats i serveis prestats durant l’any 2008. L’exer-
cici es va tancar amb una xifra propera als vint-i-tres mil ser-
veis distribuïts en demandes ciutadanes, policia de trànsit, 
administrativa, assistencial i de seguretat. Malgrat algunes 
activitats delictives, sorolloses i incíviques, podem dir, un 
any més, que Argentona continua essent una vila segura, 
tranquil·la i cívica. El document palesa un notable increment 
de les activitats en totes i cadascuna de les àrees de gestió. 
Els motius són diversos. En primer lloc, per la millora en 
el procés de recollida i anàlisi de dades. En segon lloc, 
per l’increment de la capacitat horària i tècnica de l’Ofi cina 
d’Atenció al Ciutadà (OAC) que té per objectiu la instrucció 
de diligències per infraccions administratives, il·lícites penals 
i altres denúncies que el ciutadà formuli. I, fi nalment, per la 
millora de la coordinació i treball efectiu amb altres cossos 
de policia mitjançant operatius de prevenció conjunts de 
trànsit, seguretat ciutadana i medi ambient.
Les xifres, per àrees, són les següents: increment d’un 18% 
dels requeriments (trucades telefòniques); reducció d’un 
30% i d’un 50% dels accidents lleus i greus respectiva-
ment; disminució d’un 28% de les denúncies estàtiques 
(especialment de zona blava) i increment del 83% en les 
dinàmiques resultat de prioritzar les tasques preventives 
mitjançant els controls i campanyes programades pel Ser-
vei Català de Trànsit. Les xifres són estables pel que fa als 
serveis de policia administrativa i policia assistencial. En 
l’àrea de policia de seguretat constatem un increment del 
55% en la tasca instructora de l’OAC. Finalment, les xifres 
de fets delictius en el municipi s’han mantingut estables. 
Els objectius operatius per aquest 2009 aniran encami-
nats, d’una banda, a continuar treballant la prevenció en 
les àrees de policia de seguretat i policia de trànsit. S’exi-
girà, amb rigor, el compliment de la normativa viària, es-
pecialment la que fa referència a infraccions dinàmiques i 
estacionaments greus i/o molt greus (estacionar en passos 
de vianants, reservats de minusvàlids, zones de càrrega i 
descàrrega de mercaderies, parades de bus i dobla fi le-
ra). Finalment, en motiu de les obres del carrer Gran, es 
tornarà a reactivar la vigilància dels estacionaments amb 
limitació horària (zona blava).

n Pere Anglada i Canal
Inspector Cap de la Policia Local

Argentona és una vila 
segura, tranquil·la i cívica

l’eSPAI de lA 
P o l I C I A  l o C A l

7abr - jun 2009



*reportatgeRePoRtAtge

El 1979, després del llarg 
període de la dictadura, Ar-
gentona es preparava per 
la celebració dels primers 
comicis en democràcia. S’hi 
presentaven tres formacions: 
la Candidatura d’Argento-
nins Independents (CAI), la 
Candidatura d’Unitat Po-
pular d’Argentona (CUPA) 
i Convergència i Unió. La 

CAI, de caire conservador, 
encapçalada per Esteve 
Canal, aplegava gran part 
de la junta del Centre Par-
roquial. La CUPA, encapça-
lada per Àngel Gómez era 
la candidatura de la gent 
d’esquerres. La CAI, amb 
1.223 vots i sis regidors, 
va guanyar les eleccions. 
En segons lloc va quedar 
la CUPA, amb 1.112 vots i 
5 regidors i, finalment, CiU 
amb 585 vots i, tant sols, 2 
regidors. 

Però el joc d’aliances poste-
rior als comicis va girar el 
resultat: la CUPA donava 
l’alcaldia al candidat de 

CiU, Jordi Suari, i relegava 
la CAI a l’oposició. Com a 
resposta, els sis regidors de 
la CAI van presentar la di-
missió en bloc el mateix dia 
de la constitució del primer 
ajuntament democràtic. El 
resultat: un consistori sense 
quòrum i, per tant, sense ca-
pacitat legal d’aprovar cap 
acord de ple. La situació 
es va allargar gairebé sis 
mesos fins que el Conseller 
de Governació va convocar 
als regidors dimissionaris a 
la Generalitat i els va con-
vèncer perquè tornessin a 
l’Ajuntament i acceptessin 
fer-se càrrec de la regidoria 
de serveis. 

l’hegemonia de Con-
vergència i Unió
Superat aquell primer man-
dat Argentona va iniciar 
un extens cicle polític en el 
que Convergència i Unió 
obtindria l’alcaldia, man-
dat rere mandat, gràcies a 
ser la força més votada. Els 
segons comicis en democrà-
cia, l’any 1983, van portar 
a l’alcaldia a l’advocat Jo-
sep Maria Gallifa. El 1987 
Convergència i Unió tor-
nava a guanyar les elecci-

ons, aquest cop amb Esteve 
Canal al capdavant. La fe-
deració va veure en Canal 
un home de caràcter fort i 
carismàtic, capaç de capi-
talitzar la major part del vot 
conservador de la vila. Va 
ser durant el mandat d’Este-
ve Canal que l’Ajuntament 
es traslladar a l’edifici que 
ocupa avui, es va construir 
la casa de cultura que avui 
ocupa el Museu del Càntir 
i es van iniciar les gestions 
per convertir La Sala en 
equipament municipal. 

El 1991 Convergència va 
tornar a guanyar les elec-
cions però, aquest cop l’es-
tabilitat brillaria per la seva 
absència. De fet, el mandat 
que s’inicià el 1991 va ser 
el més inestable dels que 
s’han viscut fins al moment. 
El consistori va viure fins a 
cinc canvis de govern pels 
quals hi van passar tots els 
grups municipals. Tots ells 
van governar en les dife-
rents regidories existents i 
de nova creació. Agrupació 
d’Argentona, encapçalada 
per Jordi Suari, va endegar 
el primer projecte conjunta-
ment amb el PSC, ERC i IC. 

Aquest any es commemora el 30 aniversari de les primeres eleccions democràtiques als ajunta-
ments, que es van celebrar el 3 d'abril de 1979. Tres dècades en les quals Argentona i les neces-
sitats i demandes dels seus ciutadans han canviat molt. Els encarregats de decidir com fer-hi front 
han estat els argentonins i argentonines que s’han volgut involucrar en la vida política del poble. 

30 anys 
d’ajuntaments 
democràtics
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Però, la poca entesa entre 
aquests quatre grups va pro-
vocar un segon govern for-
mat per Agrupació d’Argen-
tona i CiU. Els convergents, 
amb Joaquim Casabella al 
capdavant, acabarien go-
vernant després que Suari 
presentés una moció de 
confiança. Finalment, i des-
prés de mesos governant en 
minoria, CiU aconseguia 
el suport del PSC. El 1995 
Convergència i Unió, amb 
Joaquim Casabella al cap-
davant, revalidaria la victò-
ria de la federació i gover-
naria quatre anys més.

els governs entesa–PSC i 
el conflicte de Can doro
El 1999, un pacte post-
electoral entre dos partits 
d’esquerres, va acabar 
amb l’hegemonia de CiU a 

la Casa de la Vila. Antoni 
Soy (Entesa) es convertia en 
alcalde després d’un pacte 
amb el PSC que pregonava 
el doble objectiu de moder-
nitzar la gestió municipal i 
establir una nova relació més 
transparent i dialogant entre 
govern i poble. Però aquell 
nou diàleg que perseguia el 
govern topà amb un escull 
anomenat ‘Can Doro’. 

El 14 de febrer de 2002 
l’equip de govern presenta-
va un projecte que afectava 

Can Doro i la Velcro i que 
preveia fer una plaça, un 
centre cívic – casal d’avis, 
nous habitatges i un apar-
cament subterrani. A més, 
situava la Font de Sant Do-
mingo a nivell de carrer. La 
proposta rebia, inicialment, 
el vist-i-plau dels partits que 
en aquell moment estaven a 
l’oposició: CiU i PP. Un any 
més tard, amb l’objectiu 
d’aturar el projecte, naixia 
la Plataforma en Defensa del 
Centre Històric. En aquest 
context, Can Doro es con-
vertí en un dels eixos centrals 
de les eleccions municipals 
del 2003. Els comicis van 
donar la victòria a l’Entesa, 
que novament formà go-
vern amb els socialistes. Per 
a tots dos partits el triomf a 
les urnes els legitimava per 
tirar endavant el projecte. 

Però, al carrer, s’enduriren 
les protestes liderades per 
la Plataforma fins al punt 
d’arribar a l’ocupació de 
la masia de Cal Guardià i 
a organitzar una manifesta-
ció. Finalment, l’11 de març 
de 2005 comencen el tre-
balls d’enderroc de la zona 
de Can Doro. 

MODA BANY
ROBA DE NENS I NENES (TALLES 0-16)
ROBA INTERIOR
ROBA DE LA LLAR
MERCERIA

COL·LECCIÓ 
ESTIU
PROMOCIÓ 
BANY

Plaça Nova, 8 - Argentona

TROBARÀS EL 
QUE BUSQUES

VINE I INFORMA’T  
DE LES GRANS PROMOCIONS 
SETMANALS A LA BOTIGA

9abr - jun 2009



*reportatgeRePoRtAtge

El conflicte de Can Doro 
deixà al govern tocat i, 
lluny de recuperar-se, va 
quedar sobrepassat pel 
descontentament ciutadà 
generat per dos projectes 
més. Per una banda, el 
cost astronòmic que anava 
generant la rehabilitació 
d’un equipament com La 
Sala. I, per l’altra, la re-
dacció del nou Pla Gene-
ral d’Urbanisme. El docu-
ment defensat per Entesa i 
PSC contenia alguns punts 
polèmics que van tornar a 

portar la gent al carrer: la 
desaparició de les cases 
del MOPU, la construcció 
d’habitatges a la zona del 
camp de futbol i la cons-
trucció d’habitatges al 
marge esquerre de la riera 
a tocar de Mataró. 

2007: la irrupció de 
tots per Argentona
La dura oposició que el go-
vern de l’Entesa i PSC ha-
vien tingut tant al consistori 
com al carrer va prendre 
forma en una plataforma 
d’electors de caràcter as-
sembleari que s’anomenà 
Tots per Argentona. En el si 
d’aquesta formació hi con-
fluïren argentonins d’ascen-
dència política molt diversa 
que escolliren a Pep Masó 
com a candidat a l’alcal-

dia. Tots per Argentona va 
aconseguir reunir les cinc-
centes signatures necessà-
ries per poder-se constituir 
en plataforma d’electors i, 
un cop davant les urnes, 
va  arrasar aconseguint sis 
regidors. Després de setma-
nes de negociacions, CiU 
els donava la governabili-
tat entrant al govern. ERC 

també votava la investidura 
del nou alcalde però prefe-
ria quedar-se al marge. 

Dos anys després el govern 
de Tots per Argentona i CiU 
continua treballant no sense 
dificultats. Enmig d’un greu 
context de crisi econòmica té 
plantejats: Can Doro, La Vel-
cro, l’eix comercial, La Sala, 
el PGOUM, El Collell... La 
feina no s’acaba per al con-
junt d’homes i dones que 
treballen pel futur d’Argen-
tona. 

