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El Cap de Creus entra de ple al segle XXI
El butlletí municipal compleix 25 anys amb la digitalització del seu fons documental

Fa 25 anys va arrencar un
projecte de comunicació a
Argentona que volia reunir
dos tasques primordials: «la
d’actuar com a notaris del
què passa i la de ser un
vehicle d’opinió dels dife-
rents punts de vista que hi
pugui haver». Aquesta de-
claració d’intencions apa-
reixia a l’editorial del pri-
mer número del Cap de
Creus, publicat el desembre
de 1991.
En un quart de segle tot ha
canviat: la societat, la
política, la cultura... i la
manera de viure-ho. I el
Cap de Creus ha canviat
amb el món. Per això, en

opinióOPINIÓ

SUMARI núm. 141

Especial

25 anys d’història
a través
del butlletí municipal

Pàg. 4-7

Especial

Generació Cap de Creus:
Com són els joves que avui
tenen 25 anys?

     Pàg. 8

Política

L’Ajuntament aprova
el pressupost
del 2017

Pàg. 12

Societat

El Consell d’Infància
posa deures
a l’Ajuntament

Pàg. 13

Cultura

La Temporada
que ens espera
el proper 2017

Pàg. 24

Cultura

L’Any Puig i Cadafalch
reivindica el vessant polític
del personatge

Pàg. 10-11

un món híper-digitalitzat,
era necessari crear un
recopilatori virtual de tots
els números de la nostra
revista. No només perquè
no restin en l’oblit, sinó per-
què tots els argentonins
puguin accedir de forma
ràpida, eficaç i instantània
a tots els esdeveniments
dels últims 25 anys, sempre
narrats amb la veu pròpia
del Cap de Creus.
Per a fer-ho, s’han esca-
nejat totes i cadascuna de
les pàgines de les revistes
publicades i se n’han creat
els documents PDF per
configurar un arxiu de la
revista tot portat al món

2.0. A més, les pàgines han
passat per un programa de
reconeixement òptic dels
caràcters, per tal que es
permeti de cercar paraules
dins el mateix document, i
fer la recerca dels episodis
del nostre passat més fàcil
i efectiva.
Però a més, perquè el
trasllat al segle XXI no es
quedés curt, el Cap de
Creus, des de fa uns mesos,
també ha fet el salt a les
xarxes socials.
Concretament a InstagramInstagramInstagramInstagramInstagram.
Perquè... què millor que la
imatge per definir la his-
tòria de la vila? Un mosaic
de portades que narren des

del naixement dels Diables
d’Argentona a la consulta del
9N passant per l’enderroca-
ment de Can Doro o la
reobertura de La Sala.
En un món híper-connectat,
un element cohesionador
com la revista dels argento-
nins té sentit que es trobi
emmarcat en una comuni-
tat global, on la interacció
n’és la base. On el fet de
compartir, ho és tot. I el Cap
de Creus vol compartir amb
tots els vilatans i vilatanes
els episodis de la seva rea-
litat. I que aquests 25 anys
només siguin un testimoni
d’una carrera que encara
té molts relleus per venir.
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El Pressupost del 2017 neix
ja sense el llast que supo-
sava l’austeritat. Això no vol
dir que la situació sigui per
tirar coets, però sí que cal
revertir el paradigma im-
perant de l’austeritat i
canviar-lo per un nou para-
digma molt més social.
Enguany hem volgut posar
l’accent a les polítiques
culturals i educatives. És
evident que un Govern
d’Esquerres com l’actual fa
una aposta ferma pel futur,
és a dir, per la cultura i

opinióOPINIÓ

Uns pressupostos per trencar amb l’austeritat
i apostar per la cultura i l’educació

Eudald Calvo
Alcalde d’Argentona

Enguany
hem volgut
posar
l’accent
a les
polítiques
culturals i
educatives

l’educació.
I ho fem en diferents aspec-
tes: la creació del nou PFI
per a alumnes amb neces-
sitats especials; conso-lidant
pressupostàriament el
Festival Sense Portes; aug-
mentem les subvencions a
les entitats culturals del
poble; augmentem els
recursos econòmics desti-
nats a actes culturals i
festius; consolidem festes
com la Festa Major d’Hi-
vern; la creació de la festa
de cap d’any; la 4a Setma-
na de la Memòria Històrica;
els actes de celebració de
l’Any Puig i Cadafalch; la
consolidació del projecte de
Banda Bufera a l’escola de
baix; i un llarg etcètera.
Però també ho fem amb les
infraestructures necessàries
per apuntalar aquesta

aposta: amb la rehabilitació
de la Casa Puig i Cada-
falch, que aquest 2016 s’ha
acabat la 1a fase –la que
arreglava l’interior de la
casa- i el 2017 es farà la
2a fase de la rehabilitació
–la que arreglarà la part
exterior de la casa. I tot això
ho fem pràcticament tot
amb subvencions d’altres
institucions, de fet, un 82%
del cost de rehabilitació ha
vingut per ajudes externes.
I l’altre gran projecte
cultural i educatiu del poble
és la nova Biblioteca
Municipal, que se situarà a
Can Doro. Ara pujarem el
primer esglaó, que és el
projecte. Aquest projecte és
cabdal ja que no només
incorpora la Biblioteca,
amb molts més metres
quadrats que els actuals,

sinó que també incorpora
dues sales d’actes, la ràdio
municipal, l’arxiu, apar-
cament i una plaça que con-
vertirà el nostre estimat
centre històric en un espai
molt més amable.
Un nou Pressupost per a
una nova època, conso-
lidant el canvi i amb les
idees molt clares.

Juanma Moraleda, ha
sido un tipo amigo de sus
amigos, enorme como
persona y gran compa-
ñero político. Nos ha
dejado la lección de que
desde la discrepancia
política, se pueden al-
canzar acuerdos y que de
todo se puede hablar
siempre desde el respeto
al contrincante.

Era una persona que
amaba su país, España,
y se sentía muy orgulloso
de formar parte de esta
gran familia, la familia

del Partido Popular, pero
había algo en lo que
siempre pensaba, eso era
su querido municipio,
Argentona. En muchas de
las reuniones del grupo
municipal, siempre nos
decía que debíamos pensar
en Argentona, que lo
nuestro era el pueblo y sus
vecinos. Y eso intentamos
hacer, escuchamos sus
palabras y las ponemos en
práctica. Grandes consejos
nos dejó.

Por encima de todo Juanma
era una persona de Argen-

tona. Un ciudadano más
que se preocupaba por sus
vecinos y por los pequeños
problemas que podía tener
cada uno de nosotros. La
v ida a veces nos da
gratas sorpresas y otras
en cambio devastadoras.
Nos ha dejado un
hombre honesto,  t ra-
bajador, afable y buena
persona, pero siempre
quedará en nuestro re-
cuerdo.

En el recuerdo de sus
amigos y familiares. Se lo
merece.

Muchas gracias por
todos los buenos mo-
mentos que nos has
regalado.

La familia del
Partido Popular
de Argentona.

En recuerdo a Juanma Moraleda

Obituari
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El  1992  Argentona to t  jus t
negociava les compensacions pel
pas de la C-60 pel seu terme
municipal. Es produïa un canvi
polític, CiU entrava al govern i en
sor t ien PSC, ERC i  IC.  L’any
olímpic també naixia la Colla de
Diables i el Cros estrenava escola.
El febrer de 1993 la portada es
tenyia de negre per plorar la mort
de Lluís Bonet i Garí i la de Josep
M. Gall i fa. A l’est iu el ple es
negava unànimement  a la
urbanització de Sant Jaume de
Traià, tot i  que posteriorment
aquest espai tornaria a ser objecte
de debat. El desembre CiU i PSC

tancaven un nou pacte de govern
i també començaven les obres de
l’avinguda dels Països Catalans.

El  1994 l’Ajuntament comprava
els terrenys per a la construcció de

l’Àrea Bàsica de Salut i els del
Cementiri de la Vall de Clarà. Al
maig la Generalitat concedia la
Creu de Sant Jordi a Jaume Clavell
i Nogueras. Pocs mesos després,
la mort de Joaquim Ripoll deixava
un buit important a la cultura
local. La vila també superava un
estiu d’incendis, la majoria dels
quals provocats.
El febrer del 1995  el Cap de
Creus anunciava que Argentona
tindria institut de Secundària i al
maig era notícia l’enderroc dels
xalets de la Font Picant.
L’Ajuntament  tancava un dels
mandats més convulsos marcat

25 anys explicant Argentona
En aquests 25 anys les portades del Cap de Creus han estat un testimoni, a pinzellades,
de la història de la vila. La primera de totes sortia al carrer a finals del 1991, amb una
imatge dels plataners del Cap de Creus i anunciant un dels temes que ha costat més
desencallar: el contenciós històric per La Sala.

La primera portada del butlletí
municipal el desembre de
1991 està dedicada a la paret
que li dóna nom. El Cap de
Creus o paret de les mentides
amb Can Doro, encara de peu,
al fons, coronen el primer
número de la revista. Jordi
Suari era l’alcalde
d’Argentona, Josep Clofent el
seu regidor de comunicació i
Rafael Bigorra el director de
Ràdio Argentona.

