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EDITORIAL
LA POLÍTICA CENTRA L’ACTUALITAT
La situació política de Catalunya aclapara l’actualitat: primer la celebració del Referèndum d’autodeterminació el dia 1 d’Octubre i, després, les conseqüències que
n’han derivat. Unes conseqüències que no només han estat en l’àmbit català i espanyol, sinó que també s’han deixat notar a nivell municipal. Prova d’això és el trencament de pactes de govern a diverses poblacions catalanes com és el cas de la
nostra vila, on la CUP, ERC i ICV han expulsat el PSC de l’executiu local.
L’actualitat catalana bull i, en conseqüència, també ho fa l’actualitat local. Dia rere
dia hi ha noves informacions, es fan noves passes per un costat i per l’altre i les informacions queden caducades poques hores després de produir-se. És per això que
els articles i reportatges que trobareu en aquest Cap de Creus estan basats en la
informació de la qual disposàvem abans de tancar l’edició. Aquí trobareu informació
més reposada, valoracions i dades oficials; l’actualitat política de la vila més immediata la podeu seguir a Ràdio Argentona a través de les ones, al 104.6 FM, o bé al web
www.argentonacomunicacio.cat o a les xarxes socials de l’emissora.

LA CELEBRACIÓ DEL REFERÈNDUM D’AUTODETERMINACIÓ
DEL DIA 1 D’OCTUBRE I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES EN
L’ÀMBIT MUNICIPAL CENTREN AQUEST CAP DE CREUS
Però aquest Cap de Creus que teniu a les mans no només parla de política i de la
situació actual del país, sinó que també us dóna a conèixer els projectes guanyadors dels pressupostos participatius d’aquest any. A més, a l’edició 146 del butlletí
municipal té molta presència la cultura, ja que podeu trobar un recull de les millors
fotografies de la Festa Major d’estiu i de la setena edició del Festival Sense Portes
d’Arts al Carrer. També us informem de la nova Temporada de teatre, música i dansa de La Sala, que ha arribat buscant l’equilibri en totes les modalitats de les arts
escèniques. En esports també podeu conèixer de més a prop el nou entrenador del
FC Argentona, Chava Jiménez i, a la Contraportada, ens endinsem en la personalitat
d’una argentonina internacional, Helena Lloret.
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CARTA DE L’ALCALDE

PAGAR MENYS IMPOSTOS,
AMB UN CRITERI DE JUSTÍCIA
En aquests mesos hem parlat molt de la qüestió nacional. En els moments que escric aquestes
línies no sabem si quan rebeu el Cap de Creus serem República, Comunitat Autònoma o un tros de
país intervingut per l’Estat. Davant aquesta incertesa, però amb la convicció que el país seguirà
endavant, crec interessant seguir parlant de la resta de qüestions d’importància pel poble.
Una és la baixada dels valors cadastrals, que suposarà que els argentonins paguem un 3,5%
menys en concepte d’IBI. Una qüestió de justícia, ja que els valors cadastrals havien quedat pujats
a causa de les últimes revisions, en moments que els preus estaven a l’alça.

LA BAIXADA DELS VALORS
CADASTRALS SUPOSARÀ QUE
ELS ARGENTONINS PAGUEM UN
3,5% MENYS EN CONCEPTE D’IBI.
UNA QÜESTIÓ DE JUSTÍCIA, JA
QUE ELS VALORS CADASTRALS
HAVIEN QUEDAT PUJATS A CAUSA
DE LES ÚLTIMES REVISIONS,
EN MOMENTS QUE ELS PREUS
ESTAVEN A L’ALÇA.
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D’altra banda, incorporem una bonificació del 95% per l’impost de les plusvàlues en els casos de
mort del familiar proper. Aquest impost era injust quan es donava aquests casos, ja que passava
d’un cònjuge a l’altre o de pares a fills i no ens semblava de justícia que es fes pagar per aquest cas.
Si no es bonifica al 100%, és perquè la llei no ho permet.
Finalment, baixem 5€ la Taxa de la brossa. Això ho podem fer perquè els argentonins hem reciclat
molt bé. Ampliant el porta a porta al barri del Cros i a les urbanitzacions i veïnats de Les Ginesteres,
Can Raimí, Can Cabot i Can Ribosa; així com suprimint la mal anomenada “àrea d’emergència”, hem
augmentat la qualitat del reciclatge. Això ens ha permès un retorn econòmic més alt i, per tant,
estem en condicions per baixar la taxa. Ho aconseguiu vosaltres amb el vostre bon fer, reciclant
de manera correcta. Seguim així i la taxa podrà seguir baixant, i podrem dedicar els nostres diners
a altres necessitats.
Tot plegat, una baixada d’impostos i taxes per encarar una bona sortida de la crisi i entrada a la
República amb les butxaques més plenes. Seguim!

CARTES

CARTES LECTORS

EN RECORD
A JOAN CASANOVAS

DELS

LECTORS
AMICS DEL BALL D’ARGENTONA
Totes les paraules tenen el seu significat,
estricte i concret de què sent i pensa el
seu interlocutor. Si les cerquem a qualsevol diccionari, ens informarà del que
expressen, i les seves etimologies corresponents; però com a fi d’un referent d’estudi, ciència i treball precisos, és a dir: amb
total fredor.
Ball: acció de ballar.
Ballar: execució d’aquesta acció.
Les dues són sinònimes, però menys per
la seva etimologia que pel seu significat de
vivència.
Pel Ball, per ballar, cal la disposició del que,
tan inconscientment, en diem esperit:
sensibilitat, cultura, joia, festa, esbarjo.
Aquest aplec de paraules, de sentiments,
ens permeten esgarrapar uns moments
de felicitat captiva de les nostres múltiples i omnipresents responsabilitats de
tota mena.
Ball, ballar, formen part del més ancestral
instint popular, que alimenta l’esperit i
agraeix el cos i que, passant pel sedàs de
la cultura, crea relació, amistat i fa reviure
i néixer sentiments més íntims i profunds.
Els Amics del Ball d’Argentona són aquest
referent d’ençà de l’1 de maig
del 2016. Entitat sense ànim
de lucre, amb l’únic i bàsic
objectiu d’oferir a Argentona
el benefici de tota la seva
actuació, no solament pels
amants del ball, sinó també
per totes aquelles persones
que els agrada la música i
cançons populars, la relació
i l’aprenentatge. S’organitzen
cursets a tal fi mitjançant
professors de “ball en línia” i
“Lindy Hop Swing”.

Fruit d’aquesta il·lusió i objectiu, i de la
col·laboració de l’Ajuntament, s’ha pogut
restablir el tradicional Aplec de Sardanes
de la Font Picant d’enguany, amb l’estrena
de la sardana “Argentona a Josep Puig i
Cadafalch”, del mestre Joan Moliner, amb
motiu de l’Any Puig i Cadafalch instituït
per la Generalitat de Catalunya a l’il·lustre
home de cultura i política tant estretament lligat a la nostra vila.
Igualment al Saló de Pedra de l’Ajuntament, cada segon diumenge de mes, hi ha
ball amb música en viu, i amb un èxit que
ens esperona a seguir programant noves
activitats i a intentar trobar solucions per
l’aparcament dels cotxes dels amants del
ball, d’altres poblacions, que hi assisteixen
(problema aquest endèmic a la nostra vila
en qualsevol circumstància).
Aquest primer balanç de l’actuació dels
Amics del Ball d’Argentona, ens referma en
els objectius fixats i els dóna continuïtat,
tot posant fil a l’agulla per a l’organització
del II Aplec de Sardanes de la Font Picant
del 2018. Exponent de la nostra màxima
il·lusió d’esmerçar tot l’actiu de l’entitat en
activitats de lleure a la vila.
Amics del Ball d’Argentona

Des del Partit Demòcrata Europeu Català d’Argentona volem manifestar la
nostra profunda tristesa pel traspàs
del nostre amic Joan Casanovas i Novell,
que ens ha deixat recentment i de qui
en guardarem gran record. Casanovas
va ser regidor per Convergència i Unió
en la legislatura 1987-1991, al anar a
la llista de l’Esteve Canal, on va exercir
de regidor d’obres particulars i serveis
públics. Per aquest motiu volem donar
les gràcies per tot el seu servei al poble
d’Argentona, ja sigui des de l’Ajuntament
com en altres institucions.
En nom de tot el PDeCAT d’Argentona.

Bernat Calvo Català
President accidental del PDeCAT
Argentona

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 caràcters
(amb espais inclosos). També pots fer-nos
arribar fotografies per a l’espai de ‘fotodenúncia’.
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XARXES
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TAMBÉ TENS CONTINGUTS EN XARXA A YOUTUBE!
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Ester Merino@ EMTarafa 1 oct.
Cua al Cros #argentona per exercir #democràcia
#CatalanReferendum #JoVoto

XARXES

Agrop. Argentona@ Agrop_Argentona 17 sept.
Som a la Festa d la Vellesa d’#Argentona. Quina emoció veure tantes
generacions juntes! Que per molts anys ens seguim trobant i celebrant!

Close

escolalesfonts@ escolalesfonts 4 oct.
L’escola Les Fonts #Argentona sortim al pati per rebutjar la violència

Àlex Fajas Majó@ alexfajasm 3 oct.
Cadascú la seva! Defensem la democràcia i pintem pancartes.
Aquí es queden! #3oct #VagaGeneral3O #Argentona
#CalabrotDArgent

@CopaMaresme@ copamaresme 13 sept.
Molt bon torneig del CM @cbargentona a #copamaresme . Molts èxits
aquesta temporada! #cbargentona #argentona #basquet

Close

Close

Francesc Esteve@ funkyover 30 sept.
Iniciem propostes @PindolesFest amb “L’increïble Home Bala” a #Argentona
al festival @Senseportes Potser la guanyadora per votació popular?

anc_argentona@ anc_argentona 3 oct.
En respuesta a @anc_argentona
Prou violència policial! Per la dignitat del nostre país, sortim al carrer!

Close

Close

Close

Juli Goodie@ juligoodie 1 oct.
Els tractors ja vetllen les urnes a #Argentona @elnacionalcat
#1Octubre

Close

concep@ Kunsapeta 13 sept.
Les #veteranes del @cbargentona ja ens hem posat calça curta!
@basketaldia Comencem temporada amb il.lusió
#basketfem #Argentona

Close

Close

REPORTATGE

Guanya el Sí amb
el 93,78% dels vots
El Sí a la independència
de Catalunya va guanyar a
Argentona en el referèndum
de l’1 d’Octubre. Centenars
d’argentonins i argentonines
ho van celebrar davant
l’Ajuntament mentre
esperaven que es fes oficial
l’escrutini.