Bibliografia consultada: Fets i 
gent del meu poble: Argentona, 
Jaume Arenas i Mauri / Butlletí 
municipal d’Argentona Cap de 
creus / Núm. 9 de la revista 
Fonts, Centre d’Estudis Argento-
nins / A l’aguait. Full d’informa-
ció de l’època electoral (1983)

1 9 7 9

Jordi Suari 
(CiU)

Formació Regidors

CAI 6 
CUPA 5 
CiU 2 

1 9 8 3

Josep M. Gallifa
(CiU)

Formació Regidors

CiU 6 
CE 3 
CIPA  2 
CDA  2 

1 9 8 7

Esteve Canal 
(CiU)

Formació Regidors

CiU  7 
PSC-PSOE  4 
ICV  1 
AP  1 
 

1 9 9 1 

Jordi Suari 
(AA)
Joaquim 
Casabella 
(CiU)

Formació Regidors

CiU  6 
AA 3 
PSC-PSOE 2 
ERC 1 
ICV 1  

1 9 9 5

Joaquim 
Casabella 
(CiU)
Formació Regidors

CiU 6 
PSC-PSOE  3 
PP  2 
ICV  1 
ERC  1 

1 9 9 9

Antoni Soy 
(L’Entesa)

Formació Regidors

CiU  4 
L’Entesa  4 
PSC-PSOE  3 
PP  2 

2 0 0 3

Antoni Soy
Ester Merino 
(L’Entesa)
Formació Regidors

L’Entesa  6 
CiU  5 
PSC-PMC  3 
PP  1 
EU   1 

2 0 0 7

Pep Masó 
(TxA)

Formació Regidors

TxA  6 
CiU  3 
Entesa  3 
PSC-PMC 2 
ERC-AM  1 
PP  1 
AA  1els governs

mercè,
perfumeria i solarium

Entra guapa i 
surt preciosa!

Tenim SOLARIUM
Bolsos

Bijuteria
Productes de perruqueria

C/Gran, 11
08310 Argentona
Tel. 93 756 16 24

De dimarts a dissabte
9.30 a 13.30

17.00 a 20.30

Dilluns
9.30 a 13.30
tarda tancat

Kipling
Benetton
Sisley

Superga
Tommy Hilfiger
...

H
O

R
A

R
I
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NovaibèricsNovaibèrics
Restaurant Guijuelo

Pl. Nova 2   –   08310 Argentona

Esmorzars amb bolleria 
Entrepans
Menús per a grups
Sopars
Pica-pica
Vermuts

Horari: 
De dilluns a dijous de 8 a 14 h i de 19.30 a 00 h
Divendres i dissabte 8 a 15 h i de 19.30 a 00 h
Diumenges de 12 a 15 h i de 19.30 a 00 h

Reserves al 93 756 18 46

PREUS PER 
A TOTES LES 
BUTXAQUES

Es permet fumar
Sistema d’extracció 

de fums

SI VENS 
A TASTAR ELS 

NOSTRES PLATS I 
PRESENTES AQUEST 

ANUNCI T'OBSEQUIEM 
AMB UNA COPA 

DE CAVA!
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El passat 6 de maig moria 
Josep M. Carballas i Formi-
ga. Argentoní d’adopció, 
home de carrer i amic dels 
seus amics. Com diu el seu 
segon cognom, podríem dir 
que ha estat gràcies a la 
seva feina de formigueta el 
que ha permès que durant 
una colla d’anys Argentona 
hagi gaudit d’una televisió 
local que, amb els mínims 
mitjans, però amb una gran 
tossuderia i voluntat, ha por-
tat a totes les llars molts esde-
veniments socials i culturals 
d’una vila viva.
Josep M. Carballas, nascut 
a Mataró el 6 d’octubre de 
1948, va començar la seva 
tasca en els mitjans audio-
visuals al Centre Parroquial 
d’Argentona on es va treure 
el títol de maquinista de cine-
ma el 1984. Tot i així, feia 
anys que desenvolupava 
aquestat tasca, des que ha-
via pres el relleu, el 1979, 
a Josep Bot, al costat de l’Al-
bert Travessa, en Pep Alsina, 
en Quicu Hernández, en 
Joan Capdevila i precedits 
tots ells i ensenyats pels mes-

tres Francisco Botey, Jaume 
Reniu i Joaquim Plandolid.
Després va anar a treballar 
al Foment Mataroní, de la 
mà d’en Salvador Casas, fi ns 
al seu tancament el 2001. 
Va ser aleshores que es de-
dicà plenament a la televisió 
tot i que feia temps que hi 
dedicava esforços amb la 
col·laboració de voluntaris 
com la Consol Barcons. Així 
recorda ella aquells inicis: 
“Què es pot dir d’en Josep 
Ma. Carballas si no que era 
un treballador per la causa. 
Era voluntariós i no donava 

importància a crítiques i co-
mentaris. Va ser ell i només 
ell qui va tirar endavant la te-
levisió local amb la seva tos-
suderia. Un dels actes que 
més recordo, del temps en 
què jo vaig compartir i aju-
dar en la tasca, va ser el de-
bat polític que es va preparar 
per unes eleccions. Un acte 
que es va emetre en directe 
des del Centre Parroquial. 
Recordo amb simpatia quan 
ell treballava i jo recorria el 
poble buscant informació de 
tota mena: política, d’esbar-
jo, esportiva... Tothom era 

sempre a punt per sortir a 
la foto. Recordo un cap de 
setmana d’aquells que tenia 
ben ple: festa a l’escola, fes-
ta del Club Ciclista El Càntir, 
comiat de Mn. Joan Torrent 
com a rector de la parrò-
quia... L’un al restaurant Els 
4 Rellotges, l’altre a Llavane-
res, de punta a punta. Grà-
cies també a la col·laboració 
com a xofer del meu marit, 
en Ramon Rovira, entre tots 
ho fèiem tot. Això sí, un cop 
el Josep Maria es posava a 
muntar el reportatge, si a ell 
no l’hi agradava un tros, el 
treia i llavors, si els comenta-
ris eren de crítica perquè no 
ho havia posat, la setmana 
següent el reportatge sortia 
complet. Ell feia aquesta 
refl exió: “Tothom ho critica 
però tampoc ho devem fer 
tan malament perquè tothom 
ho veu, una setmana darrere 
l’altra”. Serveixin aquestes 
paraules també per agrair a 
tota la gent i col·laboradors 
que varen ajudar-lo al llarg 
dels anys. Que també han 
estat molts.
I després, seguint els seus 
passos i les col·laboracions 
amb el Centre Parroquial, 
qui millor per fer-nos un es-
bós d’en Josep Ma. que una 
de les persones que més l’ha 
conegut, en Pep Alsina: “En 

Mor Josep Maria Carballas, 
un bonàs i gran tossut

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

Demani el seu pressupost sense compromís:
E-mail: portesiautomatismesargentona@gmail.com | Mòbil: 690 209 327  | Fax: 93 756 18 54

PORTES I AUTOMATISMES ARGENTONA
Basculants
Correderes
Ballestes
Seccionals
Batents
Peatonals
Enrollables
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Josep M. Carballas va ser 
una de les moltes persones 
que en un període de la seva 
vida es va entregar a treba-
llar per al Centre de manera 
generosa i altruista. Discjò-
quei   en els últims temps del 
‘Niu dels Mussols’, aquesta 
afecció el va portar a ad-
quirir un equip de música 
amb el que es va dedicar a 
amenitzar tot tipus de festes 
en veïnats, carrers i revetlles 
del poble, així com en ac-
tes públics. Evidentment el 
Centre va gaudir d’aquest 
material al llarg del temps. 
Col·laborador amb la par-
ròquia en actes com el Diu-
menge de Rams, sempre al 
costat d’en Joan Padrós. I 
no oblidem els Pastorets del 
Centre, amb ell com a aju-
dant en la part elèctrica i en 
els efectes especials, amb 
totes les anècdotes inimagi-
nables com haver quedat a 
les fosques just en el quadre 
de la cegueta o, més tard, 
les filmacions i la transmis-
sió de les llars argentoni-
nes. Incansable del Centre 
en totes les seves vessants. 
El recordo amb el seu Ci-
troën, sempre preparat per 
a tot, amb els altaveus do-
nant voltes pel poble anun-
ciant qualsevol activitat. I 
una imatge inesborrable: la 

del seu cotxe portant, per 
primer cop a Argentona, el 
dels Reis d’Orient”.
A partir del 2001 en Josep 
Maria va tirar endavant, 
amb empenta, el projecte 
de Televisió Argentona. Els 
anys més intensos van ser els 
últims, abans de la seva ma-
laltia, amb entrevistes setma-
nals a líders polítics, so cials i 
representants d’entitats. Amb 
informacions, sempre de pri-
mera mà, d’actes i esdeveni-
ments. En definitiva, el dia a 
dia de la vida d’un poble, 
viu com pocs, del que en Jo-
sep Maria Carballas ha es-
tat, amb la seva constància, 
protagonista indiscutible en-
cara que darrere la càmera. 
Ara ens cal vetllar perquè no 
es perdi l’extensíssim arxiu 
filmat, un llegat fruit del seu 
esforç personal. 
Enhorabona, Josep Maria! 
Descansa en pau.

text
pep alsina, consol barcons 
i joan boba

El grup de l’Optativa de Tea-
tre de l’IES Argentona ha 
preparat per aquest any una 
experiència singular i inno-
vadora. El títol del projecte 
és “La teva brigada” i es 
basa en unes intervencions 
urbanes tots els divendres 
del mes de maig. En aques-
tes intervencions els alumnes 
de teatre formen una bri-
gada especial de servei a 
la gent gran que en aquell 
moment realitza les compres 
a les parades o simplement 
passegen per la Plaça Nova 
de la Vila. Els serveis que 
presten van des d’ajudar a 
portar el cistell de la compra 
fins a casa seva, ajudar-los 
a creuar el carrer, regalar 
flors i poemes o donar con-
versa a la gent més gran. 
Un dels objectius d’aquesta 
proposta és fomentar la re-
lació i la comunicació entre 
aquests sectors socials amb 
realitats tan diferents però 
que sovint convergeixen en 
unes mateixes necessitats. 
D’aquesta manera els més 
joves, mitjançant aquest ser-

vei,  descobreixen què és el 
que més els amoïna i com 
són les seves vides. 
Des de principis de curs els 
alumnes han rebut formació 
en expressió oral, expressió 
corporal i improvisació. Tot 
el treball de base que es rea-
litza en aquesta matèria fa 
del teatre una eina pedagò-
gica de gran magnitud.
Aquesta experiència forma 
part de les activitats d’Apre-
nentatge servei que des de 
fa temps ve realitzant l’IES 
Argentona. L’Aprenentatge 
servei és un mètode en el 
qual els estudiants aprenen 
i es desenvolupen a través 
de la participació activa en 
un servei organitzat i que es 
guia per les necessitats de la 
comunitat.   
En la realització d’aquest 
projecte hi han participat les 
Regidories de Joventut, Edu-
cació, Promoció Econòmica 
i la Unió de Botiguers. 

el carrer, 
un espai 
educatiu

C/Barcelona cantonada C/Abat Escarré – Argentona

Fruites i 
verdures
TASNIM
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AgBAR i Aigües d’Argentona 
negocien el subministrament 
d’aigua a Sant Jaume de traià
Finalment Aigües de Bar-
celona (AGBAR) no ha fet 
efectiva l’amenaça de dei-
xar sense aigua Sant Jaume 
de Traià i La Pujada a finals 
del mes de juny. No obstant, 
tant sols es tracta d’un apla-
çament ja que AGBAR man-
té la seva intenció de tancar 
l’aqüeducte de Dosrius que 
és el que abasteix aquesta 
zona. Aigües d’Argentona 
haurà de fer-se càrrec, en 
un futur, del subministrament 
d’aigua. Per aquest motiu, 
s’ha obert una etapa de ne-
gociació entre l’empresa mu-
nicipal i la barcelonina per 
determinar com es fa el can-
vi d’empresa subministrado-
ra i quina d’elles assumeix 
el cost de construcció de 
la nova canonada. Mentre 
tant, els veïns afectats, espe-
ren un acord definitiu que els 
alliberi de la preocupació de 
l’abastament d’aigua.
La intenció de tancar l’antic 
aqüeducte de Dosrius es va 
conèixer a principis d’any 
quan la mateixa companyia 

ho va comunicar als veïns 
de Sant Jaume de Traià i la 
Pujada. AGBAR al·legava 
que la infraestructura havia 
quedat obsoleta i, a més, 
havia patit nombroses fuites 
provocades per l’envelliment 
de les seves parets. Però la 
decisió suposava deixar sen-
se aigua als veïns i pagesos 
del marge esquerre de la 
riera (Can Mercader, Can 
Marfà de Dalt, Can Marfà 
de Baix, Can Segalés i Can 
Volart) i aquests es defen-
saven al·legant l’acord de 
servitud de pas, que l’em-
presa havia signat amb ells, 
segons el qual els serviria 
aigua, de per vida i gratuïta-
ment, a canvi de permetre el 
pas de l’aqüeducte per sota 
les seves terres. Alertat de la 
situació pels mateixos veïns, 
l’ajuntament va intervenir 
per garantir-los l’abastament 
d’aigua, tal i com l’obliga la 
llei. 
La situació que es viu avui es 
remunta gairebé cent anys 
enrere quan es va construir 

l’aqüeducte de Dosrius per 
abastir la ciutat de Mataró. 
La infraestructura, que bai-
xa pel costat esquerre de la 
riera, recollia aigua d’una 
mina subterrània de la Riera 
d’Argentona, la Mina Maria, 
i la portava fins la capital de 
la comarca. Anys més tard, 
s’hi va adjuntar una deriva-
ció que, passant per sota el 
barri de Madà, transportava 
part d’aquesta aigua fins a 
Barcelona. De fet, consta un 
escrit de l’historiador Carre-
res Candi d’on es dedueix 
que l’aigua de Dosrius era la 
que abastia la mateixa Font 
de Canaletes. El pas dels 
anys va fer que Mataró pres-
cindís de l’aigua que li arri-
bava per aquesta conducció 
i que el subministrament cap 
a Barcelona s’anés escur-
çant cada cop més. Actual-
ment només dóna servei fins 
a Cabrera de Mar i l’aigua 
que transporta només és de 
la Mina Maria en un 20%. 
L’altre 80% arriba de la inter-
connexió Ter - Llobregat.