L’agost del 1992
un càntir creat per
Pablo Picasso va aterrar al
Museu del Càntir. La
voluntat de convertir el
càntir de Picasso en símbol
d’Argentona va marcar
l’editorial del número
dedicat a aquesta peça.

Una representació teatral de la nit
de Tapar Pous, fotografiada per
Pep Padrós, representava la Festa
Major de 1994, que va batre
rècords de públic. En aquest
número, ja hi ha canvis en la
direcció del Cap de Creus: David
Carmona n’és el director i Montse
Brugal la regidora de
comunicació.

Unes mans plenes de fang en un
torn simbolitzen l’amor
d’Argentona per la ceràmica.
Marc Duran va immortalitzar
aquest moment per sintetitzar el
que seria la Festa Major de
1997, que ampliava el recorregut
de la Fira Internacional de
Ceràmica i Terrissa per acollir
més visitants. Joaquim Casabella
vivia la seva cinquena Festa de
Sant Domingo com a alcalde, la
tercera com a electe.

El 1996
s’anunciava
l’inici de les
obres de l’ABS
i la compra
de La Sala
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per la formació c inc governs
diferents. Passades les eleccions,
Joaquim Casabel la reedi tava
l’alcaldia en un pacte entre CiU i
Esquerra. A l’octubre l’Ajuntament
comprava la Velcro i s’inaugurava
l’autopista del Maresme. Aquell
any també s’obria el debat al
voltant de Can Doro.
El 1996 s’anunciava l’inici de les
obres de l’ABS i la possibilitat de
la compra de La Sala, però no
seria fins al 1997 que els pagesos
presentarien el conveni de cessió
definitiu. Aquell any Lluís Llach va
inaugurar la temporada de teatre,
música i dansa. L’anunci del retard
de les obres de l’institut indignava
la comunitat educativa.
El 1998 es presentava un dels
darrers pressupostos que vam
comptar amb pessetes, pujava a
1.400 milions de pessetes. Aquell
mate ix  any e l  L laç d’Amis ta t
celebrava el seu centenari ,  el
Futbol Club Argentona bufava 75
espelmes i els gegants arribaven
als 40. A finals d’any començaven

CBA fe ia h is tòr ia arr ibant  a
primera catalana. Va ser l’any en
què el Casino va celebrar el seu
centenari.
E l  2003  l ’En tesa tornava a
guanyar les eleccions i reeditava
el  pacte amb e ls  soc ia l i s tes .
L’institut quedava petit poc temps
després d’obr i r- se i  e l  Cros
ce lebrava l ’ober tura del
dispensari i l’ascens a segona del
seu equip de futbol sala.
El 2004 es recordarà com l’any
de l ’arr ibada del  s i s tema de
recoll ida de deixalles ‘Porta a
porta’.
El 2005 es va inaugurar l’escola
Les Fonts, es van estrenar pavelló
i escola bressol i es van posar en
marxa els Programes de Garantia
Social adreçats a joves.
Un any després,  e l  2006
s’instal·lava a Argentona el Centre
d’Atenció d’Animals Domèstics del
Mareme, la gespa arribava al
camp de futbol i s’iniciaven els
treballs de redacció del nou Pla
General. A finals d’any Antoni Soy

El número 34 del Cap de
Creus va ser l’encarregat
d’estrenar el primer
redisseny de la revista. Amb
aquest canvi, les portades
volien esdevenir petites obres
d’art simbòliques del tema
principal, elaborades pel
fotògraf Marc Duran. El
color sèpia de les seves
pàgines va marcar tota una
generació d’argentonins.

L’octubre de 1998 la Colla
de Geganters d’Argentona
va complir 40 anys, i el
Cap de Creus ho va
commemorar amb una
imponent fotografia del
Senyor de Burriac com a
portada. En aquest
número també s’explicava
la formació de l’Entesa de
cara a les eleccions
municipals de l’any
següent.

Antoni Soy va ser investit
alcalde d’Argentona el 3 de
juliol de 1999, fruit del
pacte de govern entre
l’Entesa, que va obtenir
quatre regidors, i el PSC,
que en va obtenir tres. Soy
es convertia així en el
cinquè alcalde democràtic a
la vila i va assumir també la
carpeta de comunicació.

Nou anys de Cap de
Creus, 50 números. El
desembre del 2000 va
arribar al mig centenar
d’edicions, ara al timó de
Xavier Lorente i sota la
supervisió d’Antoni Soy.
Nou anys després, el Cap
de Creus ja s’havia
convertit en un mitjà de
referència local pels
vilatans i vilatanes
d’Argentona.

les obres de l’institut i, també, les
del Museu del Càntir.
El 1999  va obrir portes l’Àrea
Bàsica de Salut i també s’obria
l’antiga fàbrica Velcro com a nou
espai  per  acol l i r  ac t iv i ta ts
d’enti tats i  serveis municipals.
L’edició d’agost mostrava el rostre
d’Antoni Soy en portada, el cinquè
alcalde d’Argentona des de la
restitució dels ajuntaments demo-
cràtics. Soy encapçalava el primer
govern d’Entesa – PSC.
El 2000 arrencava amb el canvi
de fesomia de la Plaça Nova amb
l’eliminació de l’enjardinament
central. Va ser l’any del comiat del
doctor Calvo i, també, l’any en
què es va inaugurar el nou Museu
del Càntir i el nou Institut.
El 2001 Argentona passava a ser
un municipi de 10.000 habitants i
s’obria la primera escola bressol
municipal.
Un any després, el 2002 s’iniciava
el  cas Can Doro.  A l ’es t iu
Argentona s’estrenava a internet
amb el domini argentona.cat i el



NOV - DES 20166

reportatgeESPECIAL 25 ANYS

cedia l’alcaldia a Esther Merino per
fer el salt a la Generalitat.
El 2007 va viure la primera edició
del  fes t ival  ‘Sense Portes’  i  la
creació de la plataforma d’electors
Tots per Argentona. El seu cap de
llista, Pep Masó, protagonitzava la
por tada de juny després de
guanyar les eleccions i fer un pacte
de govern amb CiU. Aquell mateix
any s’apagava la veu del jutge
Arenas i el Cros veia a l’abast la
seva transformació després que la
Generalitat l’inclogués en la Llei de
Barris.

ter r i tor i ,  l ’A juntament  es  ve ia
obligat a fer un ban per combatre
la sequera. L’escola Bernat de
Riudemeia celebrava el seu 75è
aniversar i  i  La Font  P icant
experimenta una restauració.
L’anomenat  ‘P la Zapatero’  va
arr ibar  a Argentona e l  2009
t ransformant  e l  Carrer  Gran.
Aquell mateix any moria Josep
Maria Carballas, ànima i cor de TV
Argentona.
E l  2010  arrencava amb la
preocupació pel deteriorament de
la Casa Puig i  Cadafalch i  la
implantació de la ‘Taxa Justa’. La
crisi econòmica s’aprofundia i co-
mençava a posar a prova la ca-
pacitat de solidaritat els argen-
tonins.
El 2011 les eleccions municipals
portaven un nou canvi a l’Ajun-
tament. Tot i guanyar els comicis,
Tots  per  Argentona quedava
relegada a l’oposició pel pacte
entre CiU, PSC, Esquerra i l’Entesa.
es quedava sense piscina, es veia
obligada a expropiar la Casa Puig
i Cadafalch i tornava a obrir portes
La Sala després d’anys d’obres.

Joan Padrós rebia, a títol pòstum,
el reconeixement de fill predilecte
de la vila.

El 2012 moria Alfons Güell, el
fotògraf d’Argentona. El debat
sobre l’estat propi irrompia en la
pol í t ica munic ipal .  Argentona
amplia la seva superfície al parc
de la serralada li toral. I, a la
tardor, Joan Collet era nomenat
president del Reial Club Deportiu
Espanyol.
El 2013 va ser l’any de l’entrada
del consistori a les xarxes socials.
Es va crear Argentona es Mou i es
va tornar a celebrar el ‘Sense
Portes’. Argentona es va volcar a
la via catalana. L’Ajuntament va
posar en marxa l’Oficina d’Aten-
ció Ciutadana i les retallades van

El 2007 va viure la
primera edició del
Sense Portes i la
creació de Tots per
Argentona

El 2001 Argentona va arribar
als deu mil habitants. El Cap
de Creus va commemorar-ho
amb aquesta fotografia
tirada des dels finestrals de
La Sala durant la
concentració d’argentonins a
la Plaça Nova que celebraven
haver arribat a aquesta xifra
històrica.

El pacte Entesa-PSC es renovava
després de les eleccions
municipals de 2003, tornant a
col·locar Antoni Soy com a
alcalde de la vila. Per primer cop
en 20 anys, CiU deixava de ser
la força més votada, donant pas
als 6 regidors de l’Entesa, que li
van prendre el relleu.

L’11 de març de 2005 van
començar els treballs d’enderroc
de Can Doro. Una flor entre les
runes és l’encarregada de
simbolitzar la destrucció d’aquesta
zona, després de les reiterades
protestes dels veïns. L’espai havia
de ser ocupat per un pàrquing, un
centre cívic, 16 habitatges i locals
comercials.

