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EDITORIAL
A L’EQUADOR DEL MANDAT

Ara fa dos anys que vivíem la investidura de l’actual alcalde, Eudald Calvo (CUP), 
gràcies a un pacte entre les quatre formacions d’esquerres amb representació 
al consistori: CUP, ICV, PSC i ERC. Els republicans, que havien viscut un període 
pre-electoral convuls amb canvi de cap de llista inclòs, no s’incorporarien al go-
vern fins uns mesos després. El pacte relegava a l’oposició, per segona vegada, la 
formació guanyadora dels comicis, Tots per Argentona. Un cop més, la platafor-
ma d’electors liderada per Pep Masó era incapaç de teixir aliances amb cap altre 
grup municipal. Aquesta incapacitat d’entesa, cuinada a foc lent a través dels 
enfrontaments personals però també per visions radicalment oposades d’enca-
rar l’evolució de la vila (l’intent de POUM, Can Doro, etc.) manté viu, a hores d’ara, el 
distanciament entre uns i altres. 

En els dos anys que han transcorregut l’actual equip de govern ha apuntat quines 
són les seves prioritats tot i no haver-ne pogut recollir els fruits: la construcció 
de la nova biblioteca – acompanyada d’arxiu i emissora municipal – a Can Doro, 
la rehabilitació de la casa Puig i Cadafalch i la plaça de Vendre... Amb més incer-
tesa es veuen altres objectius del pacte de govern com la municipalització dels 
serveis funeraris.

Capítol a banda mereixen l’àrea de Medi Ambient, que ha tancat el procés d’im-
plantació del Porta a Porta, i l’àrea de Transparència i Participació que, des que 
s’ha iniciat el mandat, és la que ha generat resultats més evidents i comprova-
bles. S’han activat el portal de transparència i la seu electrònica, dues eines sen-
zilles que amaguen un canvi en el sistema de treball intern, a banda d’un esforç 
inicial ingent. També són mèrits d’aquesta àrea l’organització dels Pressupostos 
Participatius. Tot i que encara no s’han pogut materialitzar els projectes escollits 
en la primera edició, la feina està en marxa i, paral·lelament s’ha iniciat la segona 
edició d’aquest procés participatiu que permet als ciutadans escollir directa-
ment el destí de mig milió d’euros. La cirereta de tota aquesta tasca la simbolitza 
la creació del primer Consell d’Infància d’Argentona, un espai que neix amb l’ob-
jectiu de garantir que els argentonins i argentonines assumeixin la responsabili-
tat d’exercir una ciutadania responsable des de ben petits. 
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CARTA DE  L’ALCALDE

SERIA IMPOSSIBLE 
SEGUIR ENDAVANT 

SENSE LA 
COL·LABORACIÓ ACTIVA 

I PARTICIPATIVA DE 
TOTS AQUELLS QUE 
FEU POSSIBLE QUE 
ARGENTONA SIGUI 

UN POBLE VIU I 
PARTICIPATIU

UN POBLE PARTICIPATIU,  
UN POBLE QUE LLUEIX
En el moment d’escriure aquestes línies just hem acabat de celebrar la Diada de la Flor, que 
enguany ha estat molt reeixit. Moltes catifes per part de les entitats, escoles i els carrers 
–encara que enyorem catifes històriques com la del carrer Indústria- així com altres ele-
ments decoratius arreu del poble, com la recuperació fugaç de la font de la Plaça Nova, que 
ens ha transportat el record de com era la plaça fa uns anys; o la decoració a les escales de 
l’Església.

També hem celebrat la Festa Major de Madà i en breu la Revetlla de Sant Joan, després la Fira 
de Ceràmica Argillà i a l’agost la Festa Major i la Festa del Càntir. Un calendari farcit d’activi-
tats per no avorrir-nos ni un moment.

Però vull aprofitar aquest espai per agrair a tots els voluntaris que sempre són al peu del 
canó. Ara que ja fa 2 anys d’aquesta legislatura vull expressar que seria impossible seguir 
endavant sense la col·laboració activa i participativa de tots aquells que feu possible que 
Argentona sigui un poble viu i participatiu, un poble inquiet i que busca les maneres de pas-
sar-s’ho bé.

Però totes aquestes festes són també indicatives que s’acosta l’estiu i que s’acosten les 
vacances, així que només em queda desitjar-vos un bon estiu i unes bones vacances!
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CARTES LECTORS

BALANÇ 2016 DEL JUTJAT 
DE PAU D’ARGENTONA 

En tancar l’any 2016, al Jutjat de Pau 
hem fet recompte de las inscripci-
ons  que s’han dut a terme en el Re-
gistre Civil durant aquest darrer any. 
En total, han estat 202 inscripcions 
principals, desglossades de la forma 
següent:

• Naixements: 91 (44 nens i 47 nenes)

•  Matrimonis: 84 (66 civils i 18 canònics)

•  Divorcis: 35 (33 de mutu acord i 2 
contenciosos)

• Defuncions: 27 (8 homes i 19 dones)

Durant l’any 2016 els noms de nens 
més inscrits han estat el d’Arnau (4 
vegades) i els d’Àlex, Eric i Adrià (3 
vegades cadascun). Pel que fa als 
noms de nenes, els més populars 
han estat els de Clàudia, Valèria, Clara 
i Antonella (2 vegades cadascun).

Destaquem que davant dels 84 ma-
trimonis celebrats a Argentona, hem 
anotat un total de 35 sentències de 
divorci de les quals 33 han estat di-
vorcis de mutu acord i 2 de conten-
ciosos. També s’han practicat 2 ano-
tacions de sentències de separació.

Pel que fa a al moviment dels assump-
tes registrats d’auxili judicial (exhorts), 
observem un descens del volum d’as-
sumptes civils, uns 388 exhorts (un 
15,80 % menys que l’any anterior), 
igual que passa amb els assumptes 
penals, 216 exhorts (un 11 % menys). 
Aquestes dades confirmen un lleuger 
descens de la conflictivitat judicial.

En darrer lloc, tanquem aquest resum 
indicant que hem registrat 5 Actes de 
Conciliació.

Jordi García Flamerich,  
Jutge de Pau

Xavier Bravo Barbé, Secretari

Si vols participar en aquest espai envia 
un correu electrònic amb la teva opinió 
a radiodirector@argentona.cat. El text 
ha de tenir, com a màxim, 1.800 ca-
ràcters (amb espais inclosos). També 
pots fer-nos arribar fotografies per a 
l’espai de ‘foto-denúncia’.  

CARTES 
LECTORS

DELS

PER DESMUNTAR LES MENTIDES

Fa un temps, mesos, els antics membres 
de la Cipa (Candidatura independent i 
popular d’Argentona el 1983) vàrem fer un 
homenatge al company Trinitario Rubio 
(Tario) per reconèixer la seva trajectòria 
republicana i de demòcrata antifran-
quista. En Tario a més de ser soldat de la 
república, va ser resistent antifranquista 
i una vegada vinguda aquesta “semide-
mocràcia”, de la junta del Memorial Maut-
hausen. D’aquest homenatge va sorgir la 
idea de demanar a l’equip de govern que 
el fessin fill adoptiu.

A partir d’aquí han aparegut uns pam-
flets, i també comentaris, miserables 
calumniant la figura del nostre estimat 
company: que si va participar en la mort 
d’un mossèn al seu poble, cosa que el 
mateix franquisme va desestimar, que mai va estar al “Valle de los Caídos”, cosa que ell 
tampoc va dir i pensem que ara és una persona de més de noranta anys, etc. També se li 
retreu que no sigui conegut al poble. Això pot tenir dues explicacions, que no el coneguin 
perquè han vingut al poble recentment o bé perquè als 80 no es van interessar per la 
política, on ell hi era...

La qüestió central, no és el pamflet en si, sinó la miserable moral de les persones, per dir 
alguna cosa d’elles, que ho han fet i paradoxalment buscant en el sumari del consell de 
guerra que li va fer el franquisme, cosa que el converteix a ulls dels demòcrates en heroi. 
Perquè, si el franquisme et feia un consell de guerra és que eres un lluitador i un assenya-
lat demòcrata.

Nosaltres, des del perfil de la nostra història familiar i política, ens reclamem amics joiosos 
d’en Tario, al qual coneixem de fa molt de temps i coneixem el seu treball polític i perso-
nal. Nosaltres, a diferència dels miserables calumniadors que han escrit el libel contra en 
Tario, no escrivim del que no sabem i respectem a totes les persones. Ara bé, no sols cal 
reivindicar al Tario. Mentre assistim al retrocés democràtic en drets civils (imputacions per 
acudits, llei mordassa, etc.) sense fer gaire i els nostres segueixen a les cunetes, libels com 
aquest sortiran de franc als calumniadors. Ens calen molt Tarios i molts antics lluitadors 
republicans per emmirallar-nos i lluitar contra aquest retrosses. Per cert avui és 14 d’abril i 
a l’ajuntament no hi ha la bandera dels nostres pares.

Josep i Xevi Nieto 
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XARXES

ampariudemeia.

sergigiol

argentona_bocs assumptabc calabrotdargent caminsdigitals

joanluque josepsaleta ksal_argentona m.g.tata miquelhdez

nilteixido nuriaqueroleta olivarees16 pubillaargentona radioargentona

TAMBÉ TENS CONTINGUTS EN XARXA A YOUTUBE!
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XARXES

Ajuntament Argentona @ajargentona  15 maig
Es recullen 480 quilos de residus en la jornada popular de 
neteja de l’entorn La Pujada #argentona #cleanupday

AVPC-ARGENTONA @AvpcArgentona  8 abr.
Avui els companys de @AvpcArgentona han estat a la fira 
d’entitats D’Argentona @ajargentona @radioargentona  
#Argentona #protecciocivil

Biblioteca Argentona @biblioArgentona  9 maig
Avui especialment hem posat fil a l’agulla. 
#aparadorsculturals #Quèfemalesbiblios #modailiteratura 
#indústriatèxtil a #Argentona pic.twitter.com/JemmcI0c0S

Cultura Mataró @CulturaMataro  12 maig
A partir d’avui més de 1.110 alumnes d’escoles de Mataró i 
Argentona cantaran al @TMonumental la nova Cantània http://
culturamataro.cat/ca/agenda/article/cantania-la-nit-dels-
malsons-7669 …

Francesc Giró @fgirof  5 maig
@joanpujol exposa l’evolucio de la recollida #PortaaPorta a 
#Argentona que, despres de la darrera fase implantació, ha 
crescut fins el 86%.

Gemma Bravo Gordo @GemmaBravoG  22 abr.
Les dones d’#Argentona ens movem! Xiuxiuegem #poesia 
per #SantJordi!

Itinerània @Itinerania_Cia  24 abr.
Resum de El Laberint de http://itinerania.com  a #argentona 
per la diada de #SantJordi #emprendedores

Ràdio Argentona @radioargentona 15 maig
Nova etapa a la Tertúlia Política de @radioargentona http://
argentona.cat/document.php?id=38028 … #Argentona

Xavi Penela @Xavi_Penela  13 maig
Fent una visita a la parada de #Mataró i #Argentona a la Fira 
Modernista de #Terrassa Ple de gent!

Close

Close

Close

Close

Close

Close

Close

Close

Close

7



“Notable alt” és la nota que posa 
l’alcalde d’Argentona, Eudald Cal-
vo (CUP), a l’acció del seu govern. 
Considera que en aquests dos anys 

s’han assentat les bases per tirar endavant la 
gran majoria dels objectius que es plantejaven 
i que això ho han aconseguit fer amb una coali-
ció de partits d’esquerres inèdita però que “no ha 
viscut cap crisi interna tot i provenir de cultures 
polítiques molt diferents”, assegura. 