el 30 de juny 
s’apaga 
la televisió 
analògica a 
Argentona

El dimarts, 30 de juny, Ar-
gentona deixarà de veure 
la televisió a través del se-
nyal analògic, per rebre 
exclusivament el senyal 
digital. Per poder rebre 
aquest senyal és necessari 
adaptar l’antena i el televi-
sor. Els darrers mesos el Mi-
nisteri d’Indústria, Turisme 
i Consum, ha dut a terme 
una campanya informativa 
itinerant, sobre la TDT, que 
es va aturar el 15 de maig 
a la Plaça Nova. El telèfon 
per a consultes, dubtes i in-
formació és el 901 20 10  
04. També es pot visitar 
www.televisiondigital.es. 

HAS DE REDUIR PES?  ESTÀS ESTRESSAT?
VOLS MILLORAR LA TEVA FORMA FÍSICA?
VOLS AUGMENTAR LA TEVA SALUT?

No t’ho pensis més i vine al nostre gimnàs, et deixem que provis un dia de FRANC!!
Estem al passatge de les Escoles 2-4 al costat de les Escoles Bernat de Riudemeia. Tel. 93 797 46 23

Gimnàstica per a totes les edats• 
Ciclisme Indoor• 
Steps• 
Cardio Forma´t• 
C.T.C.• 
Forma’t pump• 
Pilates• 
G.A.C.• 
Cardiovasculars• 
Taekwondo per menuts i adults• 

Musculació i tonificació amb maquinària • 
d’última generació
Programes d’entrenament personalitzats• 
Massatges• 
Solàrium• 
Ioga• 
Aeròbic infantil• 
Futbol Sala (organitzem partits  • 
setmanals)
Etc.• 

Al gimnàs Forma’t,
sabem com fer-ho!!

Novetat: Tenim un SECRET... un 
sistema innovador, entrenaments 

personals per a qualsevol 
objectiu i qualsevol edat.

Resultats garantits.
Centre Esportiu Forma’t

sempre al teu servei

Fisioteràpia• 
Acupuntura• 
Osteopatia• 
Dietètica i nutrició• 
Programes crema calories• 
Depilacions làser• 

I si vols una mica de relax, també disposem de saunes i spa!
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el mercat i els botiguers es 
traslladen a la Plaça nova

Canvis en el trajecte del 
servei d’autobús

Les obres del carrer Gran 
han comportat el trasllat del 
mercat setmanal a la Plaça 
Nova. La Unió de Botiguers 
s’ha afegit a la iniciativa i 
cada matí de divendres, des 
del passat 17 d’abril, una 

vintena de parades omple 
la plaça acostant als con-
sumidors una amplia oferta 
de productes. L’èxit de la 
iniciativa ha fet que els bo-
tiguers es plantegin allargar 
la venta tot el dia. 

El servei d’autobús que con-
necta Argentona i Òrrius 
amb l’hospital de Mataró 
va posar en marxa, el 14 
de maig, uns quants canvis 
amb l’objectiu de millorar 
l’oferta actual. El nou siste-
ma reordena i completa les 
expedicions que van entrar 
en funcionament l’1 d’octu-
bre del 2008 per adaptar 
els recorreguts a la deman-
da. L’estructura de la línia 
manté les catorze expedici-
ons d’anada i tornada. Es 
fan 7 expedicions diàries i 
en cada sentit que uneixen 
l’hospital de Mataró, el veï-
nat de Madà, el centre d’Ar-
gentona i la urbanització 

de Les Ginesteres, i 6 expe-
dicions més en les que, en 
comptes de passar per Les 
Ginesteres, el bus es desvia 
per Can Cabot, Can Raimí i, 
finalment, Òrrius. Amb l’en-
trada d’Òrrius a la línia de 
bus, el cost del servei s’ha 
reduït per l’Ajuntament d’Ar-
gentona. Amb l’objectiu de 
donar a conèixer les noves 
rutes, diverses autoritats, en-
tre elles l’alcalde d’Argento-
na, Pep Masó, i el d’Òrrius, 
Cèsar Díaz, van fer un recor-
regut de prova. Els canvis no 
han afectat el sistema tarifari 
del servei, que continua in-
tegrat a l’Autoritat del Trans-
port Metropolità. Ràdio Argentona estrena 

‘Parlem amb l’alcalde’ 
el CeA canvia de president 
i estrena pàgina web

El 29 de maig Ràdio Argen-
tona (104.6 fm) va estrenar 
un espai mensual que ofe-
reix línia directe amb l’alcal-
de de la vila, Pep Masó. L’es-
pai té mitja hora de durada 
(10.30), s’emet en directe 
cada últim divendres de mes 
i es basa en la participació 
dels oients de l’emissora. 
Per participar-hi només cal 
trucar al telèfon de directe 
de la ràdio (93 797 15 50) 

o enviar un correu electrònic 
a l’adreça radio@argento-
na.cat. L’espai és obert a 
qualsevol tema que vulguin 
tractar els oients. El progra-
ma es pot tornar a escoltar a 
través de la secció de ‘Ràdio 
a la Carta’ del web www.ar-
gentonacomunicacio.cat.
La proposta de creació del 
programa va ser consen-
suada i aprovada pel Con-
sell de Mitjans. 

La darrera assemblea del 
Centre d’Estudis Argentonins 
va suposar un canvi de pre-
sidència a l’entitat. Llorenç 
Soldevila va deixar el càrrec 
en favor de l’historiador En-
ric Subiñà. A banda, també 
es va aprovar la creació de 
dues noves figures: el soci 

d’honor i el soci de mèrit. 
L’entitat també és notícia 
per la posada en marxa de 
la seva nova pàgina web: 
www.cea.cat. Aquest espai 
permet, entre d’altres coses, 
conèixer les notícies de l’en-
titat i accedir a l’hemeroteca 
de la revista Fonts.

Estem al camí del Mig, direcció Carrefour de Cabrera de Mar

Venda d’oliveres i arbres fruiters

615.99.32.57
osujar@yahoo.es
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Convergència i Unió 
guanya les europees a 
Argentona

Jordi garcia Flamerich, 
nou jutge de pau

El ple del 3 d’abril va apro-
var per unanimitat nomenar 
com a nou jutge de pau 
d’Argentona a Jordi Garcia 
Flamerich. El nou jutge arri-
ba al càrrec després que 
aquest quedés vacant amb 

la mort, el passat gener, de 
la jutgessa de pau Empar 
Bergón. Per Jordi Garcia la 
seva tasca demana: “hones-
tedat, consciència de la res-
ponsabilitat i neutralitat en 
tot moment”. Jordi Garcia 
ha explicat al Cap de Creus 
que va seguir, durant anys, 
la tasca de Jaume Arenas 
com a jutge de pau. Garcia 
explica que li va atraure la 
seva manera d’actuar i, al 
mateix temps, li va desper-
tar l’interès per arribar a 
desenvolupar aquesta tasca 
algun dia. 

Vadó Mora (eRC) renuncia 
a l’acta de regidor
El cap de llista i portaveu 
d’ERC, Vadó Mora, va renun-
ciar a l’acta de regidor en el 
ple de juny per motius profes-
sionals. El relleu de Mora el 
prendrà, en el ple de juliol, 
qui va ser el número 12 de 
la llista dels republicans: Ma-
nel Pérez. Per la seva banda, 
Vadó Mora seguirà vinculat 
a Esquerra i optarà a presi-
dir la secció local.  

CiU AltresICV EUiAERCPPPSC

25,10%

32,96%
17,36%

14,72%

6,76%
2,63%

32,26%

25,34%

16,97%

10,08%

6,76%
5,22%

2004

2009

32,26%

25,34%

16,97%

10,08%

6,76%

2009

CiU (1.095 vots) ha recupe-
rat, a Argentona, la posició 
que va perdre fa cinc anys 
a les eleccions europees. El 
PSC (860 vots) és el partit 
que en surt pitjor parat, ex-
perimenta una davallada de 
set punts respecte les elecci-
ons del 2004. Per la seva 
banda, ERC (342) és l’altre 
partit que augmenta en vots 

tot i que no aconsegueix mi-
llorar la quarta posició de la 
taula. PP (576 vots), en terce-
ra posició, i ICV-EUíA (223 
vots), com a cinquena força, 
gairebé no varien els seus 
resultats. A banda de la clas-
sifi cació dels partits, el més 
destacat dels comicis ha es-
tat la baixa participació que 
ha caigut fi ns al 38,44 %. 

Eleccions 
2009

Eleccions 
2004

CiU 1.095
(32,26%) 

817
(25,10%)

PSC 860
(25,34%)

1.073
(32,96%)

PP 576 
(16,97%)

565 
(17,36%)

ERC
342 

(10,08%)
479 

(14,72%)

ICV EUiA
223 

(6,57%)
220 

(6,76%)

Altres
176 

(5,22%)
86 

(2,63%)

VOTANTS
3.413 

(38,44%)
3.263 

(39,18%)

ABSTENCIÓ
5.465 

(61,56%)
5.065 

(60,82%)

Publica el teu llibre
100 exemplars

Format: 14 per 21 cm
70 pàgines: 480 euros

100 pàgines: 540 euros
150 pàgines: 660 euros

100 exemplars100 exemplars
Format: 14 per 21 cm
70 pàgines: 480 euros

100 pàgines: 540 euros
150 pàgines: 660 euros

...ara pots 
fer-ho

...ara pots ...ara pots 
fer-hofer-ho

www.grafein.org
93 419 00 61

info@grafein.org

www.grafein.org
93 419 00 61

info@grafein.org
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enric Subiñà guanya el 
Premi Burriac amb un 
treball sobre els remences 

el Carrer gran protagonitza 
la Reunió de Poble
Una cinquantena de vilatans van assistir a la reunió de po-
ble que es va celebrar el 19 d’abril. Els assistents van pre-
guntar al govern tot tipus de qüestions relacionades amb 
la vila. Les obres del Carrer Gran i el pressupost municipal 
van ser els grans protagonistes de la trobada.  