Les eleccions municipals de 2007,
sintetitzades en un mosaic compost
amb els logotips de Tots per
Argentona i CiU, formant la cara
del nou alcalde: Pep Masó. Les
dues formacions van ser les més
votades.
Tots per Argentona s’estrenava al
consistori amb 6 regidors i CiU
n’obtenia 3.

El 2008 es constituïa l’Associació
Espanyola de Ciuta ts  de la
Ceràmica i Argentona passava a
pres id i r- la.  E l  t raçat  del  t ren
orbital aixecava suspicàcies del

El 2010 arrancava
amb la preocupació
el deteriorament de
la casa Puig i
Cadafalch
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25 anys en 141 portades

El Saló de Pedra acollirà del 14 al 19 de gener una exposició amb el recull
de les 141 portades que s’ha editat fins avui del butlletí municipal Cap de
Creus. L’exposició formarà part de l’agenda d’actes de la Festa Major de
Sant Julià.

Un disseny innovador i ple de
color va sortir a la llum el maig
del 2008 coincidint amb el
número 94 de la revista. Al
capdavant de la revista durant el
seu rentat de cara hi havia Maria
Rosa Martínez, amb el suport de
l’alcalde i regidor de
comunicació, Pep Masó.

El setembre del 2009 sortia al
carrer l’edició número cent del
Cap de Creus, divuit anys
després d’aquell primer número
de 1991. La revista seguia sent
un referent pels argentonins, i
així ho va voler plasmar el
número, recollint les experiències
de vilatans lectors del butlletí.

El 9 de novembre de 2014 fins a
5.000 argentonins van votar a la
consulta ciutadana per a la
independència de Catalunya.
Més d’un 50% dels majors de 16
anys d’Argentona van participar
en la consulta, amb uns resultats
de 86,32% de «Sí-Sí».

obligar les escoles Aixernador i
Francesc Burniol a fusionar-se.
El 2014 s’obria amb la compra
definitiva de Can Doro per part de
l’Ajuntament. El Casal de Joves
ce lebrava 15 anys i  Ràdio
Argentona arribava als 30. La

participació agafava més pes amb
l’inici del procés participatiu del
POUM i ,  a f inals  d’any,  la
celebració de la consulta del 9N
en la que hi van participar 5.000
argentonins. Aquell any també es
van atorgar els primers premis
Natura que van recaure en el Grup
de Fonts i en Pep Riera.
Les eleccions municipals del 2015
acaben de forma convulsa: CiU no
es presenta i  el  seu candidat,
Ferran Armengol, acaba encap-

El pacte entre la CUP, el PSC i ICV
després de les eleccions
municipals de 2015 torna a
treure l’alcaldia de la força més
votada, Tots per Argentona. La
coalició d’esquerres, a la qual se
sumaria mesos després ERC, va
investir Eudald Calvo alcalde
d’Argentona.

El 2014 s’obria
amb la compra
definitiva de Can
Doro per part de
l’Ajuntament

çalant Esquerra. Els resultats dels
comicis deixen fora de l’Ajunta-
ment l’Agrupació Argentona de
Fèlix Rosa. Tots per Argentona
torna a veure’s  apar tada del
govern, aquest cop per un pacte
entre la CUP, Esquerra, PSC i
Iniciativa.
El 2015 també suposa un punt
d’inflexió per la Fira del Càntir que
es transforma en Argillà i s’avança
un mes separant-se de la Festa
Major. Aquell estiu torna a obrir
por tes  una renovada pisc ina
municipal. Al setembre, Argen-
tona signa l’agermanament amb
la ciutat francesa d’Auvagne i obre
el nou portal de transparència.
El 2016 s’inicia el primer procés

de pressupostos participatius amb
mig milió d’euros en joc. El nou
format de la mostra d’enti tats
irromp amb èxit. Es retira el mo-
nument franquista de les escales
de l ’esg lés ia i  Pepi  V i la  és
nomenada filla predilecta d’Ar-
gentona.

El 2016
s’inicia
el primer
procés de
pressupostos
participatius

Busca totes les portades a @capdecreus_argentona
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Arribem al bar del Centro Parroquial
i ells ja ens hi esperen. Es coneixen
de tota la vida tot i que dos d’ells van
anar al ‘cole de dalt ’ (Bernat
Riudemeia) i dos al ‘cole de baix’
(escola Argentona). Riuen: «Si no saps
de quines escoles parlem és que no
ets pota negra». Han seguit camins
diferents però, al llarg del temps s’han
anat creuant. «Si no et trobaves a
l’escola  t’acabaves coneixent al
bàsquet, al futbol, a l’aula de
música...». Tots quatre tenen en comú
que viuen amb els pares i que encara
estan lligats als seus estudis. En Guifré
està a tercer de sociologia després
d’haver deixat agrònoms. En Gerard
està acabant enginyeria mecànica i ho

L’Albert Casabella, en Guifré Peguera, l’Olga Martínez i en Gerard Jiménez van néixer
el 1991, el mateix any que sortia al carrer el primer Cap de Creus. Mantenim una
conversa amb ells sense la pretensió d’extreure’n una conclusió científica sobre la
seva generació. Però sí algunes generalitats: què els preocupa, com veuen la vida,
com s’informen, quines són les seves aspiracions i quin arrelament tenen amb
Argentona.

compagina fent classes i ajudant al
bar de casa. L’Albert és apunt d’agafar
l’avió cap a Austràlia on completarà

l’enginyeria agroambiental i del
paisatge que cursa a la UPC.  I l’Olga
compagina la feina en un museu

barceloní amb el doctorat en Història
de l’Art que està fent a la UB.
D’aquí a deu anys? L’Olga i en Gerard
es veuen vivint amb parella,
provablement de lloguer,
provablement amb fills. L’Albert i en
Guifré no es mullen tant, «ja es veurà
però esperem haver-nos
independitzat».
A tots quatre els agradaria poder
desenvolupar-se professionalment en
la carrera que han escollit però
continar vivint a Argentona. Lamenten
que els ha tocat viure l’entrada al món
laboral quan ja fa anys que la crisi
econòmica ha capgirat el mercat.
«Nosaltres només hem conegut un
entorn precari. No sabem què és un

Generació Cap de Creus

«Nosaltres només
hem conegut un
entorn precari.
No sabem què és
un bon sou o
trobar feina amb
facilitat»
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bon sou o trobar feina amb facilitat».
La possibilitat de buscar oportunitats
en un altre país també ha perdut part
de l’encant per a ells.  «Tenim amics
que han marxat fora a estudiar o
treballar i, depenent del que s’han
trobat, sospiren per tornar. Tot i tenir
clar que volien viure l’experiència,
diuen que com aquí enlloc».
Però aquest context tampoc els ha fet
més contestataris, de fet consideren
que la seva generació no sap revelar-
se. «Ho he viscut a la feina- explica
l’Olga –estem duent a terme
mobilitzacions per tal de millorar les
nostres condicions laborals. Però ho
han hagut de proposar-ho des del
sindicat, individualment ens costa molt
reivindicar els nostres drets».

Tenen diferents posicions davant la
vida política local. En Guifré és el que
la segueix més de prop. Els altres s’ho
miren a distància tot i reconèixer que
l’entrada d’un govern de gent jove,
generacionalment més propers a ells,
els fa estar més atents.
El Cap de Creus? «Sí, és clar... Està
per casa...», esclaten a riure.
«Personalment m’interessa molt quan
es parla de temes de pagesia o medi

ambient», explica l’Albert. Tot i així
admeten que la seva primera font
d’informació són les xarxes socials,
especialment Facebook. «Compartim
el que es publica al Facebook de Ràdio
Argentona... De vegades també
perquè ens arriba d’altres amics o
coneguts que també ho han
compartit». Assenyalen que aquesta
eina ho ha fet tot molt més proper:
«Ara també podem seguir directament
a l’alcalde a través del seu twitter o el
seu facebook», explica en Guifré.
Del que ha anat explicant la revista al
llarg dels seus 25 anys en guarden
imatges borroses. L’Olga i en Gerard
recorden haver participat en concerts
a dins de Can Doro. «Quan va passar
el merder de Can Doro érem uns nens,
és patètic que encara estigui així»,
opina en Guifré. Confessen que
tampoc han seguit el llarg viacrucis
per la rehabilitació i reobertura de La
Sala. De fet, només un d’ells hi ha anat
a veure-hi un espectacle.

La seva primera
font d’informació
són les xarxes
socials,
especialment
Facebook

Posen en valor el sentiment de
comunitat que sempre han viscut a
Argentona i que els diferencia d’amics
i companys que viuen a Barcelona.
«Tots tenim una ruta alternativa al
carrer Gran per si tenim pressa,
perquè si no t’has d’anar aturant-
explica en Gerard-. Però també és el
que més ens agrada d’Argentona,

conèixer la gent que et trobes pel
carrer».
Un altre dels exemples de comunitat
és la Garrinada. «Està lligada a les
primeres vegades en què ens deixaven
sortir». Amb els pas dels anys s’ha
convertit en la cita obligada per
retrobar gent que no veuen en tot
l’any. «Si t’hi fixes la majoria de joves
d’Argentona estem poc atents als
concerts perquè sempre retrobem
gent, ens parem a xerrar i no ens
allunyem massa de la barra», explica
en Gerard mentre els altres riuen. I
encara hi ha una altra manera
d’identificar els joves d’Argentona ,
«quan s’acaba la festa, els de fora van
a buscar bus o taxis. els d’Argentona
ens trobem tots, som una gran marea
humana pujant amunt el carrer Gran».