E

l referèndum d’autodeterminació de Catalunya, celebrat l’1 d’Octubre, va comptar amb molt seguiment a Argentona,
ja que van votar 5.174 persones, és a dir, una
participació del 55,54%. Com ja es preveia, els
votants més mobilitzats van ser els del Sí, una
opció que va arrasar a la vila amb el 93,78%
dels vots.

UNA JORNADA INTENSA

La jornada electoral va començar amb col·legis
plens, ja que, en la majoria dels casos, desenes
d’argentonins i argentonines s’hi havien quedat
a dormir la nit anterior per evitar que les forces
de seguretat –Mossos d’Esquadra, Policia Nacional o Guàrdia Civil– els precintessin. A l’Escola
Les Fonts divendres a la tarda ja es van iniciar
unes jornades familiars organitzades per l’ANC
i la nit de divendres a dissabte es van quedar a
dormir 4 persones. Durant tot el dissabte van
seguir les activitats i la nit prèvia a la votació
més de 40 persones van dormir a l’escola.

40 PERSONES VAN PASSAR LA NIT DE
DISSABTE A DIUMENGE A L’ESCOLA
LES FONTS, 20 A L’ESCOLA BERNAT
DE RIUDEMEIA, 30 A LA VELCRO I 30 A
L’ESCOLA SANT MIQUEL DEL CROS.
A l’Escola Bernat de Riudemeia van passar-hi
la nit una vintena de persones, 30 a La Velcro
i 30 més a l’Escola Sant Miquel del Cros. Els
únics col·legis electorals que van obrir el mateix diumenge al matí van ser l’Ajuntament nou
i l’Ajuntament vell, als quals a primera hora del
matí també hi havia llargues cues per votar, un
fet que es va accentuar quan el sistema infor-

REFERÈNDUM 1-O
COL·LEGIS

SÍ

NO

BLANC

NUL

TOTAL

Riudemeia

533

13

9

2

557

Les Fonts

1.086

67

13

12

1.178

475

40

0

11

526

La Velcro

1.329

43

21

20

1.413

Ajuntament nou

540

23

9

5

577

Ajuntament vell

848

56

15

4

923

4.811

242

67

54

5.174

Sant Miquel del Cros

}

TOTAL
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Escrutini per col·legis electorals

màtic per a fer la votació electrònica va fallar.
Finalment, les votacions es van acabar fent ‘a
l’antiga’ i dipositant la papereta dins l’urna. Ja
que es va activar el cens universal, aquells que
no estaven empadronats a Argentona es van
haver de dirigir a l’Ajuntament, l’únic col·legi on
sí es podia fer la votació electrònica.
Els sis col·legis electorals comptaven amb diversos tractors als seus voltants que tallaven
el trànsit del carrer sota l’atenta vigilància de
dos agents dels Mossos d’Esquadra que, en
més d’una ocasió, van intentar entrar als col·
legis sense èxit. En tots els casos van aixecar
acte però no es va presenciar cap incident remarcable. Durant tot el dia també van circular
rumors de la imminent intervenció
de la Guàrdia Civil a diversos punts de la vila,
un fet que, finalment,

REPORTATGE

no va succeir però que va provocar, per exemple, que l’Escola Bernat de Riudemeia tanqués
portes abans d’hora per traslladar les urnes a
l’Ajuntament. L’Escola Sant Miquel del Cros també va tancar al migdia per aldarulls però la resta
de col·legis van romandre oberts fins a les 20h,
quan van traslladar les urnes al consistori, sota
una vigilància extrema. Allí va començar el recompte final.

CENTENARS D’ARGENTONINS I
ARGENTONINES ES VAN APLEGAR
DAVANT L’AJUNTAMENT PER CELEBRAR
ELS RESULTATS DEL REFERÈNDUM.
Centenars de persones esperaven al carrer
Gran que l’alcalde fes públic el resultat, però
abans d’acabar el recompte, Eudald Calvo ja va
sortir al balcó de l’Ajuntament on es va adreçar
a tots els argentonins i argentonines. Primer va
tenir un moment de record pels ferits per les
càrregues policials en altres municipis, com
ara Dosrius, on l’alcalde, Marc Bosch, va haver
de ser atès a l’Hospital de Mataró. Calvo va afirmar que “això no acabarà avui” i es va comprometre a estar amb el govern de la Generalitat
i el Parlament de Catalunya per proclamar la
independència. També va agrair la feina de tots
els voluntaris i voluntàries que van fer possible
el referèndum a Argentona i aquests van respondre amb diversos càntics com ara “ni un pas
enrere”, “independència” o “los catalanes hacen
cosas”. Una vegada finalitzat el recompte, es
van llençar focs artificials.

L’ÚNIC INCIDENT
A SANT MIQUEL DEL CROS

L’únic incident remarcable es va viure a l’Escola Sant Miquel del Cros, que va haver de tancar
les portes a primera hora de la tarda. Un grup
de persones va causar diversos aldarulls i va
increpar l’actuació dels Mossos d’Esquadra,
fets pels quals es va decidir tancar el col·legi i portar les urnes a l’Ajuntament. En aquest
sentit, la regidoria de Cohesió encapçalada
per Susana López (PSC) i diverses entitats
del barri –l’Associació de veïns, la Comissió de
festes, les Ampes de l’Escola Sant Miquel del
Cros i de l’Escola Bressol, el Casal de la Gent
Gran i Pensionistes, la casa cultural Sentimiento Andaluz i el Club de Petanca– van condemnar els fets com també “les càrregues
policials que hi va haver a tot Catalunya”. Tant
la regidoria com les entitats van emetre un
comunicat en el qual rebutjaven els aldarulls
al barri del Cros i subratllaven que es tractava “d’un grup de persones que no representa
l’opinió ni la manera de fer de tot el barri”.

UN RECULL DE VIVÈNCIES

El Centre d’Estudis Argentonins Jaume Clavell demana a aquells que vulguin que facin
un escrit per “fixar la memòria del que vam
viure el dia de la votació” i que es plasmarà
en un dossier especial en el número 73 de
la revista Fonts, la qual es publicarà el gener
de 2018. L’entitat vol que quedin reflectides
les “il·lusions, emocions i vivències” des de
les hores prèvies al referèndum fins al coneixement del resultat. Per a més informació: ceargentoninsjc@yahoo.es
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El govern es queda en minoria
després d’expulsar el PSC
La CUP, ERC i ICV han
fet fora del govern els
socialistes per “motius
nacionals” i es queden en
minoria. Els dos regidors
del PSC, Salvador Casas i
Susana López, han passat a
l’oposició.

10

U

na de les conseqüències del referèndum de l’1 d’octubre es va fer oficial,
a Argentona, el dia 10 del mateix més.
Després de diversos trencaments de govern
a alguns municipis de la comarca i d’arreu de
Catalunya, el 10 d’octubre el govern d’Argentona va emetre un comunicat en què anunciava que “prescindia” del PSC “per motius
nacionals”.
La CUP, ERC i ICV van fer fora del govern els socialistes a causa “de la situació que viu el país”
i el posicionament del PSC i el PSOE respecte

a les càrregues policials de l’1 d’octubre. En
aquest sentit, l’alcalde, Eudald Calvo, ha afirmat
que “la distància en temes nacionals s’ha anat
eixamplant” i no podien seguir al govern amb un
partit que “aplaudeix” aquestes càrregues de la
Policia Nacional i la Guàrdia Civil. Calvo, però, ha
agraït la feina feta als dos regidors socialistes
i confia a poder mantenir una bona entesa amb
ells per tirar endavant projectes municipals. I és
que amb la sortida del PSC del govern, la CUP,
ERC i ICV es queden en minoria i necessitaran
els vots –siguin a favor o en blanc- d’alguns regidors a l’oposició per aprovar punts del ple.

REPORTATGE

El portaveu d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a Argentona, Pere Móra, ha afirmat
que “no ens veiem en cor de compartir el govern
amb el PSC” mentre que des d’ICV, Àngel Puig,
ha apuntat al posicionament dels socialistes
“vers tota la violència de l’1 d’Octubre” com a
causa del trencament del govern.

Salvador Casas i Susana López, regidors del PSC

la vila, ja que "van apostar per un pacte que
treballés pels problemes reals dels vilatans i
vilatanes d'Argentona". Des del PSC entenen
que el partit ha complert aquest pacte de govern i el seu compromís amb els argentonins
i argentonines. El regidor socialista Salvador
Casas, va lamentar aquesta decisió al ple del
19 d’octubre afirmant que el govern “trenca un
compromís sense tenir cap argument en l’àmbit local” i “renuncia a un projecte d’esquerres,
obert i dialogant”. Casas va afegir que sense el
PSC el govern “perd coherència” i va criticar la
CUP per quedar-se “amb un govern que no volien al principi”.

L’OPOSICIÓ DESCARTA, DE MOMENT,
UNA MOCIÓ DE CENSURA

El cap de llista de Tots per Argentona, Pep Masó,
entén el trencament del pacte de govern amb
el PSC pel seu posicionament sobre l’1 d’Octubre però creu que les raons han anat més enllà
de motius nacionals. Masó ha detallat que Tots
per Argentona es mostra col·laboratiu amb
l’equip de govern i descarta una moció de censura, ja que ara “no toca”.
Des de l’altre partit a l’oposició, el Partit Popular,
el regidor Fran Fragoso creu que tots els grups
podrien haver treballat junts deixant de banda
els ideals de cada partit. Fran Fragoso descarta, de moment, una moció de censura i afirma
que tant PP com PSC i Tots per Argentona faran
una oposició forta.