L’historiador argentoní En-
ric Subiñà és el guanyador 
del Premi Burriac 2008 pel 
treball Terra de remences. 
Argentona al segle XV, una 
radiografia del municipi en 
aquella època. L’historiador, 
que ja havia guanyat el Pre-
mi Burriac fa set anys amb 
el llibre Argentona, de la sa-
grera a la vila (1295-1900), 
tracta en aquest nou treball 
aspectes de l’Argentona del 

segle XV com la terra, els 
masos, el règim senyorial, 
l’economia i la població. 
L’obra també inclou una re-
copilació de part de la do-
cumentació utilitzada per 
l’autor. De fet, per fer aquest 
treball d’investigació, Enric 
Subiñà ha consultat molts 
documents de famílies i 
masies d’Argentona, però 
també d’arxius públics com 
l’Arxiu Municipal d’Argen-
tona, l’Arxiu de Protocols 
de Barcelona, la Biblioteca 
de Catalunya o l’Arxiu de 
la Corona d’Aragó. Al final 
del treball, hi ha una relació 
dels argentonins que cons-
ten documentats en el segle 
XV a la vila. 
El consistori publicarà aquest 
treball l’any 2010. 

la Fira del Càntir i la Festa 
Major se celebraran per 
separat
La Fira del Càntir i la Festa 
Major aniran, per primer 
cop a la història, per sepa-
rat. Aquesta és la decisió 
que ha pres el Patronat del 
Museu del Càntir vist que, 
enguany, Sant Domènec cau 
en dimarts. El director del 
Museu del Càntir, Oriol Cal-
vo, explica que la mostra es 
farà el cap de setmana del 
7, 8 i 9 d’agost perquè en 
les últimes edicions l’afluèn-
cia de visitants dels dies 
feiners no ha compensat el 
cost humà i econòmic.
Per altra banda, la Fira 
d’enguany tindrà moltes no-
vetats. Les obres del carrer 
Gran obligaran a variar-ne 
la ubicació situant les para-
des una mica més avall, just 
al lloc que deixarà lliure la 
fira d’artesania que es farà 
durant la Festa Major. Es 
mantenen, pel dia de Sant 
Domènec, la processó de 
les aigües i la benedicció 
dels càntirs de l’any. Pel que 
fa al concurs d’aixecament 
de càntirs, és possible que 
torni a la Plaça Nova, bus-
cant una zona ombrívola, 

per tal de no afegir el sol 
d’agost a la duresa de la 
proba. Tal i com ha recone-
gut Oriol Calvo: “Aquesta 
serà una Fira experimental, 
amb molts canvis que caldrà 
seguir per determinar quins 
consolidem l’any vinent i 
quins cal replantejar-se”.

El cartell guanyador d’enguany 
és ‘Bestiari de Festes’ de Xavier 
Rosales.

izzeriaeperoniPP
C/ Barcelona, 5
Tel. 93 797 28 36
08310 Argentona
pepe.ronipizzeria@gmail.com

Horari:
8.30h a 15h
18.30h a 23h 
de dilluns a diumenge

Pizzes
Entrepans

Productes argentins
Esmorzars
Aperitius

Dinars
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Bon paper dels Crazy Jumpers 
al campionat de Catalunya

Per primer cop a la 
història el El FC Argen-
tona jugara a Primera 
Territorial. Els homes 
de David Romero han 
aconseguit l’ascens 
per segona temporada 
consecutiva. La regula-
ritat i la concentració 
els han permès quedar 
com a millor segon de 
totes les classifi caci-

ons, una posició que 
els ha donat l’ascens 
directe de categoria. 
Després de les cele-
bracions el club haurà 
de treballar per trobar 
nou tècnic ja que, tot i 
els resultats, David Ro-
mero s’ha mostrat ferm 
en la seva decisió, 
anunciada fa temps, 
de deixar l’equip en 

acabar la temporada 
independentment del 
resultat. 
En bàsquet els resultats 
dels argentonins tam-
bé han estat immillo-
rables. Els dos primers 
equips del CBA han 
aconseguit l’ascens. 
La plantilla del sènior 
A formada per Aniol, 
Oriol, Xevi, Gerard, 

Jordi , Carles, Ferran, 
Pol, Edu, Rubén, Edu, 
Pol, Enric i dirigida pel 
tècnic Oriol Valls, ju-
garà Copa Catalunya 
la propera temporada. 
El sènior B també ha 
accedit a una catego-
ria més competitiva, 
la propera temporada 
jugarà a Segona Cata-
lana. 

Dotze competidors del 
club de Taekwondo Crazy 
Jumpers van participar, el 
diumenge 17 de Maig, al 
campionat de Catalunya 
infantil de Taekwondo en la 
modalitat de tècnic i pumse, 
classifi catori per al campio-
nat d’Espanya, celebrat a 
Barcelona. 

El resultat va ser: medalla 
d’or per Wilco Barranco Ca-
lafell, que va aconseguir re-
validar el seu títol de campió 
de Catalunya en categoria 
Benjamí;  medalla d’argent 
per Clara Andrés Garcia en 
categoria Aleví; i medalles 
de bronze per Martí Esquis 
Valls i Marta Martí Monte. 

les Fonts marxen en plena forma

Els culés argentonins van 
viure dues nits màgiques 
a la Plaça Nova el mes de 
maig. La Penya Barcelonista 
d’Argentona va organitzar 
una pantalla gegant per se-
guir la fi nal de la Copa del 
Rei i una altra per la fi nal de 
la Champions. Prop de vuit-
cents argentonins, en el pri-

mer partit, i més d’un miler, 
en el segon, van gaudir de 
les victòries blaugranes. 

Nou-centes persones van 
participar a la Marxa de les 
Fonts organitzada pel Grup 
de Muntanya d’Argento-
na. Enguany es celebrava 

la tretzena edició sobre un 
circuit de 15 quilòmetres. 
La de les fonts és una marxa 
de caire no competitiu per a 
gaudir amb tota la família o 

compartir amb els amics. El 
fi nal de la cursa es va cele-
brar amb un esmorzar de 
pa amb tomàquet, botifarra, 
fruita i beguda.

el primer equip del FC Argentona jugarà a 1a territorial, el 
sènior A del CBA a Copa Catalunya i el sènior B a 2a Catalana.

Argentona vibra 
amb el Barça
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el primer equip del FC Argentona jugarà a 1a territorial, el 
sènior A del CBA a Copa Catalunya i el sènior B a 2a Catalana.

Tres ascensos 
per a la temporada esportiva

A dalt d'esquerra a dreta: David 
romero (entrenador), Palomino, 
Mena, Català, Manolo, Martinez, 
Manu, Salchicha, Carlos, Sergio, 
Coca, Miguel Angel, Rafa (masat-
gista). A baix d'esquerra a dreta: 
Sevillano, Roger (ajudants), Lobato, 
Raul, Arnau, Pibe, Marc, Ruben, 
Marc, Juan (segon entrenador), 
Tony Mirón.

per a la temporada esportiva
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Com es va produir la seva 
entrada a la regidoria d’es-
ports?
Quan vaig saber que havia 
d’entrar a l’Ajuntament com 
a regidor vaig demanar 
d’ocupar-me d’esports per-
què és una àrea que conec 
de prop, sempre hi he estat 
en contacte. Des del primer 
que vaig començar treballo 
activament amb els tècnics 
que, he de dir, són feno-

menals, molt treballadors, 
m’han donat tot el recolza-
ment. 

Hi haurà canvis a l’escola 
esportiva?
No, no pretenc canviar res 
perquè funciona molt bé. És 
un sistema que permet ini-
ciar els nens en edat escolar 
a l’esport oferint-los discipli-
nes diferents perquè puguin 
triar el que més els agrada. 

Després els adrecem a les 
entitats esportives del poble. 
De cara a la temporada que 
ve hem arribat a un acord 
amb els pares que formen 
part del Consell de l’Escola 
Esportiva per crear un equip 
de handbol. Ho fem perquè 
els nens que trien aquest 
esport puguin quedar-se a 
Argentona quan acaben 
l’escola esportiva. Si aques-
ta iniciativa creix podria 
comportar la creació d’un 
nou club esportiu. 

L’esport mou molta gent a 
Argentona
Moltíssim, estic molt orgu-
llós. Cada setmana movem 
un munt de canalla. L’única 
mancança que tenim i que 
m’agradaria solucionar és 
la falta d’espai. Les entitats 
haurien de poder desenvo-
lupar l’esport que practi-
quen en unes instal·lacions 
adequades. És una lluita a 

llarg termini perquè la situa-
ció econòmica no permet 
un altre ritme. 

En quin punt es troba el pro-
jecte de la piscina?
Des d’un principi es volia 
començar les obres abans 
de l’estiu. Però, uns petits 
problemes en el projecte va 
fer que ens endarreríssim. 
Ara, amb l’estiu a sobre 
vaig plantejar la possibilitat 
de començar les obres al 
setembre i, així, poder obrir 
la instal·lació aquest estiu. 
Això voldrà dir que enlloc 
d’estar dos estiu sense pisci-
na hi estarem un de sol. 

Hi ha algun altre tema que 
estiguin treballant?
Si, el Pla d’Activitat Física 
d’Esports i Salut enfocat a 
la gent gran. El sedentaris-
me és molt perjudicial per a 
la salut. Volem potenciar un 
estil de vida més actiu. 

Robert Subirón (tots per Argentona), 
nou regidor d’esports
la marxa d’emili olivas del cartipàs municipal ha comportat l’entrada 
d’aquest argentoní, veí de les ginesteres i membre de la candidatura 
de tots per Argentona.

Tel. 93 797 09 76
C/ Dr. Samsó, 16 
Argentona ACTIVITATS  

PER A TOTES  

LES EDATS

Dansa Creativa

Clàssic

Jazz

Hip-Hop

Contemporani

Oriental

Flamenc

Saló

Tai-Txi
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A la plaça de Vendre, hi 
havia construït un casal gò-
tic (domus) anomenat can 
Sarrie ra, reformat a inicis del 
segle XVII. Darrerament es 
va conèixer com a can Bai-
xeres. Ocupava l’espai supe-
rior de la plaça de vendre, 
i era un magnífic exemplar 
de casa forta, segurament 
amb quatre cóssos perpendi-
culars a la façana, i dos de 
perpendiculars al darrera, 
que feien funcions de celler, 
amb un pati interior. Tenia 
dues plantes d’alçada i era 
de planta quadrada. En les 
dues cantonades de la paret 
de tramuntana tenia garites 
de vigilància, tal i com s’ob-
serva en la fotografia. 

La domus d’Argentona ha-
via estat durant segles de 
la família Argentona, don-
zells ciutadans de Barcelo-

na i castlans del castell de 
Burriac. Els Argentona es 
documenten des del 1177. 
El darrer de la nissaga fou 
Joan d’Argentona, que morí 
el 1483, nomenant hereu a 
Joan Sarriera, cavaller i Bat-
lle General de Catalunya. El 
1496 Miquel Sarriera, d’ori-
gen gironí, com a successor 
dels Argentona, confessa a 
Francesc des Bosch, senyor 
del castell de Burriac, el del-
me d’Argentona, ratificat en 
la confessió que farà Antic 
Sarriera davant de Miquel 
des Bosch el 1560.  

El primer cop que es docu-
menta la domus és el 1376, 
on s’esmenta “encara la 
casa o alberch lo qual lo 
dit Mossèn G.[uillem d’Ar-
gentona. ha e posseix en 
la sagrera d'Argentona”1. El 
1609 hi feren reformes. Les 

obres foren encarregades 
per Magdalena Sarriera, ví-
dua i el seu fill Joan Sarriera, 
al mestre de cases de Mata-
ró Joan Salvador. Dels dar-
rers anys direm que l’últim 
hereu, Ramon de Sarriera 
de Gurb Pinós i de Cruells, 
comte de Solterra, va “ven-
dre” el casal el 1866 a Joan 
Baptista Baixeres, un fill del 
qual el va arrendar el 1886 
al Fomento Argentonés. 

