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EDITORIAL
EL CAP DE CREUS ES RENOVA
La manera d’informar-nos canvia amb la introducció de les noves tecnologies en el nostre dia a dia. Avui la informació flueix, és constant, breu i
fugaç i amb un cop d’ull al nostre telèfon mòbil ens podem fer una idea
de què passa al món i, també, al costat de casa. Per tant, els hàbits a
l’hora de consumir informació han canviat i, en conseqüència, els mitjans de comunicació tradicionals s’hi han d’adaptar.
Amb l’objectiu de no quedar-se enrere i renovar-se neix el nou Cap de
Creus. Amb una maquetació més visual, una imatge més actual i donant
més protagonisme a les fotografies, la revista que teniu a les mans pretén ser més atractiva i dinàmica. Incloem un gran reportatge fotogràfic
a les pàgines centrals perquè, només amb una ullada, us pugueu fer una
idea de com han estat els actes més destacats dels últims mesos a
Argentona.

AMB UNA MAQUETACIÓ MÉS VISUAL, UNA IMATGE
MÉS ACTUAL I DONANT MÉS PROTAGONISME A LES
FOTOGRAFIES, LA REVISTA QUE TENIU A LES MANS
PRETÉN SER MÉS ATRACTIVA I DINÀMICA.
Però no només la visibilitat és important en aquesta nova etapa que enceta el Cap de Creus, sinó que també ho és la proximitat i la interacció
amb els lectors. Així ho fa palès la incorporació de noves seccions com
la de Xarxes, on hi apareixen les fotografies que vosaltres heu penjat
a l’Instagram o al Twitter amb el hashtag #Argentona. Una secció que,
alhora, també permet establir sinèrgies amb altres mitjans i/o plataformes municipals.
I per tal de fer més efectiva la interacció amb tots vosaltres, a partir
d’ara el Cap de Creus fa una aposta clara per l’opinió dels lectors i ofereix
més espai en aquesta secció ja consolidada. Tot plegat amb la voluntat
de fer un butlletí municipal més atractiu, actual i bidireccional on vosaltres, els argentonins, en sigueu els protagonistes.
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CARTA DE L’ALCALDE

MILLORA EN LA MOBILITAT
A LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA
Fa ja uns quants anys que Argentona tenim un servei de bus que va a la Universitat Autònoma. Els
universitaris del poble, per tant, poden triar aquesta universitat, una de les més importants del
país. Però fins ara tenien la problemàtica de la poca freqüència de busos. Només tres serveis dels
que sortien des de Mataró paraven a la nostra Vila. Per tornar cap al poble la situació era encara
més complicada, ja que només paraven dos busos.

FELICITATS A TOTS I
SEGUIM TREBALLANT,
ARA AMB NOUS
HORITZONS, COM
PER EXEMPLE,
ACONSEGUIR
RECUPERAR EL
SERVEI DE BUS A
BARCELONA
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Ara això ha canviat substancialment: des del dia 6 de febrer són sis serveis per pujar a la Universitat i cinc per tornar a Argentona, més del doble.
Això només són els resultats, però és important posar l’accent en el procés per aconseguir-los,
que no ha estat senzill. Darrere aquests bons resultats hi ha hagut una bona gestió i coordinació.
Per una banda, per part de l’Ajuntament, és obvi, de la regidoria de Mobilitat, dirigida per en Pere
Mora. D’altra banda, pels estudiants del poble que s’han organitzat per protestar per aquest servei
que era insuficient per la demanda que hi havia.
Felicitats a tots i seguim treballant, ara amb nous horitzons, com per exemple, aconseguir recuperar el servei de bus a Barcelona. Tot plegat amb l’objectiu de reduir la dependència del vehicle
privat i a favor del transport públic.

CARTES LECTORS

CARTES

AGRAÏMENT

DE LOS

LECTORS
LA FACTURA DE L’AIGUA, UN ABÚS INACCEPTABLE
Sovint ens omplim la boca dient que som víctimes d’espoli per part de Madrid i que Espanya
ens roba. Jo, com a independentista, des de ben petit n’estic fermament convençut. A voltes, però, admetem que des de les institucions pròpies del nostre país se’ns prengui el pèl
i els diners d’una forma infame i descarada. Em refereixo a la factura del subministrament
d’un bé escàs i bàsic com és l’aigua. En l’última factura, per un consum domèstic trimestral
de 8m3 a una llar de 5 membres, hi figura un cost de 3,26 euros. Després de 3 recàrrecs
consecutius, amb llurs IVA corresponents, el total de la factura acaba sent de 44,46 euros. Quina barra!, penso. Segons persones ben informades, en altres comunitats de l’estat
aquest mateix consum no pujaria ni la meitat del total que ens facturen aquí. Pregunto: Què
us semblaria si abans del canvi de pessetes a euros haguéssiu rebut una factura per import
de 7.307,52 pessetes per un consum de només 8m3 d’aigua? L’aigua (i el seu tractament i
subministrament) constitueix un bé públic o un negoci privat?

De vegades ens adonem del
que pensem i del que sentim, per estendre un pont
entre el passat i el futur. La
pèrdua del nostre fill Dani, el
passat 18 de desembre, ens
ha afectat molt i el seu record ha avivat el sentiment
de la família, en aquests
temps
d’esgarriaments,
dispersió i desori. Per tot
això, ens trobem en el deure moral de donar-vos les
gràcies a tots: Colla de Diables, argentonins, amics,
etc., per acompanyar-nos
en aquests sentits moments. No podria acabar
però, sense donar les més
expressives gràcies a la
meva esposa Teresita, per
les moltes estones d’ajuda,
estímul i paciència que hem
compartit.
Agraïts a tots,
Família Rus - Parera

Sóc conscient (perquè ens ho han volgut justificar moltes vegades) que el tractament, les
infraestructures, i també la burocràcia que cal perquè ens arriba l’aigua a l’aixeta, té un cost.
Però alguns dels gravàmens que l’incrementen em semblen abusius. Ens diuen que no hem
de malbaratar l’aigua, però a casa ja fa anys que hem optat per reduir-ne el consum, justament perquè som conscients de la seva escassetat. Tanmateix, observem el curiós fenomen que com més estalviem, més puja la factura. Penso que existeix una tàctica perversa
comuna a totes les companyies distribuïdores de serveis (aigua, gas, llum...) consistent a
gravar més els petits consumidors que els grans, perquè els petits representen una majoria
aporta molts beneficis al seu accionariat. Desconec si aquest fet afecta les companyies
municipalitzades, com pot ser Aigües d’Argentona, tot i que penso que l’abús també existeix.
Si la subministradora té despeses, aquestes queden sobradament compensades amb el
concepte de la quota de servei que, en el meu cas, multiplica per set l’import del consum.
Altres conceptes com ‘manteniment del comptador’ o ‘cànon de l’aigua’ em semblen clarament abusius.
Atesa la constatació que la reducció del consum no aporta cap minva apreciable en la factura de l’aigua, penso que algú hauria d’explicar al detall (tipus auditoria) de com i en què es
gasten els recursos recaptats per un ens creat per la Generalitat que es diu Agència Catalana de l’Aigua. Alhora, també voldria demanar que una de les altres agències de les quals
gaudim els catalans, la de Consum, li fes avinent a la de l’Aigua que les facturacions de les
distribuïdores contenen imports i conceptes que són abusos inacceptables pels abonats.

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
‘foto-denúncia’.

Jaume Itxart
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XARXES

TOT ESTÀ PER (RE)FER
El futur ja ha arribat i ens ha enxampat amb
els auriculars posats, el compte de Facebook obert i el mòbil a les mans. El segle XXI
ha consolidat l’arribada d’una nova època al
voltant d’una protagonista poderosíssima:
la informació. La batalla individual ja no és
saber què passa, sinó treure’ns de sobre
tot el que ja no ens interessa. I el poble ja no
es fa només al voltant del banc de la plaça.
Allò que sabem, que aprenem i que diem
circula a una velocitat vertiginosa. I això no
ho hem de veure amb vertigen, sinó amb
ganes d’aprofitar-ho, de pujar a aquest tren
d’alta velocitat i fer-lo millor del que era al
moment de pujar-hi.
Darrere d’aquesta societat sobreinformada hi trobem uns grans grups comunicatius, una esfera privada, amb uns plantejaments molt agressius i uns continguts de
comunicació escombraria farcits de valors
molt tòxics. Uns prime times àcids, sensacionalistes i deseducadors. No els farem
desaparèixer, així que seguim construint
el contrapoder més fort que ens queda: la
proximitat.
Els mitjans locals són una plataforma de fer
xarxa, on professionals i persones col·laboradores desperten l’interès de saber què
passa, ja no a Barcelona o a Madrid, sinó a
la cantonada. Interès de conèixer allò que
em trobaré caminant quatre passes. Interès de tenir, en el fons, la informació més
comuna, la més rellevant, la més propera.
Consolidar aquests canals, com ho són la
ràdio, el butlletí i les xarxes municipals de la
nostra vila, és imprescindible per a seguir
alimentant el motor de la informació de
proximitat. I fer-lo créixer, imprescindible
per a esdevenir un referent entre la gent
d’Argentona, des de la bústia de casa a la
pantalla de l’smartphone.
Invoquem aquells anys setanta i vuitanta
en què tot estava per fer i van néixer els
mitjans locals com els nostres. No n’hi ha
prou en no deixar-ho perdre: cal tornar a
pensar que, d’una manera o altra, encara
tot està per fer. I així, encara que sigui mentida, coneixerem millor el present del poble
i entendrem millor el futur del món.
Arnau Aymerich
Regidor de Comunicació
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XARXES
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REPORTATGE

Arrenca el judici per la
gestió d’Argentona Projectes
La fiscalia acusa
Xavier Collet de
delicte societari
per la seva gestió
al capdavant
d’Argentona
Projectes. Les
acusacions
particulars amplien
la petició de pena
per a Pep Masó,
Miquel Mendoza i
Ferran Armengol i
també els acusen
d’ocultació
d’informació i
de malversació
de fons públics.
L’equip de govern
només assumirà
les costes de la
defensa dels quatre
encausats en cas
que siguin absolts.
Tots els grups
municipals retreuen
a Collet i Masó que
mantinguin l’acta
de regidor tot i estar
encausats en un
procés judicial.

