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EDITORIAL
ÉS MOMENT DE FER BALANÇ: MIRANT AL 2019

Aquest Cap de Creus és el darrer d’aquest any. És per tant moment de fer balanç de tot el 
que ha succeït i esdevingut a la vila al llarg d’aquests 365 dies i que des d’aquest butlletí mu-
nicipal us hem anat apropant a les vostres llars, edició rere edició. La política, la participació 
ciutadana, la cultura, la igualtat, l’educació, la mobilitat, les entitats, les associacions, la mú-
sica, els esports, i sobretot els argentonins i argentonines, han estat els grans protagonistes 
d’aquestes pàgines que amb les seves històries i notícies han anat omplint les seves línies. 
Són moltes les temàtiques i les informacions que s’han abordat i que ens han de portar al seu 
anàlisi i a la seva reflexió, i és que el proper any l’hem d’encarar amb una visió clara de què 
es el que volem per la nostra vila, perquè seran els vilatans els que triaran el seu destí a les 
properes eleccions municipals.

Aquest tancament anual informatiu recull l’aprovació dels pressupostos per a l’exercici 
2019, unes previsions que contenen el que ha de ser la nostra vila l’any vinent. Uns pres-
supostos que no només executarà l’actual govern, sinó que també ho podria fer un altre. 
Es tracta d’uns  comptes continuistes que el que busquen és consolidar el que s’ha fet 
durat tot aquest mandat. D’entre les inversiones més importants destaca la casa Puig i 
Cadafalch, la reforma del carrer Joseo Soler, els projectes guanyadors dels pressupostos 
participatius, la rehabilitació del mercat de la Plaça de Vendre, entre molts altres, i dels 
que hem fet un ampli reportatge.

No obstant, en aquest Cap de Creus número 151, no només parlarem de política, també 
parlarem de cultura, i és que Argentona ja té dos carrers anomenats Passeig de la Repú-
blica i carrer de l’U d’Octubre. Per la seva banda, la biblioteca municipal també estrena 
nom i ara es dirà biblioteca municipal Joan Fontcuberta i Gel, en homenatge al reconegut 
literat argentoní. De tots ells hem fet un ampli reportatge. Per altra banda, la mobilitat 
també és notícia en aquest butlletí perquè al ple de novembre s’aprovava per unanimitat 
el Pla Director de la Bicicleta que ordena la mobilitat sostenible per convertir Argentona en 
un municipi amic de les bicicletes.

Així mateix hi ha una presència molt important de tots els actes i activitats que es van 
dur a terme per treballar contra la violència envers les dones, que es commemora el 25 
de novembre, i on es fa un recull de les imatges més destacades. També, en la galeria 
d’imatges, hem fet una selecció dels millors moments de la Burriac Xtrem, que any rere 
any demostra que és una de les cites més importants de la vila i del panorama de les 
curses de muntanya. Pel que fa els esports, fem un balanç de com han anat els inicis de 
temporada de les modalitats esportives mes destacades. I, per acabar, a la contraportada 
descobrirem en Jordi Torres de Cal Magret, catedràtic d’Informàtica a la UPC i persona molt 
implicada en la vida social i associativa de la vila.
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CARTA DE  L’ALCALDE

FINALITZANT EL MANDAT 2015-2019, HORA DE 
FER BALANÇ

En el moment que escric aquestes línies queden 
poc més de 5 mesos per les eleccions municipals. 
Unes eleccions que aniran acompanyades també 
de les eleccions europees… i potser algunes més, 
qui sap. Toca, per tant, afrontar un final de mandat 
que hem viscut amb molta intensitat, passió i, com 
no podia ser d’una altra manera, amb encerts i er-
rors. Si hi ha més encerts o errors a la balança, cor-
respondrà a la gent d’Argentona decidir-ho durant 
aquestes properes eleccions.