}

Tot i les desavinences entre el PSC i altres partits d’esquerres en diversos municipis de la
comarca i Catalunya, la primera secretària del
PSC d’Argentona, Susana López, no s’esperava
que el govern expulsés el seu partit. López “no
nega l’evidència de tot el que està passant” encara que afirma que “quan van signar el pacte
de govern ningú ens va dir que ens havíem de
posicionar” respecte al referèndum. La regidora socialista creu que, tot i les discrepàncies
nacionals podrien haver seguit treballant per

}

EL PSC, SORPRÈS PER LA DECISIÓ

Plenari d’octubre, primera sessió amb el PSC
a l’oposició

NOU CARTIPÀS MUNICIPAL

Després de deixar el PSC a l’oposició, el govern ha reestructurat el cartipàs municipal.
Susana López i Salvador Casas han deixat
de ser els titulars de Recursos Humans, Serveis Socials, Cohesió, Igualtat, Espai Públic i
Obres, unes regidories que s’han hagut de
repartir entre la resta de regidors que formen el govern. A més, la CUP, ERC i ICV han
aprofitat per reestructurar altres regidories
que també han canviat de titular. Finalment,
el nou cartipàs municipal és el següent:
Eudald Calvo Català:
Administració General, Governació,
Recursos Econòmics i Recursos Humans.
Guillem Saleta Perejoan:
Participació i Transparència i Innovació
Tecnològica.
Aina Gómez Herrera: Urbanisme,
Mobilitat, Habitatge i Medi Ambient.
Arnau Aymerich Casas: Joventut,
Serveis Socials i Cohesió.
Carles Martinez Quiroga:
Promoció Econòmica, Mitjans de
Comunicació i Companyia d’aigües.
Montserrat Cervantes Codina:
Festes, Esports i Salut.
Pere Móra Juvinyà: Espai públic i Obres.
Àngel Puig Boltà: Educació, Cultura,
Patrimoni, Cooperació i Igualtat.
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Ja hi ha Projectes Guanyadors
dels Pressupostos Participatius

ENGUANY
HAN VOTA
PERSONES T 867
(8,5% DE
L
CENS), 5
ARGENTO
N
IN
S
I ARGENTO
NINES
MENYS QU
E L’ANY
PASSAT.

La recuperació del marge esquerre de la riera d’Argentona, la millora
de l’accessibilitat de la via pública i el nou local pel Cau han estat les
propostes més votades a la consulta dels pressupostos participatius de l’any vinent.

D

}

}

esprés de dos mesos de votacions,
tres projectes han estat els més votats a la consulta dels pressupostos
participatius de l’any vinent. El primer és la
recuperació del marge esquerre de la riera
d’Argentona que, amb 737 punts i 121.000€
de pressupost, contempla l’arranjament de
la zona, l’adequació de carrils bici i la instal·
lació de mobiliari urbà per tal de convertir-lo
en un espai transitable i molt més agradable
per als usuaris. La segona proposta més votada ha estat la millora en l’accessibilitat de
la via pública, amb 718 punts i 260.000€ de
pressupost, que inclou millores en passos de
vianants, senyalització, elements de protecció o passos elevats, entre altres. Per últim,
el nou local per l’Agrupament Escola Calabrot
d’Argent va rebre 639 punts i té un pressupost de 125.000€. Els escoltes comptaran
amb un espai adequat per desenvolupar les
seves activitats que els servirà també de
magatzem del seu material. Els tres projectes sumen 506.000€, 6.000€ més de la partida destinada a aquest procés participatiu.
Tot i això, l’Ajuntament d’Argentona afegirà
aquesta quantitat restant tal com ha fet
aquest any amb la remodelació del pavelló.

Millora de l’accessibilitat

Pel que fa a la participació, enguany han votat 867 persones (8,5% del cens), 5 argentonins i argentonines menys que l’any passat. Recordem que tots els empadronats a
Argentona majors de 16 anys i aquells amb
propietats a Argentona podien votar des de
l’1 d’agost i fins al 30 de setembre a la con-
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Marge esquerra de la Riera

sulta ciutadana. Ho podien fer en línia atorgant 3, 2 i 1 punt a tres de les deu propostes
finalistes. La resta de propostes que no
han aconseguit tenir suficients vots perquè s’incloguin en aquesta partida són els
camins escolars segurs (626 punts), l’adequació de la Font Picant (576 punts), els
circuits esportius a l’espai públic per a joves
i gent gran (543 punts), el programa d’ajuts
per a la millora de l’eficiència energètica als
domicilis (476 punts), la xarxa de sanejament a l’Avinguda Mediterrani (310 punts), el

punt de recàrrega per a vehicles elèctrics
(206punts) i la millora de la senyalització
(157 punts).

EL GOVERN FA AUTOCRÍTICA

Les mesures preses per intentar augmentar
la participació, com ara ampliar el temps de
votació i fer-lo coincidir amb Festa Major, no
han donat el resultat esperat i per aquesta raó el regidor de Participació Ciutadana i
Transparència, Guillem Saleta, creu que s’ho
han de tornar a replantejar de cara a l’any

REPORTATGE

vinent. I és que enguany, les dates en què
han votat més argentonins i argentonines
han estat la primera setmana d’obertura de
la consulta i les dues últimes setmanes.

L’AJUNTAMENT HA ENCARREGAT

GUANYADORES DE L’ANY PASSAT

UN INFORME SOBRE L’ESTAT I USOS

“HAN ANAT MÉS LENTES

DE TOTS ELS PARCS INFANTILS

DEL QUE ESPERÀVEM”

DEL MUNICIPI

Pel que fa als projectes guanyadors de la
consulta d’enguany, el regidor Guillem Saleta
afirma que intentaran començar-los abans
que acabi l’any. Assegura que el consistori ja

està buscant un nou local pel cau i creu que
a principis del 2018 ja es podria començar la
recuperació del marge esquerre de la riera i
la millora en l›accessibilitat de la via pública.

}

D’altra banda, Saleta fa autocrítica: “els
projectes d’execució de l’any passat han
anat més lents del que esperàvem i potser
molta gent ha pensat que no estàvem fent
res». Saleta creu que alguns argentonins i
argentonines no han volgut votar perquè en-

SALETA AFIRMA QUE LES PROPOSTES

Agrupament Escolta Calabrot d’Argentona

DOS PROJECTES GUANYADORS L’ANY PASSAT, EN FASE D’EXECUCIÓ

cara no havien vist resultats dels projectes
guanyadors de l’any anterior però el regidor
assegura que des del consistori han anat
treballant al llarg de l›any. Guillem Saleta
afirma que les “lleis són farragoses” i totes
les obres han de passar unes fases concretes com l’elaboració del projecte, la licitació...
El regidor de Participació Ciutadana reconeix
que les propostes guanyadores de l’any passat “han anat més lentes del que esperàvem”
però que els resultats ja s’estan començant
a veure.

En el cas dels parcs infantils, s’actuarà a la Plaça del Molí instal·lant diversos elements de joc
adreçats a nens i nenes d’entre 4 i 14 anys, a la
plaça Memorial Democràtic s’hi ubicarà un circuit
d’equilibris per a infants d’entre 2 i 8 anys i a la
zona esportiva Raül Paloma s’instal·laran elements gronxadors, tobogan i un circuit d’equilibris
per a nens i nenes d’entre 1 i 8 anys. Per últim, al
veïnat del Cros s’aposta per un conjunt d’elements de fitness i salut adreçat especialment
a adolescents i joves. Aquest projecte de remodelació compta amb una partida de 70.000€ a la
qual s’haurà de sumar les despeses de la retirada
dels elements antics i l’adequació i el condicionament d’aquests espais. A més, l’Ajuntament ha
encarregat un informe sobre l’estat i usos de
tots els parcs infantils del municipi que determinarà la prioritat d’actuació en cadascuna d’elles.
L’aleshores regidor d’Espai Públic i Obres, Salvador
Casas, afirmava que aquest informe permetria

“tenir un full de ruta” per saber on i quan s’ha d’actuar i què s’hi ha de fer.
La remodelació del pavelló antic també està a
punt. Entre els elements més destacats que
inclouen aquestes obres hi ha la instal·lació de
parquet esportiu de fusta i la substitució de la
megafonia per a un nou equip que donarà servei
als dos pavellons. A més, també es renovaran les
cistelles de bàsquet que seran retràctils i amb un
sistema d’elevació elèctric, es repintarà el sostre
i tota l’estructura metàl·lica i laterals del pavelló i
se sanejaran les zones degradades per l’òxid. En
una segona fase es repintaran tot els murs de
blocs de formigó, la passarel·la d’accés i les portes d’emergència. El cost d’aquestes obres és de
184.379€.

}

Després d’elaborar i licitar els projectes, dues de
les propostes guanyadores dels pressupostos
participatius de l’any passat ja comencen les seves obres. És el cas de la remodelació de diversos
parcs i zones de joc infantils de la vila i la remodelació del pavelló antic.

Un element d’aquestes característiques
s’instal·larà a la zona esportiva Raül Paloma.
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#ÉsSantDomingo
D
el 2 al 6 d’agost, Argentona es va posar les seves millor gal·les
per celebrar la Festa Major de Sant Domingo. Els gegants, el teatre, la música, i el foc -amb la celebració dels 25 anys de la colla de Diables- van vestir la vila de dalt a baix, i Argentast va permetre
fer un mos entre acte i acte. La identitat, la tradició i la història es va
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reflectir en el pregó dels Bocs, la posterior Nit de Tapapous, la benedicció de les aigües, el vot de poble, l’aixecada de càntirs i l’elecció de
la pubilla, l’hereu i la pubilleta. L’esport també hi va tenir cabuda, un
any més, amb la tarda undergound, tradicional cursa i la pedalada. Tot
plegat #ÉsSantDomingo

REPORTATGE GRÀFIC
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UN
SENSE
PORTES
PLUJÓS

16

La setena edició del Festival Sense Portes va estar marcada per l’aigua. La pluja va
obligar a suspendre part de la programació d’aquest festival que, enguany, havia de
comptar amb més espectacles que mai. De les novetats que sí que va poder gaudir el
públic més fidel va ser dels nous emplaçaments, de la participació d’entitats argentonines i de les Foodtrucks instal·lades a la Plaça de Vendre. I és que, tot i la pluja, el cap
de setmana del 30 de setembre i 1 d’octubre, les arts escèniques van fer les delícies,
sobretot, dels més petits.

REPORTATGE GRÀFIC
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UNA TEMPORADA EQUILIBRADA
Aquesta pretén ser una Temporada on el teatre, la música i la dansa juguin en igualtat
de condicions, on no destaqui cap de les tres arts escèniques per sobre de l’altre, sinó
que es doni importància a totes per igual; una Temporada de retorn als orígens.