El que més els
agrada
d’Argentona:
«conèixer la gent
que et trobes pel
carrer»
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«Fa dos anys, el 2014, Argentona va
acollir una exposició itinerant que
commemorava el centenari de la
Mancomunitat. Hi eren presents tots
els presidents de Catalunya fins als
nostres dies. Tots menys un: Puig i
Cadafalch». Qui ho explica és Esteve
Mach, arquitecte i president dels
Amics de Puig i Cadafalch, entitat
que reivindica la tasca política de
qui és recordat, sobretot, per la seva
obra arquitectònica. «Tothom es vol
fill de Prat de la Riba, fundador i
primer president de la Manco-
munitat, ningú vol ser fill de Puig i
Cafalch». Per Mach la història,
especialment el periodisme, ha estat
molt parcial a l’hora de valorar la
trajectòria de Puig i Cadafalch.

«Prat de la Riba va ser de ser
l’ ideòleg i fundador de la
Mancomunitat, convertint en
institució el sentiment nacional que
traspuaven els Jocs Florals o l’acció
dels nombrosos grups d’excursio-
nistes de Catalunya. Però de la Riba
va morir només tres anys després
d’arribar a la presidència i la seva
breu gestió no va tenir temps de
veure’s afectada per la gravíssima
problemàtica social que ensan-
gonava els carrers». Mach recorda

Josep Puig i Cadafalch,
President de Catalunya
El 2017 serà l’any Puig i Cadafalch coincidint amb els 150 anys del seu naixement i el
centenari del seu nomenament com a president de la Mancomunitat. Els Amics de
Puig i Cadafalch encaren el doble aniversari com l’oportunitat única per reivindicar el
vessant polític del personatge.

que el període de Puig i Cadafalch
s’hi compten més de mil assassinats,
dos cada tres dies. «Només el mes
d’octubre de l’any 1922 es va saldar

amb 40 morts a l’àrea de
Barcelona».
Aquest context va contribuir a fer
que Prat de la Riba passés a la

culturaCULTURA

«Tothom es vol
fill de Prat de la
Riba i ningú vol
ser fill de Puig i
Cadafalch»

El despatx de Puig i Cadafalch encara es conserva a la casa d’estiueig que l’arquitecte tenia
Argentona.
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El 1936 va haver
de fugir
d’Argentona
corrent camps a
través perquè el
venien a pelar els
del a FAI. Es va
jugar la vida
intentant salvar
el retaule de
l’Església

història com a pare de la pàtria,
artífex de les parets mestres de les
futures Generalitats, un exemple
de polí t ic obert a qui no se l i
coneixen errades. Per Esteve Mach
hi ha hagut un oblit «deliberat» del
paper fonamental que va tenir

resposta tèbia i
dubtosa davant  e l
cop de Primo de Ri-
vera. «Ell no va de-
cidir res, va assaben-
tar-se del cop d’estat
el mateix matí en què
es va produir.  Va
reunir el comitè de
govern de la Manco-
munitat i, de comú
acord, van enviar una
car ta a Pr imo de
Rivera reclamant el
manteniment l’estatus
de la Mancomunitat.
El colpista els va jurar
que s í  i  e l l s  ingè-
nuament  s ’ho van
creure i  ho van
publicar». Al cap de
dos d ies  es  pro -
mulgava la l le i  de
repressió del sepa-
ratisme que prohibia
la llengua catalana,
la senyera, les insti-
tucions.
És aquí on Esteve Mach insisteix en
la defensa del personatge: «He
tingut la paciència d’investigar què
va passar, en quines hores i quins
dies, quin paper va tenir, quines
cartes va enviar i quines respostes
va rebre. El 1936 va haver de fugir
d’Argentona corrent  camps a
través perquè el venien a pelar els
de la FAI. Es va jugar la vida inten-
tant salvar el retaule de l’Església.
Va enviar moltes cartes a Primo de

Puig en la consol idació de la
Mancomuni ta t ,  aconseguint
multiplicar el pressupost per deu
després de convèncer les dipu-
tacions a creure en el projecte i a
traspassar-li les competències.
«Per això, tota l’obra pública de
la Generalitat es fa en època de
Puig i Cadafalch». També s’obvia
que va ser reelegit tres cops, amb
un suport superior al que havia
obtingut Prat de la Riba.
Però el cert és que aquesta gestió
va quedar esmorteïda pel que
molts van interpretar com una

Rivera acusant-lo d’haver-lo traït
a ell i a la Mancomunitat. També,
des de l’exili, va escriure cartes a
Franco re t ra ient- l i  haver- se
carregat Catalunya i que dient-li
que algun dia ho pagaria car».
Quan Puig i Cadafalch va tornar
a Catalunya el van instar a signar
un document, que ja havien signat
molts  del  seu entorn, «com a
condició per estar tranquil». Ell
s’hi va negar i això li va costar la
retirada del títol d’arquitecte.

Divulgar la importància de la figura
política de qui va ser President de
la Mancomunitat serà un dels
objectius de l’any Puig i Cadafalch.
A banda, Argentona no vol
desaprofitar l’oportunitat de posar
en relleu el llegat que conserva de
l’arquitecte. En aquest sentit,  la
vila forma part de la comissió
creada per diversos municipis del
Maresme – Mataró, Òrrius, Canet

de Mar-, que ha de definir les
principals activitats que s’hi faran.
Un dels atractius que hi aportarà
serà la casa d’estiueig que Puig i
Cadafalch de la qual ara s’ha
enllesti t  la primera fase de la
rehabilitació. L’Ajuntament ja ha
rebut 127.000 euros perquè arren-
car la segona fase.
Per la seva banda, Òrrius ja ha
donat a conèixer un acte que es farà

La commemoració: divulgació i art

al municipi aquest octubre. Serà
una conferència i un col·loqui
posterior que tindrà com a ponent
l’escultor Manuel Cusachs.
També es preveu organitzar un
concurs internacional de foto-
grafia que organitzaran els Amics
de Puig i Cadafalch amb la
col·laboració de la secció foto-
gràfica de l’Unió Excursionista de
Catalunya (UEC) de Mataró.
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El 2017 Argentona comptarà amb un
pressupost de 14.935.000 d’euros.
Segons va explicar l’alcalde, Eudald
Calvo, en el ple ordinari de desembre,
els comptes «deixen enrere l’austeritat
dels darrers anys». Segons Calvo, la
millora de les expectatives pel que fa
a la recuperació econòmica permet al
govern ser optimista i augmentar la
previsió d’ingressos sense haver
d’incrementar la pressió fiscals als
veïns i veïns
En la seva intervenció, l’alcalde va
subratllar l’aposta per dotar de més
recursos àrees com les de Cultura,
Educació i Promoció Econòmica, amb
programes per reforçar La Sala, el
festival Senseportes o el PFI, així com
ajuts al sector comercial i empresarial
del municipi per fomentar l’ocupació
local.
També va destacar la injecció per fer
front a inversions com l’inici de la
segona fase de la rehabilitació de la
casa Puig i Cadafalch o la redacció

políticaPOLÍTICA

L’Ajuntament aprova un pressupost
de 15 milions d’euros pel 2017
L´Ajuntament d´Argentona va el 5 de desembre el pressupost per a l´exercici 2017.
Els comptes suposen un increment del 7,7% respecte el 2016. La proposta va rebre el
suport dels grups del govern, l’abstenció del PP i el vot contrari dels regidors de Tots x
Argentona.

del projecte de la nova biblioteca que
es preveu construir a Can Doro. En

relació a la casa Puig i Cadafalch es
va recordar que prop del 80% dels
recursos provenen de subvencions de
la Generalitat i la Diputació de
Barcelona.

Per altra banda, es va apuntar que al
llarg del 2017 s’incorporarà al
pressupost un altre dels projectes
importants a curt i mig termini, la
urbanització de Can Raimí. En aquesta
presentació també es va fer autocrítica,
recordant algunes de les obres
previstes al 2016 i que encara no
s’han executat, com la millora a la
urbanització de Les Ginesteres, les
obres als carrers Sant Ramon i Josep
Soler, la remodelació de la plaça de
Vendre o la instal·lació d’una caldera
de biomassa a la zona esportiva.
La crítica de l’oposició
El Partit Popular va mostrar-se força
conforme amb les línies generals de
la proposta, però va carregar contra
el pressupost, baix al seu entendre,
per afavorir l’ocupació, i les partides
destinades al procés independentista,
en especial l’aportació a l’Associació
de Municipis per la Independència
(AMI), i que des del govern es va xifrar
en 1.195 euros anuals.

Les inversions
permetran l’inici
de la segona fase
de la rehabilitació
de la casa Puig i
Cadafalch i la
redacció del
projecte de la nova
biblioteca que es
preveu construir a
Can Doro
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Tots x Argentona va fer una llarga
intervenció repartida entre els seus
regidors per tal de revisar i qüestionar
diverses partides del pressupost. La
força principal de l’oposició va
considerar que s’havien quedat
estancades diverses apostes fixades al
passat pressupost i van lamentar
l’augment de l’aportació municipal al
pressupost del Museu del Càntir.
També es van mostrar contraris a
l’increment de la despesa en el capítol
de festes i que l’esforç en educació
no incidirà en les necessitats reals
d’aquest àmbit. També van alertar de
la manca de recursos en habitatge,
en el foment de polítiques mediam-
bientals i de sostenibilitat, així com a
la fluixa tasca realitzada al territori o
per a la cohesió dels barris i urba-
nitzacions del municipi.