El govern que he liderat, un govern d’esquerres, ha 
empres el camí d’obrir nous fronts, posar sobre la 
taula qüestions que ni tant sols eren a l’agenda po-
lítica. Algunes de les qüestions com la participació 
amb la celebració dels pressupostos participatius, 
el Consell de la Infància o la Comissió Ètica; però 
també en matèria de transparència, assolint Argen-
tona el segell de qualitat amb una de les millors 
puntuacions del país. I queda camí per millorar.

La línia d’esquerres s’ha notat també amb força en 
l’àmbit de medi ambient, on s’ha aconseguit portar 
el sistema de recollida porta a porta a tot el muni-
cipi, és a dir, al barri del Cros i les urbanitzacions de 
Les Ginesteres, Can Raimí, Can Cabot i Can Ribosa. 

No només això, s’han suprimit les mal anomenades 
“àrees d’emergència”, font de problemes per a un 
bon reciclatge. Després de tot, el reciclatge d’Ar-
gentona és un dels millors del país. I queda camí 
per millorar.

Una política d’esquerres també ha estat la de po-
sar ordre entre els equipaments existents. Lluny del 
populisme que pretén anar creant nous equipa-
ments i, per tant, nova despesa, el que calia era po-
sar al dia els que ja tenim. Així, s’han fet moltíssimes 
accions a tots els equipaments per poder tenir els 
espais a punt, un dels més espectaculars ha estat 
el cas del pavelló antic, que ha quedat com nou. 
Cosa semblant ha passat amb l’enllumenat públic, 
que ha passat d’una situació molt antiquada a una 
de moderna i ecològica. I queda camí per millorar.

Voldria parlar de moltes més qüestions en les que 
s’ha fet molt bona feina, però fins i tot així, crec que 
el més important és tot el que queda, el que s’està 
fent, i tot el que queda per fer. S’ha iniciat un camí 
de progrés, un camí per l’esquerra, un camí amb 
Argentona en el centre i amb consciència nacional 
de país. Crec que aquest és el camí que Argentona 
necessita seguir transitant.
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CARTES LECTORS

L’escola Les Fonts d’Argentona va comen-

çar a funcionar el curs 2002-2003 i actual-

ment compta amb prop de 400 alumnes. 

Des que es van iniciar els cicles de Primària 

es va fer palès que l’espai de pati disponi-

ble era limitat, massa petit per tal que els 

alumnes en fessin un ús satisfactori i po-

guessin gaudir al màxim de les estones de 

lleure durant l’horari lectiu, tant importants 

també en el seu procés educatiu.

Les diferents direccions de l’escola i els 

representants de les famílies hem estat 

durant els darrers deu anys (o més) per-

seguint i reivindicant resoldre aquest pro-

blema. Es demana poder utilitzar durant 

l’horari lectiu la plaça pública annexa a 

l’escola: la plaça dels Enamorats. Els bene-

ficis d’adequar aquest espai públic (de ti-

tularitat municipal), revertirien també en la 

millora de l’equipament per a tot el poble, 

convertint-la en una plaça amb espai de 

joc infantil.

Durant un temps aquesta reivindicació va 

rebotar, com en un frontó, amb les dificul-

tats de relació entre administracions: posi-

ció del departament d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya, assegurances... 

Després, aclarits els temes legals, la pilo-

ta va quedar únicament al pati (valgui la 

redundància) de l’Ajuntament: adequar la 

Plaça dels Enamorats és la seva responsa-

bilitat. Així consta en les actes del consell 

escolar de centre del 2014. Aleshores les 

excuses van ser unes altres: presumpta 

oposició dels veïns (de veritat?), necessitat 

de remodelació i pressupost no previst...

Finalment, al consell escolar de centre del 

25 d’octubre de 2017, el regidor d’Educa-

ció Àngel Puig va afirmar que a 31 de de-

sembre de 2018 es podria tenir a punt la 

plaça dels Enamorats per a l’ús dels nens i 

nenes de Les Fonts en horari lectiu. Doncs 

bé, la data ja arriba. I vosaltres ho heu vist? 