Entre les principals accions que està treballant 
l’executiu hi destaca especialment el projecte de 
la futura biblioteca municipal que, conjuntament 
amb l’arxiu i els estudis de Ràdio Argentona, es 
construirà a l’espai de Can Doro i Cal Guardià. 
“Amb aquest projecte no només resolem el futur 
d’un espai urbà clau per la vila, també curem ve-
lles ferides”, considera Calvo. 

Una de les àrees que ha experimentat una em-
penta especial ha estat la regidoria de Parti-
cipació Ciutadana que “havia quedat molt en 
segon terme arran de la crisi econòmica”. Des 
d’aquest àmbit s’han obert la seu electrònica i el 
portal de transparència, també s’han iniciat els 
Pressupostos Participatius i s’ha creat el primer 

Consell d’Infància d’Argentona. Pel que fa a l’àrea 
de Serveis Socials, una de les que havia requerit 
més esforços durant el pic de la crisi, manté la 
dotació, ja que tot i que indicadors com el de 
l’atur han millorat (ha passat del 16% al 12%) hi 
ha situacions de vulnerabilitat que s’han cronifi-
cat i això dificulta trobar-ne una solució. 

El balanç positiu que fa el govern de la seva prò-
pia gestió també admet autocrítica. L’executiu 
reconeix que es troba lluny d’assolir objectius 
que s’havia marcat com ara la municipalització 
de part dels serveis funeraris o, per exemple, 
la creació d’habitatge protegit i el setge a l’es-
peculació. En aquest darrer àmbit, tot i haver 
aprovat un recàrrec de l’IBI per als habitatges 
buits, el govern es troba amb la dificultat legal 
de demostrar la condició de deshabitat dels 
immobles. I pel que fa a la promoció d’habitatge 
social, tot just s’han iniciat les converses amb la 
“Dinamo’, una cooperativa” que impulsa el model 
Andel a Barcelona. L’espai on l’executiu veu possi-
ble aquest projecte són els terrenys municipals 
de Can Serra de Lladó. 

El balanç satisfactori s’estronca quan ens referim 
a les relacions amb l’oposició, especialment amb 

El passat 13 de juny 

va fer dos anys de la 

investidura d’Eudald 

Calvo com alcalde 

d’Argentona i la 

configuració del nou 

govern de pacte format 

per CUP, PSC i ICV, 

al qual més tard s’hi 

sumaria Esquerra. 

A l’equador del 

mandat fem balanç 

del document que 

van signar els quatre 

partits. Alguns dels seus 

projectes ja s’han assolit, 

molts d’altres es troben 

en procés, i alguns, pocs, 

ja semblen totalment 

arraconats.  

REPORTATGE

El pacte de govern a 
l’equador del mandat
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Tot per Argentona. “Fins 
ara hi ha hagut bons i 
mals moments. Amb el 
Partit Popular ens han 
separat sobretot qües-
tions ideològiques com 
el suport al procés d’in-
dependència o altres 
mesures d’esquerres 
com l’aposta per la laï-
citat de la institució o la 
retirada del monument 
franquista. Tot i així, 
sempre hem pogut re-
cuperar la relació”, expli-
ca Calvo.  Però la relació 
amb Tots per Argentona 
són figues d’un altre pa-
ner: “Ha estat més com-
plicat ja des del principi 
perquè ells creuen que 
haurien d’estar al govern 
i això els fa ser molt bel-
ligerants”. 

REPORTATGE

La relació entre el Partit Popular i el govern és plàcida dins la profunda discre-
pància ideològica. Fran Fragoso concreta les crítiques a l’executiu en el “temps 
perdut” al voltant del procés sobiranista, que considera un tema “que no interessa 
a la gent”. 

En l’àmbit local els populars mantenen el rebuig al sistema de recollida de residus 
tot i que, darrerament, Fragoso ha matisat les seves crítiques tot dient que deixa-
ran d’oposar-s’hi si, com assegura el govern, el nou sistema comporta una rebaixa 
en la taxa.

També en matèria de seguretat els diferents punts de vista s’han anat apaiva-
gant. A principis de mandat el Partit Popular va tornar a reclamar la instal·lació 
de càmeres de videovigilància per tal d’evitar robatoris en domicilis. Però després 
d’una negociació amb el govern els populars s’han conformat – almenys de mo-
ment – amb la creació d’una comissió municipal de seguretat que ja ha començat 
a caminar. 

De fet, Fran Fragoso reconeix que hi ha bona sintonia personal amb els membres 
del govern, especialment amb l’alcalde, de qui diu que hi manté un diàleg fluid i que 
mai es nega a proporcionar-li la informació que requereix el seu grup. Pel que fa 
als objectius del govern o als projectes aprovats per la primera edició dels Pres-
supostos Participatius, el regidor popular manté que no pot fer una altra cosa que 
donar-los suport, ja que majoritàriament formaven part del programa electoral de 
la seva formació. 

L’OPINIÓ DEL PARTIT POPULAR:
SINTONIA AMB ELS TEMES LOCALS I DESACORD EN 

LES PROPOSTES IDEOLÒGIQUES

Aquestes relacions difícils també es perceben des de l’altra banda. 
Pep Masó, cap de llista de Tots per Argentona, no concedeix gaires 
elogis al govern. Considera que l’executiu és deixat: “ho demostra el 
pèssim seguiment dels contractes tal com ha evidenciat l’incompli-
ment del contracte per la gestió el bar de la piscina”. També critica 
que els grups del govern no sàpiguen afrontar els problemes, siguin 
poc àgils a l’hora de donar resposta i treballin poc.  

Recorda que no s’ha fet res per recuperar les 24 hores de l’ABS i 
que, després d’haver criticat la ubicació del Casal de la Gent Gran, 
els grups que ara són al govern no han estat capaços de trobar 
cap espai alternatiu. 

Pel que fa als grans projectes del mandat, Masó es mostra molt es-
cèptic i augura que la nova biblioteca “ni la tindrem ni veurem l’inici 
de les obres”. En canvi, insisteix en la prioritat de cobrir la piscina, 
ja que en el seu parer, “respondria molt millor a les necessitats que 
tenen els argentonins en els àmbits de la salut, l’oci i l’esport”. 

Pel que fa a La Sala, considera que hi ha massa triomfalisme sobre 
l’èxit de públic de les darreres temporades: “Majoritàriament la gent 
que ve és de fora. S’ha de fer un esforç perquè el teatre l’utilitzin més 
la gent d’Argentona”. Tot i així admet que “la gestió tècnica que s’està 
fent del teatre passa la mà per la cara a Mataró”.  

Masó considera que han fracassat les regidories de Cohesió, 
Igualtat i Projectes Estratègics. Sobre aquesta darrera àrea, li 
retreu no haver afrontat correctament el projecte de renovació 
de la plaça de Vendre proposant una construcció de caràcter 
provisional. “Aquest govern segueix encaparrat a situar una 
àrea comercial a la Velcro i això no passarà perquè ja no és 
necessària, el teixit comercial ha crescut en els darrers anys” 
apunta.   

En matèria d’habitatge lamenta que “no s’ha fet res” i conside-
ra que deixar sense efecte l’ARE del Cros allunya la possibilitat 
de tenir obra nova a Argentona. També critica que s’hagués 
anunciat el trencament de la regla de la despesa per fer front a 
les obres de Can Raimí o a la compra de la caldera de biomassa 
i assegura que “el més calent és a l’aigüera”. 

L’àrea de Participació també rep crítiques per haver iniciat la 
segona edició de Pressupostos Participatius sense haver co-
mençat els projectes de la primera edició. Creu que aquest fet 
ha comportat desafecció i que poca gent s’hagi implicat als 
nous grups de debat. Tot i així, reconeix que en aquest camp 
s’ha fet força feina, així com en l’àrea de Medi Ambient, que ha 
tingut la “valentia” de tancar l’extensió del Porta a Porta a tot 
el municipi. 

L’OPINIÓ DE TOTS PER ARGENTONA: UN GOVERN QUE TREBALLA POC I NO PASSA COMPTES
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REPORTATGE

ESTAT DEL PACTE DE GOVERN A L’EQUADOR DEL MANDAT
Prioritats del pacte S’ha assolit S’està treballant Pendent
Serveis a les persones

Recuperar 
competències de l’ABS S’ha aconseguit un increment de la inversió a l’ABS Recuperar l’atenció 24 hores

Difondre la carta de 
Serveis Socials S’està redactant el reglament de Serveis Socials

Esports S’ha convertit el Consell d’Esports el centre de decisions sobre 
polítiques esportives

Policia Local de 
proximitat

S’ha creat una comissió de seguiment participada per tots els 
grups municipals 

S’ha implantat policia local de proximitat al barri del Cros.

S’ha desestimat la instal·lació de càmeres de videovigilància

Crear un nou casal per a 
la gent gran 

Fa mig any que el casal és obert als matins amb una oferta de 
cursos i activitats que afavoreixen la participació dels usuaris 

Queda pendent cercar un 
nou espai 

Crear nous espais d’oci 
per al jovent

S’ha potenciat la participació dels joves a la Festa Major 
d’hivern amb la creació del Garrivern 

Protecció Civil S’ha recuperat aquest cos de voluntaris des de Festa Major. Se’ls 
ha dotat de les eines necessàries (cotxe, uniformes, formació,...) 

Retirada de símbols 
franquistes i feixistes

Després de la retirada del monument de les escales de 
l’església s’està procedint a eliminar les plaques dels 
habitatges

Educació Es dóna continuïtat a l’oferta de PFI

S’obren les escoles com a espai per a altres activitats (casals i 
activitats esportives) en hores no lectives

Introducció del programari 
lliure

Cultura i Festes
S’han consolidat les dues temporades a La Sala

S’ha incrementat l’ús de La Sala per part d’entitats i escoles 

Serveis territorials 

POUM
La Generalitat està revisant el POUM. L’equip de govern 
té previst sotmetre’l a aprovació definitiva la primavera 
del 2018

Habitatge

S’ha facilitat la promoció d’habitatges de protecció oficial – 
d’iniciativa privada – que s’ha de construir al C/ Dos de Maig

La coordinació amb l’àrea de Serveis Socials i l’oficina de 
recaptació la Diputació de Barcelona han permès evitar 
desnonaments 

El govern ha establer converses amb la cooperativa 
‘La Dinamo’ per tal d’avançar la implantació d’habitatge 
cooperatiu a Argentona. El govern estudia la seva 
construcció a la parcel·la que té a Can Serra de Lladó

S’han aprovat recàrrecs a l’IBI pels habitatges buits però 
no s’han pogut aplicar encara perquè cal superar 2 anys 
per certificar el desús d’un immoble 

Creació d’habitatge de 
protecció oficial per a joves 
i pisos tutelats per a gent 
gran

Construcció d’habitatges 
en cessió d’ús i règim 
cooperatiu

Regidoria de barris, 
urbanitzacions i cohesió

S’ha convertit l’oficina del Pla de Barri en una oficina 
descentralitzada de l’OAC (és previst traslladar aquest model a 
la urbanització de les Ginesteres)

Les obres del Pla de Barris acabaran a finals d’aquest 2017  

Mobilitat

S’han realitzat accions per millorar la connexions de la vila, 
prioritzant la seguretat dels vianants i la pacificació del centre.