L

TORNA LA BIG BAND JAZZ
MARESME

No és la primera vegada que ens
visita. La Big Band Jazz Maresme
ja ha actuat a La Sala i la gran
resposta del públic ha propiciat que, un cop més, es torni a
apostar per aquesta banda que,
aquesta vegada, vindrà a Argentona acompanyada de la cantant Susana Sheiman. Ho farà
en el tradicional Concert de Nadal on oferiran un repertori dels
millors estàndards i dels temes
més característics d’aquestes
dates especials.
Tot i que el regidor de cultura, Àngel Puig, no creu que en aquesta
Temporada hi hagi un especta-
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LA TEMPORADA PRETÉN EQUILIBRAR TEATRE,
MÚSICA I DANSA PER “TORNAR ALS ORÍGENS”
}

’anterior Temporada de Teatre, Música i Dansa de La
Sala va tenir un clar caire
musical. Les notes, les veus i els
instruments van ser els protagonistes amb actuacions com les
de grup Aspencat. En aquesta
ocasió, la nova Temporada de La
Sala pretén ser una barreja per
“tornar als orígens” tal com destaca el regidor de cultura, Àngel
Puig. La Temporada que hem
encetat aquest mes d’octubre
ofereix un equilibri entre el teatre, la música i la dansa per tal
de donar la mateixa importància
a les tres arts escèniques. Puig
reconeix que els espectacles de
dansa són els que, la majoria de
vegades, costen més d’aconseguir, però des de la regidoria de
cultura no defalleixen. I és que
segons el regidor de cultura,
“busquem espectacles d’actualitat, que representin el que està
agradant a la gent”. A més, també s’intenta no repetir actuacions que s’estan duent a terme a
localitats pròximes a Argentona
per tal d’oferir més varietat a
l’espectador.

Big Banz Jazz Maresme

cle més destacat que un altre,
reconeix que la visita de la ‘Big
Band Jazz Maresme’ és un dels
plats forts, com també ho és els
‘Barcelona Gospel Messengers’
el 17 de novembre o el Projecte
PP el 29 d’octubre. Aquest últim
és una actuació del pallasso
més internacional de casa nostra, el Tortell Poltrona, i un dels
cantants amb més personalitat
i més polèmics, Albert Pla. Tots
dos ofereixen “un projecte molt
engrescador i que està tenint
molt èxit”. ‘La Dansa de Mort’ amb
Lluís Soler com un dels actors
protagonistes, va ser l’encarre-

gada d’encetar aquesta Temporada que segueix amb ‘Somni
d’una nit d’estiu’ el 21 d’octubre i
‘Un obús al cor’ l’11 de novembre.
En aquesta ocasió, la Temporada de La Sala també comptarà
amb presència argentonina entre
bambolines, ja que la dramaturga
Laia Alsina dirigeix ‘Y-X (O la fidelitat dels cignes negres)’ que es
podrà veure el 25 de novembre.

LA TEMPORADA BUSCA
SINERGIES AMB ALTRES
ESDEVENIMENTS DE LA VILA

Enguany el programa de la Tem-

porada de Teatre, Música i Dansa
incorpora un seguit d’espectacles emmarcats en altres esdeveniments culturals de la vila. És
el cas, per exemple, de ‘Kumulunimbu’, un espectacle de titelles
i clown de la companyia Ortiga
que va tenir lloc el dia 1 d’octubre amb motiu del Festival Sense Portes. La Temporada de La
Sala també ha establert ponts
d’unió amb la quarta Setmana
de la Memòria Històrica, ja que el
6 d’octubre els argentonins i argentonines vam poder gaudir de
‘Càntut, cançons i músiques dels
avis’. I com no podia ser d’una al-

}
tra manera, l’any Puig i Cadafalch
també deixa empremta a La
Temporada i ho fa amb un concert de cant, violí i piano d’Isabel
Ladrón de Guevara anomenat
‘Passejada pel romanticisme i el
segle XX’. Tindrà lloc el 4 de novembre i ens proposa fer un viatge musical a través dels lieders
–cançons– i algunes àries de
les òperes més reconegudes del
Romanticisme. D’aquesta manera, La Temporada de La Sala
estableix sinergies amb la resta
d’esdeveniments culturals que
es duen a terme a la vila durant
la tardor.

“Projecte PP. Tortell Poltrona i Albert Pla”

}
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Projecte PP. Albert Pla i Tortell Poltrona
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COSES DE LA VILA

JA HA COMENÇAT EL CURS ESCOLAR
Més de 1.000 alumnes inicien les classes a les quatre escoles d’Argentona, 780 a l’Institut i 110 a les escoles bressol municipals. En
concret, els 1.064 alumnes de les escoles d’educació infantil i primària es reparteixen entre les nou aules del Bernat de Riudemeia,
16 a l’Escola Argentona, 16 a l’escola Les Fonts i 8 a l’Escola Sant
Miquel del Cros. Aquesta última, enguany ha compactat les aules
de P-3 i P-4 pel descens en el nombre d’alumnes.
Pel que fa a l’Institut, de 1r a 4t d’ESO hi ha gairebé 600 alumnes
i 180 a Batxillerat. A més, 41 alumnes han començat les classes
d’un dels tres cursos de Formació i Inserció (PFI), el d’Auxiliar en
forneria i fleca, el d’Auxiliar d’activitats d’oficina i en serveis administratius generals i el d’Auxiliar en instal·lacions electrotècniques
en edificis.
D’altra banda, entre les escoles bressol municipals El Bosquet i
Cargol Treu Banya, han iniciat el curs 110 alumnes de 0 a 3 anys.
Enguany, la concessió de la gestió i explotació del servei a les dues
escoles va a càrrec de la cooperativa educativa El Gegant del Pi.

EN MARXA L’AULA D’EXTENSIÓ
UNIVERSITÀRIA
Un any més, l’Aula d’Extensió Universitària
d’Argentona organitza un seguit de xerrades i conferències els dijous al Saló de
Pedra. L’acte inaugural d’aquest trimestre va tenir lloc el passat 28 de setembre i va comptar amb el Doctor en filosofia i Conseller d’Educació de la Generalitat de Catalunya
l’any 2006, Joan Manuel del Pozo, que va oferir la xerrada “El camí de
la felicitat o felicitat del camí”. Fins ara, també han passat per l’Aula
el llicenciat en antropologia social i cultural, Joan Manuel Rua, que va
fer un repàs a “Les Revolucions Russes” i Paco Muñoz, professor i investigador de Neurociències de la UPF, que va aprofundir en “Les bases neurofisiològiques de la memòria”. Fins al Nadal, l’Aula d’Extensió
Universitària oferirà cinc sessions més on s’explicarà “Com mirar un
quadre”, a càrrec de la pintora, escultora i docent Mariona Millà Salinas.
El 16 de novembre l’historiador i periodista de Tv3, Vicens Lozano unirà
“Màfia i literatura” mentre que el 30 de novembre, el formador, coach
i mentor Tino Prat oferirà una conferència sobre “La gestió emocional en el món actual”. El 14 de desembre l’Aula d’Extensió Universitària
sortirà al carrer per visitar un museu que encara manca determinar i
l’última sessió d’aquest trimestre tindrà lloc el 21 de desembre, quan
el flautista de bec, professor d’història de la música i divulgador musical català, Joan Vives, parlarà de “Haendel i la seva música”. Per a més
informació: www.auladargentona.org
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MARIA CARRILLO REPETEIX
COM A PUBILLA D’ARGENTONA
Maria Carrillo torna a ser, un any més, la pubilla d’Argentona, el seu
germà Marc Carrillo s’ha proclamat hereu mentre que, enguany, la
pubilleta és Laia Canellas. Així es va fer saber el 5 d’agost durant
l’acte de proclamació de la pubilla i l’hereu d’Argentona que va tenir
lloc a la pista del Centre Parroquial. A Maria Carrillo li fa especial
il·lusió poder compartir aquest any amb el seu germà, ja que “quan
érem petits també vam ser pubilleta i hereuet a la vegada”. Tant la
Maria, com en Marc i la Laia van haver de fer unes proves escrites i
orals durant el mes de juliol, valorades posteriorment per un jurat.
Aquesta vegada, però, només s’hi han presentat els tres nois i noies que han sortit escollits tot i que enguany també hi podien optar els joves d’Òrrius i Dosrius. La presidenta d’Amics del Pubillatge
d’Argentona, Maite Gil, s’ha mostrat decebuda perquè la crida “per
les xarxes socials no ha funcionat”. Tot i això, afirma que agafarà
forces per, l’any vinent, tornar a animar els joves d’Argentona perquè es presentin al certamen.

TERCER DISTINTIU
DE VILES FLORIDES
Argentona va rebre la tercera flor de Viles Florides el divendres 22
de setembre a la gala Flors d’Honor 2017 celebrada al teatre municipal Can Gomà de Mollet.
Argentona, que els darrers anys ha desenvolupat polítiques per a
la millora de l’espai públic i dels espais verds a través de l’enjardinament, va obtenir una nova flor d’honor i ja n’ostenta tres, que
suposa la segona màxima categoria en el rànquing d’aquesta iniciativa. En aquest certamen hi participen enguany fins a 113 municipis de tot Catalunya i el promou la Confederació d’Horticultura
Ornamental de Catalunya (CHOC), la qual reconeix els municipis
que treballen per a la transformació dels seus espais públics a
través de l’enjardinament i la millora dels espais verds.

COSES D E LA VILA

RÀDIO ARGENTONA INICIA NOVA
TEMPORADA
El 12 de setembre, es va iniciar la programació
de la nova temporada 2017/2018 a Ràdio Argentona. La música, la informació local i els col·laboradors segueixen essent les bases de l’emissora municipal, un any més.

MOR JOAN CASANOVAS
Qui fou regidor d’Argentona, Joan Casanovas, va morir a principis
de setembre a l’edat de 85 anys. Casanovas va ser regidor per CDA
del 1983 al 1987, posteriorment per CiU (1987-1991) i, durant bona
part de la seva vida, també va ser president del FC Argentona. El
ple del mes de setembre va començar amb un minut de silenci en
record a Casanovas, com també a les víctimes dels atemptats del
17 d’agost de Barcelona i Cambrils.