PRESSUPOST 2017

Ingressos
Capítol 1 Impostos directes 7.921.000 euros
Capítol 2 Impostos indirectes 202.000 euros
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 2.045.675 euros
Capítol 4 Transferències corrents 3.370.629 euros
Capítol 5 Ingressos patrimonials 15.508 euros
Capítol 7 Transferències de capital 560.959 euros
Capítol 9 Passius financers 819.365 euros
TTTTTotalotalotalotalotal 14.935.137 euros14.935.137 euros14.935.137 euros14.935.137 euros14.935.137 euros

Despeses
Capítol 1 Personal  5.015.067 euros
Capítol 2 Béns corrents i serveis 6.402.007 euros
Capítol 3 Despeses financeres  75.500 euros
Capítol 4 Transferències corrents 778.604 euros
Capítol 5 Fons contingència 200.000 euros
Capítol 6 Inversions reals 1.601.768 euros
Capítol 9 Passius financers 862.189 euros
TTTTTotalotalotalotalotal 14.935.137 euros14.935.137 euros14.935.137 euros14.935.137 euros14.935.137 euros

Tot eren somriures i nervis el 21 de
novembre a La Sala de Plens. Era el
dia marcat per tal que una trentena
d’infants de la vila, d’entre 9 i 12 anys
es convertissin en els primers
consellers del nou Consell d’Infància
d’Argentona.
L’acte, revestit de formalitat, va
suposar el punt de partida per a un
nou òrgan de participació que
persegueix l’objectiu d’implicar els
més joves en la construcció de la vila,

El Consell d’Infància posa deures a l’Ajuntament
«Esperem que compliu almenys el 45% de les nostres propostes»

escoltant i materialitzant, sempre que
sigui possible, les seves propostes.
Conscients d’aquest extrem, els nous
consellers van reclamar al consistori
que es comprometi, com a mínim, a
fer realitat un 45% de les seves
propostes. Els infants ja van concretar-
ne algunes: millorar els parcs infantils
i les instal·lacions esportives i
organitzar un sopar-ball només per
a nens i nenes.
Per la seva banda, l’alcalde i els

regidors de participació i educació,
van encarregar al Consell d’Infància
que organitzi un acte per a la propera
Festa Major de Sant Domingo i,
també, que realitzi el procés per tal
de dotar el Consell d’un logo o imatge
propis.
Pots veure l’acte de constitució del
primer Consell d’Infància d’Argen-
tona a través de:

.com/radioargentona
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L’ADF Serra de Marina i Pere Montserrat,
guanyadors dels premis Natura

L’ABS reconeguda per
la seva qualitat
assistencial i de gestió

L’equip de l’Àrea Bàsica de Salut
d’Argentona és un dels 143 equips
d’atenció primària de Catalunya que han
rebut el certificat d’acreditació per la seva
bona pràctica assistencial. Durant l’acte
de lliurament dels certificats que es va fer
a l’Auditori AXA, el conseller de Salut,
Antoni Comín, va afirmar que l’atenció
primària de Catalunya és «un tresor»
gràcies als seus professionals. Comín va
assegurar que la columna vertebral del
sistema de salut és la primària i que el
Departament està «prioritzant» la reforma
que necessita.
L’objectiu principal de ĺ acreditació de la
primària és impulsar la millora contínua
de la qualitat en l’atenció de salut. En total,
s’avaluen 347 aspectes, inspirats en
estàndards europeus, de bona pràctica
assistencial com el lideratge, la pla-
nificació, la gestió de l’equip, la satisfacció
dels pacients o les aliances i la gestió dels
recursos’. Un cop assolida l’acreditació,
els equips d´atenció primària han
d’implantar plans de millora en
aquelles categories que han obtingut
un resultat més feble, i posteriorment
es fa un seguiment de la seva evolució.
L’any passat es van lliurar les primeres
96 acreditacions i ara ja són 239 els
EAP acreditats, és a dir, el 66% del total.
La resta d´equips,-130-, s’aniran
acreditant de manera progressiva fins
a arribar a la seva totalitat durant l´estiu
del 2017. Precisament, a partir de l´any
que ve l’acreditació serà una condició
imprescindible per formar part de la
xarxa pública d’atenció primària i
s’haurà de renovar cada quatre anys.

L’àrea d’emergència de residus es
traslladarà a la deixalleria municipal
Coincidint amb l´ampliació del
sistema porta a porta de recollida de
la brossa a Argentona durant aquesta
tardor i proper hivern, al barri del Cros
– implantat a l´octubre – i a Les
Ginesteres, Can Cabot, Can Raimí i
Can Ribosa – al gener de 2017, la
regidoria de Medi Ambient de
l´Ajuntament d´Argentona traslladarà
l’àrea d´emergència a la deixalleria
municipal a finals de desembre.
La intenció és que el canvi d´ubicació
es faci efectiu a partir del dia 21 de
desembre. L´àrea d´emergència, que
actualment es troba al carrer
Bellavista, s´instal.larà a la deixalleria
amb l´objectiu de millorar el
funcionament d´aquest espai, el
control de les persones que en fan ús
i fomentar pràctiques més cíviques en
relació a aquest servei que s´ofereix
a la ciutadania per necessitats
puntuals i d´emergència i que en cap

cas substitueix la recollida port a
aporta als domicilis.
L´àrea d´emergència seguirà el
mateix horari de funcionament que la
deixalleria municipal:
De dilluns a divendres, de 10 a 13
hores i a les tardes de 16 a 19 hores;
els dissabte s de 10 a 14 hores i de
16 a 20 hores i els diumenges al matí
de 10 a 14 hores.
La deixalleria municipal d’Argentona
es troba al C/ Can Carmany, s/n
(Polígon Industrial Nord).

El botànic Pere Montserrat Recoder i
l’ADF Serra de Marina han estat els
guardonats de la segona edició dels
premis Natura. Els guardons, que es
van lliurar en un acte públic el dissabte
19 de novembre, reconeixen les

persones, associacions i col.lectius que
destaquen per la protecció de la
natura i el medi ambient a la comarca
del Maresme i a Argentona.
El doctor Pere Montserrat i Recoder,
botànic i fitosociòleg, va rebre el premi
Natura Maresme ser reconegut per ser
una de les persones que més ha
treballat la botànica a la comarca,
autor d’una tesi doctoral que ha
esdevingut referència per botànics i
enginyers en el camp de la restauració
del medi natural.
Per la seva banda, l’Agrupació de
Defensa Forestal Serra de Marina va
ser guardonada amb el Premi Natura
Argentona, per la seva tasca de
prevenció i extinció dels incendis
forestals  i la protecció de la natura a
la Vila i als municipis de Mataró,
Dosrius, Arenys de Munt, La Roca del
Vallès, Vilanova del Vallès, Òrrius i
Argentona.
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Bombers i mossos creuen que l’incendi a l’aparcament del Cros
va ser provocat

Mar Rovira, Biel Hermosilla i Aina Gallemí han estat premiats a la XXXIII Mostra Literària del Maresme. L’acte de
lliurament de premis es va celebrar al Centre de Recerca i Transferència de Tecnologia Tèxtil de Canet de Mar.
Mar Rovira va guanyar el Primer Premi en Prosa del Grup B, d’entre 9 i 11 anys, per l’obra «Zaida i Alba», Biel
Hermosilla va ser guardonat amb el Segon Premi en Poesia del Grup C, d’entre 12 i 14 anys, pel poema «Societat
Actual» i la representant del Grup E, d’entre 19 i 25 anys, Aina Gallemí, va rebre el Primer Premi en Prosa per l’obra
«Houngan». La regidora d’actes culturals, Montse Cervantes, va acompanyar els guardonats en l’expedició.

L’incendi que va calcinar dos cotxes i
tres motos, la matinada de Tots Sants,
en un aparcament soterrani del carrer
Joan Vilanova Abril del barri del Cros,
hauria estat provocat. Així ho indiquen
els primers indicis amb què treballa
la policia científica dels Mossos
d’Esquadra. De fet, l’alcalde
d’Argentona, Eudald Calvo, ha
explicat que alguns veïns del barri ja
han presentat denúncia contra un altre
veí, presumpte autor dels fets. Segons
Calvo, caldrà esperar la resolució de
les investigacions policials que
determinaran si, efectivament, hi va
haver intencionalitat.
El foc, que va afectar parcialment dos
vehicles més, va començar a dos
quarts de dues de la matinada. El fum,
es va escampar pels blocs 2 i 3, una
setantena de veïns van sortir pel seu
propi peu, mentre que la resta es van
quedar confinats a casa seva. L’alcalde
considera «un miracle» que l’incendi
no hagi tingut efectes més greus i
explica que l’alerta d’una veïna i la
ràpida resposta dels cossos
d’emergències han estat la clau per
evitar mals majors. «Una veïna va
veure el fum i va avisar la policia que,
casualment, estava al barri. Ells van
avisar als bombers de Mataró que,
donada la proximitat del seu parc, des

seguida van ser al barri».
En els treballs d’extinció del foc hi van
treballar onze dotacions dels Bombers
de la Generalitat que, poc després de
les tres de la matinada, van donar-lo
per extingit. Un home de 68 anys i
una dona de 83 van ser atesos per
inhalació de fum però no van haver
de ser traslladats a cap hospital.
Arran de l’incendi, van quedar
interromputs els subministraments de
gas i aigua de cinc edificis.  «Les
escomeses han quedat bastant
afectades però hem tingut sort perquè

la canonada de gas passava just pel
costat del primer cotxe que va cremar
i, tot i així, va resistir», va explicar
l’alcalde.
Els tècnics de la companyia de gas van
ser els primers en normalitzar el servei.
En canvi, va trigar més a restablir-se
el subministrament d’aigua, ja que el
sistema de recollida d’aigües fecals
havia quedat destrossat. Mentre van
durar els treballs, el Consistori va oferir
la possibilitat a les famílies afectades
d’anar a buscar aigua i dutxar-se a
l’escola de Sant Miquel del Cros.