S’ha aconseguir doblar la freqüència d’autobusos que enllacen 
Argentona amb la Universitat Autònoma 

S’ha encarregat un estudi per tal de crear un carril bici 
que uneixi la carretera del Cros amb al carretera de 
Vilassar 

Millorar el servei de transport 
adaptat per a persones 
amb mobilitat reduïda

Energies renovables 
S’ha aprovat el projecte per a la implantació d’una 
caldera de biomassa. Manca la meitat del finançament 
que ha de provenir de fons europeus 

Recollida de residus  

S’ha completat la implantació del sistema de recollida Porta a 
Porta amb la incorporació del barri del Cros i les urbanitzacions

S’ha eliminat l’àrea d’emergència de Bellavista

S’ha incrementat l’ús de la deixalleria municipal

Crear un centre municipal 
de compostatge 

Equipaments i 
infraestructures

S’han mancomunat part dels serveis de promoció econòmica 
amb els municipis de Cabrera, Dosrius i Òrrius a través del pacte 
supramunicipal ‘Riera d’Argentona’

Es desestima el procés 
participatiu per l’ús de Can 
Doro arran del consens 
polític

No s’ha presentat el pla 
d’inversions a llarg termini 
que preveia el pacte

Espai públic S’han realitzat arranjaments a diversos carrers  

S’han realitzat els projectes de rehabilitació de diversos 
carrers  

S’està treballant el pla de millora d’espais de joc infantil 
en places públiques que ha rebut un impuls a través del 
Pressupost Participatiu 2016 

S’està enllestint l’espai d’esbarjo per a gossos a 
l’emplaçament que ocupava l’àrea d’emergència de 
Bellavista

Construir circuits lúdics i 
de salut per a gent gran en 
espais públics
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Promoció econòmica i hisenda pública 

Dinamització del comerç
El govern preveu realitzar aquest any les obres 
de remodelació de la plaça de Vendre. El projecte 
constructiu preveu una estructura modular amb espai 
per a tres parades, cafeteria i lavabos 

Municipalització de 
serveis

Es troba pendent la 
municipalització de part dels 
serveis funeraris

Incentivar la creació 
d’empreses

Creació de la Finestreta Única Empresarial (FUE) que simplifica 
el procés administratiu

Realització de programes formatius per a persones en atur i 
col·lectius d’especial atenció

Impostos progressius
Es preveu implantar variacions en l’Impost de Béns 
Immobles (IBI) de cara al 2018

Millorar les condicions 
dels treballadors 
municipals

Després de la realització de l’estudi de Valoració de Llocs 
de Treball de l’Ajuntament, el govern està negociant la 
seva aplicació amb els treballadors

Participació i transparència 

Difondre els Serveis que 
ofereix l’ajuntament S’ha obert la seu electrònica que permet fer tràmits online Ja es disposa de la Carta de Serveis de la majoria d’àrees

Debatre i arribar a un 
acord amb el conjunt de 
grups sobre  l’horari dels 
plens municipals

S’ha debatut l’horari del ple i s’ha modificat l’hora per adaptar-la 
a la Reforma Horària

Crear un portal de 
Transparència amb 
dades obertes 

S’ha creat el Portal de Transparència i Argentona ha aconseguit 
el Segell Infoparticipa (amb el 100% dels punts) que distingeix 
els municipis més transparents de Catalunya

Facilitar la celebració 
de consultes locals 
ciutadanes

S’ha realitzat la primera edició dels Pressupostos Participatius 
(amb una inversió de 500 mil euros)

S’està realitzant la segona edició dels Pressupostos 
Participatius

S’està treballant per poder fer consultes electròniques

Fer dels consells 
participatius els centres 
de decisió de polítiques 
concretes

S’està treballant per millorar les funcions dels consells Crear nous consells com el 
de Medi Ambient

Engegar processos 
participatius en temes 
importants per a la vila

Des del 2016 s’ha iniciat els Pressupostos Participatius 
que permeten a la ciutadania escollir projectes que 
estaran presents al següent pressupost

Crear el Consell 
d’Infants

El Consell d’Infància és una realitat des de finals de 2016 i ara 
organitzarà un acte a la pròxima Festa Major

Incorporar processos 
participatius a 
l’aprovació dels 
pressupostos i les 
ordenances 

Després d’haver obert els pressupostos participatius 
s’està treballant en obrir a la participació les ordenances 
fiscals

Organització Ajuntament 

Organització

Redactar mesures 
de colideratge i 
coresponsabilitat

Redactar mesures de treball 
amb el conjunt de grups 
polítics del Ple

Redactar document sobre la 
presa de decisions interna 

Rendir comptes
Rendir comptes del pacte 
de govern durant la 
legislatura

Pla d’Accció Municipal
Redactar un Pla d’Acció 
Municipal que desenvolupi 
els acords programàtics 

Podeu consultar el document del pacte de govern al web municipal: http://argentona.cat/ARXIUS/transparencia/
plans_programes/Pacte_de_govern.pdf
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La mobilitat dins el 
casc urbà d’Argento-
na s’ha anat modi-
ficant gradualment 

prenent com a guia l’Estudi 
de Mobilitat que el consistori 
va encarregar a la Diputació 
de Barcelona. 

El document marcava dos 
objectius prioritaris. Per una 
banda, la pacificació del 
trànsit al centre històric, 
apostant per una mobilitat 
més sostenible que prio-
ritzés el pas dels vianants. 
I, per l’altra, la millora d’ac-
cés a l’eix comercial que 
es vertebra al voltant del 
carrer Gran. Per tal d’asso-
lir aquests objectius s’han 
implementat un conjunt de 
canvis que, amb un cost de 
30 mil euros, ja han donat 
resultats satisfactoris. Són 
els següents: 

Com ha canviat la mobilitat a Argentona?

1. Nou accés pel carrer Joan XXIII

2.  Canvi de sentit a la part nord del car-
rer Gran

3.   Futur canvi previst: Nou accés per 
l’eixample (C/ Abat Escarré)  

1.  Creació de passos elevats a la carretera 
de Vilassar

2.  Eliminació de l’aparcament de la plaça 
de l’Església

3.  Prohibició de circulació de vehicles al 
carrer de l’Escopeta

4.  Canvis de sentit als carrers Riudemeia 
i Sant Ferran

5.  Canvis de sentit al carrer Montserrat i al 
Passeig Marina Julià

MOBILITAT SOSTENIBLE MILLORA D’ACCÉS  
A L’EIX COMERCIAL
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REPORTATGE GRÀFIC

Argentona va viure la Diada a través d’una extensa programació. El dijous 20 es van celebrar 
tres actes simultanis: el debat sobre periodisme d’investigació amb Jordi Borràs i Rafa Burgos 
(01); la presentació del darrer número de la revista Fonts dedicat a l’any Puig i Cadafalch (02) 
i la conferència de l’exvicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, al Saló de Pedra (03).

Dissabte, vigília de Sant Jordi, es va inaugurar la galeria d’alcaldes de la democràcia a 
l’antic ajuntament (09). Paral·lelament, el col·lectiu lectures en veu alta protagonitzava 
una acció poètica al bell mig del carrer gran, consistent a xiuxiuejar poemes a cau d’orella 
als vianants (de 04 a 08).

Diumenge les parades de llibres i roses van ser les protagonistes tot i que també hi va 
haver propostes familiars a la plaça Nova organitzades per Argentona es Mou (de 10 a 14).

Sant Jordi es va allargar després del 23 amb activitats a la biblioteca municipal, tallers a 
l’IES Argentona (15), la presentació de la digitalització de la revista ‘Crit’ i l’entrega de pre-
mis de la XXXIV Mostra Literària (16). 

Sant Jordi 2017
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CADASCÚ 
AL SEU 
GUST

La temporada de Teatre, 
Música i Dansa amplia els 

estils i enganxa més públic 
que mai 

Laura Gállego

Les transicions mai són fàcils i arris-
car-se pot portar conseqüències, però la 
innovació programàtica en aquesta últi-
ma temporada de Teatre, Música i Dansa 
ha resultat un èxit total de públic i nivell.

Després de temporades basades en te-
atre de text i apostes musicals més en-
focades per un públic general, aquest 
programa sorprenia amb noms com As-
pencat o Brincabros, una aposta clara 
per atrapar el públic jove, i incorporava 
una proposta de circ amb Rhümia. A més, 
l’horari s’adaptava a la reforma horària: 
en comptes de començar a les 21h, els 
espectacles tindrien el tret de sortida a 
les 20:30h. Molts ingredients que podien 
fer un còctel Molotov però que han aca-
bat formant una Caipirinya deliciosa que 
ha omplert La Sala en gairebé tots els es-
pectacles.

Noms il·lustres, posades en escena es-
pectaculars i interacció amb el públic han 
estat alguns dels ingredients que han 
fet que la gran majoria dels espectadors 
hagin gaudit d’aquesta temporada com 
nens. 

Espectacles de nivell que porten públic de 
fora del poble i posen el teatre de La Sala 
d’Argentona en el mapa d’arts escèniques 
de Catalunya. I que permeten als argento-
nins gaudir del millor del panorama sense 
sortir de casa.
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Tot i que, en termes generals, els resultats de 
l’enquesta són similars als de la resta de la 
demarcació, l’estudi fa èmfasi en aquells as-
pectes susceptibles de millora, especialment 
pensant en l’acció i capacitat d’intervenció dels 
professionals d’àmbits que no són de salut. 

Consulta l’informe sencer aquí:

http://argentona.cat/ARXIUS/Serveis/
sanitat/Argentona4eso.pdf

QUÈ DIU L’ESTUDI?
Hàbits alimentaris 
El 85% esmorza abans de sortir de casa i el 
88% esmorza, també, a mig matí. Els principals 
aliments són els productes làctics (62%) i els 
cereals (40,9%). 

REPORTATGE

Com són els hàbits de salut dels joves 
d’Argentona?
La Diputació de Barcelona 
ha elaborat una enquesta 

dels hàbits de salut dels 
joves d’Argentona a través 

d’una enquesta exhaustiva 
als nois i noies de 4t d’ESO 

de l’Institut. L’enquesta 
proporciona una imatge 
de la situació actual dels 

joves i dels seus estils 
de vida, permetent al 

municipi prioritzar les 
intervencions en matèria 

de promoció i educació 
per a la salut al llarg de tot 

el període escolar.

L’índex de massa corporal (fórmula utilitzada 
per saber si el pes d’una persona és apropiat a 
la seva estatura) dels joves és l’adequat en un 
79% dels casos. El 13% dels joves té sobrepès, 
mentre que un 5% tenen un pes per sota del 
recomanat. Un 10% dels enquestats fan algun 
tipus de dieta actualment, i d’aquests, només 
el 27% fan una dieta supervisada per un pro-
fessional.

La majoria, un 87% practiquen esport, dels 
quals gairebé la meitat (45%) entres 2 i 3 cops 
per setmana. Només un 11,7% fan activitat físi-
ca diàriament. 

Lleure 
Un 20% responen que mai surten de nit. Pel que 
fa a la resta, un 30% surten una nit a la setma-
na, els segueixen el 19% que surten entre una i 
tres nits al mes. 

Pel que fa a les activitats de lleure, aquestes va-
rien entre els dies feiners i els caps de setma-
na. De dilluns a divendres els joves enquestats 
es distreuen majoritàriament amb les xarxes 
socials (55%), mirant la televisió (43%) o fent 
esport (39%). El cap de setmana les preferèn-
cies es reparteixen més entre estar-se a casa 
(30%), navegant per les xarxes (29%), mirant la 
TV (25%), escoltant música (18%), jugant amb 
vídeo-jocs (24%) o fent esport (21%). 