L

a gestió d’Argentona Projectes (AP) durant el govern de Tots per Argentona
arriba finalment a judici. La
magistrada del Jutjat d’Instrucció
número 4 de Mataró ha acordat
l’apertura del judici oral contra
l’exalcalde i regidor Pep Masó (TxA),
el regidor Xavier Collet (TxA), i els
exregidors Miquel Mendoza (CiU) i
Ferran Armengol (CiU). Tots quatre
s’enfronten a diferents peticions
de pena. Per una banda, la fiscalia acusa Xavier Collet de delicte
societari per la seva gestió al capdavant d’Argentona Projectes. Les
acusacions particulars amplien la
petició de pena per a Pep Masó,
Miquel Mendoza i Ferran Armengol. La jutgessa considera que
“de les diligències practicades
apareixen mèrits suficients per
exigir responsabilitat criminal”. En
el seu escrit, la magistrada també
requereix als quatre encausats
una fiança conjunta i solidària de
179.502,30€, la xifra que s’estima
que es va malversar.

ELS MOVIMENTS ECONÒMICS
INVESTIGATS ES REMUNTEN A
LA LEGISLATURA 2007-2011
L’entrada de Tots per Argentona i
CiU al govern -2007- va suposar
l’aturada del projecte urbanístic

a Can Doro, un projecte endegat
per l’anterior executiu format per
l’Entesa i el PSC. Després d’un llarg
estira i arronsa, la promotora Mas
Vilanova, que s’havia d’encarregar
de la construcció del projecte, va
retirar-se de l’operació en no arribar a cap acord amb el nou govern.
Si el projecte no es tirava endavant, els antics propietaris de Can
Doro havien de ser indemnitzats
però els encausats afirmen que
no van conèixer l’obligació de
compensar-los fins un any més
tard, quan al 2008 els mateixos
propietaris van presentar a l’Ajuntament els compromisos signats
amb els anteriors responsables
d’Argentona Projectes.
Tanmateix, el creador de la societat municipal, l’exregidor Jordi
Pinart (L’Entesa) ha assegurat
al Cap de Creus que quan ell va
deixar l’entitat els comptes estaven auditats favorablement i
tota la informació estava dipositada a l’Ajuntament. Pinart veu
difícil el desconeixement de les
indemnitzacions per part de TxA i
CiU ja que els compromisos que
el seu govern va adquirir amb
els ex-propietaris de Can Doro
els van calcular els assessors
d’Argentona Projectes, així com
tècnics municipals d’Urbanisme,

QUÈ ERA ARGENTONA
PROJECTES?
La Societat Anònima municipal
Argentona Projectes S.A. la va
constituir l’any 1997 el govern
format per CiU i ERC. Amb capital íntegrament municipal,
l’entitat tenia per objectiu la
construcció d’obra pública,
preferentment habitatge social. Però Argentona Projectes
només va arribar a enllestir
una promoció d’habitatges al
Carrer Montserrat Roig. El segon gran projecte que havia
de gestionar, el desenvolupament urbanístic a Can Doro, va
quedar aturat amb el canvi de
govern que va portar Tots per
Argentona a l’alcaldia. A partir
d’aquell moment, Argentona
Projectes va quedar en desús.
L’any 2008 el president de l’empresa municipal, Xavier Collet
(TxA), va decidir tancar-la, entre altres raons, perquè la nova
llei de contractes de la Generalitat limitava molt l’acció independent de l’empresa. A partir
d’aleshores es va iniciar un
llarg procés de liquidació que
no s’ha tancat definitivament
fins l’actual mandat.

2 DE JULIOL DE 2007

Xavier Collet és
nomenat president
d’Argentona Projectes

31 DE JULIOL DE 1997

1998

27 DE MAIG DE 2007

Es constitueix
Argentona Projectes
S.A.

Argentona Projectes S.A. inicia
les obres de construcció de 30
habitatges de protecció oficial a
Can Boba de les Vinyes

TxA guanya les eleccions
municipals
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2 D’ABRIL DE 2008

El Consell d’Administració
demana els comptes al
president

Secretaria i Intervenció i “mai se’ns va
dir que féssim res mal fet”. Pinart afegeix que, després de les eleccions del
2007, també van deixar “a disposició
del nou govern” l’equip d’assessors que
s’havia encarregat de la gestió. A més,
recorda que “tots els grups polítics tenien cadira al consell d’administració”,
inclosa CiU.
El govern d’aleshores, doncs, buscava la
manera de satisfer les indemnitzacions
als antics propietaris de Can Doro i l’instrument que va utilitzar per fer-ho va ser
la societat municipal Argentona Projectes, creada per a promoure la construcció d’habitatge social. Els moviments
econòmics que es van fer per satisfer
aquests compromisos són la principal
motivació de les dues denúncies que van
interposar dos membres d’Agrupació Argentona, Fèlix Rosa i César Marruedo. Tot
i això, Pep Masó i Xavier Collet asseguren
que les indemnitzacions es van fer efectives després d’una resolució judicial.
D’altra banda, segons el fiscal i les acusacions particulars, el regidor d’urbanisme i
màxim responsable d’Argentona Projectes en aquell moment, Xavier Collet (TxA),
s’hauria negat reiteradament a facilitar
les dades comptables d’AP als membres
del Consell d’Administració que eren, a la

vegada, representants dels grups polítics
de l’Ajuntament. Aquests fets van motivar
que els consellers de la societat municipal instessin el Jutjat de Primera Instància número 2 de Mataró a obrir diligències
amb l’objectiu de conèixer els comptes
d’Argentona Projectes. Durant aquest
procediment, Collet va ser requerit judicialment el 15 de desembre de 2008
per aportar la documentació econòmica-comptable de la societat municipal
però no va arribar a presentar-la. Xavier
Collet ha explicat al Cap de Creus que
no va facilitar la informació perquè els
comptes no estaven tancats: “hi estàvem treballant perquè hi havia coses que
no estaven clares. Vam estar molt temps
discutint com resoldre els compromisos”.
El regidor de TxA assegura que, fins i tot,
van demanar un informe al Departament
de Governació de la Generalitat que va trigar a arribar. Finalment, els comptes del
2007 es van aprovar el febrer del 2009.
Ara el fiscal considera que Collet va tenir
“ànim d’impedir els drets dels consellers a
participar en la gestió de la societat” i acusa el regidor de TxA d’un delicte societari
pel qual li demana la pena de nou mesos
de multa, amb una quota diària de 12€.
Pel que fa a les dues acusacions particulars -Fèlix Rosa i César Marruedo-,

LA
MAGISTRADA
REQUEREIX
ALS QUATRE
ENCAUSATS
UNA FIANÇA
CONJUNTA I
SOLIDÀRIA DE
179.502,30€,
LA XIFRA QUE
S’ESTIMA
QUE ES VA
MALVERSAR

apunten a l’exalcalde Masó i al regidor
Miquel Mendoza com a cooperadors
necessaris tot i que una de les acusacions excusa Ferran Armengol, ja que va
assumir la regidoria d’hisenda al final del
mandat. En el seu escrit les acusacions
particulars demanen pels encausats 7
anys i mig de presó, 10 d’inhabilitació i
una multa de 18 mesos per dos delictes
societaris i un de malversació.

LES COSTES DE LA DEFENSA
L’actual equip de govern afirma, mitjançant un comunicat, que l’Ajuntament
d’Argentona només ha pagat una factura per a la defensa jurídica dels encausats amb un import de 7.080€ i que
data de febrer de 2011, amb Pep Masó
com a alcalde d’Argentona. En aquest
sentit, l’actual equip de govern ha decidit que només assumirà les costes de la
defensa en els casos que els encausats
siguin absolts en primera instància.

EL CODI ÈTIC DELS PARTITS A DEBAT

L’AJUNTAMENT
NOMÉS
ASSUMIRÀ LES
COSTES DE
LA DEFENSA
SI ELS
ENCAUSATS
SÓN ABSOLTS
EN PRIMERA
INSTÀNCIA

A banda del conflicte judicial, el cas també ha obert un debat polític al voltant del
codi ètic dels regidors d’Argentona. Tots
els grups del consistori asseguren que les
normatives internes dels seus partits els
impedirien mantenir l’acta de regidor en
cas de ser encausats. El regidor Pere Móra
(ERC), en declaracions a Ràdio Argentona,
ha assegurat que “Tots per Argentona
fa un regal al govern mantenint a Masó i
Collet com a regidors ja que això els converteix en una oposició desacreditada”.
Tot i així, cap formació els ha demanat
obertament la dimissió. L’alcalde d’Argentona, Eudald Calvo (CUP), creu que aquesta iniciativa està en mans de l’assemblea
general de Tots per Argentona. Pep Masó
i Xavier Collet consideren que no han fet
res malament i, per tant, no han de dimitir.

27 DE JUNY DE 2008

15 DE DESEMBRE DE 2008

11 DE FEBRER DE 2009

1 DE DESEMBRE DE 2016

4 consellers demanen la
dimissió de Xavier Collet per
no haver complert el seu
compromís de facilitar la
informació

El Jutjat de Primera Instància de Mataró
requereix a Xavier Collet a presentar la
documentació econòmica i comptable
de la societat municipal. No va arribar
a presentar-la

S’inicia la dissolució
d’Argentona Projectes
sense que el Consell
d’Administració hagi pogut
veure els comptes

Fiscalia sol·licita l’apertura de judici oral i formula
escrit d’acusació contra
Xavier Collet
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REPORTATGE

El segon Pressupost
Participatiu es començarà
a votar per Sant Domingo
L’Ajuntament torna a impulsar el
procés participatiu per decidir el destí
de mig milió d’euros del pressupost
municipal. Les novetats d’aquesta
segona edició es resumeixen en
l’avançament i ampliació del termini
per participar en la consulta, un
reforçament de la campanya de
difusió amb més accions al carrer,
i l’ampliació del dret a vot per a
aquelles persones que tinguin alguna
propietat a Argentona.