Tres argentonins premiats a la Mostra Literària del Maresme
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La signatura digital, una obligació

La Llei 39/2015 obliga les entitats a que les
notificacions que s’enviïn a les Administracions
Públiques es facin per mitjans telemàtics. Aquesta
llei, vigent des del passat 2 d’octubre de 2016,
obliga tant l’Agència Tributària com la Seguretat
Social a deixar d’enviar les notificacions per correu
postal, tal i com feien fins ara.
L’entitat necessitarà una signatura digital a partir
d’ara per tal de rebre i enviar notificacions

electròniques, que en cap cas pot ser la signatura digital d’una persona física,
sinó que cal un certificat que identifiqui també l’entitat. El certificat correcte és
el de representant de persona jurídica, on el president actua com a representant
legal de l’entitat.
Per a més informació pots adreçar-te a l’Ajuntament d’Argentona per correu
electrònic a oac@argentona.cat o al telèfon 937974900.

La Generalitat proposarà solucions
pel bus de l’Autònoma el desembre

L’Ajuntament continua fent passes per tal
de resoldre la precària situació del servei
de bus que uneix Argentona amb la
Universitat Autònoma de Barcelona.
Després de trobar-se amb els representants
de la Plataforma d’usuaris que s’ha creat
recentment, per tal d’escoltar les seves
queixes i demandes, aquest dimarts els
regidors d’urbanisme i mobilitat s’han
trobat amb els  responsables de Transports
de la Generalitat en una reunió a
Barcelona.
Segons Pere Móra (ERC), regidor de
mobilitat, el Departament està assabentat
de la situació de la línia i s’ha compromès
a fer una diagnosi de la situació i proposar
solucions concretes en un termini màxim
de dos mesos. Móra considera que les
solucions han de passar, forçosament, per
l’augment de freqüències i d’autobusos que
cobreixin el trajecte. «Aquesta línia, com
moltes altres, és deficitàries i, per tant, la
Generalitat hi haurà de posar pressupost».
Per aquest motiu Móra admet que la feina del consistori serà «apretar el
Departament perquè posi els diners que fan falta. En dos mesos veurem quines
són les voluntats i les possibilitats».
La línia entre Argentona i la Universitat Autònoma de Barcelona ja fa anys que
està saturada. Els usuaris d’Argentona són els més perjudicats, ja que els
autobusos ja arriben gairebé plens de Mataró i això comporta que els estudiants
argentonins es queden sense lloc o han de viatjar drets en un trajecte que
transcórrer per l’AP-7. «Aquestes condicions són legals però no són acceptables»,
diu Móra.

Una nova línia de
subvenció aconsegueix
9 contractes

Els 18.772 euros de la línia de
subvenció que l’Ajuntament d’Argen-
tona  va obrir per incentivar la
contractació i contribuir a reduir l’atur
del municipi han servit per a contractar
a nou argentonins en nou empreses
del municipi. Quatre dels contractes
pertanyen a col·lectius vulnerables
com són els aturats de llarga durada i
majors de 45 anys. El regidor de
Promoció Econòmica, Carles Martínez
(ERC), titlla d’èxit la subvenció i apunta
que això obliga el govern a «estimular
el món comercial i empresarial
d’Argentona per afavorir la contrac-
tació de treballadors empadronats al
municipi i la perdurabilitat dels
contractes de treball». Enguany ha
estat el primer cop que la vila
demanava la subvenció a la Diputació
i l’ha poguda donar tota.

Qui compra què,
quan, on?

L’Ajuntament i Argentona Es Mou
s’han arremangat per dur a terme un
estudi sobre els hàbits de compra dels
argentonins i argentonines. La
intenció és obtenir informació
actualitzada que serveixi per orientar
futures actuacions a nivell comercial
en el municipi, augmentar la
competitivitat del comerç de proximitat
i minvar les fuites comercials.
Anna Alonso, tècnica de Promoció
Econòmica, explica que la intenció de
l’estudi és «saber què està comprant
la gent, on compren i perquè compren
allà». Amb aquesta informació des de
l’Ajuntament es podrà «veure quins
fluxes comercials es mouen a diferents
hores del dia» i poder fer actuacions
en consonància. L’estudi d’hàbits de
compra estarà subvencionat en un
50% per la Diputació de Barcelona
i durant el mes d’octubre i novem-
bre s’han fet 300 enquestes per
saber l’horari òptim per anar a
comprar.

Foto: Eudald Mérida
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El 2016 ja s’ha fos!

Tots per
Argentona
alternativa de
Govern de més
fets i menys
paraules

En acabar el 2015 i quan el
Govern ens va presentar el
que havien pressupostat de
despeses i inversions per al
2016 els vam donar la
confiança amb recança
abstenint-nos en la votació
d’aquell Pressupost. La re-
cança venia motivada perquè
no ens havien acceptat
pràcticament cap de les pro-

Per a qualsevol problema o qüestió
ens trobareu a l’Ajuntament.
Tel. 677571903
E-mail: masonp@argentona.cat
www.totsperargentona.cat
facebook:/totsperargentona
Twiter: @TxArgentona

postes que els havíem fet
respecte al que crèiem que
eren millores en els serveis a
la ciutadania, i perquè
d’entrada no ens mereixien la
confiança necessària.
Just al cap d’un any d’aque-
lla recança la realitat,
tristament, se’ns ha eviden-
ciat. Argentona té un Govern
fluix, molt fluix, sense
trempera: un Govern de «qui
passa any empeny». Això és
el que hi ha.
Ho patim els ciutadans en la
seva nul·la capacitat de res-
posta davant problemà-
tiques que fa temps es plan-
tegen: no es dóna solució a
la renovació de parcs in-
fantils (els tenim vells i atroti-
nats), no es dóna resposta a
la petició de veïns per a la
creació del parc per a gossos,
no han trobat cap solució a

la neteja de carrers pel que
fa a les cagarades dels
gossos, ineficaços totalment
per resoldre la problemàtica
ocasionada per un club de
fumadors respecte al qual els
veïns es queixen que s’ha
convertit en un centre de tràfic
de droga i per tant punt de
conflictes i de pràctiques poc
recomanables,... i de les
inversions en obres que es
van comprometre a fer com
la Urbanització del carrer
Josep Solé, la remodelació
de l’entrada de les Ginesteres
(compromesos en fer una
consulta veïnal), la primera
fase d’obres de Can Raimí,
la renovació de la Plaça de
Vendre.... Res de res!
Són, això sí, el Govern de les
paraules, dels gestos: d’obrir
(?!) l’Ajuntament el 12
d’octubre i el 6 de desembre

(actes simbòlics que cele-
brem), però no n’hi ha prou,
ja que el que realment és
important, els fets, ens trobem
que el 2016 s’ha fos un dia
rere l’altre i Argentona s’ha
envellit en la seva fesomia i
en la seva essència, amb una
preocupant inactivitat dels
quatre partits que conformen
aquest Govern.
Això, però, no impedeix que
des de Tots per Argentona, us
vulguem desitjar a tothom
unes bones festes, i un nou
any 2017 amb molta salut.