CONSUM DE SUBSTÀNCIES 
ADDICTIVES

Tabac
Els joves d’Argentona fan la primera cigarreta, 
de mitjana, als 14 anys. Més de la meitat (56%) 
han fumat alguna vegada i les noies fumen més 
que els nois. Dels que ho han provat, un 63% 
són fumadors actualment. A casa dels joves 
que fumen hi ha més adults que també són fu-
madors que en la casa dels que no ho són. 

Alcohol
Com en el tabac, els joves d’Argentona proven l’al-
cohol per primer cop cap als 14 anys de mitjana. 
Però la proporció dels que ho han provat és molt 
superior a la dels fumadors: El 78% han begut algu-
na vegada enfront del 23% dels que no ho han fet. 

Dels que ho han provat, hi ha més noies (84%) 
que nois (71%). Els moments de consum es 
concentren en els caps de setmana i en les 
festes familiars. El 37% del joves que han pro-
vat l’alcohol admeten haver-se emborratxat 
tres o més vegades. 

La majoria de joves participants a l’estudi (74%) 
admeten que beure alcohol provoca relacions 
sexuals poc responsables. La percepció baixa 
quan se’ls fa relacionar alcohol amb violència 
(49%) o mal rendiment escolar (46%).
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Altres substàncies
L’enquesta també pregunta als joves sobre 
el consum d’altres substàncies addictives. 
El 44% dels participants admeten haver-ne 
consumit i l’edat mitjana de la primera vegada 
és als 14 anys. Entre els que consumeixen, la 
substància més popular és l’haixix: gairebé el 
40% admeten haver-lo provat i un 70% con-
sideren que és molt fàcil o relativament fàcil 
aconseguir-ne. 

Sexualitat
El resultat de l’enquesta conclou que el 25% 
dels joves han mantingut relacions sexuals 
amb penetració i que l’edat mitjana d’inici 
s’apropa als 15 anys. Dels joves que ja són 
actius sexualment, un 28,6% admeten ha-
ver fet servir la píndola de l’endemà (elles 
o la seva parella). El mètode anticonceptiu 
més utilitzat és el preservatiu (86%), tot i 
que més d’un 21% admeten utilitzar la ‘mar-
xa enrere’. 

ESTAT D’ÀNIM I RELACIONS 
AMB ELS ALTRES 

L’estudi analitza diversos indicadors (avor-
riment, cansament, tensió, problemes per 
dormir, etc.) amb els quals conclou que el 
74% dels joves tenen un estat d’ànim posi-

tiu d’avant d’un 26% que el tenen negatiu. 
Per altra banda, un 91% tenen una percep-
ció entre molt bona i bona del seu propi 
estat de salut i més del 80% manifesten 
tenir una bona o molt bona relació amb els 
seus pares. 

Pel que fa a l’assetjament escolar, més d’un 
30% admeten haver patit burles o insults 
a l’institut, un 13% han estat colpejats o 
amenaçats i un 24% s’han vist rebutjats o 
marginats. Dels joves que han patit algun 
tipus de maltractament ho han comunicat 
el 53%, mentre que el 47% no n’ha dit res 
a ningú. El maltractament o assetjament 
és superior en les noies (16,3%) que en els 
nois (10,7%). 

A l’altra banda de la balança, un 35% admet 
haver participat en situacions de burla o in-
sults cap a algun company, un 12% reconeix 
haver pegat o amenaçat i un 22% ha fet el 
buit a algun company. 

Rendiment escolar
Finalment, pel que fa a la valoració que fan 
els joves del seu propi rendiment escolar, un 
70% considera que el seu rendiment és bo o 
molt bo, mentre que un 30% admet tenir di-
ficultats. 

ENTREVISTA AMB MÒNICA 
BERTRAN, TÈCNICA DE JOVENTUT 
DE L’AJUNTAMENT D’ARGENTONA

‘Anem per bon 
camí però hem de 
seguir treballant 
en xarxa en l’àmbit 
preventiu’
Us sorprenen els resultats? 
No, ens trobem en la mitjana dels municipis 
de Catalunya on s’ha fet aquesta mateixa en-
questa. I, de fet, en alguns punts destaquem 
en positiu per sobre de la mitjana. 

Quines són les principals conclusions 
que n’extraieu?
Per una banda constatem que els nostres 
joves de 4t d’ESO fan més activitat física 
que els d’altres municipis, de 4 a 6 cops per 
setmana. De cada 10  joves enquestats 9 
fan esport.  A més, també és remarcable que 
les noies d’Argentona, en general, continuen 
practicant esports després dels 14 anys, cosa 
que no passa en altres municipis. 

I pel que fa a l’oci?
Els resultats ens demostren que els joves 
són més moderats que en altres municipis. 
No surten tant i tornen més d’hora. Tot i així, 
també detectem un alt ús de les pantalles i 
una actitud més passiva. 

L’enquesta també pregunta per l’asset-
jament escolar. 
Sí, i aquí veiem que el 32% dels joves manifes-
ten haver patit riures i burles i, també, que les 
han propiciat o n’han participat. 

Com educadors, quin missatge n’extra-
ieu?
Veiem que anem per bon camí però que es 
molt important seguir insistint en el treball 
en xarxa que fem en l’àmbit preventiu. Hem 
de treballar més transversalment entre els 
agents implicats per tal de poder fer accions 
coordinades i, sobretot, preventives. Per 
exemple, hem pogut fer una molt  bona  co-
ordinació amb l’Institut, com a regidoria de 
Joventut hem tingut accés a les aules per 
fer tallers de foment i prevenció en hàbits 
saludables.
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Nova edició del 
Premi Burriac 

de recerca 
històrica 
i social 

d’Argentona 

L’Ajuntament d’Argentona ha con-
vocat el Premi Burriac 2017, cer-
tamen bianual que promou l’es-
tudi i la recerca històrica i social 
sobre Argentona.

Podran optar al premi aquells tre-
balls d’investigació en el camp de 
la història, sociologia, antropolo-
gia, patrimoni cultural i artístic o 
de les ciències socials, que tin-
guin per objecte principal la vila 
d’Argentona.

La dotació del premi és de 
2.000€, a més de la publicació de 
l’obra premiada. Els treballs, que 
es poden presentar de manera 
individual o col·lectiva, hauran de 
tenir una extensió entre 100 i 250 
pàgines per una sola cara i es-
crits en català.

El termini d’admissió d’originals 
serà de l’1 al 15 de desembre i els 
treballs es presentaran a l’Ajun-
tament d’Argentona, de dilluns a 
divendres en horari d’atenció de 
8.30h a 14h.

Protecció Civil d’Argentona 
reprèn l’activitat

A dalt, d’esquerra a dreta: Joan Forns, Josep Alsina, Xavier de Lomas, Francesc Catalan i Ramon 
Rovira. A baix, d’esquerra a dreta: Isabel Meca, Clara Catalan, David Jiménez i Lourdes Blanco. 

Protecció Civil, amb el suport de l’Ajuntament 
d’Argentona i la Policia Local, ha signat l’acord 
per a incorporar-se a la xarxa RESCAT, una 
xarxa de radiocomunicacions d’emergències i 
seguretat de la Generalitat. L’alcalde d’Argen-
tona, Eudald Calvo, acompanyat per repre-
sentants de Protecció Civil de Catalunya, de la 
Policia Local i de la recuperada Associació de 
Protecció Civil d’Argentona van participar en 
aquest acte. 

Després d’uns anys d’inactivitat, l’entitat tornarà 
a desenvolupar les seves funcions en l’àmbit de 
la prevenció, suport logístic, informació i sensibi-
lització de la població. Protecció Civil d’Argentona 
compta actualment amb set voluntaris formats 
i properament disposarà també d’un local faci-
litat per l’Ajuntament d’Argentona. Els membres 
de l’entitat agraeixen el suport i col·laboració de 
l’Ajuntament i de la Policia Local, així com de Pro-
tecció Civil de Catalunya, per facilitar-los la reor-
ganització i tornar a l’activitat.

Es presenta la Junta del Centre Parroquial
FOTONOTICIA
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#Like_Unfollow  
fa reflexionar els joves sobre l’ús 

de les xarxes socials
L’argentonina Marta Hernández i Oriol Casals són els actors de 
#Like_Unfollow, l’espectacle teatral que van presentar a La Sala 
per l’alumnat d’ESO de l’institut d’Argentona. L’objectiu d’aquesta 
obra és conscienciar i fer reflexionar de les virtuts i perills que 
poden ocasionar les xarxes socials, a partir d’una proposta es-
cènica on l’alumnat se sent molt identificat. Un cop finalitzada 
l’obra, els actors de la companyia TeDebat aprofiten aquesta 
connexió amb el públic per encetar un debat.

Hernández ha explicat que tenen cinc obres teatrals d’interès 
juvenil però de temàtiques diferents. Per crear-les parlen prèvi-
ament amb els adolescents, recullen les seves problemàtiques 
i a partir d’aquí construeixen el fil argumental, “pràcticament no 
ens inventem res”. L’actriu considera que sovint no es destina 
prou temps a parlar detingudament d’algunes qüestions que els 
preocupen, per això “els hi posem un mirall perquè s’hi vegin re-
flectits” i així poder compartir opinions i reflexions.

El Centre d’Atenció d’Animals Domèstics del Maresme (CAAD), situat 
a Argentona, està saturat i, una vegada més, fa una crida ciutada-
na. Al mes d’abril, el centre ja va participar a la II Mostra d’entitats del 
municipi amb una petita desfilada dels gossos que tenien en adop-
ció. L’objectiu era mostrar a tothom que tot i que alguns dels animals 

Càntir en homenatge a Josep Puig i Cadafalch. 
Autors: Quim Larrea 

i Núria Gual.

El CAAD es troba al límit de la seva capacitat
dels quals disposen són de mida gran, estan habituats a conviure 
amb les persones. Ara, el CAAD també fa una crida perquè s’adoptin 
gossos de races potencialment perilloses ja que cada vegada se 
n’abandonen més i també són els que s’adopten menys. L’any 2015 
van arribar al CAAD 16 gossos d’aquest tipus, al 2016 en van ser 46, 
i en els primers quatre mesos d’aquest any, ja n’han recollit 18. A 
aquestes dades cal afegir-hi el fet que pràcticament mai es troben 
amos que vulguin adoptar gossos potencialment perillosos ja que, 
segons la responsable del CAAD Maresme, Carme Ruiz, aquest tipus 
de races estan “mal estigmatitzades”. A més, aquest tipus d’ani-
mals només es poden donar en adopció a persones que disposin 
d’una llicència específica i tinguin contractada una assegurança 
de responsabilitat civil. Tot i això, com a la resta de gossos del cen-
tre, una vegada es tramita l’adopció s’entrega l’animal esterilitzat i 
xipat. El CAAD Maresme disposa de més d’un centenar de gossos 
que esperen ser adoptats. Aquesta és una xifra alta, i més tenint 
en compte que ja és estiu, l’època de l’any en què es registren més 
abandonaments.

El càntir del 2017

FOTONOTICIA
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ESPORTS

ELS BOCS 
HAN SUMAT 
EL 5È TÍTOL 

DE LLIGA 
DESPRÉS DE 

REALITZAR 
UNA FASE 
REGULAR 

AMB ALTS I 
BAIXOS

L’equip sènior dels Argentona Bocs es 
va proclamar Campió de la 29a Lliga 
Catalana de Futbol Americà (LFCA) 
després de vèncer als gironins Fal-
cons/Senglars per 7 a 22, un equip que 
arribava invicte a la seva segona final. 
Els Bocs han sumat el 5è títol de lliga 
després de realitzar una fase regular 
amb alts i baixos. Durant la temporada, 
els jugadors de Marc Güell van encarri-
lar tres derrotes consecutives però un 
últim esforç de l’equip els va donar una 
plaça per a la semifinal. Precisament 
aquest partit contra els Reds de Ter-
rassa va ser, segons Güell, el millor de 
la temporada. Van aconseguir guanyar 
3 a 9 al camp dels Reds, l’equip que l’any 
passat va deixar els Bocs sense la seva 
sisena final consecutiva.