D

esprés d’una primera experiència satisfactòria,
l’Ajuntament d’Argentona
torna a impulsar el procés participatiu que permetrà a
la ciutadania decidir el destí de
500.000 euros del pressupost.
Fins al 10 de març, ciutadans i entitats poden presentar les seves
propostes i projectes mitjançant
una butlleta distribuïda casa per
casa i que es podrà deixar a l’Oficina d’Atenció Ciutadà de l’Ajuntament d’Argentona (c/ Gran, 59) o
bé a l’Oficina municipal del Cros. A
més, com ja es va poder fer l’any
passat, la butlleta també es podrà
omplir via online a través del web
www.argentona.cat
Les propostes poden ser de qualsevol àmbit o servei de competència municipal, des de la millora
d’un espai públic, la posada en
marxa d’un nou servei municipal,
programes d’activitats o formació, campanyes promocionals o
de sensibilització, entre d’altres.
Totes les iniciatives s’han de poder executar al llarg del 2018. Han
de ser propostes concretes, via-
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bles econòmicament i que s’ajustin a la legalitat.
Al llarg de la primavera es constituiran els grups de debat ciutadà
que avaluaran i seleccionaran la
llista final de propostes que se
sotmetran posteriorment a votació mitjançant la consulta ciutadana.
MÉS PUBLICITAT, MÉS VOTANTS
I MÉS TEMPS PER VOTAR
El procés de participació serà
molt semblant al de l’any passat
però incorporarà novetats encaminades a ampliar el temps
de votació i el nombre de votants potencials. Per una banda,
s’avança i s’amplia el termini per
poder participar en la consulta
ciutadana, així doncs, és previst
que es pugui començar a votar durant la Festa Major i que el
termini es mantingui obert fins
al setembre. Per altra banda, es
reforçarà la campanya de difusió
i de promoció de la consulta amb
més accions al carrer. Finalment,
la participació s’amplia i, a banda

de poder votar totes les persones empadronades al municipi
majors de 16 anys, en aquesta
ocasió també ho podran fer les
persones que disposin d’alguna
propietat a Argentona.
Si vols formar part dels grups de
debat del pressupost participatiu
que avaluaran i escolliran les propostes finalistes que es portaran
a una consulta ciutadana final,
envia’ns un correu electrònic amb
les teves dades de contacte a
participacio@argentona.cat, posant a l’assumpte del missatge
“Pressupost Participatiu”.
Durant els mesos d’agost i setembre podràs escollir les propostes que més t’agradin mitjançant una consulta ciutadana, i
que es farà via online i també per
sistema tradicional d’urna.

i
CALENDARI
DEL PROCÉS
PARTICIPATIU
 Recollida de
propostes de la
ciutadania: Fins al 10
de març 2017
 Valoració de les
propostes i retorn a
la ciutadania: Abril
2017
 Sessions grups de
debat ciutadà: MaigJuny 2017
 Selecció propostes
finalistes: Juny 2017
 Promoció i difusió
propostes finalistes:
Juliol 2017
 Consulta ciutadana:
Agost-setembre
2017

ENTREVISTA

MITE FERRER , VICEPRESIDENTA DEL CONSELL DE LA VILA

‘El Consell de la Vila ha de ser un
pont d’anada i tornada entre el
govern municipal i els ciutadans’
A finals d’any vas assumir la vicepresidència del Consell de la Vila.
Què et va moure a assumir aquesta responsabilitat?
Sóc una professora de secundària
jubilada, els meus darrers 19 anys en
actiu els vaig passar a l’Institut d’Argentona. Des de la meva posició professional sempre vaig creure oportú
que l’institut s’obrís al municipi. Això
em va portar, per una banda, a vincular-me més amb Argentona i a conèixer de prop persones que treballaven
a les institucions com l’Ajuntament,
Serveis Socials o l’Àrea Bàsica de Salut. I, per altra banda, vam treballar
molt des de l’institut per instar els joves a ser participatius i a vincular-se
amb el poble i amb la societat. Per
això, per a mi és emocionant que una
part important dels regidors i l’alcalde
siguin exalumnes meus. Quan veig el
seu nivell de compromís em veig empesa, ara que tinc temps, a donar-los
un cop de mà.
Quin ha de ser el caràcter del consell de vila, el d’un grup de pressió
o el d’un organisme assessor?
Jo penso que a la política li fa
molt mal les actituds intransigents i poc tolerants, els
tons de veu que no s’adiuen
al confort i l’amabilitat. Per
això sóc partidària de respectar les funcions del Consell de la Vila tal com estan
escrites i que marquen que
ha de ser òrgan participatiu
on hi siguin representades
les institucions i els veïns, i
que considera que la seva
finalitat ha de ser elaborar propostes, debatre temes, fer el
seguiment del Pla

“DES DE LA
MEVA POSICIÓ
PROFESSIONAL
SEMPRE
VAIG CREURE
OPORTÚ QUE
L’INSTITUT
S’OBRÍS AL
MUNICIPI”
d’Acció Municipal (PAM) i proposar la
realització de debats. La idea és fer
de pont entre el govern municipal i els
ciutadans. Un pont d’anada i tornada.
Però en el moment en el qual es
proposa el relleu en la vicepresidència del Consell de la Vila també es decideix replantejar-ne les
funcions.
Sí, perquè el relleu va tenir lloc en un
moment de crisis. Calia ressituar-nos,
decidir on érem i què ha de fer el Consell. Per això un dels objectius que ens
hem marcat aquest any és decidir el
paper del Consell de la Vila. Aquest debat l’hem iniciat fent un estudi comparatiu entre les funcions dels consells
de 8 municipis diferents (Vilassar
de Dalt, Sant Cugat, Sant Boi, Sabadell, Cornellà, Mollet, Granollers i
Olesa). La conclusió a la qual hem
arribat és que Argentona no està
lluny d’ells i que l’element que ens
diferencia es troba en l’àmbit
dels pressupostos municipals. En la majoria d’aquests
municipis el govern informa del pressupost
al
Consell i
aquest

l’assessora. Aquest punt creiem que
és important incloure’l.
Parlant de pressupostos, aquest
any l’Ajuntament convoca la segona edició dels pressupostos participatius. El Consell ha fet una valoració de la primera experiència?
Sí, i tant! S’ha parlat a la Permanent i
s’ha parlat al darrer Consell. En general
el balanç és satisfactori. Era un repte
important, una estrena, i ja se sap
que començar de cap i de nou costa.
S’ha vist que calen petits retocs que
el govern ja donarà a conèixer. Però en
línies generals s’ha valorat bé.
Com instaries la ciutadania a participar en el Consell de la Vila?
És difícil perquè tenim una cultura poc
participativa. Cadascú de nosaltres tenim un ‘reietó’ al cos i ens pensem que
tot allò nostre és el més important. A
partir d’ara gestionaré l’adreça de correu
conselldelavila@argentona.cat
amb la qual pretenem canalitzar els
temes que més preocupin o interessin.
També vull parlar amb el jutge de pau i
altres òrgans, com serveis socials, per
detectar necessitats o problemàtiques que puguem tractar al consell.
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Porta a Porta:
Darrera parada
El 9 de febrer
Argentona va
completar la
implantació del
Porta a Porta
incloent les
urbanitzacions al
sistema de recollida
de residus que ja
es va començar a
utilitzar al centre
de la vila el 2004.
Els responsables
de l’Àrea de Medi
Ambient esperen
conèixer l’evolució
de les dades
de la recollida
per determinar
l’eficàcia de la
mesura. No obstant
això, les primeres
impressions, tant
dels impulsors
com dels veïns, són
satisfactòries.

E

l 2004 el govern d’Entesa – PSC va decidir
aplicar un nou sistema
de recollida selectiva per
tal d’avançar en la separació i
reducció de residus. Era el Porta a Porta i naixia, en un primer
moment, amb la intenció de recollir a cada casa la brossa orgànica – que suposava entre un
40% i un 50% del pes total de
la brossa - i el rebuig. La iniciativa comportava petits canvis
quotidians dins les llars, com el
de fer espai al cubell de l’orgànica, i també al carrer, amb la
retirada dels contenidors verds
del nucli urbà i Madà. Inicialment
es van mantenir els contenidors
del plàstic, el paper i cartró i el
vidre.
A banda del convenciment polític dels grups del govern, la
implantació d’un nou sistema
de recollida selectiva venia motivada per l’aplicació de la Llei
de residus de l’estat espanyol
del 1998. Segons aquesta llei,
els municipis de més de 5.000
habitants havien d’implantar
sistemes de recollida selectiva
de residus a partir de l’1 de ge-

12

ner de 2001. Per la seva banda,
la llei de residus de Catalunya
del 1993 obligava a implantar la
recollida selectiva de la matèria
orgànica abans del 1999.
Però el model també naixia amb
incerteses. En aquell moment,
l’experiència propera de Vilassar
de Mar, alertava de problemes
en comunitats de veïns grans
amb molta densitat de població.
I, per altra banda, en zones amb
poca densitat el sistema esdevenia molt car. Per aquests motius es va descartar, inicialment,
estendre el Porta a Porta al Barri
del Cros i a les urbanitzacions.
A banda d’aquests ajustos, el
govern també va haver de fer
front a reticències de grups
de l’oposició i de ciutadans.
Els contraris al model van organitzar una manifestació que
va acabar amb el llançament
de deixalles a les portes de
cases de regidors de govern i
del mateix Ajuntament. Però,
malgrat convertir-se en un
argument de controvèrsia política, el Porta a Porta ja no va
tenir marxa enrere.