La Generosa Font, ens ex-
plica que els seus pares, en 
Jaume Font Reniu i la Filome-
na Fàbregas Agustí, es van 
fer càrrec de Can Baixeres 
cap l’any 1917. Aleshores 
a la planta baixa hi havia el 
cafè, el qual es feia en una 
gran olla i que recorda que 
valia 20 cèntims (de pesse-
ta) el cafè sol i 30 cèntims 
el cigaló. El cafè obria cada 
dia, i els diumenges es feia 
cinema a la planta primera, 
amb una gran sala per 350 
persones que fins i tot te-
nia amfiteatre2. Era cinema 
mut, i hi havia un pianista 
per amenitzar la pel·lícula. 
En acabar el cinema, es re-
tiraven les cadires i es feia 
el ball. Com a curiositat di-
rem que aleshores al cafè 
gairebé només hi entraven 
homes. En canvi al cinema 
la presència de dones era 
majoritària. El 1931 es va 
morir el Sr. Font, i després 
d’un any de portar el cafè 
la Generosa i la seva mare, 
els responsables no van vo-
ler que el cafè ho portessin 
dones, i el van arrendar al 
Joan Suari, que era un dels 
cambrers.

Era la seu del Foment Repu-
blicà Federal (entitat forma-
da per membres de la Lliga). 
Havent esclatat la Guerra 
Civil, l’agost del 1936 es va 
confiscar pel Comitè Antifei-
xista, “atenent-se a la gestió 
antirepublicana i facciosa 
portada a cap per aquesta 
Societat, i a la vegada al 
projecte existent d’ampliar 
aquella plaça per a desti-
nar-la a Mercat públic”3. 
El govern local, plenament 
d’esquerres, el declarà en 
“ruïna” (sic.) i inicien l’en-
derroc l’octubre del 1936. 
El solar fou comprat per 
l’ajuntament el 1949. 

Durant el més de maig d’en-
guany es van fer excava-
cions arqueològiques en la 
zona d’obres de la plaça de 
Vendre, a petició del Centre 
d’Estudis Argentonins, i es va 
poder documentar i aixecar 
la planimetria dels murs de 
tramuntana i de part de les 
cantonades. Si algun dia s’in-
tervé a la plaça de Vendre 
s’excavarà la resta del casal.
* Vegeu Fonts, núm. 38, Centre 
d’Estudis Argentonins

1. Benet Oliva, “Els Argentona, 
castlans de Burriac (s. XII–XV)”, a  
III Jornades d’Història i Arqueologia 
Medieval del Maresme. Actes (del 
16 d’octubre al 6 de novembre de 
2004), Mataró: Grup d’Història del 
Casal, 2006, pàg. 209-222.
2. Manuel Chuscas, El cinema a 
la vila d’Argentona. 1914–1996. 
Ajuntament d’Argentona, 1997.
3. Margarida Colomer, Guerra  
Civil i revolució a Argentona 
(1936–1939), l’Aixernador, 1990.
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CLUB DE 
FEINA
Si vols rebre assessora-
ment per part de l’orien-
tadora laboral t’esperem, 
de dilluns a divendres, de 
9.30 a 13.30 h

Què hi trobaràs?

Models de currículums

Models de cartes de 
presentació

Dossiers sobre 
processos de selecció, 
entrevista de feina, 
canals de recerca…

Adreces d’Internet 
d’interès: borsa 
de treball, treball 
a l’estranger, fonts 
d’informació sobre 
empreses, teletreball, 
beques i ajuts…

Empreses de treball 
temporal i empreses de 
selecció

Visita’ns al C/ Gran 61 
(Promoció Econòmica)

En períodes de difi cultat a 
l’hora de trobar feina és 
especialment important la 
formació i el reciclatge. 
Aquest és, precisament, 
un dels recursos que ofe-
reix el SEMPRE, el Servei 
de Promoció Econòmica 
municipal. Actualment, des 
d’aquesta àrea s’estan du-
ent a terme dos cursos de 
formació ocupacional, des-
tinats a persones aturades, 
en els quals hi participen 
trenta-dues persones. Es 
tracta d’un curs d’anglès 
adreçat a l’atenció al pú-
blic i un curs d’auxiliar d’in-
fermeria en geriatria. Tots 
dos cursos estan subvenci-
onats per la Generalitat de 
Catalunya i el Fons Social 
Europeu. 

L’activitat formativa del 
SEMPRE continuarà al se-
tembre amb l’inici de tres 
nous cursos de formació 
ocupacional: un curs de 
dependentes de comerç, un 
curs de tècniques adminis-
tratives d’ofi cina (80 hores) 

i un curs de processadors 
de textos, full de càlcul i 
iniciació a internet (60 ho-
res). En aquests dos últims 
cursos s’hi poden inscriure 
tant persones que es troben 
en situació d’atur, com tam-
bé  persones en actiu. El 
període d’inscripció ja és 
obert i es pot formalitzar 
a les ofi cines del SEMPRE 
(C/ Gran, 61). 

A banda de la formació, 
a l’hora de buscar feina 
també és molt important 
comptar amb un bon asses-

sorament. Aquest és l’ob-
jectiu del ‘Club de Feina’, 
un altre servei del SEMPRE 
que posa a disposició dels 
usuaris: una orientadora 
laboral, ordinadors per fer 
cerques de feina a través 
d’internet i un ampli ventall 
d’informació (models de 
currículums, models de car-
tes de presentació, dossiers 
sobre processos de selec-
ció o entrevistes de feina, 
adreces d’internet d’interès 
i directori d’empreses de 
treball temporal o de selec-
ció de personal). 

el SeMPRe, un bon recurs 
per trobar feina

Els participants al curs d’auxiliar d’infermeria han fet pràctiques en 
geriàtrics de la comarca. 

Vine a l’Arxiu

Tancat per vacances 25 de juny 
al 19 de juliol i del 3 d’agost 
al 16 d’agost 

Dilluns de 9 a 15 hores
Dimarts de 18 a 20 hores
Divendres de 10 a 12 hores

Ajuda'ns a conservar 
el patrimoni d'imatges 
d'Argentona.
Porta'ns les teves 
fotografi es i postals, 
les escanegem i te les 
emportes cap a casa 
(si vols).
T'esperem!!
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dos anys governant amb el vostre permís

europa, Catalunya i Argentona

Dos anys en el govern de 
l’ajuntament i s’han fet unes 
quantes actuacions impor-
tants, però potser les més 
transcendents són les que 
han impedit tirar endavant 
els grans desgavells: el tren 
orbital pel marge esquerre, 
blocs de pisos a can Doro, 
gratacels en el lloc de les ca-
ses del MOPU, trasllat de les 
instal·lacions esportives lluny 
del poble, 400 habitatges 
per l’ARE del Cros, 600 a cal 
Cullell, una Sala de 13 mili-
ons d’euros, la font de Sant 
Domingo desapareguda... 
Imagineu-vos que avui hi ha-

gués l’anterior govern, el pla 
d’urbanisme que van crear i 
la crisi actual: com estaria el 
poble? Ara hi haurien moltes 
cases i finques expropiades i 
afectades pel pla d’urbanis-
me i tot paralitzat perquè, 
per culpa d’aquesta crisi, 
no hi han diners ni crèdits. 
El poble potes enlaire i més 
crispat que mai.

Imaginem ara com pot ser 
Argentona d’aquí uns deu 
anys. Ens acostarem als 
15.000 habitants perquè hi 
hauran unes 400 habitatges 
al Cullell, un institut i també 
una escola. El Cros creixe-
rà en 200 habitatges. Can 
Barrau II estarà urbanitzat. 
Una plaça pública, una bi-
blioteca, un casal d’avis i un 
conjunt d’habitatges ocupa-

ran l’espai del vell edifici de 
la Velcro. A la Sala si faran 
actes culturals de tota mena 
i a la piscina coberta activi-
tats esportives. A l’eix format 
per la Plaça Nova, el carrer 
Gran, la plaça de Vendre i la 
plaça de Can Doro, si faran 
mercats d’èxit comarcal. Els 
caps de setmana vindrà un 
munt de gent a passejar pel 
centre històric i s’arribaran a 
la Font Picant on es faran tot 
tipus d’activitats i des d’on 
sortiran i arribaran excursi-
ons pel parc de la Serrala-
da. El tren orbital s’aturarà a 
l’estació de la plaça del Molí 
on una gran rotonda comuni-
carà amb la ronda exterior i 
el carrer Carreras Candi que 
ens portarà directes al centre 
d’Argentona i l’aparcament 
de la plaça Nova...

Vivim en una vila de gran 
projecció de futur i volem 
viure-hi el millor possible des 
d’ara. Per això treballem 
de valent i tirem endavant 
projectes com les obres del 
carrer Gran, el nou pla d’ur-
banisme, la remodelació del 
Mercat municipal, el cobri-
ment del patis de l’escoles, el 
casal d’avis a la plaça Gran, 
la nova seu policial, l’oficina 
d’atenció al ciutadà,... per 
anomenar-ne alguns. Però 
per fer tot això i més, cal la 
vostra col·laboració, per tal 
de millorar dia a dia.

Quan aquestes línies si-
guin publicades ja s’hau-
ran celebrat les eleccions 
europees. Amb indepen-
dència dels resultats ob-
tinguts, que en el moment 
d’escriure aquest article 
ens són desconeguts, sí 
que podem constatar, vis-
ta la campanya electoral, 
que el fet de ser, l’Estat 
Espanyol, circumscripció 
única afavoreix clarament 
els grans partits estatals: 
PSOE i PP. 

A Catalunya hem pogut 
veure com tots dos amaga-

ven les seves cartes segons 
la conveniència electoral. 
El PP posava com a cap de 
cartell al Sr. Mayor Oreja 
i amagava al Sr. Alejo Vi-
dal Quadras, tots sabem el 
perquè. I el PSOE utilitzava 
a la Sra. Maria Badia de 
cap de cartell amagant-
nos que, perquè sortís ella, 
abans teníem que votar a 
la Maleni que tant a fet per 
Catalunya.

En definitiva, mentre Ca-
talunya no sigui circums-
cripció electoral europea 
ho tenim difícil. Només en 
traurem el profit que PSOE 
i PP vulguin i, com tots sa-
bem, el centralisme de les 
dues formacions farà que 
sigui ben poc, tot i les fal-
ses promeses del Sr. ZP.

A Catalunya està ben clar 
que ni el PSOE català del 
Sr. Montilla, ni l’Esquerra 
del Sr. Puigcercós – la que 
va canviar les sigles d’ERC 
per la cadira de govern i la 
submissió als desitjos de ZP 
–, han pogut fer res perquè 
el PSOE complís les seves 
promeses en matèria de fi-
nançament i traspassos. 

I això, us podeu preguntar, 
què té a veure amb Argen-
tona? Doncs molt més del 
que ens pensem. Mentre 
PSOE i PP, amb l’ajut cons-
cient o inconscient d’Es-
querra, puguin utilitzar el 
govern de Catalunya en 
benefici propi, ho faran. I 
els principals perjudicats, 
juntament amb els propis 
ciutadans, en són els ajun-

taments, l’administració 
més propera al ciutadà i la 
que més pateix la manca 
de millora del finançament 
i la manca de traspassos 
acompanyats de recursos.

De fet, l’Ajuntament es l’ad-
ministració amb menys re-
cursos i la primera a la que 
els vilatans recorren per de-
manar ajuda, sobretot en 
temps de crisis. A Argento-
na també. I això només ho 
pot canviar una Catalunya 
forta, una Catalunya go-
vernada per forces que pu-
guin negociar amb l’Estat 
Espanyol sense complexes 
ni obediències partidistes.   

argentona@cdc.cat
www.ciu.cat/argentona

contacte

tots@totsperargentona.org
www.totsperargentona.org

contacte
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Venedors de fum

el govern treu mala nota

La gran operació anunci-
ada per a Can Doro està 
deixant, de moment, una 
imatge sorprenent: places 
d’aparcament en el mateix 
lloc on, fa uns anys, van ar-
ribar a tancar-s’hi “herois i 
heroïnes” en contra de qual-
sevol forma d’aparcament 
o edificació. Oh, miracles 
dels “milions Zapatero”! Ves 
per on: on no hi podia anar 
cap aparcament ara tenim 
la solució d’emergència a un 
problema col·lateral que avi-
at serà endèmic: què en faig 
del meu vehicle al centre de 
la vila?