A la final davant els Falcons/Senglars, 
els argentonins ho van donar tot per 
endur-se el títol i van saber contrares-
tar el fet de jugar a camp contrari. El 
primer quart va servir per estudiar-se 
mútuament, tot i que els Bocs van ser 
els que més a prop van estar d’inaugu-
rar el marcador. El segon quart finalit-

zava amb un 0 a 9 gràcies a un xut de 
38 iardes de l’argentoní Marc Mas qui 
inaugurava el marcador. El tercer parci-
al arribava amb un 7 a 16. Tot i els es-
forços dels locals, va ser el jugador dels 
Bocs Àlex Bonnin qui deixava la final 
sentenciada anotant el 7 a 22 definitiu.

Segons Marc Güell, els argentonins es van 
endur el seu cinquè títol gràcies a la com-
binació d’una sòlida defensa amb “un dels 
millors atacs de l’any”. El veterà corredor 
dels Bocs, Daniel Lenhard, va ser procla-
mat millor jugador (MVP) de la final. 

Així, els Argentona Bocs posen punt i 
final a la temporada 2016-2017 amb un 
palmarès d’èxit: 5 títols de lliga (1995, 
2001, 2014, 2015 i 2017), 5 finals conse-
cutives, (del 2011 al 2015) i 10 finals dis-
putades de les 29 que s’han celebrat a 

la Lliga Catalana Sènior de Fut-
bol Americà. Bocs i Uroloki són 

els segons clubs amb més 
títols de lliga, amb un total 
de 5. Els primers continuen 
sent els Imperials de Reus 

que en tenen 8.

ELS BOCS, PENTACAMPIONS!
El futbol americà argentoní ha viscut una 
de les seves millors temporades

Una vegada finalitzada la temporada i 
amb un nou títol a la butxaca, Marc Güell 
fa un pas enrere i deixa de ser entrena-
dor de l’equip sènior. El seu substitut és 
Carlos López “Charlie”.

ELS JÚNIORS,  
TAMBÉ CAMPIONS
L’Argentona Bocs també s’ha proclamat 
campió de la 27a edició de la Lliga Ca-
talana de Futbol Americà en categoria 
júnior després de derrotar als Rookies 
de Barberà per 17 a 12. El partit va tenir 
lloc el passat 21 de maig en un Municipal 
d’Argentona ple de gom a gom.

L’entrenador de l’equip, Albert Vila, es 
mostrava sorprès: “no ens pensàvem 
que aniria tan bé, però es juga com 
s’entrena; hem entrenat bé, hem jugat 
bé”. Els joves argentonins han estat els 
màxims anotadors de la categoria, 416 
punts en 10 partits, i van arribar a la fi-
nal líders amb només una derrota, pre-
cisament contra Rookies per 9 a 6. 

Aquesta és la quarta final disputada 
pels Bocs i el segon títol de lliga (2010 
i 2017) que sumen en el seu palmarès. 
A més, el jugador argentoní Eudald Sa-
bater va ser escollit com a millor juga-
dor del partit (MVP). Vila ha avançat que 
continuarà la temporada vinent al cap-
davant de l’equip amb ganes de sumar 
més títols al palmarès del club.

SEGONS MARC 
GÜELL, ELS 

ARGENTONINS 
VAN SABER 
COMBINAR 

UNA SÒLIDA 
DEFENSA AMB 

“UN DELS 
MILLORS 

ATACS DE 
L’ANY”
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ESPORTS

Blanca Batlle,  
campiona de Barcelona júnior

BLANCA 
BATLLE 
PARTICIPARÀ 
AL CAMPIONAT 
DE CATALUNYA 
JÚNIOR QUE 
TINDRÀ LLOC 
EL 8 I 9 DE 
JULIOL A LA 
BORDETA 
(LLEIDA)

El passat 15 de juny es va obrir el període de preinscripcions per participar a la 
Burriac Xtrem 2017, que tindrà lloc a mitjans de novembre. La novetat d’enguany 
és que les diverses curses que composen la Burriac Xtrem estaran més espa-
iades en el temps. La primera a disputar-se serà la tercera edició de la curs 
vertical Top Rock que tindrà lloc el dissabte 11 de novembre. El mateix dia, i 
just després de la cursa vertical, serà el torn de la Cani Xtrem, que aquest any 
també arriba a la tercera edició.

La resta de curses es disputaran el cap de setmana següent, 18 i 19 de novem-
bre. Dissabte 18 a la tarda tindrà lloc la segona edició de la Corre-cuita, la cursa 

infantil urbana que repeteix després de la gran acollida 
que va tenir l’any passat. I diumenge dia 19 de novem-
bre arribarà el plat fort amb la 15a edició de la cursa 
de muntanya Castell de Burriac “Trofeu Pere Asturiano”. 
Enguany també es podran recórrer tres distàncies: el 
circuit de 15km, el de 25km, o bé la Marató de Munta-
nya del Maresme de 42km. Tots aquests recorreguts, 
com sempre, transcorren en la seva totalitat per l’àrea 
protegida del Parc de la Serralada Litoral, passant pels 
municipis d’Argentona, Cabrera de Mar i Òrrius.

Les inscripcions ja estan obertes i es poden fer a tra-
vés del web del Grup de Muntanya d’Argentona: www.
gmargentona.com. Els organitzadors esperen tenir, 
com a mínim, la mateixa participació que l’any anterior, 
amb gairebé un miler d’inscrits en el còmput global de 
les curses. 

La patinadora del Club Patinatge Ar-
tístic d’Argentona, Blanca Batlle, va 
quedar primera en el Campionat de 
Barcelona en categoria júnior cele-
brat l’últim cap de setmana de maig 
al Pavelló Municipal de Sant Cebrià de 
Vallalta. Dissabte 27 de maig va tenir 
lloc el disc curt, on va fer una gran ac-
tuació. “Li va sortir tot rodó” sentencia 
la presidenta del club, Judith Espinalt. 
Diumenge era el torn del disc llarg i, tot 
i cometre un petit error en un salt, Es-
pinalt afirma que “li va donar mil voltes 
a la resta de patinadors i patinadores” 
fet pel qual va aconseguir el primer lloc 
del campionat. Amb aquesta primera 
posició, Blanca Batlle s’ha classificat 
per participar al Campionat de Catalu-

Ja us podeu inscriure  
a la Burriac Xtrem 2017

nya júnior que tindrà lloc el 8 i 9 de juliol 
al municipi lleidatà de La Bordeta.

Però aquesta no és l’única competició 
en la qual ha participat la patinadora ar-
gentonina. Batlle també va fer una gran 
actuació a la Final Nacional dels Jocs 
Escolars de patinatge celebrada el 3 i 4 
de juny a Perelló. Va quedar primera en 
categoria juvenil, mentre que una altra 
argentonina, Mariona Remacha, també 
va aconseguir una molt meritòria sete-
na plaça en categoria infantil. 

LA 15A EDICIÓ DE LA CURSA DE MUNTANYA 
CASTELL DE BURRIAC “TROFEU PERE 
ASTURIANO” TINDRÀ LLOC DIUMENGE 19 DE 
NOVEMBRE

 Blanca Batlle en la posició més 
alta del podi

}
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El 10 de juny farà 30 anys de les 
eleccions municipals de 1987, quan 
per primer cop es va obtenir una ma-
joria absoluta d’un sol partit, CiU, per 
la qual cosa val la pena veure qui s’hi 
va presentar i com van anar aquelles 
eleccions. 

Per part de CiU, la gent de CDC ne-
cessitava algú que liderés la llista i 
va pensar en l’Esteve Canal, persona 
que ja havia tingut experiència de 
regidor amb la CAI, i ben conegut per 
haver estat entrenador de bàsquet 
o per la seva relació amb el Centre 
Parroquial, Càritas i el aleshores pro-
jecte incipient de la Llar Santa Anna. 
Com a proposta del mateix Canal es 
va posar a la llista en Joaquim Casa-
bella de número 3 i l’Antoni Carbonell 
de número 6. També hi trobem altres 
polítics convergents com en Josep 
Maria Esteve (número 2), en Joan 
Camps (número 4) i en Joan Casano-
vas (número 5). 

Per part del PSC, que es presentava 
per primer cop amb les seves sigles 
després de la dissolució de la Coali-
ció d’Esquerres, optà pel primer pa-
per protagonista de Montse Brugal, 
número 1 a la llista, o l’estrena de 
Josep Clofent (número 2), Nicasio 
Basagoitia, del Cros (número 3), i 
Pep Masó (ja membre de la CUPA l’any 
1979 i a la CE l’any 1983) com a nú-
mero 4. 

Per part d’Aliança Popular, amb sec-
ció local fundada recentment al mu-
nicipi, es presentà l’ex infermera Pa-
quita Carbonell. 

Per part d’Iniciativa per Catalunya 
es va presentar com a cap de llista 
en Pep Fité, com a independent, re-
presentant un partit de nova creació 
d’aquell any. Davant l’escissió de la 
Coalició d’Esquerres la branca més 
eurocomunista de l’antiga coalició 

L’ESPITLLERA DEL  CENTRE D ’ESTUDIS  A RGENTONINS

(bàsicament militants i simpatit-
zants del PSUC) va optar per pre-
sentar-se sota les sigles d’IC per 
ser un partit polític ja existent. En un 
principi, es volia crear una agrupació 
d’electors, però els problemes logís-
tics de demanar signatures entre els 
votants van fer optar per una solució 
més senzilla com la d’IC. La llista es-
tava conformada principalment per 
independents, com al mateix Fité, Xa-
vier Collet, Jaume Amatller o Cipriano 
Márquez (ex regidor de la CUPA). Com 
a militants del PSUC només hi consta 
Quico Villà i Concepció Sala. Per altra 
banda, alguns membres de l’extinta 
CIPA (comunisme més ortodox) tam-
bé formaren part de la llista, com l’ex 
regidor José Antonio Sánchez Mateo, 
militant del Partit dels Comunistes 
de Catalunya. També cal destacar el 
quart lloc de Tàrio Rúbio (militant del 
PCC) recentment traspassat. 

Pel Centro Democrático y Social, que 
també s’estrenava a les eleccions 

municipals argentonines, hi trobem 
en Ramón Roelas com a cap de llista, 
si bé amb molta gent de fora d’Argen-
tona. 

Per tant, van ser unes eleccions amb 
algunes novetats: l’aparició de nom-
broses cares noves a les llistes, l’es-
trena d’AP, IC o el PSC (en solitari) i la 
dissolució de la Coalició d’Esquerres, 
que es tornaran a escindir. També es 
dissolgué el partit independent CDA 
(que era una escissió crítica de CiU 
l’any 1983), així com també foren les 
primeres eleccions amb un paper ir-
rellevant d’Unió dins de CiU. 

El dia de les eleccions, el 10 de juny 
de 1987, amb 13 llocs de regidor en 
joc, van anar a votar 3.678 persones 
d’un cens total de 5.176. 