ARRIBA EL PAGAMENT
PER GENERACIÓ I LA TAXA
JUSTA
El 2007 TxA i CiU van arribar al
govern, i la regidora Assumpta
Boba va assumir la responsabilitat de continuar desplegant
el model. Boba explica que era
partidària del sistema i que
l’única objecció que havia fet a
l’anterior equip era haver iniciat
el Porta a Porta just abans de
l’estiu, ja que molts veïns estaven preocupats pels problemes
de males olors que es poguessin generar: “Si haguéssim començat a l’hivern, aquests arguments haurien desaparegut”.
El primer pas de Boba va ser
ampliar el Porta a Porta amb la
recollida dels envasos i el paper
i cartró. Però el que va marcar
el mandat, sens dubte, va ser
l’impuls del ‘pagament per generació’, que a Argentona es
va materialitzar en la controvertida ‘Taxa Justa’. “La idea
de fons era que cada ciutadà
pagués en funció de la brossa
que generava i vam creure que
la manera més fàcil i barata

REPORTATGE

NOU GOVERN, NOU CANVI EN EL
MODEL DE GESTIÓ DE RESIDUS

i L’Entesa) va decidir introduir canvis
en la recollida. El nou responsable va
ser Pere Móra (ERC) que explica que
la sostenibilitat econòmica del sistema feia aigües: “L’anterior govern havia
rebaixat la taxa comptant que recuperaria la diferència amb la venda de les
bosses. Però la gent no les comprava.
Per acabar-ho d’adobar, l’increment
del ‘turisme d’escombraries’ feia que
no es recollissin gaires envasos i, de
retruc, el consistori deixava d’ingressar el cànon que percebia per aquesta
fracció de residus”.

La taxa justa i la gestió dels residus va
convertir-se en un dels temes centrals
de la campanya electoral del 2011.
Però, tot i guanyar els comicis, Tots
per Argentona va quedar relegada a
l’oposició i el nou govern (CiU, ERC, PSC

Per tal de revertir la situació el nou govern va dur a terme un procés participatiu que va recolzar en una enquesta
ciutadana, molt detallada, que es va
repartir casa per casa, i en l’organització de grups de debat. “Les conclu-

d’aplicar-ho era el d’utilitzar bosses
taxades”, afirma Boba.
El nou canvi va generar noves reticències per part de molts ciutadans que
no entenien per què havien de pagar
diferents preus depenent del color de
la bossa: “Ens vam adonar que, abans
de començar, hauríem d’haver explicat
què és una taxa de brossa i què paguem amb aquesta taxa”.

EL PORTA
A PORTA
NAIXIA, EN
UN PRIMER
MOMENT,
AMB LA
INTENCIÓ DE
RECOLLIR A
CADA CASA
LA BROSSA
ORGÀNICA
– QUE
SUPOSAVA
ENTRE UN
40% I UN
50% DEL
PES TOTAL
DE LA
BROSSA - I
EL REBUIG

sions d’aquell procés van ser que calia
fraccionar la taxa en trams depenent
del nombre de persones que viu a cada
casa. I, en segon lloc, que calia eliminar
la bossa groga dels envasos”, afirma
Móra. Aquesta darrera acció va tenir
un resultat numèric immediat, ja que,
en un sol mes es va incrementar en un
30% el volum d’envasos recollits.
Un altre dels canvis que es va implantar va ser el repartiment, casa
per casa, de les bosses vermelles necessàries per a la recollida del rebuig
durant un any. “D’aquesta manera vam
proporcionar una unitat de mesura.
Qui feia una gestió responsable del
rebuig s’adonava que tenia bosses suficients”, sentencia Pere Móra.

FASE FINAL: AMPLIAR EL PORTA
A PORTA A LA RESTA DEL
MUNICIPI
Un cop estabilitzat novament el Porta
a Porta, i amb un nou canvi de govern
(CUP, ERC, PSC, ICV) va arribar la darrera fase que contemplava l’extensió
del model al barri del Cros i les Urbanitzacions. L’encarregada de culminar
el camí ha estat Aina Gómez (CUP): “Hi
havia un cert estancament en l’índex
de recollida, de fet, el 2015 va ser un
any de davallada. Per tant, vam decidir
encarrilar l’ampliació. A més, ho dúiem
al programa i ens ho crèiem”.
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Per enfilar l’ampliació es van obrir dos
processos participatius. El primer amb
els veïns del Cros, va servir per escollir el model de recollida que s’havia
d’aplicar al barri. Tot i que Gómez admet que la participació dels veïns a
les sessions informatives va ser baixa, la resposta posterior del conjunt
del barri va ser molt bona: “Tenien
assumit que els tocaria tard o d’hora
i no hi ha hagut una oposició destacada”.
Un cop incorporat el Cros al Porta a
Porta, es va iniciar un procés participatiu i d’informació amb els veïns de
les urbanitzacions. Finalment, el 9 de
gener el model tancava el seu cicle
d’implantació.

EL FUTUR: RESIDU ZERO?
L’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Argentona calcula que l’any
2020 podria arribar-se al nivell òptim de recollida de residus. “El residu zero és impossible - explica Aina
Gómez – però la nostra voluntat és
aconseguir millorar el reciclatge de
l’orgànica, el paper i els envasos i, al
mateix temps, veure com disminueix
el rebuig”.
Tant Pere Móra com Assumpta Boba
defensen que cal aprofundir en el
‘pagament per generació’. Però, mentre que el primer considera que per
poder-ho fer cal que el model de Porta a Porta estigui ben consolidat, Assumpta Boba insta a conscienciar al
ciutadà i posa exemples: “Hi ha cases
que generen molta orgànica de jardí i
això comporta un cost de gestió. Cal
que aquest cost també l’assumeixi
una família que viu en un pis?”.
Per tant, s’haurà de continuar treballant per consolidar i millorar el model
de gestió de residus. Mentrestant,
altres ciutats es fixen justament
en Argentona com un dels millors
exemples a seguir. L’octubre del passat 2016, més de 500 persones van
participar al congrés internacional
Recuwatt dedicat al tractament de
residus. El sistema de recollida porta a porta d’Argentona va ser un dels
més ben valorats pels assistents.
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L’ÀREA DE MEDI
AMBIENT DE
L’AJUNTAMENT
D’ARGENTONA
CALCULA
QUE L’ANY
2020 PODRIA
ARRIBAR-SE AL
NIVELL ÒPTIM
DE RECOLLIDA
DE RESIDUS.
“EL RESIDU
ZERO ÉS
IMPOSSIBLE EXPLICA AINA
GÓMEZ – PERÒ
LA NOSTRA
VOLUNTAT ÉS
ACONSEGUIR
MILLORAR EL
RECICLATGE DE
L’ORGÀNICA,
EL PAPER I ELS
ENVASOS I, AL
MATEIX TEMPS,
VEURE COM
DISMINUEIX EL
REBUIG”.

REPORTATGE GRÀFIC

HIVERN DE
MÀGIA I FESTA
AL CARRER
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Un Nadal de Reis
La Comissió de Reis va aconseguir un Nadal inoblidable pels
nens i nenes d’Argentona. Els dies 2 i 3 de gener la Sala va
acollir l’entrega de les cartes als missatgers reials. Fins a
sis representants de Melcior, Gaspar i Baltasar van atendre als menuts i les seves famílies en un entorn de somni envoltat d’aurores boreals. Prop d’un miler de criatures,
acompanyades de les seves famílies van poder gaudir de
l’espectacle. La nit de reis també va tornar a ser màgica
amb la participació de representants del Consell d’Infància.
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Sant Julià farcit de cultura

La Festa Major de Sant Julià va omplir de propostes culturals el 13, 14 i 15 de gener. El programa va abastar propostes per a tots els públics: inauguracions d’exposicions, el Garrivern, la mostra i cercavila de bèsties de foc, els concerts i balls
a La Sala i les cercaviles entre d’altres. La festa es va tancar amb el Piromusical.

ELS TRES TOMBS MÉS PARTICIPATIUS
Els Tres Tombs van superar de llarg, per primera vegada, el centenar de cavalls participants. En total 120 cavalls i una desena de carruatges van desfilar pels carrers.
A banda, la festa va comptar amb un atractiu afegit, la participació de l’associació
d’hípica TTraid 33 de la localitat francesa de Braud et Saint Louis de Bordeus.
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Paranys per a ciclistes
entre Argentona
i Dosrius
Josep Selga,
assessor per
a la gestió de
l’arbrat

A finals de l’any passat un grup de ciclistes
va trobar paranys als boscos i corriols entre Argentona i Dosrius. Es tractava de cables de nylon prims col·locats a l’alçada de
la forquilla de la bicicleta, fet que fa pensar
que hagi estat una trapelleria. La col·locació

d’aquests fils pot ser molt perillosa en funció
de la zona i les característiques dels camins
i, en aquest cas, es tractava d’un corriol on
es pot circular a bastant velocitat. Abans del
tancament d’aquesta revista encara no s’havia identificat els autors dels paranys.