Començar la casa per la 
teulada, se’n diu. Perquè, 
en lloc de començar obres 
per allà on més cal (places 
d’aparcament abans de treu-
re els cotxes del carrer gran i 
itineraris alternatius per paci-
ficar-lo), els que decideixen 
per tots – això sí, per majo-
ria simple - han decidit co-
mençar pel final: fora cotxes 
aparcats, calçada que pot 
aparentar zona de vianants, 
però amb el mateix trànsit 
de vehicles. Com es menja, 
això?

De l’aparcament a la Plaça 
Nova, és clar, res de res. 
Aquesta inviable alternativa 
a la solució que havia pensat 
l’anterior consistori (molt més 
viable econòmicament, i molt 
més madura del que està ara 

aquesta després de dos anys 
erms) deu estar esperant pre-
tendents. Però, en els temps 
que corren, els pretendents 
sembla que no estan per a 
bromes. I de l’edifici emble-
màtic que corona aquesta 
plaça –la Sala– tampoc no 
se’n sap res de res. Bé, sí, 
que mantenir el parquet amb 
la calefacció engegada per 
a un edifici buit és molt car. 

Del pla del Cullell, dels ha-
bitatges de protecció ofi cial, 
de la nova escola (que ara, 
fixa’t tu!, ja no cal)… res de 
res. Venedors de fum, en  
diuen...

Estem just a la meitat del 
mandat municipal i cal fer 
balanç. Un balanç que, per 
molt que ens hi esforcem, 
no pot ser positiu, és més, 
cada vegada va a pitjor. 

Empesos per una falta de 
resultats tangibles, el go-
vern es van embolicar a 
fer una obra faraònica al 
centre del poble: el carrer 
Gran. Una obra que, tal 
com anem veient, està en 
contínua revisió, donades 
les mancances de previsió 
inicial, i que es mou en la 
improvisació dels que van 

decidir començar la casa 
per la teulada. El pitjor 
d’aquesta obra però, està 
per venir, per què ha tren-
cat la lògica de la convivèn-
cia argentonina.

La vanitat ha dut aquest 
govern a concentrar tots els 
seus esforços en aquesta 
obra, amb el conseqüent 
problema de falta de pers-
pectives vilatanes, espe-
cialment les del comerç: 
encara esperem un Pla de 
Desenvolupament Comer-
cial per a la vila.  D’altres 
temes importants encara no 
tenen solució: Can Doro, la 
Velcro, el Pla d’Urbanisme, 
l’escola del Collell, que si 
bé és cert que sembla que 
ja s’ha desencallat, no és 
menys cert que l’elegància 

no ha presidit el seu de-
senllaç. El traçat de la via 
del tren, ara al govern ja 
no li agrada el “consens” 
que es va aconseguir, o el 
Cros, que encara espera 
les inversions de la Llei de 
Barris que es van aprovar 
ja fa dos anys!

Les coses no estan funci-
onant a Argentona. Què 
passa amb la recollida 
de les escombraries? Per 
què molts vilatans encara 
no estan motivats a fer la 
recollida correctament? Es-
tem fent el que s’ha de fer? 
Creiem que no. Les multes 
sense pedagogia no servei-
xen de res.

Estem a meitat del mandat i 
les coses no funcionen. Cal 

un canvi de rumb de forma 
immediata si no volem pa-
tir les conseqüències d’un 
dels pitjors mandats de la 
història municipal d’Argen-
tona.

Tel.: 667 182 993
argentona@socialistes.cat

http://argentona.socialistes.cat

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 

contacte
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Canvis

Amagar els problemes

En el darrer ple en Vadó 
Mora va presentar la seva 
renúncia com a regidor. 
La motivació d’aquesta re-
núncia és de caire laboral. 
Després d’exercir de porta-
veu del grup municipal d’Es-
querra durant els darrers dos 
anys, en Vadó Mora presidi-
rà a partir d’ara la secció lo-
cal d’Esquerra a Argentona. 
La seva principal tasca serà 
enfortir la presència de l’es-
querra nacional a la nostra 
vila. 

En Manel Pérez serà qui el 
substituirà com a regidor del 

grup municipal d’Esquerra. 
En Manel, està al capdavant 
d’una petita empresa local 
del sector de la fleca i la 
pastisseria. La seva partici-
pació social a Argentona ha 
estat sempre molt activa. Un 
clar exemple fou la seva pre-
sència en l’origen dels certà-
mens esportius Argimtona.

Cal remarcar que aquests 
canvis no modifiquen el 
projecte polític d’Esquerra. 
Seguirem plantejant una opo-
sició constructiva, defensant 
amb força el nostre model 
de poble i les nostres idees. 
Som gent a qui ens agrada 
confrontar idees, arguments, 
projectes i treball. Ens agra-
da buscar punts en comú per 
poder tirar endavant les qües-
tions importants del nostre 

poble. Tot i això, també som 
molt crítics amb allò en que 
no estem d’acord. 

On sí desitgem canvis de pro-
jecte i d’estil és en el govern. 
Ha demostrat que no té un 
projecte clar i que funciona 
seguint el principi de “qui dia 
passa, any empeny”. Hi ha 
molts exemples: Can Doro, 
Pla de Desenvolupament Co-
mercial i Mercat Municipal, 
Pedrera de la Feu, POUM, 
el Collell, nova escola i nou 
Institut, la Sala... Per no par-
lar de la política econòmica 
i del pressupost municipal.

Durant aquests dos últims 
anys ens ha estat molt difícil 
poder treballar amb l’ac-
tual equip de govern. No 
cedeixen mai. No els hem 

vist canviar d’opinió en cap 
moment. Només es pot arri-
bar a acords si combregues 
amb les seves postures, en 
cas contrari has begut oli. 
Per això aquest govern pren 
la gran majoria de decisions 
importants en solitari, amb 
el ja famós 9 contra 8. Per 
cert, foren ells mateixos els 
que més se’n queixaven du-
rant el mandat anterior. Un 
govern, on uns desdiuen 
constantment els principis i 
valors que tan van pregonar, 
i on els altres, són simples 
comparses.

A la política, com a la vida, 
els problemes s’han de mi-
rar de cara. Però, el nostre 
equip de govern sembla 
que el millor que sap fer és 
amargar els problemes i, 
en cas que persisteixin, fer 
com si no passés res. Pep 
Masó i els seus companys 
de viatge fan el que millor 
saben fer: parlar de somnis, 
vendre fum i no afrontar els 
problemes. Ja fa més de 
dos anys que són a l’Ajun-
tament i han aconseguit el 
rècord de tenir a tothom en 
contra, d’haver-se barallat 
amb la resta de partits i de 

seguir sense escoltar la veu 
del carrer. 
No hi ha res de La Sala, ni 
de Can Doro, ni de la pis-
cina coberta, ni de l’apar-
cament a la Plaça Nova, ni 
dels nous habitatges socials 
al barri del Cros, ni de la mi-
llora en la neteja, ni de l’en-
llumenat públic, etc. Venen 
fum i no són de fiar. Por otro 
lado, hay problemas que no 
se afrontan, que se ocultan 
y así parece que no existen. 
Hace un año el Partit Po-
pular (al que una vez más 
han arrancado los carteles 
de propaganda electoral y 
al que, una vez más, nadie 
ha mostrado su solidaridad) 
denunció que había consu-
mo de drogas en el entorno 
de las escuelas. Nadie es-
cuchó hasta que ya era de-

masiado tarde. Se tomaron 
algunas medidas paliativas 
menores que sirvieron unos 
pocos días pero que ahora 
ya parecen olvidadas. Nos 
llamaron alarmistas por de-
nunciar una degradación 
del entorno educacional y 
nunca se contó con nosotros 
para nada.
Hace pocas semanas veni-
mos pidiendo explicaciones 
por el incremento de los 
robos en tiendas, casas, pi-
sos, entidades deportivas, 
etc. de Argentona. Otra vez 
nos llaman alarmistas mien-
tras, por la noche o a plena 
luz del día, los delincuentes 
entran en casas y campan 
a sus anchas. Hemos pedi-
do medidas, hemos pedido 
información, hemos pedido 
una campaña de consejos 

para los ciudadanos para 
evitar situaciones desagra-
dables…. Nada. 
Un altre exemple: des de 
fa molts mesos la vila és 
un gran mural de pintades. 
Hem demanat mesures, hem 
portat iniciatives als plens i 
em trobat la més absoluta 
soledat. Sembla que hi ha 
qui es troba reconfortat de 
tenir el poble amb les parets 
més brutes del Maresme. 
Cada dia ens demostren 
com són: venedors de fum 
que amaguen la realitat. 
Nosaltres tenim solucions 
però el govern de Tots i de 
CiU  han  decidit deixar 
d’escoltar. 

Dijous, de 18 h a 20 h
Tel.: 667 182 994

contacte

Tel.: 667 182 991
moravv@argentona.cat

contacte
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Vols col·laborar 
amb nosaltres?
Envia el teu text o fotografia per carta o  
correu electrònic a ràdio argentona o  
a argentonacomunicacio@argentona.cat.  
I recorda: màxim 1.700 caràcters.
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Butlletí 
municipal
d’Argentona

el govern de la crispació, les mentides i els tractes de favor

A Agrupació d’Argentona 
portem sis anys dins del 
consistori intentant donar a 
conèixer a tots els vilatans 
la part fosca, o com a mínim 
irregular (al nostre entedre) 
de la política municipal. 
Estem convençuts de l’Estat 
Democràtic, i és per això 
que pensem que és una 
feina importantíssima do-
nar a conèixer una opinió 
(sempre documentada) com 
a mínim diferent a la que 
dóna l’equip de govern. En 
una democràcia de veritat 
s’ha de facilitar que arribi 
al poble les opinions dels 

seus representants escollits 
lliurement.

En aquest sentit ens estan 
demostrant, amb totes les 
actuacions fetes per  Tots 
per Argentona i recolzats 
per CiU, que no és, ni de 
lluny, la seva intenció.

És per tot això que ens hem 
trobat en la necessitat d’obrir 
un local, situat davant de 
l’Ajuntament, com a mitjà 
de comunicació, orientació 
i defensa dels interessos de 
tots els vilatans que pensin 
que els podem ajudar.

Estem convençuts que el 
poble d’Argentona no pot 
equivocar-se més. Estem 
convençuts que aconsegui-
rem canviar el tarannà dels 

polítics que es presentin a les 
properes eleccions. Estem 
convençuts que els Plens se-
ran diferents. Estem conven-
çuts que, finalment, hi haurà 
transparència de veritat.                                                                        
Per tot això, hem pensat que 
era necessari fer aquest es-
forç. Amb la col·laboració 
de totes les persones que 
creiem en el tracte igualitari 
per tothom, en la transpa-
rència, en les institucions 
col·laboradores i resoluti-
ves i en el vot responsable 
i conscient de tots els vila-
tans, hem obert al número 
58 del carrer Gran aquest 
punt de trobada per tothom 
que pensi que els hi podem 
ser d’utilitat.

Tel.: 667 182 990
rosamf@argentona.cat

contacte

25abr - jun 2009



C/Badalona, 16 local 2 - 08310 Argentona

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

PREPARA 
LA TEVA 

MASCOTA 
PER A LA 

NOVA 
TEMPORADA

LA XURRERIA
Si vols menjar XURROS casolans i 

XOCOLATA desfeta, NO T'HO PERDIS!! 
I si vols salats... tenim cornes, patates...

T’esperem al C/Badalona,  
al costat de la plaça dels Geganters. Argentona

Obert tots els dissabtes, diumenges i festius 
de 8 del matí a 1 del migdia.

Tel. 667 70 70 19

"Festes de barri, exhibicions, fires i festes en general"

*guia comercialgUIA CoMeRCIAl



C/Barcelona, 22 – 08310 Argentona – ar.dental@hotmail.com

Estètica dental
Implants
Cirurgia maxilofacial
Ortodòncia integral

93 797 25 98
truca’ns

93 797 25 9893 797 25 98
truca’nstruca’ns

Presentant 
aquest anunci 

20%
 en tots els 
tractaments

de 
descompte

TENIM DETALLS PER BODES, 
COMUNIONS, BATEIGS,  
FESTES D'ANIVERSARI...