Un pressupost nou per a uns nous temps
Les partides de cultura, d’educació, de promoció econòmica

 i de participació són les protagonistes del pressupost

Amb el
pressupost del
2017 volem
donar una
primera bufetada
a l’època de
l’austeritat
econòmica, que
ens ha tingut
massa anys
caminant al
llindar de massa
situacions
precàries

@CUPArgentona
argentona@cup.cat

El pressupost de l’Ajuntament
d’Argentona de l’any 2017
passarà a la historia per diverses
coses. Després de mesos de
feina, els comptes arriben amb
una clara càrrega ideològica, i
és que no podem entendre un
pressupost sense una voluntat
política. Voluntat de fer una vila
més conscient, més justa, més
lliure i, en definitiva, un poble
millor.
Amb el pressupost del 2017
volem donar una primera bufe-
tada a l’època de l’austeritat
econòmica, que ens ha tingut
massa anys caminant al llindar
de massa situacions precàries.
Amb aquest pressupost tornem
a posar els serveis a les persones
i a l’activitat econòmica a la
primera fila dels interessos
locals.
Recordeu que aquest 2016 hem

decidit en què invertirem
500.000 euros? Doncs el
pressupost del 2017 inclou
aquest procés participatiu amb
partides concretes que han de
prendre forma al llarg de
l’any. Mai abans tanta gent
havia decidir on es destinaven
tants diners del pressupost
municipal. És, per tant, el
pressupost més democràtic
que ha tingut mai Argentona.
Esperem que el del 2018 ho
sigui encara més.
Aquest procés participatiu va de-
finir unes inversions concretes,
però el que marcarà la inversió
del 2017 és l’inici del projecte
de la nova biblioteca que
tindrem a Can Doro. Per aquest
motiu, i també perquè seguirem
rehabilitant la Casa Puig i Cada-
falch (de la qual haurem rebut
subvencions pel 82% del seu

cost), també serà un pressupost
per a recordar-se’n.
Les partides de cultura,
d’educació, de promoció
econòmica i de participació
són les protagonistes del
pressupost, perquè creixen i es
consoliden. No podríem ex-
plicar l’història d’un govern
d’esquerres sense mate-
rialitzar-ho així.
Tal com vam fer l’any passat,
aquest any també farem esfor-
ços per explicar al conjunt de
vilatanes i vilatans com hem
fet el pressupost i quins efectes
tindrà al llarg de l’any. Amb
un article no en tenim prou,
perquè el document amaga
moltes bones notícies que
mereixen una bona explicació.
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Pobresa energètica a Argentona

Només l’any
passat
vam evitar
120 talls de
subministraments
de serveis bàsics
com l’electricitat,
l’aigua i el gas

T. 667 18 29 93
argentona.socialistes.cat
argentona@socialistes.cat

Consolidem el teixit industrial propi

La política
municipal
d’Argentona ha
de servir per
consolidar el teixit
industrial
La intensa recessió econò-
mica que hem patit en
aquests darrers anys ens
obliga a repensar plante-
jaments que segurament
consideràvem inamovibles.
No fa gaire que encara
sentíem anunciar la
desaparició de la indústria, la
seva mort. Era considerada

Malauradament, notícies
recents com la mort d’una
persona gran en un habi-
tatge de Reus que li havien
tallat el subministrament
elèctric per falta de paga-
ment, ens recorden la res-

Facebook:/esquerra.argentona
Twitter: @ERCargentona

ajuda a minimitzar el
problema i tenir coneix-
ement sobre els domicilis
que tenen dificultats per
poder pagar els subminis-
traments, però també ens
ajuda una xarxa d’entitats i
ciutadania activa, que es
preocupa pels seus veïns i
veïnes i que sovint alerta a
la regidoria de Serveis
Socials de casos on convé
actuar, a totes, des d’aquest
modest espai els volem
agrair la feina que estan
fent.
Aquesta crisi, amb les seves
peculiaritats, ha deixat i
continua deixant moltes
famílies al marge de la
normalitat, no veiem enlloc
els anunciats símptomes de
recuperació, tot el contrari,
veiem que més famílies

grups municipalsGRUPS MUNICIPALS

demana, necessita, trencar
amb les absurdes rigideses
administratives. Demana
cercar nous i diferents espais
per a unes noves necessitats.
No podem pas oblidar que
la indústria és una activitat
que interactua amb el lloc on
s’ubica i que té uns impactes
notables en el seu entorn.
Ens interessa que el nostre
municipi estigui preparat per
conviure i assimilar aquestes
activitats. Que facilitem
canals de comunicació amb
les empreses, com ara la
Finestreta Única Empresarial
que implantarem en els
propers mesos, o que aju-
dem, des del respecte al medi
ambient o a les condicions
laborals dels treballadors,
tant com puguem a aquesta
indústria.
En aquest sentit, hem de

procurar que la política mu-
nicipal d’ Argentona serveixi
per contribuir a consolidar
aquest teixit industrial propi,
renovat i competitiu, que
ajudi a accelerar la sortida de
la crisi i a reforçar un model
de desenvolupament millor
per al conjunt del país i dels
nostres ciutadans.
Seria un error que un país
amb una tradició industrial
com Catalunya no apostés
amb claredat per un sector
que continua sent un dels
principals motors expor-
tadors i que genera llocs de
treball més estables i més ben
remunerats que els altres
sectors.

una activitat del passat,
contaminant, sorollosa, poc
innovadora, segregada dels
nuclis urbans... i es posava
èmfasi en la càrrega que una
industria d’aquesta natura-
lesa podia comportar en el
desenvolupament del país,
tant des d’un punt de vista
social com econòmic.
Ara, en canvi, hi ha uns
plantejaments que critiquen
obertament un model pro-
ductiu basat exclusivament en
el sector serveis o en el
financer i que aposta pel
retorn de la indústria als
nostres municipis. Però no per
aquella indústria que va
marxar, sinó per empreses
generadores de noves
activitats amb un ús creixent
de processos de disseny i
manufactura digital.
I aquesta nova indústria

travessen el llindar de la
pobresa, per això és
important que les admi-
nistracions més properes als
ciutadans com som els
ajuntaments, ens posem al
costat dels vilatans, tinguem
competències o no.
En tot cas, malgrat els
moments complicats que
estem vivint, desitgem a
tothom que, en la mesura
del possible, passem unes
bones festes i demanem
que, l’any que començarem
el pròxims dies ens porti
millor benestar i més
felicitat.

ponsabilitat que tenim els
ajuntaments, diem respon-
sabilitat i no competència,
especialment en municipis
de la nostra dimensió. I sí,
a Argentona no tenim com-
petències en molts àmbits
de Serveis Socials, però
practiquem la responsa-
bilitat d’evitar que Argen-
tona puguin passar casos
com el de Reus. I això no
és nou, ja fa temps que a
Argentona practiquem la
responsabilitat. Només
l’any passat vam evitar 120
talls de subministraments
de serveis bàsics com
l’electricitat, l’aigua i el gas.
El fet que a Argentona el
servei d’aigua sigui
gestionat directament per
l’ajuntament a través de la
companyia municipal, ens
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Pagando la independencia con tu dinero

Més participació: El Consell de la Infància

Una
administració
que dóna veu
als infants
demostra que
creu de veritat
en la
participació

Facebook: ICV Argentona

El passat 21 de novembre
es va constituir el Consell de
la Infància d’Argentona.
Vint-i-cinc nens i nenes dels
cursos de 5è i 6è de les
escoles d’Argentona han

Más de 1.000 euros pa-
gamos los argentonins por
pertenecer a la Asociación
de Municipios por la Inde-
pendencia.
Ha llegado el momento de
presentar los presupuestos

No podemos
votar a favor de
unos
presupuestos
que destinan
más de 1000
euros a la AMI

De alguna manera han
escuchado a nuestro con-
cejal Fran Fragoso y han
leído nuestro programa
electoral. Tan malos no
seremos cuando aplican
aquello que llevamos tanto
tiempo defendiendo.
¿Por qué no votamos a favor
de los presupuestos? A
diferencia del PSC-PSOE,
nosotros si nos sentimos
catalanes y españoles. No
podemos votar a favor de
unos presupuestos que des-
tinan más de 1.000 euros de
todos los argento-nins a la
Asociación de Municipios
por la Independencia. Ese
dinero lo destinaríamos a
otros temas que de verdad
preocupen a los ciudadanos.
El PSOE sigue gobernando

con la CUP y hace como si
no pasara nada.
El equipo de gobierno sigue
con su imposición del
sistema de recogida de
basura, ahora quitando el
área de emergencia de
Bellavista. Estamos a favor
del reciclaje, pero también
estamos a favor de la
libertad. Los políticos no
podemos suprimir las zonas
de contenedores y obligar a
los ciudadanos a al-
macenar la basura  en casa.
Seguiremos luchando tam-
bién para que se instalen
cámaras de seguridad para
evitar robos. La seguridad es
una de nuestras preocu-
paciones, ya que es un
problema que necesita solu-
ción urgentemente.

de Argentona, esos que
marcarán el rumbo de
nuestro municipio durante
el año 2017. Como bien
saben los argentonins,
somos un partido de
diálogo que pone a las
personas por delante del
color político.
Es por eso que nos hemos
sentado a dialogar con el
alcalde de la CUP para
analizarlos. Curiosamente,
los presupuestos incluyen
«medidas» que llevábamos
en nuestro programa elec-
toral como es la mejora de
parques infantiles del
municipio, ayuda a las
empresas locales y mejorar
las aceras en mal estado
(microurbanismo...) entre
otras.