L’Ajuntament
d’Argentona
compta, des de fa uns mesos,
amb un assessor per a la gestió
de l’arbrat del municipi. Es tracta de Josep Selga, biòleg i especialista en arbrat urbà, que va
ser responsable de l’arbrat de
Barcelona i, actualment, és assessor de diversos ajuntaments
d’arreu de l’estat espanyol.
En aquests primers mesos, Selga ha definit un pla de gestió de
poda que s’ha de complementar
amb el pla director de l’arbrat
municipal. Fa unes setmanes
ja es va iniciar la campanya de
poda, començant per l’Avinguda
Montserrat i els carrers Bellavista i Mestra Falla, per finalitzar a
l’Avinguda Puig i Cadafalch i la
Plaça Nova. Aquestes tasques
de poda s’han dut a terme sota
la supervisió de Josep Selga,
qui va impartir una formació
als tècnics de la nova empresa
encarregada del manteniment
de l’arbrat municipal, Urbaser.
L’objectiu d’aquesta formació
i de l’assessorament d’aquest
especialista és implementar
nous criteris de poda, més personalitzats, segons les necessitats de cada espècie i, sobretot,
menys intensius i més sostenibles. Està previst que es puguin
veure els resultats en un període de tres anys.
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Argillà se celebrarà
de 7 al 9 de juliol
El Museu del Càntir i l’Ajuntament d’Argentona
organitzaran els dies 7, 8 i 9 del proper juliol
una nova edició de l’Argillà Argentona - Fira
Internacional de Ceràmica. En aquesta propera edició Faenza i Itàlia seran, simultàniament, la ciutat i el país convidats, disposant
d’un espai especial on exposar les seves produccions.
La fira d’aquesta edició vol consolidar el nou
format i dates iniciat fa dos anys. Enguany
s’ajusten també els preus de participació
a la fira, establint el preu de la parada de 3
metres a 100 euros i la de 6 metres a 200

euros. El període de sol·licituds romandrà
obert fins al 31 de març.
L’horari de la fira serà de 10h a 22h - amb
pausa entre les 14h i les 15h -, i se situarà
als carrers centrals de la vila. La Fira comptarà de nou amb demostracions de terrissa
tradicional, tallers de torn i de rakú, mostra
de cinema sobre ceràmica, exposicions
de ceràmica contemporània, trepitjada de
fang i altres propostes. La Festa del Càntir,
per la seva banda, se seguirà celebrant el
dia 4 d’agost, coincidint amb la Festa Major
d’Argentona.
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Èxit de la Marató
de Donants de Sang
2.0 a Argentona
La Marató de Donants de Sang 2.0 que es va
realitzar a tot Catalunya del 13 al 20 de gener
va superar totes les expectatives, també a
Argentona. Part d’aquest èxit va ser gràcies
a la comarca del Maresme i a municipis com
Argentona, on hi va haver més participació
de l’habitual. 47 persones van donar sang
a la unitat mòbil instal·lada a la Plaça Nova
el 16 de gener. Pel que fa a les dades generals de tot Catalunya, des del Banc de Sang
s’havien posat com a fita assolir les 10.000
donacions i, finalment, se’n van aconseguir
11.600 en només una setmana.

Els alcaldes del Baix Maresme
reclamen més recursos en seguretat
Els alcaldes del Baix Maresme, entre els quals, el d’Argentona, Eudald Calvo,
van demanar al Conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya, Jordi Jané,
que es destinin més recursos a la seguretat del territori i a investigació. Així
li van fer saber en el Consell extraordinari d’Alcaldes del Maresme que va tenir
lloc el passat 1 de febrer. L’alcalde considera que la comarca té problemes
amb els robatoris a domicilis i que “no podem estar patint aquesta epidèmia”.
Tot i que Jordi Jané va manifestar que els delictes, en general, han disminuït,
per contra, els robatoris a domicilis han augmentat al Maresme. Cal puntualitzar, però, que a Argentona aquest tipus de delictes a habitatges van disminuir
al 2016 respecte l’any anterior. L’alcalde, però, creu que “és un consol que no
consola ningú” ja que les xifres segueixen sent elevades.
El conseller es va excusar amb la manca de pressupost de la Generalitat fins
ara que ha propiciat que no s’hagin pogut convocar més places de Mossos
d’Esquadra. Jordi Jané es va comprometre a destinar-hi més recursos enguany ja que en els nous pressupostos s’ha augmentat un 7% la inversió destinada a la Conselleria d’Interior.

Dia Escolar de la Pau i la No Violència

El 30 de gener l’Escola Argentona va celebrar el Dia Escolar de la
Pau i la No Violència, una data escollida per coincidir amb l’aniversari de la mort de Mahatma Gandhi. Els nens i nenes de l’escola van arribar amb cercavila fins la Plaça Nova, acompanyats
de percussió, globus blancs i dibuixos de coloms com a símbol
de la pau. També hi havia pancartes amb consignes a favor de la
pau i dels refugiats. Una vegada a la Plaça Nova, la directora de

l’escola, Mònica Jiménez i el regidor d’educació, Àngel Puig, van
dirigir unes paraules als alumnes, qui van agafar el relleu amb un
discurs contra la violència. L’acte va finalitzar amb la lectura, en
veu alta, de desitjos a favor de la pau, unes paraules de l’alcalde,
Eudald Calvo, una cançó i l’enlairament dels globus blancs. La voluntat del govern és que l’any vinent la resta d’escoles d’Argentona s’afegeixin a la celebració.
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Més autobusos a la UAB
El dilluns 6 de febrer van començar a circular més autobusos entre
Mataró i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). En concret, es
va augmentar la freqüència de pas amb set autobusos més: d’anada
es va passar de dos a sis autobusos i, de tornada, de dos a cinc. A
més, des del mateix dia també hi ha més autobusos que surten des
de Mataró i no s’aturen a Argentona, fet que provoca que la resta de
viatges estiguin menys saturats de joves. Aquesta mesura, acordada
entre la Generalitat de Catalunya i l’A juntament d’A rgentona, arriba
després de molts anys de demandes i queixes per la saturació del
servei. Tant des de l’A juntament com des de la Plataforma d’Afectats
d’A rgentona es mostren molt satisfets per aquest augment en la freqüència de pas ja que ajuda a evitar situacions com les viscudes al
llarg d’aquests anys, en què era habitual veure alumnes asseguts als
passadissos i, fins i tot, drets, en el trajecte des d’A rgentona a la UAB.

L’Ajuntament vol iniciar
l’ampliació del Museu
del Càntir
L’Ajuntament i el Patronat del Museu del Càntir volen fer
els primers passos per a l’ampliació del museu aquest
2017. El primer pas serà comprar la casa que és just al
costat de les dependències del museu, el número 10 de
la plaça de l’Església. El regidor de Cultura i Patrimoni
d’Argentona, Àngel Puig (ICV), ha explicat a Ràdio Argentona que l’operació per adquirir aquesta casa requereix
fer una permuta de la finca de titularitat municipal del
carrer Sant Ferran que ara per ara s’utilitza de magatzem del mateix museu. Segons Puig, l’operació abaratiria la compra de la casa de la plaça de l’Església, que
actualment té un preu de taxació d’uns 315.000 euros.
Si finalment es concreta aquesta maniobra, es podran
annexar aquests dos immobles per connectar i ampliar
les sales d’exposicions. A més, la finca que volen incorporar-hi també disposa d’un pati interior.
Aquesta ampliació forma part dels objectius estratègics
pels propers anys marcats pel Patronat del Museu del Càntir. Les previsions del consistori situen l’any que ve com a
data per a la redacció del projecte d’ampliació i per a la recerca del seu finançament, mentre que es preveu que el
començament de les obres sigui l’any 2019. Si els terminis
es compleixen, seria de cara al 2020 quan es faria la instal·lació de la nova museografia i l’obertura de les dependències. L’ampliació del Museu del Càntir també servirà per
unificar les oficines de l’equipament, ja que actualment una
part d’aquestes estan instal·lades a la Casa Gòtica.

Més d’un centenar d’argentonins
van donar suport a Mas el 6F
El 6 de febrer, més d’un centenar d’argentonins van donar suport a l’expresident de la Generalitat, Artur Mas, i les exconselleres Irene Rigau i Joana Ortega, en les seves compareixences davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en relació amb la consulta del 9N. L’Assemblea Nacional
Catalana (ANC) d’Argentona va omplir dos autobusos i els argentonins van
manifestar-se a Arc de Triomf juntament amb milers de persones. També
hi van assistir l’alcalde, Eudald Calvo, i la regidora Montse Cervantes.
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Jordi Ferrer, nou responsable
de la Burriac Xtrem
Després de 15 anys al capdavant, Miquel Banchs deixa de ser el cap visible
de la Burriac Xtrem i passa el relleu
a Jordi Ferrer, un dels integrants del
Grup de Muntanya amb més experiència i que també forma part de la secció de Bikers de l’entitat. Així es va decidir en una reunió que van mantenir
els integrants del Grup de Muntanya el
passat 26 de gener.
Jordi Ferrer agafa les regnes d’un
esdeveniment ja consolidat i que enguany arriba a la quinzena edició. El
nou responsable es posa com a objectiu crear un organigrama perquè
l’organització de les curses sigui més
oberta i participativa: “hem de procurar que si els organitzadors no hi són hi
hagi algú al costat que sàpiga prendre
les decisions oportunes”. A més, Ferrer
es mostra encoratjat a promocionar

la Marató perquè hi hagi més participació. Segons Jordi Ferrer, aquestes
només són unes petites millores ja que
la Burriac Xtrem gaudeix de molt bona
salut i és troba “en un moment immillorable” gràcies, en part, al “gran boom de
córrer per la muntanya”. La quinzena
edició de la Burriac Xtrem tindrà lloc a
finals de novembre.

FERRER ES MOSTRA ENCORATJAT A
PROMOCIONAR LA MARATÓ PERQUÈ HI
HAGI MÉS PARTICIPACIÓ

D’altra banda, des de la secció de
Bikers del Grup de Muntanya s’estan
perfilant dues activitats: una d’elles
seria un raid que es desenvolupés
amb un sistema de puntuació, i l’altra
una cursa amb bicicleta de muntanya.
En aquest últim cas, des del Grup de
Muntanya es posen com a objectiu
que el recorregut no surti del terme
municipal d’Argentona i limitar les inscripcions per tal de no malmetre les
zones per on passi.

Kevin Reyes fitxa pels Grizzlys
VA COMENÇAR JUGANT A FUTBOL
FLAG AMB L’ARGENTONA BOCS QUAN
NOMÉS TENIA 10 ANYS

}

companys. M’han ajudat molt amb l’idioma”. També l’ajuden
tres nois amb els quals conviu a Sant Llorenç de la Salanca, tots estrangers. Amb ells passa els dies entrenant o al
gimnàs, tot i que també tenen temps per passejar per la
muntanya i fer alguna visita turística.
Individualment, Reyes creu que és un any important per a
ell: “si faig una bona temporada podré aconseguir la renovació o marxar a altres equips. Tot depèn de la meva feina
i jo sóc optimista”.