Els resultats foren excel·lents per a 
CiU, que veié per primer cop com un 
partit tenia majoria absoluta a Ar-
gentona (primera i única vegada en 

}

30 ANYS DE LES ELECCIONS 
MUNICIPALS DE 1987

Sessió constitutiva del nou Ple municipal d’Argentona, amb el nou alcalde Esteve 
Canal rebent la vara d’alcalde del president de la mesa d’edat, el regidor també de CiU 
Salvador Dangla. Font: arxiu Esteve Canal, autor: Pep Padrós
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la democràcia actual a la vila). Així, 
per una banda, CiU obtingué més del 
50% dels vots (1.785, un 50,64%) i la 
majoria absoluta de regidors del Ple 
(7) que li feren oblidar-se d’un dels 
problemes del govern anterior: el fort 
condicionament de l’oposició. Per 
l’altra, el PSC aconseguí uns grans 
resultats, amb 4 regidors quedant 
clarament com a màxims represen-

L’ESPITLLERA DEL  CENTRE D ’ESTUDIS  ARGENTONINS

tants de l’oposició (amb 941 vots, 
un 26,70%), i gran part d’aquest èxit 
es degué al nucli de votants que el 
PSC tenia al veïnat del Cros, en bona 
part per la dissolució de la CIPA i per 
comptar amb gent del Cros a la llista. 

Iniciativa per Catalunya (405 vots, 
un 11,49%) s’hagué de conformar 
amb un regidor, i en la seva estre-

na, Aliança Popular tragué el seu 
primer regidor al municipi (301 vots, 
un 8,54%). Finalment, CDS no va ser 
capaç de treure cap regidor (93 vots, 
un 2,64%). 

Aquest article es trobarà ampliat a la 
propera revista Fonts.

 Bernat Calvo i Català

L’Arxiu Envia’ns les teves fotografies a radiodirector@argentona.cat
Consulta l’Arxiu Històric i Municipal Jaume Clavell i Nogueras. Plaça de l’Església 4, 1er pis

Mapa de la Riera d’Argentona de 1817. Es troba a l’Arxiu Històric i Municipal. 

25



CUP
LA LLUITA CONTRA L’ATUR

L’atur a Argentona està baixant. L’estem fent baixar entre tots i totes. 
Amb les dades del primer trimestre del 2017, la taxa d’atur a la vila se 
situa per sota del 12%, un 11,82%. Es tracta d’un èxit col·lectiu que ens 
ha d’animar a seguir treballant amb el mateix objectiu.

Una part important de la feina que s’ha fet per a reduir l’atur correspon a 
les persones i empreses d’Argentona que han fet possible la creació de 
llocs de treball. Argentona és una vila que es mou i això té la seva collita 
també en l’àmbit laboral.

Des del govern municipal també s’impulsen polítiques actives d’ocupa-
ció. L’any passat es van incrementar aquests recursos destinant més 
de 18.000€ a ajudes per a contractar persones de la vila que estiguin a 
l’atur. Aquesta és només una de les mesures que promou el Servei Muni-
cipal de Promoció Econòmica, que dóna suport i guiatge per a la creació 
i innovació de les empreses i emprenedors locals.

Les dades de l’Observatori del Treball de la Generalitat també ens in-
diquen els greuges ocupacionals que pateixen encara les dones i el 
col·lectiu de 55 a 64 anys, que té serioses dificultats per a trobar un 
lloc de treball. Aquests reptes també els hem de prendre de manera 
col·lectiva.

Fa unes setmanes hem rebut a la vila la notícia que una empresa im-
portant del Maresme té interès en instal·lar una base logística al nos-
tre poble. Això reafirma el fet que, malgrat les tradicions industrials de 
poblacions properes, Argentona és un lloc atractiu per a l’activitat eco-
nòmica. Hem de fer que, amb el treball conjunt, aquesta activitat sigui 
més i més digne, amb una mirada especial a les condicions laborals i la 
qualitat de vida de tothom.

Argentona ha participat en la constitució de la Xarxa de Municipis per a 
l’Economia Social i Solidària. Començar a explorar aquest terreny ens 
obre les portes a seguir fent créixer les oportunitats a la vila i, sobretot, 
a fer que l’activitat econòmica del municipi sigui cada cop més justa, 
més igualitària i més compromesa. 

TOTS PER ARGENTONA
COL·LAPSE TOTAL!!

“Estem estressats! No tenim personal a l’Ajuntament!! Estem col-
lapsats!!!” Aquestes i tot un reguitzell d’expressions similars són les 
respostes que rebem dels regidors del govern quan des de Tots per Ar-
gentona els preguntem pels afers d’interès general dels argentonins i 
argentonines, o quan els proposem solucions a problemes veïnals.

I és que tot està encallat: heu vist obres de manteniment de voreres 
i carrers?  Heu rebut resposta a la instància que vau entrar a l’Ajunta-
ment fa més de tres mesos en la que demanàveu que es netegés el 
tram de carrer de davant casa vostra?....

Ja han transcorregut dos anys des de les darreres eleccions municipals. 

En aquell moment, davant la possibilitat que es formés un govern amb 
les dues forces polítiques que més suports havien tingut, Tots per Ar-
gentona i CUP, la gent d’aquesta darrera formació ja ens van dir que “la 
capacitat de treball de Tots per Argentona els impedia de fer un govern 
amb nosaltres, perquè quedarien diluïts”.

La feina no surt, no acaben res, no marquen prioritats, la força se’ls es-
capa per la boca i per les xarxes socials, tot i l’ampli i bon equip de per-
sonal treballador de l’Ajuntament.

On són les obres compromeses fruit del procés de participació (de molta 
gent d’Argentona) per a invertir 500.000 euros fet l’any passat? Quan re-
soldran els problemes dels veïns de Can Cabot? Quan recepcionaran defi-
nitivament la urbanització de Can Barrau de dalt? Quan tindrem el projecte 
de la piscina? Com resoldran la urbanització de Can Raimí? Quan faran les 
obres del carrer Josep Soler i del carrer Sant Ramon? Faran fora els boti-
guers de la plaça de vendre si acaben fent les noves parades provisionals? 
I el parc per a gossos demanat per molts veïns? I el bus a Granollers i a 
Cabrera o Barcelona? I el Centre Cívic de les Ginesteres quan? Per quan els 
horts urbans encallats des de fa més d’un any i mig? Per quan els ramats 
per gestionar zones forestals?

Aquestes preguntes són una demanda constant per part nostra i per 
part de molts ciutadans normals que l’únic que pretenen és que Argen-
tona faci goig, tingui serveis i estigui ben dirigida. Feina rai!!!

OPINIÓ

UN GRAPAT DE PREGUNTES  
SENSE RESPOSTA

“L’ATUR ESTÀ BAIXANT I ÉS UN ÈXIT COL·LECTIU”

@CUPArgentona

argentona@cup.cat@

 www.totsperargentona.cat

@  txacomunicacio@gmail.com

 /totsperargentona

 @TxArgentona

 670230943
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ERC
EDUCACIÓ I REPÚBLICA CATALANA

L’escola continua sent un espai privilegiat. Un espai per igualar les opor-
tunitats i compensar les desigualtats. Però una educació de qualitat re-
quereix del compromís i la participació de tothom més enllà de l’estricte 
marc escolar. Així, la responsabilitat de l’èxit educatiu dels alumnes no re-
cau només en l’esforç i l’actitud que aquests hi posin individualment, sinó 
que també recau sobre les famílies, el professorat, els centres educatius, 
les administracions educatives i, en darrer terme, sobre el conjunt de la 
societat en la que aquells conviuen.

Les famílies són la primera instància socialitzadora de la infància. Amb la 
finalitat que l’acció educativa de les famílies i els centres es complementin 
i reforcin mútuament, el sistema educatiu ha de donar la major importàn-
cia a aquelles actuacions que enforteixen la seva relació, tot i afavorint uns 
centres més acollidors i amb un bon clima de convivència que permeti a la 
comunitat escolar assumir millor les seves responsabilitats, augmentar el 
seu compromís, confiança i exigència tant individual com col·lectiva. 

Ara bé, la complementarietat de l’acció educativa no pot ser imposada, sinó 
que ha de néixer d’un projecte educatiu compartit i del compromís de tota 
la comunitat escolar amb els seus objectius. Cal, doncs, posar en valor la 
participació de les famílies, tant en el seu vessant individual com col·lectiu. 
Ara bé, el paper actual de les AMPA ha d’anar més enllà del rol de gestors de 
serveis (acollida, menjador, activitats extraescolars...), amb un major prota-
gonisme en la definició i elaboració dels projectes educatius i en la gestió 
dels seus objectius mitjançant la seva participació en el consells escolars. 
És per això, que l’acompanyament de les famílies ha de ser considerat es-
sencial per als poders públics, atesa la importància educativa de fomentar 
la cooperació entre les famílies, els centres educatius i l’entorn.

La República catalana haurà de considerar els ajuntaments com una autèn-
tica administració educativa, definint llurs competències en matèria edu-
cativa i aportant els fons econòmics que els permetin exercir plenament les 
seves competències en aquest àmbit. Els municipis hauran de liderar l’en-
torn educatiu, detectar necessitats, procurar una oferta de places estable i 
projectes educatius sòlids, obrir espais de participació a la comunitat i a les 
famílies..., contribuint així a oferir noves i millors oportunitats i a incrementar 
la inclusió i l’equitat. L’Administració local haurà de ser la balma necessària en 
la imprescindible interacció entre escola i comunitat.

         /esquerra.argentona

         @ERCargentona

OPINIÓ

ELS MUNICIPIS HAURAN DE LIDERAR L’ENTORN 
EDUCATIU, DETECTAR NECESSITATS, PROCURAR 
UNA OFERTA DE PLACES ESTABLE I PROJECTES 

EDUCATIUS SÒLIDS, OBRIR ESPAIS DE 
PARTICIPACIÓ A LA COMUNITAT I A LES FAMÍLIES...

“PARTICIPEM DIRECTAMENT TANT AL GOVERN 
LOCAL COM AL SOCIALISME CATALÀ I ESPANYOL”

PSC
MAJOR EFICÀCIA I EFICIÈNCIA  

ENERGÈTICA I ECONÒMICA
Militància socialista. La victòria incontestable atorgada arreu per 
les bases a Pedro Sánchez per a liderar el partit dels socialistes 
va tenir una èmfasi superior a Catalunya i vingué precedida d’una 
allau d’avals de la militància socialista argentonina. Convençuts de 
que, a través de la democràcia interna i de la participació ciuta-
dana, podrem transformar el partit al servei del país  i afrontar els 
grans reptes de governabilitat, de lluita per a eradicar la corrup-
ció, per aconseguir la plena ocupació i per donar satisfacció a les 
aspiracions de Catalunya, mitjançant el diàleg, la negociació i el 
pacte, participem directament al 39è Congrés del PSOE, en el que 
hi és, com a delegada del PSC, la Montse Brugal. Destaquem les 
mesures següents en la participació del grup socialista al govern 
d’Argentona:

Can Cabot. El tinent d’alcalde i regidor d’Obres i Espai públic, Vador 
Casas, està tancant un acord amb la Junta de propietaris de la 
urbanització de Can Cabot per canviar el sistema urbanístic al de 
cooperació, a partir del qual el municipi es farà càrrec del submi-
nistrament directe dels serveis, d’aigua i enllumenat, i del mante-
niment i arranjament dels espais públics, alliberant els veïns de la 
responsabilitat directa d’aquesta gestió. 