LLAMINADURES, REGALS, ETC.

c/Gran, 8 – Argentona – 93 797 49 60

Horari d’atenció: 
de 5 de la tarda a 9 del vespre

VINE AQUEST ESTIU, 
FORMACIONS INSTRUMENTALS 

DEL 25 DE JUNY AL 23 DE JULIOL

Classes de cant.

Classes de:
- Guitarra clàssica i elèctrica.
- Bateria.
- Clarinet, flauta travessera i dolça.
- Piano clàssic i modern.
- Saxòfon clàssic i modern.
- Trompeta.
- Violí, viola i violoncel.
- Contrabaix.

Orquestra infantil i juvenil.

Banda.

Coral i Cor Gospel.

*guia comercialgUIA CoMeRCIAl



Dilluns a divendres Dissabte Diumenge
Matí Tarda Matí Tarda Matí Tarda

Obertura 
al públic

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

9.30 h a 13.30 h 17 h a 20 h 9.30 h a 13.30 h Tancat Tancat Tancat

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

9.00 h a 13.30 h 17 h a 20 h 9.30 h a 13.30 h
17 h a 20 h

(si està de guàrdia)
11 h a 13.30 h 

(si està de guàrdia)
Tancat

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

9.00 h a 13.30 h 17 h a 20 h
9.30 h a 13.30 h
(si està de guàrdia)

17 h a 20 h
(si està de guàrdia)

11 h a 13.30 h 
(si està de guàrdia)

Tancat

Migdia Vespre Migdia Vespre Migdia, tarda i vespre

Guàrdies
(amb recepta)

Farmàcia Guillén 13.30 h a 17 h
(si està de guàrdia)

20 h a 22 h
(si està de guàrdia)

13.30 h a 17 h
(si està de guàrdia)

20 h a 22 h
(si està de guàrdia)

13.30 h a 22 h
(si està de guàrdia)

Farmàcia Sindreu 13.30 h a 17 h
(si està de guàrdia)

20 h a 22 h
(si està de guàrdia)

13.30 h a 17 h
(si està de guàrdia)

20 h a 22 h
(si està de guàrdia)

13.30 h a 22 h
(si està de guàrdia)

  

Programació Ràdio Argentona – 104.6 FM

DL
10-13 H. DE TOTS COLORS

amb Miquel Caravaño
13 H. L’INFORMATIU
19 H. RESSACA
19.30 H. L’INFORMATIU
20 H.  ETIQUETA NEGRA
21 H.  NOTXAS DE NIT
23 H. L’INFORMATIU

DM
10-13 H. DE TOTS COLORS
13 H. L’INFORMATIU
18 H. LA TERTÚLIA
19 H. BEN JUGAT
19.30 H. L’INFORMATIU
20 H.  LA DEIXALLERIA
21 H.  ZEROTONINA
23 H. L’INFORMATIU

DC
10-13 H. DE TOTS COLORS
13 H. L’INFORMATIU
19.30 H. L’INFORMATIU
21 H.  TEMPS DE JAZZ
22 H.  AMANECER CRISTIANO
23 H. L’INFORMATIU

DJ
10-13 H. DE TOTS COLORS
13 H. L’INFORMATIU
19.30 H. L’INFORMATIU
21 H.  ZEROTONINA
22 H.  AMANECER CRISTIANO
23 H. L’INFORMATIU

DV
10-13 H. DE TOTS COLORS
13 H. L’INFORMATIU
19 H. BEN JUGAT
19.30 H. L’INFORMATIU
23 H. L’INFORMATIU

DS
9-11 H. CURTS I LLARGS
11 H. MÚSICA X 

NOSTÀLGICS

DG
9-11 H. CURTS I LLARGS

FORN DE PA I PASTISSERIA

Tel. 617 229 912
C/ Doctor Samsó, 41

Argentona

5 de juliol• 
4 d’agost• 
1 de novembre• 
 6, 8, 13 i 20 • 
de desembre

o B e R t U R A 
eStABlIMentS 
CoMeRCIAlS 
A n Y  2 0 0 9

Calendari d’estiu 
de recollida 
d’escombraries*

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

ORGÀNICA 
I ENVASOS

PAPER I 
CARTRÓ

ORGÀNICA ENVASOS ORGÀNICA REBUIG ORGÀNICA

*Fins al dilluns dia 14 de setembre (inclòs)

Farmàcies

*informació d’interèsInFoRMACIó d’InteRÈS

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



l’Ajuntament
L’alcalde i els regidors 

Pep Masó  
Alcaldia, Administració General, 
Comunicació, Governació, Mobilitat, 
Activitats

Ferran armengol
1r tinent d’alcalde, Recursos 
Econòmics, Recursos Humans, 
Cultura i Patrimoni.

Xavier Collet
2n tinent d’alcalde, Urbanisme, Obres 
i Habitatge.

Míriam agama
3a tinent d’alcalde, Joventut, Festes, 
Actes Culturals.

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

assumpta boba
5a tinent d’alcalde, Xarxes i Noves 
Tecnologies, Sostenibilitat, Participació.

Enric ureña
Educació, Benestar Social.

Miquel Mendoza
Promoció Econòmica.

robert Subiron
Esports, Sanitat.

Per demanar hora per entrevistar-
se amb els regidors o tècnics 
telefoneu al 93 797 49 00

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

Bústia del consumidor

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

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 19 h
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

Jutjat de Pau

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 

Joan Fuster, 1
Tel.  93 756 10 92 i 

93 756 11 38

atenció continuada 
Nits (21 - 8 h), caps de setmana 
i festius.
Els dies laborables al CAP d’Ar-
gentona, (telèfon 93 756 10 92) 
hi ha un equip mèdic de les 21 h 
fi ns 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 fi ns 
les 00.00 h.
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:
C/ 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 ofi cines del 
C/ Enric Granados, 5. 
Centre Obert L’Esquirol:
Av. del Mediterrani, s/n. Sant Mi-
quel del Cros. Tel. 93 757 00 86

RECOLLIDA DE 
MOBLES VELLS 
I ELECTRODOMÈSTICS
Cada dilluns, 
prèvia trucada al 
93 790 55 60

AJUntAMent
93 797 49 00
PolICIA loCAl
93 797 13 13
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
IeS ARgentonA
93 797 46 10
CeIP St MIQUel del CRoS
93 799 39 51
CeIP BeRnAt de 
RIUdeMeIA
93 797 09 56
CeIP FRAnCeSC BURnIol
93 797 16 01
CeIP leS FontS
93 756 17 13
CeIP AIXeRnAdoR
93 797 46 77
eBM CARgol tReU 
BAnYA
93 757 51 88
eBM el BoSQUet
93 797 45 23
MUSeU del CÀntIR
93 797 21 52
BIBlIoteCA
93 797 12 15
ASSeSSoRAMent  
JURÍdIC PeR A doneS
93 797 49 00
extensió 600

t e l È F o n S 
d ’ I n t e R È S

Cementiri Poligon
Industrial

Nord

Riera de Clarà

Accés autovia
Granollers

Dosrius

C/ Can Carm
any

Carretera C-1415

Carre
tera d'Òrriu

s

Argentona

Òrrius

Riera d‘Argentona

Autovia Granollers-M
ataró

EMPLAÇAMENT
DEIXALLERIA

Ajuntament

Telèfon
Fax

Dilluns a divendres

C/ Ramon Par, 1
08310 Argentona
93 797 49 00
93 797 08 00
de 8.30 a 14.00 h
www.argentona.cat
infoambientals@argentona.cat

Deixalleria d’Argentona
C/ Can Carmany, s/n
Telèfon: 93 756 14 48
Dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 16 a 19 h
Dissabte de 10 a 14 h i de 16 a 20 h
Diumenge de 10 a 14 h

Oficina municipal
d’informació ambiental
Carrer Gran, 54
Telèfon: 93 797 43 78
Dilluns a divendres de 9 h a 10 h

Amb el suport de:

A l‘Ajuntament (3a planta) 
de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.00 h,
o a l'O�cina Municipal d'Informació
Ambiental (c/ Gran, 54) de dilluns
a divendres, de 9.00 a 10.00 h

On es porta? L’esporga recollida al carrer es porta, 
conjuntament amb les restes de 
menjar, a la planta de compostatge de 
Montcada i Reixac (ECOPARC). 
I l'esporga de la deixalleria es porta a la 
planta de compostatge de Cabrils 
(Suari).

Què se'n fa? A la planta de compostatge, l’acció dels 
microorganismes sobre els residus 
orgànics permet obtenir compost, un 
adob excel·lent, útil per a l'agricultura, 
la jardineria i l’obra pública 
(clausura d'abocadors, regeneració de talussos, 

de pedreres, etc.).

Veniu a buscar la saca de forma gratuïta La fullaraca
a la saca
La fullaraca
a la saca

CALENDARI DE RECOLLIDA (MATÈRIA ORGÀNICA: DEL CUBELL I DE LA SACA)

Treure els
residus al portal

de 20 a 22 h

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

ORGÀNICA

RESTES
VEGETALS

ORGÀNICA

RESTES
VEGETALS

ORGÀNICA

RESTES
VEGETALS

Fulles

Branques petites

Gespa

Males
herbes

Cementiri Poligon
Industrial

Nord

Riera de Clarà

Accés autovia
Granollers

Dosrius

C/ Can Carm
any

Carretera C-1415

Carre
tera d'Òrriu

s

Argentona

Òrrius

Riera d‘Argentona

Autovia Granollers-M
ataró

EMPLAÇAMENT
DEIXALLERIA

Ajuntament

Telèfon
Fax

Dilluns a divendres

C/ Ramon Par, 1
08310 Argentona
93 797 49 00
93 797 08 00
de 8.30 a 14.00 h
www.argentona.cat
infoambientals@argentona.cat

Deixalleria d’Argentona
C/ Can Carmany, s/n
Telèfon: 93 756 14 48
Dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 16 a 19 h
Dissabte de 10 a 14 h i de 16 a 20 h
Diumenge de 10 a 14 h

Oficina municipal
d’informació ambiental
Carrer Gran, 54
Telèfon: 93 797 43 78
Dilluns a divendres de 9 h a 10 h

Amb el suport de:

A l‘Ajuntament (3a planta) 
de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.00 h,
o a l'O�cina Municipal d'Informació
Ambiental (c/ Gran, 54) de dilluns
a divendres, de 9.00 a 10.00 h

On es porta? L’esporga recollida al carrer es porta, 
conjuntament amb les restes de 
menjar, a la planta de compostatge de 
Montcada i Reixac (ECOPARC). 
I l'esporga de la deixalleria es porta a la 
planta de compostatge de Cabrils 
(Suari).

Què se'n fa? A la planta de compostatge, l’acció dels 
microorganismes sobre els residus 
orgànics permet obtenir compost, un 
adob excel·lent, útil per a l'agricultura, 
la jardineria i l’obra pública 
(clausura d'abocadors, regeneració de talussos, 

de pedreres, etc.).

Veniu a buscar la saca de forma gratuïta La fullaraca
a la saca
La fullaraca
a la saca

CALENDARI DE RECOLLIDA (MATÈRIA ORGÀNICA: DEL CUBELL I DE LA SACA)

Treure els
residus al portal

de 20 a 22 h

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

ORGÀNICA

RESTES
VEGETALS

ORGÀNICA

RESTES
VEGETALS

ORGÀNICA

RESTES
VEGETALS

Fulles

Branques petites

Gespa

Males
herbes

Cementiri Poligon
Industrial

Nord

Riera de Clarà

Accés autovia
Granollers

Dosrius

C/ Can Carm
any

Carretera C-1415

Carre
tera d'Òrriu

s

Argentona

Òrrius

Riera d‘Argentona

Autovia Granollers-M
ataró

EMPLAÇAMENT
DEIXALLERIA

Ajuntament

Telèfon
Fax

Dilluns a divendres

C/ Ramon Par, 1
08310 Argentona
93 797 49 00
93 797 08 00
de 8.30 a 14.00 h
www.argentona.cat
infoambientals@argentona.cat

Deixalleria d’Argentona
C/ Can Carmany, s/n
Telèfon: 93 756 14 48
Dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 16 a 19 h
Dissabte de 10 a 14 h i de 16 a 20 h
Diumenge de 10 a 14 h

Oficina municipal
d’informació ambiental
Carrer Gran, 54
Telèfon: 93 797 43 78
Dilluns a divendres de 9 h a 10 h

Amb el suport de:

A l‘Ajuntament (3a planta) 
de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.00 h,
o a l'O�cina Municipal d'Informació
Ambiental (c/ Gran, 54) de dilluns
a divendres, de 9.00 a 10.00 h

On es porta? L’esporga recollida al carrer es porta, 
conjuntament amb les restes de 
menjar, a la planta de compostatge de 
Montcada i Reixac (ECOPARC). 
I l'esporga de la deixalleria es porta a la 
planta de compostatge de Cabrils 
(Suari).