Kevin Reyes (dorsal 77) amb el seu nou equip.

L’argentoní i jugador de futbol americà, Kevin Reyes, ha
fitxat pels Grizzlys de Sant Llorenç de la Salanca, a la comarca del Rosselló. Es tracta d’un equip de tercera divisió que té com a objectiu pujar de categoria aquest any.
Per aconseguir-ho, s’han reforçat amb aquest argentoní
del que esperen lideratge, experiència i força, ja que és
un noi molt corpulent. Reyes s’ha mostrat sorprès per
la rebuda que li han fet a l’equip del Rosselló: “he estat
molt ben rebut, tant per part de l’staff tècnic com pels

“SI FAIG
UNA BONA
TEMPORADA
PODRÉ
ACONSEGUIR
LA
RENOVACIÓ”

Kevin Reyes va començar jugant a futbol flag quan només
tenia 10 anys amb l’Argentona Bocs, de qui afirma que és
la seva “segona família”. Amb l’equip júnior va ser Campió
de Catalunya i d’Espanya, i també va jugar amb la selecció
catalana i espanyola. El seu pare va ser qui el va impulsar
a canviar d’aires i jugar a l’estranger per créixer professionalment i des de l’Argentona Bocs el van animar: “em van
dir que jugués com sé i demostrés d’on venia”. Per a Kevin
Reyes, l’Argentona Bocs és “més que un club”.
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Alguns llibres sobre
la història d’Argentona
Acostuma a ser tradicional que el
Centre d’Estudis Argentonins Jaume
Clavell organitzi per la festa major
d’hivern una exposició a la Casa Gòtica. Enguany el tema de la mostra ha
estat molt local i de producció pròpia:
una recopilació de les publicacions
existents sobre la vila d’Argentona,
deixant fora, de moment, la narrativa
i la lírica.  
El recull realitzat ha aplegat més de
130 publicacions, entre llibres i revistes.
En aquest article es pretén fer un repàs
d’alguns dels llibres d’aquesta exposi-

ció, de temàtica històrica. Deixem per
una altra ocasió els dedicats a les festes, l’esport, la natura, biografies, etc.  
Els primers llibres publicats sobre la
història d’Argentona són d’en Francesc Carreras Candi. Aquest barceloní
passà alguns dels seus estius al mas
Pardal d’Argentona. L’interès per la
història i la geografia de la nostra vila
el portà a publicar diversos estudis:
Argentona històrica (1891), Pere Joan
Ferrer, militar i senyor del Maresme
(1892), Orígens de la riera d’Argentona (1904) i Lo castell de Burriach o
de Sant Vicents (1907). L’Ajuntament
d’Argentona els va publicar en edició

ELS PRIMERS
LLIBRES
PUBLICATS SOBRE
LA HISTÒRIA
D’ARGENTONA SÓN
D’EN FRANCESC
CARRERAS CANDI.
AQUEST BARCELONÍ
PASSÀ ALGUNS
DELS SEUS ESTIUS
AL MAS PARDAL
D’ARGENTONA

}
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facsímil a principis dels anys 80 del
segle passat.  
Els llibres d’història local han estat
editats per entitats diverses. En primer lloc destaquem l’Ajuntament de la
vila. L’aixopluc de la seva regidoria de
cultura ha fet possible l’existència de
diverses col·leccions, com la dels Premis Burriac. Fou també l’ajuntament
d’Argentona amb la col·laboració del
Museu del Càntir qui publicà l’any 1990
un dels llibres “puntals” dels relacionats amb la nostra vila, Argentona
història i records d’en Jaume Clavell.  
Si parlem d’editorials a la vila no podem
deixar d’esmentar la impremta La Juliana i l’Aixernador Edicions. D’entre les
seves publicacions de llibres relacionats amb Argentona destaquem els de
la col·lecció El Montalt, d’estudis històrics de la comarca del Maresme, amb
obres com Els cacics d’Argentona, de
Francesc Costa o Guerra Civil i revolució
a Argentona (1936-1939) de Margarida
Colomer. El món editorial a Argentona
en els nostres dies el concretem en La
Comarcal Edicions i l’editorial Voliana.  
Voldria aprofundir una mica en les publicacions relacionades amb el Premi
Burriac. La trajectòria d’aquest premi
de recerca local dins de l’àmbit de les
ciències socials començà als anys 80
del segle passat, quan el guanyà l’Emili
Amargant quatre vegades seguides.
Els seus treballs titulats La premsa a
Argentona. De l’inici a la dictadura de
Primo de Rivera (1893-1023), L’establiment Prats: Orígens de l’Argentona
centre d’estiueig, l’explotació de les
aigües i la seva repercussió i Apunts
es van publicar en els opuscles dels
III, IV i V Certàmens Literaris de la vila
dels anys 1981, 82 i 83. L’any següent,
el 1984, també el guanyà l’Emili Amar-

Un dels expositors de la mostra
“Els llibres d’Argentona”. Foto: Enric
Subiñà
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gant, amb el treball Homes i dones del
cap dret, que ja es publicà de manera
independent. Des de llavors, malgrat
que amb intermitències, les publicacions dels treballs premiats constitueix una col·lecció de temes locals
que esperem vagi creixent en el futur.
Recordem els treballs guardonats i
publicats després dels d’Amargant: el
1985, Aproximació a la història d’Argen-

nantial Burriach 1783-2010, de Josep
Padrós; i el 2015, en l’onzena convocatòria, el premi es va declarar desert.
Maria Josep Castillo

ELS LLIBRES D’HISTÒRIA LOCAL HAN ESTAT
EDITATS PER ENTITATS DIVERSES. EN PRIMER
LLOC DESTAQUEM L’AJUNTAMENT DE LA VILA

Nevada 1962 autora Dolors Perejoan.

}

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

}

L’Arxiu

tona, de Montserrat Richou, publicat el
1987; el 2001 (després de 16 anys !!!),
Argentona de la sagrera a la vila (12951900), d’Enric Subiñà; el 2003, Quintes
(1860-1869. Una nova visió d’Argentona, d’en Jordi Pinart, publicat el 2007!!!;
el 2008, Argentona al segle XV. Terra de
remences, d’Enric Subiñà”; el 2011 es va
declarar desert; el 2013, La Font Picant
d’Argentona. Del Balneari Prats al Ma-

Nevada 1962 autor Salvador Amatller.
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TXA

COP DE COMPROMÍS

PODEM ACOLLIR PERSONES QUE FUGEN
DE CASA SEVA

LA CUP HA PERMÈS APROVAR EL
PRESSUPOST DE JXS PER A SEGUIR
EMPENYENT LA RUPTURA

En aquest darrer ple hem aprovat per unanimitat una moció per als
refugiats. Fa temps que en sentim a parlar, en converses informals o
formals: que dur! Que trist! Quina vergonya!
L’altre dia, mirant TV, vàrem veure aquell esquetx del programa Polònia
on, després de riure divertidament, una paròdia ens tallava abruptament el riure fent crítica d’aquells que ens omplim la boca amb els refugiats i ens ofenem per la tremenda injustícia, però que, a l’hora de la
veritat, no fem res.

CAL POSAR LÍMITS A COMENTARIS QUE OFENEN
EL DRET I LA LLIBERTAT
Darrere dels anomenats refugiats, ja tristament gairebé banalitzats, hi
ha persones amb nom i cognoms, vides esberlades, històries d’amor i de
desamor, i realitats molt dures d’assumir.
Què podem fer? Què hi puc fer jo, dins la meva còmoda vida de ciutadana argentonina, amb més o menys diners, de pell blanca o negra, catòlica, musulmana o agnòstica, de camp o de ciutat...?
Podem acollir persones que fugen de casa seva perquè tenen gana, set
o fred i perquè cal tenir humanitat!
En aquest darrer ple una persona del públic va al•ludir a aquesta moció
i la va reprovar públicament argumentant que podria minvar les oportunitats i garanties dels argentonins. Òstia!
TxA ens vàrem mossegar la llengua, perquè no era feina nostra posar
ordre. I val a dir que menys mal que des del govern, que no des d’alcaldia,
es va contrarestar aquesta intervenció de manera contundent per tal
que això, i citem textualment: “no torni a passar en aquest plenari”
Cal frenar aquestes actituds. És cert que el dret de llibertat d’expressió
s’ha de respectar, però també cal respectar amb igual dret i llibertat les
persones que tenen gana, set o fred i que ningú no ha ensenyat a nedar.
En aquests moments, els realment tràgics, cal posar límits a comentaris que ofenen i sobrepassen el dret i llibertat de les persones, les de
qualsevol persona, la de l’argentoní, sirià o etc., que amb més o menys
diners, blanc o negre, catòlic, musulmà o agnòstic, de camp o de ciutat,
també podria tenir gana, set o fred.
www.totsperargentona.cat
@ txacomunicacio@gmail.com
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/totsperargentona

Llum verda de la CUP als pressupostos. El procés respira alleujat.
És l’hora (l’any) de la veritat. Ara sí, sense excuses, caminem cap al
referèndum imminent.
Aquest pressupost no és de la CUP, sinó més aviat al contrari. És un
pressupost que, amb algunes petites millores en aspectes socials,
no s’han atrevit a tocar aspectes claus com la fiscalitat. Podem celebrar, això sí, que entre la lluita sindical i la negociació de la CUP,
s’han aconseguit desfer algunes de les mesures que els últims anys
han deixat l’escola pública sota mínims.