Enllumenat. La Regidoria d’Espai públic ha iniciat també la con-
tractació dels serveis de manteniment d’enllumenat públic per 
als propers quatre anys, per import d’1,2 milions, que permetrà la 
millora de l’eficiència, ja que invertirà en les noves tecnologies d’il-
luminació per a aconseguir una major eficàcia energètica i eco-
nòmica.

Igualtat. La regidora d’Igualtat, Susana López, que està al front de 
les àrees de Serveis Socials i d’Igualtat i de Cohesió, està treba-
llant en un Pla de prevenció i actuació davant d’agressions sexis-
tes en els entorns de les festes, així com en actuacions d’informa-
ció i conscienciació per a reduir conductes de consum perilloses.

 

 667182993

 argentona.socialistes.cat

 @PSC_Argentona 

27



OPINIÓ

PP
LA CATALUNYA VALIENTE

Hem presentat a Argentona, la campanya del Partit Popular de Cata-
lunya, “la Catalunya valenta”. Una campanya important per donar veu a 
aquelles dones i homes de Catalunya que no volen la independència.

Debemos pensar en todo aquello que nos une, y no en lo que nos 
separa.

Nuestro trabajo sigue siendo el mismo, dedicarnos a solucionar los 
problemas de los argentonins. Pero no podemos mirar hacia otro lado 
cuando algunos pretenden saltarse la ley y romper la convivencia.

Es por eso que en este artículo queremos expresar nuestro desconten-
to hacia aquellos políticos que malgastan todo el tiempo en dividir a la 
sociedad catalana, tiempo que dedicaríamos a otros asuntos de mayor 
importancia.

Toca recuperar el sentido común y el orgullo catalán. Ese orgullo que 
nos unía a todos los catalanes. Un orgullo en el que no cabe el odio ha-
cia aquellos que piensan diferente, un orgullo que no divide a catalanes 
buenos o malos… toca recuperar la mejor Cataluña. 

Es tarea de todos enterrar de una vez este agotador proceso separa-
tista que no va a ninguna parte, para ponernos a trabajar y escuchar a 
los ciudadanos.

Desde el Partido Popular estamos dispuestos a hablar y dialogar sobre 
cualquier asunto, sea económico, social, de Sanidad, Educación… Pero 
nunca negociaremos y pondremos en riesgo la unidad de nuestro país.

Se acercan las fiestas de nuestra querida Argentona, y para ello hay 
que pensar en todos los vecinos. Como siempre, una vez pasadas las 
fiestas, analizaremos el impacto que ha tenido sobre el municipio. 
Deseamos que el impacto económico sea el deseado por el comercio 
municipal y que las fiestas no se conviertan en actos incívicos que per-
judiquen a los vecinos.

L’ACORD DE L’ALTERNANÇA DE LA UNITAT DE 
P3 PODIA ENTRAR EN CONTRADICCIÓ AMB LA 
LLIBERTAT DE LES FAMÍLIES D’ESCOLLIR EL 

CENTRE DESITJAT

“ES TAREA DE TODOS ENTERRAR DE UNA VEZ ESTE 
AGOTADOR PROCESO SEPARATISTA QUE NO VA A 
NINGUNA PARTE, PARA PONERNOS A TRABAJAR Y 

ESCUCHAR A LOS CIUDADANOS”

ICV
L’ESCOLA PÚBLICA D’ARGENTONA:  

UN PROJECTE COMÚ PER A TOTES LES 
ESCOLES

L’ajuntament d’Argentona, d’ençà dels ajuntaments democràtics, s’ha 
caracteritzat pel suport a l’escola pública. Manté un projecte educatiu 
comú per a tot el municipi, gestionant l’escàs marge de decisió que la 
Generalitat li permet. Això vol dir que hi ha un projecte educatiu per a 
tots els nens i nenes, independentment de l’escola que hagin triat els 
seus pares i mares.

De les quatre escoles d’Argentona, les que pateixen més oscil•lacions 
d’alumnes són l’Escola de Les Fonts i l’Escola Argentona. La comunitat 
educativa de la vila s’ha marcat l’objectiu d’equilibrar les dues escoles 
amb el mateix nombre de grups. Aconseguir-ho és important perquè 
permet planificar els grups escolars a més llarg termini i evitar les difi-
cultats d’un any amb baixa natalitat.

Dins d’aquest objectiu hi havia la decisió d’alternar una unitat de P3 
entre aquestes escoles, tenint en compte que cada escola ja té asse-
gurada una altra unitat. Aquesta decisió, acordada pel Consell Escolar, 
tenia l’inconvenient que podia entrar en contradicció amb la llibertat de 
les famílies d’escollir el centre desitjat.

Això s’ha palesat en les matriculacions per al curs vinent. Si es mante-
nia l’acord, un nombre important de famílies s’haurien vist obligades a 
portar els fills a una escola que no havien triat. Davant d’això, el govern 
municipal va decidir deixar la 2a unitat de P3 a l’Escola Argentona. 

Cal dir que aquesta decisió, presa sense temps per convocar un Con-
sell Escolar, compleix l’objectiu d’equilibri dels grups en les dues esco-
les. Amb la natalitat conformada amb els Serveis Territorials pel curs 
18-19, s’equilibraran amb 15 grups cadascuna, cosa que considerem 
molt beneficiosa tant per a l’Escola de Les Fonts com per a l’Escola 
Argentona, i complim amb els acords presos anteriorment.

  ICV Argentona

@  argentona@iniciativa.cat
 
 @PPArgentona

  Popular Argentona
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Acords de Ple
*(El govern el formen CUP, ERC, PSC i ICV)

PLE ORDINARI DEL 8 DE MAIG
No hi són presents la regidora Montse Cervantes (ERC) i el regidor Fran Fragoso (PP)

ACORDS DE  PLE

Propostes i mocions Resultat
Alcaldia

Concessió del títol de fill adoptiu d’Argentona a en Trinitàrio (Tàrio) Rubio Cuevas Aprovat per unanimitat

Aprovació de l’Annex 2 al conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament d’Argentona 
per a l’adhesió al sistema d’informació i atenció a les víctimes i afectats d’accidents de trànsit a Catalunya Aprovat per unanimitat

Resolució de les al·legacions presentades contra l’Ordenança Municipal Reguladora de la ubicació de clubs 
socials de cànnabis i de les condicions d’exercici de la seva activitat a Argentona i obertura de nou termini 
d’exposició pública

Aprovat per unanimitat

Acord pel que es reserva el dret a participar en els procediments d’adjudicació de determinats contractes a 
Centres Especials de Treball, i s’estableixen els percentatges mínims de reserva i les condicions mínimes per 
garantir el compliment

Aprovat per unanimitat

Recursos Humans
Aprovació d’un projecte i la corresponent declaració de la necessitat, urgència i inajornabilitat de sectors, 
funcions i categories professionals que es considerin prioritaris o que afectin el funcionament dels serveis 
públics essencials (Tècnic/a Auxiliar d’alcaldia per la regidoria de cohesió)

Aprovat per 9 vots a favor (go-
vern) i 6 en contra (TxA)

Aprovació d’un projecte i la corresponent declaració de la necessitat, urgència i inajornabilitat de sectors, 
funcions i categories professionals que es considerin prioritaris o que afectin el funcionament dels serveis 
públics essencials (Tècnic/a Auxiliar d’alcaldia per la biblioteca municipal)

Aprovat per unanimitat

Aprovació d’un projecte i la corresponent declaració de la necessitat, urgència i inajornabilitat de sectors, 
funcions i categories professionals que es considerin prioritaris o que afectin el funcionament dels serveis 
públics essencials (Auxiliar de gestió d’alcaldia per la regidoria de transparència)

Aprovat per 9 vots a favor (go-
vern) i 6 en contra (TxA)

Urbanisme
Aprovació de la memòria per a sol·licitar deixar sense efecte l’Àrea Residencial Estratègica ‘El Cros’ d’Argen-
tona inclosa en el Pla Director de les Àrees Residencials Estratègiques de l’àmbit del Maresme

Aprovat per 9 vots a favor (go-
vern) i 6 en contra (TxA)

Aprovació inicial del projecte executiu de la Subfase 2.2 (Actuacions en l’envoltant exterior) de la Fase II del 
projecte executiu de la rehabilitació de la casa Puig i Cadafalch Aprovat per unanimitat

Benestar Social

Aprovació l’annex específic pel període 2017-2020 del Conveni d’Encàrrec de la Gestió de Prestació de Ser-
veis Mínims de Salut Pública de competència municipal entre el Departament de Salut i l’Ajuntament d’Argen-
tona i deixar sense efecte l’annex aprovat en el Ple Corporatiu municipal de data 6 de febrer de 2017

Aprovat per unanimitat

Mocions dels grups municipals
Moció conjunta dels grups municipals CUP, ERC, PSC i ICV referent a la reinversió del superàvit a l’administra-
ció local per a la millora dels serveis públics i l’execució d’inversions prioritàries Aprovat per unanimitat

Moció conjunta dels grups municipals CUP, ERC, ICV i Tots per Argentona d’adhesió al Pacte Nacional 
pel Referèndum

Aprovat per 13 vots a favor (CUP, 
ERC, ICV i TxA) i 2 abstencions (PSC)

Moció del grup municipal  Tots per Argentona sobre la recollida selectiva de residus als habitatges dissemi-
nats i l’horari de l’Àrea d’Emergència Aprovat per unanimitat

Podeu recuperar els vídeos d’aquesta sessió a www.youtube.com/radioargentona 

PLE EXTRAORDINARI DEL 29 DE MAIG
Propostes i mocions Resultat
Iniciació i aprovació de l’expedient del contracte de serveis de manteniment de l’enllumenat 
públic, semàfor, pilona i control energètic en el terme municipal d’Argentona

 Aprovat amb 10 vots a favor (govern) i 7 absten-
cions (TxA i PP)

Modificació de crèdits núm. 7/2017 del pressupost municipal de l’exercici 2017 Aprovat amb 10 vots a favor (govern), 6 en contra 
(TxA) i una abstenció (PP)

Reconeixement extrajudicial de crèdits de l’exercici 2016 i anteriors Aprovat amb 11 vots a favor (govern i PP) i 6 en 
contra (TxA)
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INFORMAC IÓ D ’ INTERÈS

Qui és  

EUDALD CALVO
Alcaldia, Recursos Econòmics  

i Governació

GUILLEM SALETA
Participació i Transparència, 

Innovació Tec.
4a Tinença d’alcaldia

PEP MASÓ

Regidor a l’oposició

EUSEBI TRABY

Regidor a l’oposició

MONTSE MATAS

Regidora a l’oposició

XEVI COLLET

Regidor a l’oposició

ASSUMPTA BOBA

Regidora a l’oposició

MONTSE CAPDEVILA 

Regidora a l’oposició

AINA GÓMEZ
Urbanisme, Habitatge, Medi 

Ambient i Sanitat

ARNAU AYMERICH 

Comunicació, 
Joventut i Festes

PERE MÓRA
Mobilitat i Projectes 

Estratègics
1a Tinença d’alcaldia

CARLES MARTÍNEZ 

Promoció Econòmica
5a. Tinença d’alcaldia

MONTSE CERVANTES 
Esports i Actes Culturals

SALVADOR CASAS 
Espai Públic i Obres 

2a Tinença d’alcaldia

SUSANA LÓPEZ RICO 

Serveis Socials, RRHH, 
Igualtat i Cohesió

FRAN FRAGOSO

Regidor a l’oposició

ÀNGEL PUIG 

Educació, Cultura i 
Patrimoni

3a Tinença d’alcaldia

Qui?
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INFORMACIÓ D ’ INTERÈS

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 h a 13.30 h
Tel. 93 797 49 00 

Deixalleria 
Polígon. 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 h 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 14.40 h. Entre-
vistes amb el jutge: dimarts i 
dijous d’11 a 13.30 h

Biblioteca
Dilluns matí tancat
De dilluns a divendres, tardes 
16 a 20.30 h
De dimarts a divendres de 
9.30 h a 13 h
Dissabte matí obert de 10 h 
a 13.30 h

ABS Argentona
Joan Fuster, 1
Tel. 93 756 10 92  
i 93 756 11 38

Atenció a domicili
Per sol·licitar atenció a do-
micili a Argentona i Òrrius cal 
trucar al telèfon 93 756 10 92 
Per sol·licitar-la al consultori 
de Sant Miquel del Cros cal 
trucar al telèfon 93 791 90 84

Serveis socials d’atenció 
primària
C/Gran, 59 | T. 93 797 04 86
Per demanar cita prèvia per 
a la treballadora social, edu-
cadora social i psicòloga, cal 
trucar al 93 797 04 86 de 9 
a 13 h o, directament, a les 
oficines del C/ Gran, 59. 