De dilluns a divendres, de 10 a 13h, us acompanya en
Miquel Carabaño amb el programa “A Mig Matí” on la
música, l’actualitat i la informació de serveis es fusionen amb les seccions habituals com Salut Express, Va de Fogons, la
secció setmanal de la biblioteca, el Com Sona? I la Tertúlia dels avis. A les
13h, A Mig Matí deixa pas als Informatius de la mà d’Elisenda Fernàndez,
que es reemeten a les 15h, 19h i 23h.
La música i els programes dels col·laboradors segueixen, un any
més, sonant les tardes i vespres a Ràdio Argentona amb els seus
horaris habituals. El primer canvi ve de la veu de Sílvia Cantos, ja
que el programa cultural “Històries” passa a emetre’s els dimecres
de 20 a 21h. A més, “La veu de Mossèn Jaume” aquesta temporada
s’emet divendres a les 20h.

EN MARXA LA NOVA FASE DE REHABILITACIÓ
DE LA CASA PUIG I CADAFALCH
A principis d’octubre va començar la fase 2.2 de rehabilitació de la casa
Puig i Cadafalch d’Argentona, unes obres que se centren en l’envoltant
exterior de l’immoble, la rehabilitació d’elements com les façanes, tanques i tancaments de fusta, la pèrgola i altres elements ornamentals
de l’edifici. Aquesta intervenció implicarà un important salt endavant pel

que fa a l’estètica exterior de l’edifici, recuperant bona part de la imatge
original de la casa i la seva significació urbana.
Les obres, que compten amb un pressupost de 519.360€, tenen
un termini d’execució de 3 mesos, ja que han d’estar enllestides
abans de finalitzar l’any.

21

ESPORTS

CHAVA JIMÉNEZ, NOU ENTRENADOR DEL FC ARGENTONA

}

“Que s’oblidin dels nervis i de l’angoixa
i que surtin al camp a gaudir”

A la dreta, Chava Jiménez parlant amb el seu ajudant abans de començar el partit al Municipal d'Argentona.

E

l FC Argentona ha començat la temporada amb un nou nom a la banqueta del
primer equip: José María Jiménez, més
conegut com a Chava. Format a les categories inferiors del FC Barcelona, Premià i Mataró
arriba a la banqueta quadribarrada per mantenir la categoria de Segona Catalana.
T’has trobat un equip fet i entre
ells són una pinya. A més, són els
herois de l'ascens de categoria.
Com entrenador, com et condiciona
treballar amb un equip així?
La veritat és que m'ho han facilitat moltíssim. El més difícil d'un equip és que siguin una
pinya dins i fora del camp. Per desgràcia, ja
no es veuen equips així. El primer que vaig dir
quan vaig arribar era que volia el mateix equip
que va aconseguir l’ascens.
Consideres que tens una bona plantilla
per afrontar la temporada?
Tinc una equip brutal. Crec que amb els jugadors que tenim podem mantenir la categoria tranquil·lament, sempre que treballem
com cal.
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Quin és el teu objectiu?
Només els hi demano que s'oblidin dels nervis i de l'angoixa i que surtin al camp a gaudir. M'agradaria acabar entre els deu primers
classificats i competint, jugant i treballant
com ho estem fent. Aquests són els valors
que m'han inculcat a mi des de petit i és el
que jo els hi vull transmetre a ells. Perquè no
ho sé de fer d'altra manera. I ells ho poden fer
perquè tenen qualitat per fer-ho.
Després de l'ascens a Segona
Catalana, anímicament, com estan els
jugadors?
Al principi, en pretemporada, alguns jugadors
estaven neguitosos perquè no sabien si podrien afrontar amb garanties la categoria.
Però sempre els he dit que estiguin tranquils,
que no hi haurà cap problema si es treballa en
equip i les coses es fan bé. El bon treball i els
resultats, fins ara, m’han donat la raó. Afrontarem la temporada amb l’equip que tenim.
Com t’han rebut a Argentona?
Molt bé. Estic molt il·lusionat. Ja coneixia alguns jugadors perquè havia coincidit amb

ells en altres equips. El president i la directiva també m'han rebut molt bé. I amb l'equip,
igual. Millor del què m'esperava.
T'has format en les categories
inferior del Barça i has jugat en una
quinzena d'equips. Creus que això
és un plus per un entrenador a l'hora
d'empatitzar amb els teus jugadors?
La sort d'haver-me format com a jugador en
la "cantera" del Barça m'ajuda a l'hora de
preparar les tasques, els partits, de llegir els
partits i analitzar perquè no estan sortint les
coses. Haver estat jugador m’ajuda molt com
a entrenador.

Podeu accedir a
l'entrevista sencera,
emesa per Ràdio
Argentona, a través
d'aquest codi QR.

ESPORTS

Abril Conesa formarà part
del CAR de Sant Cugat

A

quena posició en la modalitat individual
de figures en el Internacional Swiss Youth
Competition celebrat a Zurich (Suïssa) del
28 d'abril al 2 de maig passat.

L'argentonina ha estat becada per la
Federació Espanyola de Natació per a la
temporada 2017-2018. Conesa compaginarà els seus estudis de 2n de Batxillerat, al mateix institut del centre, amb els
entrenaments de l’equip nacional a les
ordres de la nova seleccionadora, la japonesa Mayuko Fujiki.

També ha format part de la selecció espanyola
juvenil quedant terceres d'Europa en la modalitat combinada en el campionat d'Europa junior LEN Belgrado 2017. Posteriorment, amb el
CN Granollers, participa en el campionat d’Espanya i aconsegueix l’or en la modalitat d’equip
i combo i la medalla de plata fent duet amb la
mataronina Oriana Carreras. A més, va quedar
3a d'Espanya en la modalitat individual d'un
total de 97 nedadores.

Abril Conesa, de 17 anys, és nedadora becada al Centre de Tecnificació Joaquim
Blume on entrena amb la selecció catalana de natació sincronitzada. L'equip
va obtenir la medalla d'or en modalitat
d'equip i combo, bronze en duet i la cin-

La seva germana, l’A riadna, també sap que
és penjar-se medalles. Amb només 11 anys
va aconseguir l'or en la modalitat d'equip
i plata en natació combinada en l'últim
campionat d'Espanya aleví celebrat a Alacant el passat mes de juliol.

bril Conesa Prieto, integrant del
Club Natació Granollers, es va incorporar a principis de setembre
als entrenaments de la selecció espanyola en el Centre d'Alt Rendiment de
Sant Cugat.

La Burriac Xtrem suspèn la Marató
de Muntanya i la Top Rock

A

finals d’octubre, el Grup de Muntanya
d’Argentona va anunciar a través de
les seves xarxes socials la decisió de
suspendre la Marató de Muntanya (42k) per a
l'edició d'enguany. L'entitat, a falta de pocs
dies per a la celebració de la 15a cursa de
muntanya Castell de Burriac ‘Trofeu Pere Asturiano’, ho justifica per la manca d'inscripcions. A més, la cursa vertical Top Rock, que
enguany celebraria la seva 3a edició, també
cau del cartell de la cursa pel mateix motiu.

Malgrat aquesta decisió d'última hora, l'organització presenta la novetat de separar
les activitats en dos caps de setmana per
motius logístics i pensant, sobretot, en els
participants.
El primer dia serà diumenge 12 de novembre a les 9h, i des de la Font Picant, on els
amants dels gossos podran gaudir de la
tercera edició de la CaniXtrem, una de les
novetats de l’any passat.

El segon dia serà al següent cap de
setmana. Pels més petits de la casa
i amb diferents categories i recorreguts, el dissabte 18 de novembre a les
17h, la Plaça Nova reunirà als corredors
de la segona edició de la cursa infantil
Corre-Cuita. Aquella mateixa tarda, de
17h a 20h, els participants de la cursa
de 25k i 12k hauran de recollir el seu dorsal i la bossa del corredor a la Biblioteca
Municipal.
Diumenge 19 serà el gran dia. De 6h a 10h
encara es podrà recollir el dorsal i tindrà
lloc les corresponents sortides dels dos
recorreguts: a les 8:30h començaran
els corredors de la cursa de 25km i a les
9:45h els de la cursa de 15km.
A més, el Grup de Muntanya d'Argentona
també ha fet públic els recorreguts dels
2 circuits i el del corre-cuita a través de
l'aplicació Strava.
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L’ESPITLLERA DEL CENTRE D’ESTUDIS A RGENTONINS

ELS COMPONENTS DEL SOMETENT
NO S’ESTAVEN DE RES

Francesc Villà

días 13,14 y 15 del actual con motivo de la
BENDICIÓN DE LA BANDERA DEL SOMATEN
ARMADO DE ARGENTONA, MAYO DE 1911.
Interior – Los Individuos del Somaten tienen el honor de invitar á V. y familia á las
fiestas que tendrán lugar en los días 13, 14
y 15 del corriente, en conmemoración del
aniversario de su constitución, y particularmente en obsequio y reconocimiento á
los señores propietarios del término, para
la recepción y Bendición de la Bandera que
hacen entrega á dicho instituto por sus
desvelos en pro de los intereses que le están confiados.

E

ntre la documentació lliurada per la
família Gomis - Cortils per l’arxiu de
la vila, hi ha un programa de festes
especial, si més no, curiós, corresponent a
les festes del Sometent Armat d’Argentona
fetes el maig de l’any 1911, és a dir, estem
parlant de fa més de cent anys.

El programa, de 8x14,5 cm de superfície,
consta de quatre pàgines i una coberta
de cartolina amb una imatge encunyada
dins un cercle de 7,5 cm de diàmetre amb
ornamentació floral de la Mare de Déu de
Montserrat, amb les muntanyes i el monestir al fons, envoltada d’onze figures representant a músics i orants als seus peus.
Aquesta encunyació ocupa la meitat del
programa, que fou imprès a la impremta
Abadal de Mataró.
La transcripció del programa és la següent:
Portada – FIESTAS que se celebrarán en los
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Al hacernos cargo de tan honroso distintivo cúmplenos recibirla con todos los honores merecidos y á fin de que reuna toda la
explendidéz que el acto requiere, están invitadas nuestras primeras autoridades Militares, Civiles y Eclesiásticas, concurriendo á dichas fiestas para mayor solemnidad
un escuadrón de caballeria del Regimiento
de Almansa y la Música del Regimiento de
Alcántara por lo que no dudamos vernos favorecidos con su presencia para testimoniar una vez más su apoyo á nuestro lema
de Pau, Pau y sempre Pau.
La Comisión
Argentona, mayo 4 de 1.911

PROGRAMA
SÁBADO DIA 13

Gran parada por el escuadrón de caballeria
de Almansa Y REVISTA DEL Somaten por el
Excmo. Sr. Capitán General D. Valeriano
Weyler, en la gran Plaza Ballot.
Misa de campaña y Bendición de la Bandera del Somaten por el Iltrmo. Sr. Obispo Dr.
Laguarda.
Desfile de las tropas y conducción de la
Bandera á la Jefatura del Somaten.
Rigodons de l’Africa, cantado por el coro
“Llas de Amistat” en el Entoldado.
Gloria á España, cantado por el coro “Els
tres Clavells”.