NO ÉS UN PRESSUPOST D’ESQUERRES, PERÒ
ÉS EL PRESSUPOST DEL GOVERN QUE S’HA
COMPROMÈS A FER UNA TRANSICIÓ NACIONAL EN
AQUEST TROS DE PAÍS
A aquests comptes, la CUP no hi aporta tot el seu suport, només els
vots necessaris perquè s’aprovin: són l’eina que ens ha de portar al
referèndum. A la ruptura democràtica. A l’escenari esperançador de
construir un estat que ha de ser necessàriament millor.
Cal no oblidar allò que Carles Puigdemont ens recordava poc després de ser investit: el pacte d’investidura no obligava la CUP a aprovar cap pressupost, sinó a ser el soci preferent per a una legislatura
excepcional que té com a objectiu assegurar les bases d’un nou
estat. Malgrat aquest gir mediàtic, la CUP ha cregut que som en un
moment transcendental i cal assegurar que aquest 2017 es farà la
feina prevista. No és un pressupost d’esquerres, però és el pressupost del govern que s’ha compromès a fer una transició nacional en
aquest tros de país. Fem-ho.
Probablement la tensió amb l’estat es faci més incòmode. No per la
determinació democràtica del poble català, sinó per les reticències
antidemocràtiques d’un estat amb reminiscències del seu passat
imperialista. Tota l’artilleria mediàtica i jurídica ens caurà a sobre, i
cal ser-ne conscients.
Però ningú va dir que fos fàcil. Estem lluitant per ser un poble lliure i
guanyar valdrà la pena. Més enllà de pressupostos i parlaments, no
hem de perdre mai de vista els carrers. Allà és on s’ha d’empènyer i
allà és on guanyarem.

@TxArgentona
677571903

@CUPArgentona
@

argentona@cup.cat
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ERC

PSC

A L’AVANTGUARDA
DE L’EXIGÈNCIA ÈTICA

L’ÈTICA I L’ESTÈTICA

Males notícies per Argentona. Fa pocs dies ens despertàvem coneixent que quatre regidors -dos d’ells encara membres del Consistorianiran a judici per delicte societari i malversació. No tan sols queda
tacada la ja extingida societat municipal Argentona Projectes, sinó
que el nom de la vila passa a associar-se a la trista llista de càrrecs
electes investigats arreu del país.
El primer que cal afirmar és la presumpció d’innocència de totes
les persones implicades en aquests fets, produïts en el mandat de
l’alcalde Masó (2007-2011). No abonem linxaments personals i res
faria més favor a la confiança de la ciutadania i a la imatge pública
d’Argentona que quedar lliures de tota sospita.

ESQUERRA ESTÀ DOTADA DE LA REGULACIÓ MÉS
EXIGENT EN MATÈRIA D’EXEMPLARITAT PÚBLICA
Tanmateix, dos dels acusats són actualment regidors en actiu i pertanyen a una formació política que s’ha caracteritzat per renegar dels
partits d’àmbit nacional, als que titllen d’opacs i d’obeir consignes vingudes de fora. Tots per Argentona (TxA), doncs, ha fet bandera d’una nova
forma de fer política que prometia integritat i servei exclusiu al poble.
Ara sabem que entre les promeses i els fets, existeix un espai líquid
que dóna la mesura de l’autoexigència ètica dels partits. I és aquí on
es fa oportú fer un exercici de política ficció per a preguntar-nos:
Què hauria fet ERC Argentona en aquest cas?
Esquerra està dotada de la regulació més exigent en matèria
d’exemplaritat pública. El nostre Codi de Conducta identifica els
comportaments inacceptables i les pràctiques corruptes tant de
càrrecs com de militants que poden ser objecte de sanció. La figura
del Responsable de compliment, de recent creació i independent
dels òrgans de govern del partit, vetlla per l’estricta observança dels
codis ètic i de conducta.
En aplicació d’aquest marc regulador, si un dels nostres regidors s’assegués al banc dels acusats en circumstàncies similars, obriríem una
investigació interna sobre els fets, se’l suspendria de militància amb
tota probabilitat i se’l comminaria a abandonar les seves responsabilitats públiques. Sense pestanyejar alhora que sense “postureig”. Per
respecte al compromís d’ERC amb el joc net i per higiene democràtica.

En aquestes darreres setmanes hem sigut coneixedors de l’obertura
del judici oral contra quatre regidors de l’Ajuntament d’Argentona,
dos d’ells actius a data d’avui, en Pep Masó i en Xavier Collet. Amb
acusacions prou greus com perquè la notícia no sigui avaluada
amb la gravetat que es mereix. No em va estem parlant d’acusacions com les de delicte societari i malbarataments de béns públics.
Tot respectant la presumpció d’innocència, sí que volem ressaltar
que totes les parts, tant l’acusació com la fiscalia, conclouen que
hi ha indicis de delicte, tot i que ho fan en graus diferents, i això
significa que, sigui quina sigui la sentència, s’ha embrutat el bon
nom de l’Ajuntament d’Argentona amb pràctiques polítiques deshonestes i opaques molt allunyades del compromís ètic que els
regidors i regidores adquirim amb la ciutadania al ser escollits com
els seus representants.

S’HA EMBRUTAT EL BON NOM DE L’AJUNTAMENT
D’ARGENTONA AMB PRÀCTIQUES POLÍTIQUES
DESHONESTES I OPAQUES
No deixa de ser curiós que els dos regidors acusats, que en l’actualitat formen part del ple municipal, constantment estan donant
lliçons d’ètica política i de transparència, quan la realitat s’entossudeix a demostrar que el que diuen és just el contrari del què fan.
Els casos de mala pràctica en l’exercici de les responsabilitats polítiques, malauradament massa sovintejades, ha fet que la majoria
dels partits polítics ens blindem contra les persones que actuen
de mala fe, i hem establert mecanismes de separació tant dels
partits als quals representem com de les administracions a les
quals actuem. En el nostre cas, si ens trobéssim en la mateixa situació que els regidors encausats, el nostre Codi Ètic ens hagués
obligat a presentar la nostra dimissió en el moment que s’hagués
obert el judici oral, moment en què es troben aquests regidors.
Però ja se sap, no totes les organitzacions polítiques tenen el mateix compromís ètic ni estètic.
667182993
argentona.socialistes.cat
@PSC_Argentona

Dit això, només correspon al lector jutjar el grau d’exigència ètica de
cadascú.
/esquerra.argentona
@ERCargentona
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ICV

HEM D’ACABAR AMB ELS ROBATORIS

VERGONYA, ESPANYA

Des de 2013, hem avisat de la gran quantitat de robatoris que sofrim
a Argentona. No solament la quantitat de robatoris, sinó la quantitat
d’intents de robatori. Presentem en 2013 una moció per instal•lar càmeres de seguretat que recentment van suprimir els altres partits. Fa
uns dies, vam veure com la Generalitat avisava de l’ona de robatoris que
hi ha en cases del Maresme. Portem anys avisant i esperem que no sigui
tard perquè els altres partits obrin els ulls i vegin la realitat. Una realitat
que el PP va advertir però van ignorar.

Hi ha gran varietat de temes pels quals Espanya hauria de sentir vergonya. Aquí ens referim a la seva política d’acollida de refugiats. El Ple
de febrer ha aprovat una moció de suport a la campanya Casa Nostra,
Casa Vostra d’ajuda als desplaçats. Es tracta d’una campanya conjunta
de tot Catalunya que organitza un gran concert musical al Sant Jordi
el dia 11 de febrer i una manifestació el dia 18 a Barcelona, entre altres
moltes activitats que es fan pertot el país.

Tornarem a presentar la moció per instal•lar càmeres de seguretat, esperem comptar amb la resta de partits. Es tracta d’un tema que pretén
solucionar un problema de tots.
Durante los últimos días hemos visto una noticia que nos ha dolido y
decepcionado. Hemos visto a miembros de otros partidos, exalcaldes y
exconcejales (Tots per Argentona y CiU) acusados de malversar. La magistrada del Juzgado de Instrucción número 4 de Mataró ha acordado la
apertura del juicio oral contra Masó, Collet, Mendoza y Armengol para la
gestión de Argentona Projectes durante el mandato 2007-2011.
Si se tratara de un miembro del Partido Popular, ya habrían pedido nuestra dimisión y estarían pidiendo explicaciones. Nosotros no somos
como ellos, no pedimos que dimitan, debe salir de ellos. Si este caso
hubiera sucedido en nuestro partido, nuestro concejal ya habría dimitido. Eso si, no estamos a favor de que el Ayuntamiento tenga que
pagar abogados y costas de este proceso judicial. No se puede extraer
el dinero de los ciudadanos para pagar algo que el conjunto de los argentonins no tiene la culpa.
Lo primero, Argentona.

@PPArgentona
Popular Argentona

Recordem que a Argentona ens vam començar a mobilitzar pel maig
de 2016, quan els mitjans de comunicació començaven a parlar dels
camps de refugiats de Grècia. Amb el nom de “Vergonya, Europa” vàrem
fer concentracions i petites xerrades tots els dimarts a la plaça Nova.
La gran pancarta que l’ajuntament va penjar a la façana de la Sala ens
recorda que la campanya continua. El 31 de gener vam poder comptar
amb Anna Figueras, advocada i especialista en immigració i refugiats,
que ens va aclarir molts dubtes sobre l’acolliment. El desembre havia
vingut Ghassan Saliba, periodista libanès que ens va explicar el per què
del conflicte sirià i de tota la nació àrab.