Centre Obert L’Esquirol
Av. Del Mediterrani, s/n  de 
Sant Miquel del Cros
Tel. 93 757 00 86

TELÈFONS D’INTERÈS
Ajuntament 93 797 49 00

Policia Local 93 797 13 13

Ràdio Argentona
93 756 06 24 (redacció)
93 757 15 50 (directe)

Taxis
93 797 25 04
677 676 289

Creu Roja Argentona
93 797 16 56

Ambulància 93 757 88 88 

Ambulància Creu Roja Mares-
me (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

Escola Sant Miquel del Cros
93 799 93 51

Escola Bernat de Riudemeia
93 797 09 56

Escola d’Argentona
93 797 04 15

Escoles 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

FARMÀCIES Dilluns a Divendres Dissabte Diumenge
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 17.00 h a 20.00 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 14.30 h a 20.30 h 9.00 h a 13.30 h 17 h a 20.30h

(si està de guàrdia)
10 h a 13.30 h

(si està de guàrdia) Tancat

Farmàcia Sindreu
C/ Barcelona, 26 - Tel 93 797 14 00 9.30 h a 20.30 h 9.00 h a 14 h 17 h a 20.30h

(si està de guàrdia)
10 h a 14.00 h

(si està de guàrdia) Tancat

Farmàcia Buxeda
Ctra. De Vilassar, 12 - Tel 93 756 16 85 9.00 h a 13.30 h 17 h a 20.00 h 9.30 h a 13.30 h 17 h a 20.00h

(si està de guàrdia)
11 h a 13.30 h

(si està de guàrdia) Tancat

Migdia
Dilluns a Divendres Dissabte Diumenge

Vespre Migdia Vespre Matí, tarda i vespre

Guàrdies
(amb recepta)

Farmàcia Guillén
Farmàcia Sindreu
Farmàcia Buxeda

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)

L’Ajuntament d’Argentona obrirà properament un nou progra-
ma de subvencions,  
ARGENTONA IMPULS, adreçat a empreses, comerços i 
nous emprenedors d’Argentona, amb l’objectiu d’impulsar i 
fomentar la contractació i l’inici de nova activitat contribuint, 
d’aquesta manera, a reduir la taxa d’atur del municipi.  

En aquesta primera convocatòria ARGENTONA IMPULS 
comptarà  amb una dotació pressupostària de 34.000 € i 
obrirà dues línies de subvencions:

Línia A:  Subvencions per al foment de l’ocupació  
(Pressupost: 20.000 €)
a.  Subvencions destinades a empreses que contractin, 

per un període mínim de 6 mesos, persones aturades 
empadronades al municipi inscrites com a demandants 
d’ocupació al SOC. 

b.  Subvencions destinades a empreses que transformin, 
en indefinits, els contractes temporals realitzats durant 
l’any 2016 amb el suport del programa “SUBVENCIONS PER 
REDUIR LA TAXA D’ATUR I CONSOLIDAR EL TEIXIT EMPRESARI-
AL D’ARGENTONA”.

DONA UN IMPULS A LA TEVA EMPRESA!

Línia B:  Subvencions per al foment de l’autoocupació i l’inici de nova 
activitat econòmica (Pressupost:  14.000 €)
c.  Subvencions destinades a persones desocupades que iniciïn una nova activitat 

econòmica com a treballadors autònoms (empresaris i empresàries individuals) 
o que s’incorporin com a socis/es treballadors/es a una cooperativa de treball 
associat (ja existent o de nova creació).

Per a més informació us podeu adreçar al Servei de Promoció Econòmica de l’Ajun-
tament d’Argentona (SEMPRE) – sempre@argentona.cat 
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LAIA ALSINA

“El teatre és la meva passió,  
no podria fer una altra cosa”
Des que va trepitjar l’entarimat del 
Centre Parroquial la Laia Alsina i 
Ferrer (Argentona, 1988) només ha 
baixat de l’escenari per mirar-se’l de 
front, com a dramaturga i directora. 
Un camí professional ple d’obsta-
cles que encara amb la valentia que 
atorga la passió: “No podria fer una 
altra cosa”. Ja ha publicat un text 
i ha escrit i dirigit dos muntatges 
amb companyia pròpia, El Martell. El 
seu és un teatre rotund i experimen-
tal, no apte per a espectadors poc 
avesats a la provocació. Ben aviat la 
Sala d’Argentona exhibirà un mun-
tatge d’aquesta creadora que es 
defineix com a directora de teatre 
i dramaturga, feminista, i precària. 

El món del teatre s’endevina 
inestable. 
Per poder ser directora de teatre 
i dramaturga faig mil coses vàries 
per sobreviure, del teatre no es gua-
nyen diners. Ara estic fent de taqui-
llera a l’Auditori de Barcelona, a part 
l’Institut del Teatre m’ha encarregat 
un parell de feines. A l’estiu dirigiré 
un grup amateur de Sort que m’ha 
encarregat un text sobre uns fets 
històrics del Pallars.  

Com es troba la feina en aquest 
món?
Per contactes. L’Institut del Teatre 
és el millor lloc per estudiar, on ob-
tens la millor formació però, a més, 
t’ofereix contactes i això és una por-
ta d’entrada. El que faig a l’Auditori és 
per tenir el coixí per pagar el lloguer i 
la resta són coses extres per acabar 
d’arribar. 

Aspires a que hi hagi un canvi?
No ho crec, el món teatral és terri-
ble. No arribes ni de broma al salari 
mínim a no ser que siguis de l’1% 
privilegiat que coneix tothom. Però 
aquests també poden passar-se 
un any sense que els soni el telèfon. 
Ningú se salva de la inestabilitat, 
això s’hauria de resoldre. 

Com?
Segurament les institucions haurien 
de fer més esforços. També és cert 
que la cultura necessita llibertat i si 

està subvencionada es troba davant 
d’un dilema. Però està clar que el mo-
del no funciona perquè condemna tot 
un sector a la precarietat i això és així 
perquè en aquest país no s’ha vist mai 
la cultura com una cosa necessària. 

Què et motiva per persistir?
Doncs el motiu és molt romàntic, és 
la passió, el sentir que no podria fer 
una altra cosa. És el que em fa més 
feliç del món. A més, trobo que fer te-
atre té un punt de revolucionari. Així 
ho senten també els companys de la 
companyia amb la que treballo. En un 
món en què tothom s’ocupa la major 
part del dia per sobreviure, quan tens 
un equip unit per la fe en una idea, en 
un projecte, en l’art i la cultura i que 
allò que fas aporta alguna cosa que 
no val en diners, això és revolucionari. 

Vas començar el camí com a 
actriu. 
Sí, però cada cop tenia més insegu-
retats, més pànic escènic. Gaudia 
molt sobre l’escenari però també 
patia molt. 

Com vas fer el pas a la drama-
túrgia?
Sempre he escrit, em ve de ma 
mare. D’alguna manera vaig pensar 
que era un altre canal amb el que 
podia fusionar les meves grans pas-
sions, gaudint i sense patir. 

Ja no pateixes?
Molt! Però en aquest sentit els ac-
tors són molt més herois perquè 
estan molt més exposats. En el 
moment de l’estrena estan sols i 

no pots fer-hi res. Tu pateixes des 
de la cabina, a la penombra, és un 
patiment diferent. 

No es veuen gaire directores.
És cert, però en canvi a l’Institut és 
a l’inrevés. No som un món a part, 
ens passa el mateix que a la resta 
de la societat. Els llocs de visibili-
tat els ocupen sobretot ells. En el 
camp de l’actuació encara és més 
escandalós perquè el percentat-
ge d’actrius és abismal respecte 
als actors i, en canvi, la diferència 
d’oportunitats a favor d’ells és ver-
gonyosa. I això passa en un sector 
que sempre s’ha vantat de progre. 

Serà perquè s’escriuen més 
papers per a homes?
Sí, sempre ha estat així. Però quin 
sentit té avui dia que no puguem 
portar els clàssics a escena amb 
una revisió de gènere? Per què 
no podem fer que Hamlet sigui 
una dona? Tal i com va fer la Núria 
Espert posant-se a la pell del Rei 
Lear. Això es podria fer molt més. 

El teatre que fas també denun-
cia aquestes desigualtats. 
Amb El Martell fem teatre polític 
perquè volem incidir en la societat, 
analitzar els mecanismes de control 
del poder. 

Formalment també arrisqueu. 
Fem entrar en xoc el text amb el 
cos. Ho anomenem teatre físic. Els 
nostres espectacles mai tenen 
una escenificació realista ni natu-
ralista. Els espais no són concrets 

i el llenguatge és ple de coreogra-
fies.

Estem preparats per enten-
dre’l?
Certament fem el que la majoria està 
acostumada a veure. Però el fet que 
s’entengui per mi és una obsessió 
perquè el teatre és un acte comu-
nicatiu. Si fracasses aquí la resta ja 
no té sentit. Però a l’hora conside-
ro que s’ha de treballar apel·lant a 
comprensions que no són racionals 
o intel·lectuals. La comprensió emo-
cional és la que activem, per exem-
ple, en un espectacle de dansa. A 
més, si vols transformar la societat 
has d’apel·lar a un públic intel·ligent, 
que pensi. 

Entens que hi hagi art que no es 
comprometi?
Sí, és clar. Però per mi el teatre ha de 
tenir una vessant ètica, una d’estèti-
ca i una de política. Si en falta alguna 
no és el meu teatre. 

Al darrer espectacle, AH! (Ju-
dit), planteges tota una sèrie 
d’injustícies sense proposar 
solucions. No hi ha esperança?
Al revés, l’esperança hi és, i molta! 
Planteja un camí: cridar, accionar, des-
pertar, respondre. Aquest espectacle 
és sobre la violència que el sistema 
exerceix i contra aquesta violència 
s’ha de cridar. Però certamen jo no sóc 
ningú per donar receptes i per això el 
que intento és plantejar preguntes: 
per què estem callats davant de tota 
aquesta violència? És normal? La res-
posta l’ha de trobar cadascú. 

D’on neix? 
De comprovar que hi ha violències 
que es categoritzen com a tal i d’al-
tres que no, que són assumides i in-
visibilitzades. 

Per exemple?
Cobrar 700 euros al mes per una 
jornada de 40 hores és violència. 
També ho és la que exerceix la poli-
cia o l’assetjament a una dona que 
simplement passeja pel carrer. No 
ho anomenem violència perquè ho 
hem normalitzat i creiem que és el 
que ens toca. 