Què se'n fa? A la planta de compostatge, l’acció dels 
microorganismes sobre els residus 
orgànics permet obtenir compost, un 
adob excel·lent, útil per a l'agricultura, 
la jardineria i l’obra pública 
(clausura d'abocadors, regeneració de talussos, 

de pedreres, etc.).

Veniu a buscar la saca de forma gratuïta La fullaraca
a la saca
La fullaraca
a la saca

CALENDARI DE RECOLLIDA (MATÈRIA ORGÀNICA: DEL CUBELL I DE LA SACA)

Treure els
residus al portal

de 20 a 22 h

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

ORGÀNICA

RESTES
VEGETALS

ORGÀNICA

RESTES
VEGETALS

ORGÀNICA

RESTES
VEGETALS

Fulles

Branques petites

Gespa

Males
herbes

Cementiri Poligon
Industrial

Nord

Riera de Clarà

Accés autovia
Granollers

Dosrius

C/ Can Carm
any

Carretera C-1415

Carre
tera d'Òrriu

s

Argentona

Òrrius

Riera d‘Argentona

Autovia Granollers-M
ataró

EMPLAÇAMENT
DEIXALLERIA

Ajuntament

Telèfon
Fax

Dilluns a divendres

C/ Ramon Par, 1
08310 Argentona
93 797 49 00
93 797 08 00
de 8.30 a 14.00 h
www.argentona.cat
infoambientals@argentona.cat

Deixalleria d’Argentona
C/ Can Carmany, s/n
Telèfon: 93 756 14 48
Dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 16 a 19 h
Dissabte de 10 a 14 h i de 16 a 20 h
Diumenge de 10 a 14 h

Oficina municipal
d’informació ambiental
Carrer Gran, 54
Telèfon: 93 797 43 78
Dilluns a divendres de 9 h a 10 h

Amb el suport de:

A l‘Ajuntament (3a planta) 
de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.00 h,
o a l'O�cina Municipal d'Informació
Ambiental (c/ Gran, 54) de dilluns
a divendres, de 9.00 a 10.00 h

On es porta? L’esporga recollida al carrer es porta, 
conjuntament amb les restes de 
menjar, a la planta de compostatge de 
Montcada i Reixac (ECOPARC). 
I l'esporga de la deixalleria es porta a la 
planta de compostatge de Cabrils 
(Suari).

Què se'n fa? A la planta de compostatge, l’acció dels 
microorganismes sobre els residus 
orgànics permet obtenir compost, un 
adob excel·lent, útil per a l'agricultura, 
la jardineria i l’obra pública 
(clausura d'abocadors, regeneració de talussos, 

de pedreres, etc.).

Veniu a buscar la saca de forma gratuïta La fullaraca
a la saca
La fullaraca
a la saca

CALENDARI DE RECOLLIDA (MATÈRIA ORGÀNICA: DEL CUBELL I DE LA SACA)

Treure els
residus al portal

de 20 a 22 h

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

ORGÀNICA

RESTES
VEGETALS

ORGÀNICA

RESTES
VEGETALS

ORGÀNICA

RESTES
VEGETALS

Fulles

Branques petites

Gespa

Males
herbes

A l‘Ajuntament (3a planta) de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.00 h,
o a l' Ambiental (c/ Gran, 54) 
de dilluns a divendres, de 9.00 a 10.00 h

Veniu a buscar la saca de forma gratuïta

Com s'ha de fer?
Deixeu la saca amb les restes vegetals davant la porta de casa. 
Un cop buida, us la tornaran a deixar davant la porta.

La recollida de restes vegetals (amb la saca) es farà el mateix dia i hora 
-mireu el calendari- que la recollida d’orgànica. 
Deixeu la saca al costat del cubell.

No llenceu restes de menjar dins la saca per a restes vegetals.

Els que no tingueu saca, podeu barrejar les restes vegetals 
de petites dimensions amb les restes de menjar dins el cubell marró.

No espereu que la saca sigui plena del tot. 
La recollida és manual; penseu en els operaris!

Límit màxim: dues saques per dia de recollida.

S'han de dur a la Deixalleria
Els troncs i les branques mitjanes i grans, s’han de dur directament a la 
Deixalleria. No es poden treure al carrer. Per transportar-les a la
Deixalleria es pot utilitzar la saca.

L’esporga que es porti amb saca ha de ser neta de
plàstics i d’altres residus que no siguin restes vegetals.*informació d’interèsInFoRMACIó d’InteRÈS



Reparació de rellotges i canvis de pila
Venda de rellotges home i dona
Venda de moneders i cinturons de pell
Reparació i modificació de peces de roba
Reparació de calçat
Bijuteria d’acer
Duplicat de claus
Esmolem ganivets i tisores
Venda de bastons i paraigües
Vores a mà, a máquina i cremalleres 
Duplicat de comandaments a distància
Arranjament en botes d’hípica
Canvi de panys i bombins de portes
Especialitat en plantilles per a esportistes d’elit

SI TÉ DUBTES, CONSULTI’NS
Tenyim tot tipus de peces de roba i calçat de pell

Disposem d’una àmplia gamma de productes  
per al seu calçat i altres articles

C/Barcelona, 24 baixos
08310 Argentona

Tel. 627 962 500
Dilluns matí tancat

NOVA 
GERÈNCIA

fisioargentona
Centre de Rehabilitació Funcional

Acupuntura
Massatge de relaxació i terapèutic

Lesions esportives
Tractaments traumatològics
Tractaments d’artrosis i artritis
Escoliosi (tècnica Schrott)

Tractaments particulars
Conveni amb mútues sanitàries privades

Sant Julià, 19, baixos
08310 Argentona
Tel./fax 93 756 15 41
www.fisioargentona.com

Matins: 9.30 - 13.00 h
Tardes: 15.30 - 20.30 h
Dissabtes: hores convingudes



PROMOCIONS – COMPRAVENDA - HIPOTEQUES

LLOGUERS I ADMINISTRACIÓ

GESTIÓ I ASSESSORAMENT IMMOBILIARI

TRAMITACIÓ I RENOVACIÓ DE CÈDULES D’HABITABILITAT

TAXACIONS PER HERÈNCIES, SEPARACIONS, JUDICIALS...

EMPRESA ADHERIDA AL PLA NACIONAL DEL

LLOGUER GARANTIT

CERQUEM HABITATGES EN LLOGUER PER ALS NOSTRES CLIENTS

PNAG
®

“S‛acosta temps de calor i toca hidratar-se 
per dintre i per fora! Com? Bebent molts 
líquids com aigües minerals, sucs ecològics 

de fruites...
I cuidar-nos la pell amb protecció solar, 

hidratants d‛Aloe Vera, etc...

A més tenim novetats en tes: de pinya, 
Rooïbos... que freds o granissats estan 

boníssims!

T’agrada la ràdio?

Ràdio Argentona 
ha estat sempre un 
element dinamitzador 
del poble i una 
catapulta per a molts 
professionals.

Fes el teu programa 
a la ràdio i aprèn una 
professió.

Tens vocació de comunicador/a?
Vols col·laborar amb la teva emissora?

Vols participar-hi?
93 756 06 24

argentonacomunicacio@argentona.cat



INTERNATIONAL HOUSE
ET PREPAREM PER AL FUTUR

CURSOS D’ESTIU 2009

CURSOS 2009-2010 A PARTIR DEL 14 DE SETEMBRE
Actualment estem fent proves de nivell i entrevistes a nens i joves de 3r de primària a 2n de batxillerat 
i a universitaris. També fem proves de nivells a adults per a classes de grup i particulars.

Per a més informació, poseu-vos en contacte amb nosaltres i organitzarem una entrevista a la nostra 
escola d’Argentona amb en Dennis Akers, director d’International House, o amb la Julie Byrne, la nostra 
cap d’estudis de nens i adolescents.

Doneu una ullada al nostre lloc web i descobrireu tot el que podem fer per vosaltres.

Al matí
Cursos per a nens de 6è 
de primària a 2n d’ESO

Englishplus 1
Professors nadius i qualifi cats 
Consolidació i ampliació de l’anglès fet a l’escola 
Jocs educatius 
Aula equipada amb pissarra interactiva 
Material inclòs en el preu 

Podeu escollir blocs setmanals!

Sorpresa: el cervell segueix creixent molt després de la in-
fància. Així que responsabilitzeu d’aquest desconcertant 
comportament dels adolescents a les cèl·lules del cervell, 
no a les hormones!
Fins que els científi cs van començar a poder escanejar el 
cervell fa uns anys, es creia que aquest quan arribava a 
l’adolescència estava completament acabat. Molts supo-
saven que només calia preparar-lo per a l’etapa adulta. 
Després de tot, la mida del cervell no canvia normalment 
gaire després de la infància.  
Ara els científi cs han descobert que s’equivocaven. El cer-
vell de l’adolescent passa per un dramàtic canvi durant 
l’adolescència i del que fi ns ara els pares en donaven la 
culpa a les hormones és realment “un total trastorn del 
cervell”. 
Prendre riscos innecessaris i no ser capaç de veure’n les 
conseqüències, per exemple, és típic dels adolescents i és 
simplement a causa que els lòbuls frontals, que controlen 
el pensament racional, no estan plenament desenvolu-
pats. De fet, aquesta àrea del cervell no arriba a la madu-
resa fi ns als vint i escaig!
Una altra característica típica dels adolescents és la som-
nolència. Molts científi cs pensen que els adolescents d’avui 

dia no dormen prou. L’explicació d’aquesta manca d’hores 
de son la pot tenir la melatonina, l’hormona cerebral que 
ens ajuda a fer venir la son, i que en els adolescents se 
segrega més tard a la nit. Els especialistes del son creuen 
que aquests canvis en la producció de la melatonina són 
la causa que els adolescents se’n vagin a dormir tard. A 
més, informes i estudis diversos mostren que la majoria 
dels adolescents dormen unes 7 hores i mitja cada nit tot 
i que els científi cs creuen que la meta hauria de ser nou 
hores! I no ha estat fi ns ara que hem començat a conèixer 
l’efecte del son en l’aprenentatge i en la memòria. I què és 
més important durant l’adolescència que l’aprenentatge i 
la memòria? 
Els especialistes també recomanen que els pares esta-
bleixin un horari a casa i el compleixin. En comptes de 
dir a un adolescent que pot mirar la televisió després de 
fer els deures, es pot intentar dir-li: “Passa dues hores 
cada vespre fent ‘exercici mental’ i després podràs mirar 
la tele”.
El que és segur és que hi ha molts canvis en el cervell 
de l’adolescent i que el seu “comportament il·lògic” és 
simplement part del creixement –perquè el cervell també 
creix!

EL CERVELL DE L’ADOLESCENT 

Dennis Akers 
Director IH Mataró

Julie Byrne 
Cap d’estudis de 
nens i adolescents

Dennis Akers

93 796 01 25

ihmataro@mat.ihes.com 
www.ihes.com/mat

Informa-te’n!Informa-te’n!

C/ Jaume Balmes, 29 · Mataró
C/ Dr. Samsó, 14 - Argentona