Opinem que una admi-
nistració que dóna veu als
infants demostra que creu
de veritat en la participació.
La democràcia no és res
sense la participació ciuta-
dana, i la participació ha
d’incloure tots els sectors i
franges d’edat de la
població.
Argentona s’ha dotat de
mecanismes de participació
ciutadana, com el Consell
de la Vila, els consells de les
regidories i el Pressupost
Participatiu. Tots aquests
òrgans estan oberts als
vilatans, però malgrat que
la participació és força bona
–si la comparem a la d’al-
tres poblacions semblants–
el nombre de participants
encara és baix. Segurament

que el tipus de societat en
què vivim no facilita l’acti-
vitat participativa. Potser
també perquè molts no
estem acostumats a sentir-
nos partícips de la vida
democràtica més enllà
d’emetre el vot a les elec-
cions. El Consell de la
Infància pot ser un antídot
contra l’autoexclusió de
molts ciutadans en la polí-
tica local. Evidentment, com
tot el que envolta la infàn-
cia, els resultats no són im-
mediats, però segur que
seran ben palpables en el
futur.

estat elegits per formar-ne
part. Aquest consell dóna
veu als més joves de la
nostra comunitat davant
l’administració local, i
estem segurs que farà
arribar propostes i crítiques
no pas menys interessants
que les que pugui fer qual-
sevol altre col·lectiu de la
vila.
Els consells de la infància es
van creant a poc a poc als
municipis de Catalunya. Es
tracta d’una mostra més de
l’aposta d’algunes adminis-
tracions per la participació
ciutadana, que amplia el
conjunt d’estructures parti-
cipatives que pot tenir una
població, una ciutat o un
veïnat, gairebé sempre
protagonitzades per adults.
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FFFFFarmàcia del Crosarmàcia del Crosarmàcia del Crosarmàcia del Crosarmàcia del Cros
Pça. Blas Infante, s/n
Tel 93 757 05 01

FFFFFarmàcia Guillénarmàcia Guillénarmàcia Guillénarmàcia Guillénarmàcia Guillén
C/ Gran, 22
Tel. 93 797 12 62

FFFFFarmàcia Sindreuarmàcia Sindreuarmàcia Sindreuarmàcia Sindreuarmàcia Sindreu
C/ Barcelona, 26
Tel 93 797 14 00

FFFFFarmàcia Buxedaarmàcia Buxedaarmàcia Buxedaarmàcia Buxedaarmàcia Buxeda
Ctra. De Vilassar, 12
Tel 93 756 16 85

Obertura
al públic

Guàrdies
(amb recepta)
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Butlletí municipal
d’Argentona

Ajuntament d’Argentona

9.30 h a 13.30 h

9.00 h a 13.30 h

9.00 h a 13.30 h

17 h a 20 h

14.30 h a 20.30 h

17 h a 20 h

9.30 h a 13.30 h

9.00 h a 13.30 h

9.00 h a 14.00 h

9.30 h a 13.30 h

Tancat

17 h a 20.30 h
(si està de guàrdia)

17 h a 20.30 h
(si està de guàrdia)

17 h a 20 h
(si està de guàrdia)

Tancat

10 h a 13.30 h
(si està de guàrdia)

10 h a 14.00 h
(si està de guàrdia)

11 h a 13.30 h
(si està de guàrdia)

Tancat

Tancat

Tancat

Tancat

Dilluns a divendresDilluns a divendresDilluns a divendresDilluns a divendresDilluns a divendres DissabteDissabteDissabteDissabteDissabte DiumengeDiumengeDiumengeDiumengeDiumenge
MatíMatíMatíMatíMatí TTTTTardaardaardaardaarda MatíMatíMatíMatíMatí TTTTTardaardaardaardaarda MatíMatíMatíMatíMatí TTTTTardaardaardaardaarda

Farmàcia Guillén

Farmàcia Sindreu

Farmàcia Buxeda

Farmàcies

MigdiaMigdiaMigdiaMigdiaMigdia VVVVVespreespreespreespreespre MigdiaMigdiaMigdiaMigdiaMigdia VVVVVespreespreespreespreespre Matí, tarda i vespreMatí, tarda i vespreMatí, tarda i vespreMatí, tarda i vespreMatí, tarda i vespre

13.30 h a 17 h
(si està de guàrdia)

20 h a 21.30 h
(si està de guàrdia)

13.30 h a 17 h
(si està de guàrdia)

20 h a 21.30 h
(si està de guàrdia)

13.30 h a 21.30 h
(si està de guàrdia)

9.00 h a 20.30 h

Guillem Saleta
(CUP)

Participació i
Transparència,
Innovació
Tecnològica
4a Tinença d’alcaldia

Aina Gómez
(CUP)

Urbanisme,
Habitatge, Medi
Ambient i Sanitat

Salvador Casas
(PSC)

Espai Públic
i Obres
2a Tinença
d’alcaldia

Susana López
Rico (PSC)

Serveis Socials, RRHH,
Igualtat, Barri del Cros
i Urbanitzacions

Àngel Puig
(ICV)

3a Tinença
d’alcaldia,
Educació; Cultura
i Patrimoni

Pep Masó
(TxA)

Regidor
a l’oposició

Eudald Calvo
(CUP)

Alcaldia,
Recursos
Econòmics i
Governació

Arnau Aymerich
(CUP)

Comunicació,
Joventut
i Festes

Regidors de l’Ajuntament d’Argentona

Fran Fragoso
(PP)

Regidor
a l’oposició

Pere Móra
(ERC)

Mobilitat i Projectes
Estratègics
1a Tinença d’alcaldia

Carles Martínez
(ERC)

Promoció
Econòmica
5a Tinença
d’alcaldia

Montse Cervantes
(ERC)

Esports i
Actes Culturals

Xevi Collet
(TxA)

Regidor
a l’oposició

Montse Matas
(TxA)

Regidora
a l’oposició

Montse Capdevila
(TxA)

Regidora
a l’oposició

Eusebi Traby
(TxA)

Regidor
a l’oposició

Assumpta Boba
(TxA)

Regidor
a l’oposició

informació d’interèsINFORMACIÓ D’INTERÈS
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AJUNTAMENT
93 797 49 00

POLICIA LOCAL
93 797 13 13

TAXIS
93 797 25 04
677 676 289

CREU ROJA ARGENTONA
93 797 16 56

AMBULÀNCIA
93 757 88 88

AMBULÀNCIA CREU ROJA
MARESME (24)
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

Arxiu municipal
Plaça de l’Església, 4
Tel. 673 28 72 09

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 dijous d’11 a
13.30 h.

Biblioteca
Dilluns matí tancat
De dilluns a divendres, tardes de 16h
a 20h30
De dimarts a divendres de 9h30 a 13h
NOU!! Dissabte matí obert de 10h a
13h30

ABS Argentona
Joan Fuster, 1

Tel. 93 756 10 92 i 93 756 11 38

Atenció a domiciliAtenció a domiciliAtenció a domiciliAtenció a domiciliAtenció 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 primàriaAtenció primàriaAtenció primàriaAtenció primàriaAtenció primària

Serveis socials d’atenció primària:

C/ Gran, 59

Tel. 93 797 04 86

Treballadora social, educadora

social i psicòloga: cal demanar

dia i hora de visita de 9 a 13 h

al telèfon 93 797 04 86, o

directament a les oficines del

C/ Enric Granados, 5.

Centre Obert LCentre Obert LCentre Obert LCentre Obert LCentre Obert L’Esquirol:’Esquirol:’Esquirol:’Esquirol:’Esquirol:

Av. Del Mediterrani, s/n.

Sant Miquel del Cros.

Tel. 93 757 00 86

IES ARGENTONA
93 797 46 10

ESCOLA ST MIQUEL DEL CROS
93 799 39 51

ESCOLA BERNAT DE
RIUDEMEIA
93 797 09 56

ESCOLA D’ARGENTONA
93 797 04 15

ESCOLA LES FONTS
93 756 17 13

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 – Ext. 600

TELÈFONS D’INTERÈS
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I el 2017 arriba carregat de...
Teatre

Ramon Madaula i Roger
Coma dominaran l’es-
cenari presidencial amb
la comèdia L’electe, una
sessió de teràpia d’un
psiquiatra amb el pre-
sident electe abans que
pronunciï el seu discurs
d’investidura, a poder
ser sense tics a la cara.
També t repi t jarà for t
l ’escenar i  e l  drama
metateatral Yo, Feuer-
bach i el soliloqui Ragaz-
zo amb Oriol Pla.
I  l ’aposta for ta de la
temporada, com no po-
dia ser  d’una al t ra
manera, és la comèdia:
des del  Teatre Borràs
arriba Sota Teràpia per
tractar amb humor els
problemes de parella, i
de la mà Ricard Farré i
Enric Cambray podrem
veure Molière en estat
pur  amb la seva
in terpre tac ió de Les
dones sàvies.

Música

Aspencat en orquestra
omplirà La Sala amb el
seu espectacle acústic
Cap a la Mediterrània,
un espectacle on els
valencians inc louen
sons simfònics de la
mà d’instruments de
corda clàssics tot fent
un recorregut  pel
nostre mar, que té la
força d’unir pobles i
cultures. I la música no
s’acaba aquí, sinó que
també podrem gaudir
de Chicuelo & Marco
Mezquida Tr io,  una
mescla explosiva entre
jazz i flamenc que no
deixarà ningú indife-
rent.

Dansa

Els coneixem. Ens agra-
den. I ara vénen acom-
panyats .  Par lem de
Brincadeira, els percus-
sionistes que tants anys
ens han dut dels Focs a
la Garrinada, que puja-
ran a l’escenari de La
Sala per portar el ritme
als  Brodas Bros,  la
companyia de hip-hop
més coneguda al país.

...i circ!

Perquè els pallassos de
Rhum&Cia ens portaran
la tendresa i emoció que
els caracteritza amb el
seu espectacle Rhümia:
un cant a l’esperança i
a la necessitat de riure i
fer riure.