DANZA.

Banquete en honor á las autoridades en el
Hotel Solé.
Excursión á los Manantiales en obsequio á
sus Excelencias.
Tarde á las 4 y media Gran Baile en el
Entoldado.
Noche á las 9 y media, Baile de Sociedad.

LUNES DIA 15

A las 7 de la mañana Diana.
A las 9 gran Concurso de Tiro en el Polígono del Somaten, en el torrente del (cau
del Esparbé), premiándose con 5 VALIOSOS
PREMIOS y Diploma á los mejores tiradores.

A las 5 inauguración de la avenida “Leandro Jover y Peix”

A las 10 Oficio solemne en la Parroquia
de San Julián de Argentona en solemnidad
del día y en honor del glorioso San Isidro,
Patrón de nuestros campos, al terminar el
Oficio gran procesión.

DOMINGO DIA 14

A las 12 Danza en el Entoldado.

A las 9 al toque de campana se reunirá
el Somaten á la entrada del pueblo para
recibir a sus Excelencias, las autoridades
superiores. Presentación de las autoridades en las Casas Consistoriales.

Tarde las 4 y media Baile en el Entoldado.
Noche a las 8 y media retreta en las Casas
Consistoriales. A las 9 y media Baile de Sociedad. El Entoldado iluminado expléndidamente, corre á cargo de la reputada casa
Viñals y C.ª de Barcelona.

A las 2 de la tarde, Repique general de
campanas y salva de morteretes.

A las 7 de la mañana Diana.

L’ESPITLLERA DEL CENTRE D’ESTUDIS ARGENTONINS

La Música del Regimiento de Alcántara
amenizará todas las fiestas de este programa.
IMP. H. ABADAL
MATARÓ – TELF. 81
Déu n’hi do la influència del Sometent en
aquells moments, amb només un any de
vida a la nostra vila. Qui formava part del
mateix i quins propietaris l’avalaven ja en
parlarem un altre dia, però. (*)
(*) Aquest article es publicarà de manera
ampliada a la Revista FONTS nº 72 del Centre d’Estudis Argentonins Jaume Clavell
(CEAJC)

L’Arxiu

NOTA DE PRECIOS
Banquete en honor de las Autoridades,
cubierto

11 Ptas.

Título de socio para los bailes

9 Ptas

Entoldado sillas 1.ª fila

4 Ptas

Entoldado sillas 2.ª fila

3 Ptas

Entoldado sillas 3.ª fila

2 Ptas

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

El Fons Puig
i Cadafalch
Aquestes fotografies pertanyen al Fons Puig i Cadafalch d’Argentona i es poden veure a l’Exposició ‘Josep Puig i Cadafalch,
exposició commemorativa del 150 aniversari’ que acull el Museu
de Mataró fins a l’1 d’abril de 2018. A les imatges apareix la família
de l’arquitecte en diferents indrets de Barcelona.
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OPINIÓ

TXA

CUP

UN MUNT DE VEUS, UNA ÚNICA MELODIA,
UN SOL CRIT

FORÇA I PODER

Il·lusió, alegria, somnis, entusiasme, serenor, comprensió, vitalitat, força... nerviosisme, angoixa, por, incredulitat, ràbia, incertesa, incomprensió, soledat, repressió... emocions, democràcia, vot, drets humans...
Com es digereix tot això? Com desfem aquest nus i ganes de plorar en
controvèrsia al somriure?
La ciutadania ens hem vist envoltats i acompanyats enmig de la nostra
pròpia història escrivint, 40 anys més tard, el guió d’una pel·lícula que
es repeteix.
Ningú no es podia imaginar que l’1 d’octubre viuríem un capítol inoblidable de la història de Catalunya. Amb fermesa i convicció, tot i que alguns
s’atreveixen a dir que des de la il·legalitat com si estiguéssim fent una
malifeta, tots els ciutadans que ho vam voler vam defensar allò que és
patrimoni individual i de tots: el dret a decidir.

NINGÚ NO POT VULNERAR ELS DRETS DE NINGÚ
Participàvem amb el convenciment que ho fèiem i ho hem de continuar
fent, per decidir com volem ser i organitzar-nos en el camí i en l’intent
de fer un nou país, i si més no, per saber quines majories de ciutadans
volen una cosa o una altra.
D’aquesta data de l’1 d’octubre ens perseguiran molts records i sentiments inoblidables però en especial es mantindran aquells que ens recordaran la fortalesa i la solidaritat, com a base per a l’astúcia i l’habilitat
conjuntada de tots aquells que vam viure-la per esquivar la força brutal
dels que intentaven, amb les seves males arts, impossibilitar la lliure expressió del nostre vot, amb la connivència dels partits polítics PSC i PP.
Ens hem fet més forts amb el gran teixit associatiu i les nostres institucions més properes. Amb els joves, els avis, els estibadors, els bombers,
els agents rurals, els mossos d’esquadra, els advocats, els pagesos com
a principals defensors de la terra i fins i tot amb algun capellà, amb els
veïns, creàvem una trama per impedir que ens robessin la democràcia.
El dolor i especialment la tensió s’ha apoderat de tots nosaltres, tant
per aquells que volen un país independent de l’Estat com dels qui no i,
tots plegats, no podem defallir en l’exigència que la llibertat d’expressió
ha de persistir i no es poden vulnerar els drets de ningú.

Moltes paraules han degenerat tant que ja no sabem què volen dir. Ara
mateix, hi ha dos bàndols enfrontats que tenen com a argument principal –i se’l tiren en cara- la paraula democràcia. És tan absurd com
ridícul, però aquesta és la realitat: cadascú entén el que vol entendre,
encara que els seus significats siguin antagònics, i per això, probablement, el món va com va.
Amb la força i el poder també hi ha confusions, sobretot perquè els dos
conceptes se solen fer servir com a sinònims. I no: res més lluny de la
realitat, tal com ho demostren els esdeveniments més recents.
Tant si es tracta d’empènyer una furgoneta espatllada com si és fent
un torcebraç a algú, tota força necessita una altra força en sentit contrari, alguna cosa que ofereixi resistència, mentre que al poder no li cal
cap oposició per mostrar-se: en té prou amb si mateix.
L’Estat espanyol té la força, ho sabíem des del primer minut i ho hem
patit des de fa segles, però nosaltres, els dos milions llargs de persones
que enmig de tota mena d’entrebancs vàrem prendre els carrers l’1-O,
tenim el poder. I el mantindrem mentre anem fent la nostra, mentre
desconeguem l’existència d’un oponent que només sap utilitzar la força, mentre en passem olímpicament.

NOMÉS DEPÈN DE NOSALTRES SER LLIURES
És clar que resulta molt complicat tenir-ho clar mentre un robocop t’estomaca, és gairebé impossible no respondre en calent a l’agressió física o moral, però cal que la força que interiorment ens empeny a tornarnos-hi sigui contrarestada per la força superior d’aquesta convicció.
Aquesta és la font del nostre poder, contra el qual no hi ha garrotades
que valguin.
El poder i els carrers seran sempre nostres si ens resistim a l’atac, si
ens neguem al joc estèril de “l’ull per ull i dent per dent” de la llei del Talió
que encara tenim ficada al cap des del fons dels segles, si ens atrevim
a anar un pas més enllà.
Si la filosofia serveix d’alguna cosa, ara és el moment de portar-la a la
pràctica. Per demostrar que la nostra presència d’ànim, col·lectiva, alegre i pacífica, és imbatible. Per comprovar que només depèn de nosaltres ser lliures.
Perquè estem triant viure en lloc de morir.

/totsperargentona
www.totsperargentona.cat
@ txacomunicacio@gmail.com
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ERC
GOVERN D’ESQUERRES I SOBIRANISTA

PSC
L’ESQUERRA DAVANT DEL REFERÈNDUM
SOM GENT DE PARAULA I HEM COMPLERT
EL PACTE

En les últimes setmanes, molts pactes de govern que incloïen el PSC
s’han trencat. Especialment aquells que estaven formats per partits
d’esquerres. I Argentona no ha estat una excepció. Ha estat una qüestió
de coherència política, tot i l’entesa dels quatre grups que fins ara composaven el govern.

No ens vam equivocar quan vam dir que “un referèndum de tan dubtoses
garanties” era un gran error que dividiria els catalans. “Ho pagarem car”,
vam concloure. Doncs, sí. La prova és que la divisió s’ha produït al poble.
La CUP, ERC i ICV ens han fet fora del govern.

Des de fa anys el PSC ha renunciat a bona part del seu llegat fundacional. Els últims dirigents han anat fent una defensa del règim del 78 com
a únic tret diferencial dels seu discurs polític. Això, i el seguidisme del
PSOE, els ha portat a alinear-se amb les polítiques repressives del PP i
arribar a participar fins i tot en manifestacions al costat d’organitzacions gens democràtiques.

El PSC es va comprometre a formar un govern d’esquerres i de progrés
després de les eleccions del 2015. En el pacte deixàvem ben clar, des
del primer dia, que teníem posicions diferents per a la solució al fet nacional. Era un principi respectat en l’acord. Però, sense explicació de cap
mena pel que fa a la nostra gestió en la política local, se’ns ha fet fora del
govern, incomplint els grups independentistes aquell acord.