EL GOVERN DE L’ESTAT NOMÉS HA ATÈS 400
DE LES 17.000 PLACES DE REFUGIAT QUE LI VA
ASSIGNAR LA UE
No cal dir que el que volem és acollir refugiats. Malauradament, el govern de l’estat no hi té cap interès i desatén les peticions d’entitats i
institucions que clamen per acollir-los.
El ritme d’acolliment de l’estat espanyol és vergonyós. Només ha atès
400 de les 17.000 places de refugiat que li va assignar la UE fa un any.
Davant d’això, només podem dir: “Vergonya, Espanya”, volem acollir!
Recolzem la campanya Casa nostra, casa vostra perquè creiem que,
amb la col•laboració d’ajuntaments i ongs, podem superar la negativa
encoberta de l’estat i fer el que se suposa que hauria de fer un país
civilitzat: ser responsable i acollir.
ICV Argentona
@ argentona@iniciativa.cat
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ACORDS DE PLE

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

PLE ORDINARI 9 DE GENER
Resultat
Modificació hora de celebració del Ple Corporatiu

Si

No

Abstenció

Retirat

Manifest Dia Internacional contra la violència envers les dones

Aprovat per
unanimitat

Nomenament de membres en el primer Consell d’Infància d’Argentona

Aprovat per
unanimitat

17

Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament
d’Argentona per l’ús i gestió de les borses de personal d’àmbit comarcal per ocupar
llocs de caràcter conjuntural, no estructural

Aprovat per
unanimitat

17

Places que s’han de cobrir per necessitats urgents i inajornables

Aprovat per
unanimitat

17

Aprovació de la pròrroga 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) i l’addenda econòmica per l’any 2017

Aprovat per
unanimitat

17

Proposta urgent per resoldre l’al·legació del comitè de treballadors al Pressupost
Municipal

Aprovat

11
(govern i
PP)

6
(TxA)

Resultat

Si

No

Nomenament, a títol pòstum, de l’Esteve canal i Gual com a fill predilecte d’Argentona

Aprovat per
unanimitat

17

Modificació nomenament de representants de la Corporació en el Consorci Serralada
Litoral

Aprovat per
unanimitat

17

PLE ORDINARI 6 DE FEBRER

Conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior i l’Ajuntament d’Argentona per
a la cessió de terminals de la xarxa RESCAT per les comunicacions de l’APVC
Adhesió al conveni entre l’Agència Estatal Tributària i la Federació Espanyola de
Municipis i Províncies anomenat “Conveni de col·laboració AEAT-FEMT en matèria
d’intercanvi d’informació tributària i col·laboració en la gestió recaptatòria amb les
entitats locals
Revisió de preus del contracte de manteniment i conservació zones verdes
Modificació de les bases d’execució del pressupost municipal exercici 2017

Aprovat per
unanimitat

17

Aprovat per
unanimitat

17

Aprovat per
unanimitat

17

Aprovat

11 (govern
i PP)

Aprovació de l’Ordenança Municipal de Circulació, Trànsit i Seguretat Viària
Aprovació del conveni d’encàrrec de la Gestió de Prestació de serveis mínims de
Salut Pública de competència municipal entre el Departament de Salut i l’Ajuntament
d’Argentona i l’Annex específic del període 2017-2020
Moció conjunta dels grups municipals CUP, ERC, PSC, ICV i Tots per Argentona, relativa
al món local català amb la campanya “casa nostra és casa vostra”
Moció conjunta dels grups municipals CUP, ERC i PSC de suport al pacte Nacional per a
una Societat Digital a Catalunya

Abstenció

6
(TxA)

Retirat
Aprovat per
unanimitat

17

Aprovat per
unanimitat

17

Aprovat per
unanimitat

17
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INFORMACIÓ D’INTERÈS

Qui és

Qui?

EUDALD CALVO

GUILLEM SALETA

Alcaldia, Recursos Econòmics
i Governació

Participació i Transparència,
Innovació Tec.
4a Tinença d’alcaldia

AINA GÓMEZ

ARNAU AYMERICH

PERE MÓRA

CARLES MARTÍNEZ

Urbanisme, Habitatge, Medi
Ambient i Sanitat

Comunicació,
Joventut i Festes

Mobilitat i Projectes
Estratègics
1a Tinença d’alcaldia

Promoció Econòmica
5a. Tinença d’alcaldia

MONTSE CERVANTES
Esports i Actes Culturals

SALVADOR CASAS

SUSANA LÓPEZ RICO

ÀNGEL PUIG

PEP MASÓ

XEVI COLLET

Espai Públic i Obres
2a Tinença d’alcaldia

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

Educació, Cultura i
Patrimoni
3a Tinença d’alcaldia

Regidor a l’oposició

Regidor a l’oposició

MONTSE MATAS

MONTSE CAPDEVILA

EUSEBI TRABY

ASSUMPTA BOBA

FRAN FRAGOSO

Regidora a l’oposició

Regidora a l’oposició

Regidor a l’oposició

Regidora a l’oposició

Regidor a l’oposició

30

INFORMACIÓ D’INTERÈS
Dilluns a Divendres
Tarda
Matí

FARMÀCIES

Obertura
al públic

Dissabte
Tarda

Matí
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
Farmàcia Buxeda
Ctra. De Vilassar, 12 - Tel 93 756 16 85

9.00 h a 13.30 h

Farmàcia Guillén
Farmàcia Sindreu
Farmàcia Buxeda

Vespre

Migdia

13.30 h a 17 h
(si està de guàrdia)

20 h a 21.30 h
(si està de guàrdia)

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

17 h a 20.00 h

9.00 h a 14 h
9.30 h a 13.30 h

Dilluns a Divendres

Migdia
Guàrdies
(amb recepta)

9.30 h a 20.30 h

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
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

17 h a 20.30h

(si està de guàrdia)

17 h a 20.30h

(si està de guàrdia)

17 h a 20.00h

(si està de guàrdia)

Diumenge
Tarda
Tancat
10 h a 13.30 h

(si està de guàrdia)

10 h a 14.00 h

(si està de guàrdia)

11 h a 13.30 h

(si està de guàrdia)

Dissabte
Vespre
13.30 h a 17 h
(si està de guàrdia)

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
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

Tancat
Tancat
Tancat
Tancat

Diumenge

Matí, tarda i vespre
20 h a 21.30 h
(si està de guàrdia)

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 Maresme
(24 h) 904 100 318
Fecsa-Endesa 900 770 077
Oficina de Correus
93 756 12 17
Aigües d’Argentona
93 797 06 03

13.30 h a 21.30 h
(si està de guàrdia)

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
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GRISELDA ARTIGAS, CORREDORA DE BMX

‘EL MEU SOMNI ÉS PARTICIPAR
EN UNS JOCS OLÍMPICS’
Només té 16 anys i ja s’ha proclamat campiona d’Espanya
i d’Europa de BMX, una modalitat esportiva gairebé
monopolitzada pels homes. De fet, va entrar en aquest
món de la mà del seu pare. Cada setmana ha de fer molts
quilòmetres per entrenar-se, una activitat que compagina amb
les classes de 4rt d’ESO a l’Institut d’Argentona. El seu somni és
competir algun dia als Jocs Olímpics i no deu ser una utopia
perquè el seleccionador nacional ja ha manifestat que creu
en les seves possibilitats.
En què consisteix el BMX?
Són curses de bicis en circuits de
sorra amb salts i revolts i que solen
tenir quatre rectes. La sortida la fan
8 corredors alhora.
Quant fa que el practiques?
9 anys, des que en tenia 7.
I com vas entrar en aquest
món?
M’agradava molt anar amb bici i el
meu pare, que havia fet BMX de jove,
em va preguntar si ho volia provar. Va
ser començar i enganxar-m’hi.
Has guanyat diversos campionats. Quins han estat els més
importants per tu?
Fa gairebé dos anys vaig
guanyar la Copa d’Europa. Per aconseguir-ho
vaig haver de sumar
punts en deu
carreres en
diferents
països.

I darrerament?
A l’octubre vaig guanyar el campionat d’Espanya i al juliol vaig quedar
sisena a Europa.
És un esport on principalment hi ha homes. Com és
l’ambient?
Sí que hi ha homes però ha anat
canviant, cada vegada augmentem més les noies. Quan vaig
començar érem 3 o 4 i ara som
moltes més.
El seleccionador nacional
Manu Mateo ha dit que podries tenir opcions d’anar als
Jocs Olímpics. T’ho planteges?
M’agradaria molt, però encara em
queda feina. He de ser de les 16 millors noies del món. A més, no puc
anar-hi fins que no tingui 19 anys,
per tant Tòquio em queda molt just
per poder aconseguir la puntuació
necessària.
Aquest és el teu repte? Anar a
uns JJOO?
No en tinc cap altre! És la meva il·lusió. Ja des de ben petita el meu avi
em deia ‘A les olimpíades, eh?’, i jo li
contestava: ‘Sí, sí, a les olimpíades!’
Has tingut dificultats per arribar fins aquí?
No, els de casa sempre m’han fet
costat, m’han acompanyat a tot arreu, a les curses, als entrenaments...

On entrenes?
Estic al Club BMX Terrassa però els
dilluns i dimecres entreno a Sant
Andreu de la Barca i els divendres
a Lleida. Dimarts i dijous entreno al
gimnàs, a Argentona.
No pares!
I els caps de setmana, si hi ha carrera, hi vaig, i si no n’hi ha, surto amb
mountain bike o amb bici de carretera.
T’ho pots combinar bé amb
l’institut?
Sí, tot i que hi ha dies que és una mica
difícil. Alguns professors ho entenen
més que altres.
T’agradaria dedicar-te al món
de la bici?
M’agradaria fer un cicle per ser entrenadora. Però és molt difícil ser entrenador d’aquest esport aquí, m’hauria
d’agafar un equip de fora, de França,
Holanda... Hi ha un centre d’alt rendiment a Suïssa però és molt car.
És car practicar aquest esport?
És car si has d’anar a fora i no tens
ningú que t’ajudi. Encara sort que
em donen la bici i tinc sponsors
però els viatges me’ls he de pagar
jo excepte alguns que me’ls paga la
Federació Catalana. La Federació
Espanyola diu que sóc massa petita, n’he de tenir 17.
També penges vídeos a la xarxa
Sí, cada dos mesos fem un campus
d’entrenament a Lleida amb uns deu
companys. Jo ho gravo tot i després
ho vaig penjant.
T’agraden les xarxes socials?
M’agrada fer vídeos i editar-los. I ho
faig amb el mòbil perquè l’ordinador
no m’agrada gaire.
Què fas durant el temps lliure?
Vaig amb bici.