CADA ARGENTONÍ I ARGENTONINA HA DE PODER
MANIFESTAR EL SEU ACORD O DESACORD AMB QUE
CATALUNYA ESDEVINGUI UN ESTAT INDEPENDENT
AMB FORMA DE REPÚBLICA.
Els intents d’equidistància dels dirigents locals han estat lloables, però
han resultat impossibles. No es pot estar alhora amb els agressors i els
agredits, governar amb Ciutadans a moltes poblacions i a Argentona
amb la CUP i ERC, manifestar-se amb ultres i lamentar les agressions
de la policia, col·locar membres al Tribunal Constitucional i queixar-se de
la suspensió de la lleis socials pel mateix tribunal, denunciar retallades i
aplaudir a Josep Borrell, fer responsables als altres de la pobresa energètica i ocupar consells d’administració d’empreses d’aquest sector,
declarar-se d’esquerres i ser contraris a què la gent s’expressi democràticament a les urnes...
L’etapa que ara comença en la política municipal serà molt més coherent. Sense esquerdes. Podrem deixar de fer equilibris impossibles i
exercirem amb total naturalitat una política d’esquerres i sobiranista.
Sense falsos debats. I estarem al costat de la gent, de la nostra gent,
que està demostrant dia a dia com es defensa un nou país, una nova
República catalana.

“ENS REFERMEM EN ELS NOSTRES PRINCIPIS
DE LLIBERTAT, TOLERÀNCIA, JUSTÍCIA SOCIAL
I SOLIDARITAT ENTRE LES PERSONES I ELS
DIFERENTS VEÏNATS D’ARGENTONA”
Durant aquests dos anys hem treballat de valent portant les àrees de
Recursos Humans, Cohesió, Serveis Socials, Obres i Serveis, Companyia
d’Aigües…, i essent un grup cabdal en les responsabilitats de govern.
Sempre hem defensat l’autonomia municipal enfront de les directrius
de la política nacional, cosa que no ens ha estat fàcil. Ara veiem com
altres grups -els fins ara companys de govern- se sotmeten a les directrius dels seus partits que passen per damunt dels interessos locals.
Els socialistes seguirem treballant políticament per la democràcia, la
tolerància, el diàleg i les solucions realistes per la llibertat i la justícia
social a Catalunya. Convidem a tots els vilatans que es vulguin sumar
a aquests principis i objectius, a participar políticament amb nosaltres
-ara des de l’oposició-, sense posicions sectàries, a construir una Argentona oberta, plural i respectuosa. Us convidem a participar i a treballar en solucions constructives i integradores.
La divisió que les forces polítiques independentistes estan promovent en la
societat catalana és l’única explicació al trencament del govern local. Ho lamentem profundament. Però, lluny de fer-nos canviar d’opinió, ens refermem
en els nostres principis de llibertat, tolerància, justícia social i solidaritat entre
les persones i els diferents veïnats d’Argentona. És per als qui treballem.
Som gent de paraula i hem complert el pacte. Seguirem treballant per
Argentona, per la tolerància i contra el sectarisme.a

667182993
/esquerra.argentona

argentona.socialistes.cat

@ERCargentona

@PSC_Argentona
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PP

ICV

LA LLEI QUE EMPARA A TOTS
Tradicionalmente desde el Partit Popular de Argentona hemos utilizado la
columna de esta publicación para hablar de los problemas de Argentona.
Hemos sido muy perseverantes en nuestra manera de actuar y nos sentimos orgullosos de contribuir a la mejora de nuestro pueblo con nuestras propuestas y nuestra opiniones. En esta ocasión sin embargo hemos enfocado
nuestros artículo hablando de la grave situación que vive Catalunya por culpa
de determinadas decisiones políticas que aquí en nuestro pueblo han sido
jaleadas por el propio gobierno y por algunos de sus compañeros de viaje.
Pensamos sinceramente que en política es posible hablar de todo, siempre desde el respeto institucional y de las reglas de juego. Si nuestros políticos se saltan las reglas de juego ¿Cómo le podemos pedir luego a los
ciudadanos que cumplan la ley? Nos gusta cumplir la ley porque es la mejor
herramienta para que impere la democracia. Puede que haya cosas que
no nos gustan. En nuestro pueblo tampoco. Pero eso no es cuestionable
cuando otras mayorías lo aprueban en los plenos. Incluso hemos apoyado
a este gobierno (que se encuentra en otra galaxia diferente a la nuestra) si
con nuestros votos hemos contribuido a mejorar Argentona o a beneficiar
a sus vecinos.

EN POLÍTICA ES POSIBLE HABLAR DE TODO, SIEMPRE
DESDE EL RESPETO INSTITUCIONAL Y DE LAS REGLAS
DEL JUEGO.
Hace pocos días miles de catalanes han puesto de manifiesto la situación
de excepcionalidad política a la que nos ha llevado de manera totalmente irresponsable el gobierno de la Generalitat y de manera más concreta
su presidente y sus socios de la CUP. Queremos recordar al gobierno de
la Generalitat que la representatividad del sentir mayoritario de un pueblo,
no se obtiene organizando concentraciones, manifestaciones o actos de
rebeldía. La legitimidad en política se logra contando votos en urnas, pero
en urnas democráticas, con garantías y durante la celebración de unas
elecciones legítimas.
No podemos aceptar por lo tanto que se insulte a nuestro pueblo, a nuestras instituciones democráticas y a nuestro sistema de convivencia
acusándolo de ser un Estado totalitario y represor en contra de la supuesta voluntad del pueblo de Cataluña. ¿Alguien sensato podía pensar que
saltándose las leyes no tendría consecuencias? ¿A qué estamos esperando para recuperar el seny y volver a la senda de la negociación, del pacto
y de la razón que tantas beneficios ha dado a Catalunya? Estamos ante
una oportunidad histórica. Y modestamente desde los organismos locales
hemos de hacer el máximo esfuerzo para sumar a favor de la unión y no de
la separación; de la comprensión y no del odio; del pacto y el acuerdo y no
del enfrentamiento. Nos jugamos el futuro; el nuestro y el de nuestros hijos.
No juguemos innecesariamente al peligroso juego de la confrontación.
@PPArgentona
Popular Argentona
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HEM VOTAT
Malgrat totes les dificultats, hem votat. Malgrat l’oposició d’un estat
contrari, que ha emprat tots els mecanismes de què disposa per intentar impedir-lo, a Argentona i a la majoria de pobles i ciutats de Catalunya, hem votat.
Enumerar la quantitat i la qualitat dels impediments que l’estat ha posat en marxa per impedir el referèndum es faria fins i tot tediós. La majoria d’aquests impediments han fregat el límit de la legalitat, si no és
que l’han vulnerat del tot. Malgrat això, hem votat.
Des del mateix moment de l’obertura dels col·legis electorals, ja teníem
coneixement de les càrregues que la policia espanyola havia fet a Barcelona. Gràcies a les xarxes socials i els mitjans de comunicació tots en
teníem coneixement i podíem veure la cruesa de les imatges. Policies
molt ben equipats atacaven la gent que feia cua per anar a votar, res no
importava que fossin àvies, nens, noies i nois joves… colpejaven i ferien
a tothom i s’emportaven urnes. Malgrat això, hem votat.

AMB LA UTILITZACIÓ DE LA VIOLÈNCIA EL GOVERN
ESPANYOL HA MALBARATAT LA CREDIBILITAT QUE
PODIA TENIR.
Tothom va continuar anant als col·legis electorals, malgrat que, a més a
més, calia fer cua molta estona i que plovia de tant en tant.
S’ha votat a tot arreu, malgrat que en alguns llocs l’ajuntament s’hi va
posar d’esquena. A Argentona no hem tingut aquest inconvenient. Hem
tingut una participació lleugerament superior a la mitjana. S’ha votat,
tot i que se sabia que havien atonyinat gent a Dosrius i que teníem la
policia espanyola a prop. S’ha votat gràcies a la bona feina dels voluntaris i malgrat el boicot a la xarxa de les dades del cens.
Potser el govern espanyol hauria pogut convèncer a l’opinió internacional de la suposada manca de garanties del referèndum, però amb la
utilització de la violència ha malbaratat la credibilitat que podia tenir.
Senyor Rajoy, hem votat, i ja sap el resultat.

ICV Argentona
@ argentona@iniciativa.cat

ACORDS DE PLE

Acords de Ple
PLE ORDINARI DEL 12 DE SETEMBRE

No hi és present el regidor Eusebi Traby (TxA) *El govern el formen CUP, ERC, PSC i ICV
Propostes i mocions
Alcaldia
Determinació festes locals d’Argentona 2018
Ampliació de la delegació de funcions en la Diputació de Barcelona i, alhora,
confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació
Aprovació de la modificació del Pla normatiu de l’Ajuntament d’Argentona
per l’exercici 2017: aprovació de la modificació de l’Ordenança Mercats de
Venda no Sedentària d’Argentona
Aprovació de la modificació de l’addenda econòmica del conveni entre el
Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament d’Argentona, per a la delegació de la competència del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD
dependència) per l’any 2017
Mocions
Moció de rebuig als atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils i de reconeixement a la tasca realitzada pels cossos policials i d’emergències

Resultat
Aprovat per unanimitat
Aprovat per 11 vots a favor (govern i PP) i 6 abstencions (TxA)
Aprovat per 11 vots a favor (govern i PP) i 6 abstencions (TxA)

Aprovat per unanimitat

Aprovat per unanimitat

PLE ORDINARI DEL 19 D’OCTUBRE

No hi és present el regidor Arnau Aymerich (CUP) *El govern el formen CUP, ERC i ICV.
Propostes i mocions
Alcaldia
Modificació de crèdits núm. 11/2017 del pressupost municipal
de l’exercici 2017
Modificació de l’Ordenança general de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals
Modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 1 reguladora de l’Impost
de Béns Immobles
Modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 2 reguladora de l’Impost
sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 4 reguladora de l’Impost
sobre construccions, instal·lacions i obres
Modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 25 reguladora de l’Impost sobre
Activitats Econòmiques
Recursos Humans
Aprovació de l’increment de l’1% de les retribucions del personal
d’acord amb la llei 3/2017 de 28 de juny de pressupostos generals
de l’estat per l’any 2017
Aprovació de l’increment de l’1% de les retribucions del personal del
Patronat del Museu del Càntir d’acord amb la llei 3/2017 de 28 de juny
Modificació de la Plantilla de personal i del text refós de l’annex B, que inclou
les fitxes descriptives de cada lloc de treball de la Corporació aprovat
per acord plenari el 24 de novembre de 2010
Promoció Econòmica
Aprovació del calendari d’obertura dels establiments comercials
en diumenge i dies festius per a l’any 2018
Propostes urgents
Modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 11 reguladora de la taxa per la recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans.
Modificació de la composició de la Comissió Informativa de Serveis
Territorials.
Mocions
Moció denúncia de les accions totalitàries de l’Estat Espanyol.

Resultat
Aprovat per 10 vots a favor (govern, PSC i PP) i 6 abstencions (TxA)
Aprovat per 10 vots a favor (govern, PSC i PP) i 6 abstencions (TxA)
Aprovat per 13 vots a favor (govern i TxA) i 3 abstencions (PSC i PP)
Aprovat per unanimitat
Aprovat per 10 vots a favor (govern, PSC i PP) i 6 abstencions (TxA)
Aprovat per 10 vots a favor (govern, PSC i PP) i 6 abstencions (TxA)

Aprovat per unanimitat
Aprovat per unanimitat
Aprovat per 10 vots a favor (govern, PSC i PP) i 6 abstencions (TxA)

Aprovat per 15 vots a favor (govern, TxA i PSC) i 1 vot en contra (PP)
Aprovat per 15 vots a favor (govern, TxA i PSC) i 1 abstenció (PP)
Aprovat per 10 vots a favor (govern, PSC i PP) i 6 abstencions (TxA)
Aprovat per 13 vots a favor (govern i TxA) i 3 vots en contra (PSC i PP)

Podeu recuperar els vídeos d’aquestes sessions a www.youtube.com/radioargentona
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Qui és Qui?

INFORMACIÓ D’INTERÈS

EUDALD CALVO

GUILLEM SALETA

AINA GÓMEZ

ARNAU AYMERICH

PERE MÓRA

CARLES MARTÍNEZ

Alcaldia, Administració
General, Governació,
Recursos Econòmics
i Recursos Humans.

Participació i
Transparència, Innovació
Tec. 3a Tinença d’alcaldia

Urbanisme, Mobilitat,
Habitatge i Medi Ambient.
5a Tinença d’alcaldia

Joventut, Serveis
Socials i Cohesió

Espai públic i Obres.
1a Tinença d’alcaldia

Promoció Econòmica,
Mitjans de Comunicació
i Companyia d’aigües.
4a Tinença d’alcaldia

MONTSE CERVANTES

ÀNGEL PUIG

PEP MASÓ

XEVI COLLET

MONTSE MATAS

MONTSE CAPDEVILA

Festes, Esports i Salut

Educació, Cultura,
Patrimoni, Cooperació
i Igualtat.
2a Tinença d’alcaldia

Regidor a l’oposició

Regidor a l’oposició

Regidora a l’oposició

Regidora a l’oposició

ASSUMPTA BOBA
Regidora a l’oposició
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EUSEBI TRABY

SALVADOR CASAS

SUSANA LÓPEZ RICO

FRAN FRAGOSO

Regidor a l’oposició

Regidor a l’oposició

Regidor a l’oposició

Regidor a l’oposició

INFORMACIÓ D’INTERÈS
Dilluns a Divendres
Matí
Tarda

FARMÀCIES

Obertura
al públic

Matí

Dissabte
Tarda

Diumenge
Tarda

Tancat

Tancat

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

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

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

9.00 h a 20.30 h

Farmàcia Buxeda
Ctra. De Vilassar, 12 - Tel 93 756 16 85
Migdia
Guàrdies
(amb recepta)

Farmàcia Guillén
Farmàcia Sindreu
Farmàcia Buxeda

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

9.00 h a 13.30 h

9.00 h a 14 h

17 h a 20.00 h

9.30 h a 13.30 h

Dilluns a Divendres
Vespre

13.30 h a 17 h
(si està de guàrdia)

20 h a 21.30 h
(si està de guàrdia)

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 domicili 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

17 h a 20.30h

(si està de guàrdia)

17 h a 20.00h

(si està de guàrdia)

Dissabte

Migdia

Jutjat de Pau
Tel. 93 797 17 03
Dill. A div. de 9 a 14.40 h. Entrevistes
amb el jutge: dimarts i dijous d’11
a 13.30 h

17 h a 20.30h

(si està de guàrdia)

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

Diumenge

Tarda
14.00 h a 19 h
(si està de guàrdia)

Serveis socials d’atenció primària
C/Gran, 59 | T. 93 797 04 86
Per demanar cita prèvia per a la treballadora social, educadora 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

13.30 h a 21.30 h
(si està de guàrdia)

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

Policia Local 93 797 13 13

Escola d’Argentona 93 797 04 15

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

Escoles Les Fonts 93 756 17 13

Taxis 93 797 25 04. 677 676 289

EBM El Bosquet 93 797 45 23

Creu Roja Argentona 93 797 16 56

Museu del Càntir 93 797 21 52

Ambulància 93 757 88 88

Biblioteca 93 797 12 15

Ambulància Creu Roja Maresme (24 h)
904 100 318

Assessorament jurídic
per a dones 93 797 49 00 – Ext. 600

EBM Cargol Treu Banya
93 757 51 88
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HELENA LLORET

“Em veig capaç de poder estar als JJOO de Tokio 2020”
Ha estat dues vegades
campiona d’Europa de
waterpolo amb el CN
Sabadell (2011 i 2013) i
acaba de penjar-se la
medalla de plata amb
la selecció espanyola
en el Mundial celebrat
a Budapest (Hongria)
el passat mes de juliol.
Helena Lloret porta
l'esport aquàtic a la sang.
El camí fins aquí no ha
estat fàcil: una trombosi
venosa pulmonar
gairebé l'allunya de
l'aigua però diu que l'ha
ajudat a valorar el que
realment la fa feliç: jugar
a waterpolo.

El waterpolo també el vius o
pateixes a casa...
Sí. Som tots del món de l'aigua. El
meu pare ve de la natació i el waterpolo. La meva mare de la natació i el meu germà és el porter del
CN Mataró. Estem tots allà.
Està sent el teu millor any
com a jugadora de waterpolo?
Crec que sí. Cada any he madurat
més en l'àmbit personal i això s'ha
vist reflectit a dintre l'aigua, jugant
molts més estable i a un nivell més
alt. Crec que ha crescut la confiança en mi mateixa i això ha provocat que em trobés millor a cada
partit.
Ja han passat dos mesos del
Mundial de waterpolo femení a Budapest. Ho has pogut
pair? En gran part sí. Cada dia sóc
una mica més conscient de l’afortunada que em sento, d’haver format part d’aquest equip, de totes
les experiències viscudes aquells
15 dies allà i tota la preparació
prèvia.

Quins consells et van donar a
casa? Que jugués els meus partits, que fos jo mateix dins de l'aigua i sobretot que gaudís, que era
del que es tractava.
T’has graduat, recentment,
en psicologia... He estat 6 anys
estudiant la carrera de psicologia
perquè m’ho he anat compaginant
entre l’esport i els estudis. Crec
que han sigut 2 educacions molt
diferents que m’han format com
persona i, per tant, he après a gestionar tant temes d’equips com
relacions personals.
Què ha estat per tu participar
en aquest Mundial? Una reivindicació cap a mi mateixa. Quan fa
més de dos anys que no et seleccionen és molt difícil que et tornin
a trucar. Això va provocar que jugués a waterpolo per mi, perquè
m'agrada, m'apassiona i em fa
feliç. Ha estat fruit d'aquesta relaxació que és quan més he gaudit
i millor he jugat. Poder és per això
que m’han tornat a trucar. No m’esperava ser seleccionada per al
mundial. Ha estat un premi tornar
a estar en un equip nacional i jugar
un mundial. Brutal.
Contra Grècia, ja a la tanda
de penals, marques el gol que
us dóna pas a la semifinal (10
a 12). Tens temps de pensar

en alguna cosa? No vaig tenir
temps. No m’ho vaig permetre (rient). El seleccionador Miki Oca ens
va deixar escollir qui volia tirar-los.
De les 5 jugadores en vam sortir
7. Em vaig mantenir ferma i finalment vaig tirar el cinquè, que era
l'últim. Durant tota la tanda prèvia,
realment, em vaig dedicar a veure
l’espectacle i a gaudir-lo. Res de
pensar en com era d’important el
meu xut perquè crec que era una
pressió afegida innecessària.
I com et vas sentir? Acabes
amb una sensació de realització personal brutal. Crec que he
mostrat la meva millor versió i, en
aquells moments, vaig pensar el
mateix. Però molt contenta i satisfeta.
Abans de tots aquests èxits,
pocs dies després de complir els 20 anys, t'ingressen
a l'hospital per una trombosi
venosa pulmonar i embòlies
pulmonars. Com reps la notícia? Quan vaig ingressar amb la
cama esquerra inflada els metges
em van dir que havia de deixar l’esport. Que m'oblidés. Em va trencar
l'ànima. Recordo que estava al
costat de la meva mare i em vaig
posar a plorar. No m'imagino una
Helena jove i sense fer esport. El
meu pare, que per sort és doctor,
em va dir que no en fes cas.

El camí no ha estat fàcil... Sí, ha
estat molt dur perquè perds la forma
física. És dur assumir que has estat
tan a prop d’anar-te’n a l’altre barri.
Malgrat que ha estat causa de molts
plors i tristeses crec que ha sigut el
que més forta m’ha fet. Penso que
ha estat el millor que m'ha pogut
passar perquè m'ha ajudat a valorar realment perquè estic aquí i què
he vingut a fer: ser feliç i on sóc feliç
és jugant a waterpolo. Tot i que han
estat 3 anys sense selecció he estat
feliç en cada moment.
Com es presenta l’any esportiu? Enguany com a jugadora del
CN Mataró i amb objectius molt
alts, com sempre. A guanyar la lliga, a ser finalistes de la Copa d’Europa i en breu, començarà la Copa
Catalana. Després vindrà la Super
Copa d'Espanya i a finals de la primera volta de la lliga començarà la
Copa de la Reina.
Quin somni t’agradaria complir? Anar a les olimpíades de
Tokio 2020. Quan vaig tenir la malaltia em vaig oblidar per un temps
de la selecció i no pensava que
podria superar-me. Amb aquest
mundial i veient la meva capacitat de lluita i confiança, em veig
capaç, d’aquí a 3 anys, a poder estar entre les 11 de la selecció.
Foto: @nachophotosp