Nosaltres tampoc. 

És cert que ara tenim entre les mans un 

projecte de remodelació de la plaça (aca-

bat de presentar a la direcció del centre), 

però també sabem que a 2019 TAMPOC 

es farà l’adequació de l’espai. I ja ens estan 

avisant que la cosa anirà per llarg. 

Srs. alcalde (i volguts alcaldables), quan 

penseu prioritzar d’una vegada per totes 

aquesta millora pel poble? Quants cursos 

més hauran de passar els nostres fills i fi-

lles sense un espai òptim de pati escolar? 

Per cert, tot just el 4 de desembre el re-

gidor d’Educació deia a Ràdio Argentona 

que fa només dos anys que s’està amb 

el tema de la plaça dels Enamorats. Si us 

plau, faci una mica de memòria (històrica 

també) i reconegui que la resposta munici-

pal fa molts més anys que s’espera.

AMPA Les Fonts i representants de les 
famílies al consell escolar.

CARTES 
LECTORS

DELS

TROBADES DE RECORDS

El passat dia 3 de novembre vam fer una trobada dels que vam néixer l’any 

1948. És una trobada que repetim cada cinc anys i ens fa molt de goig retro-

bar-nos. És una manera, no només de passar-ho bé, sinó que també podem 

apreciar els canvis que els pas dels temps ens va deixant. Tot i així tots està-

vem d’acord  que estàvem tots molt bé, encara que aquests canvis de número 

d’edat que irremeiablement s’imposin entre nosaltres.

Per a que el dia de la festa tot surti rodó, vam fer algunes reunions per prepa-

rar-la amb temps i també vam portar fotografies de la nostra infància i joventut. 

Vam gaudir molt mirant-les, i vam deixar per la propera trobada fer algun mun-

tatge que creiem que pagarà molt la pena. 

No cal dir que, evidentment, vam tenir un gran record per als qui ens han deixat 

perquè sempre es troben a faltar.

El grup dels 70

FEM ÚTIL LA PLAÇA DELS ENAMORATS
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XARXES

capdecreus_argentona

albertgln

elcedroac

jkorrales

lovelychihuahualia

arnausaleta

esterlaroca

jordipuyi

maria_jose_albertus_ruiz_

carmenchu30

ferranbalta

ladymadonna

som_robaestesa

cristinavillaperal

guigo_and_rodrigo

laia_boletaire

ritaballbona

TAMBÉ TENS CONTINGUTS EN XARXA A YOUTUBE!
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Carmeta @Hervasocarme 11 de nov.
Argentona, avui com cada diumenge hem cantat i tocat  
#Llibertatmusica Recordeu el proper diumenge 18, en suport a la 
Carme Forcadell, anem a Mas d'Enric.

Lluís Marco @lluis_marco 12 de nov. 
Avui, l'Associació del comerç d'Argentona ha visitat l'#ASICLAGARRI-
GA amb l'objectiu d'aprendre de la nostra entitat. Felicitats ASIC #la-
garriga, seguiu endavant, l'@ajlagarriga és amb vosaltres

La Calòrica @la_calorica 16 de nov. 
Hey Maresme! Avui a les 20.30 #Fairfly a 'La Sala' d'Argentona! Encara 
queden algunes entrades! 

Biel LG @_bielopez_ 18 de nov. 
Si el meu pare i jo fóssim alcaldables a #Canet, hi hauria un duel de cal-
vos per l’alcaldia, igual que a Argentona. #elopezdomenech #eudaldcc

INS ARGENTONA @insargentona 21 de nov.
Avui els nostres alumnes de 3r d'ESO B realitzen una recollida solidària 
per l'ONG Espigoladors a Can Bellatriu, i després ... gimcana fotogràfica. 
Un dia ple d'emocions! #3rESOB1819

Joan pujol @jpujolco 22 de nov. 
#ajargentona i #rezerocat, dins la setmana de la Prevenció de residus 
#ewwrcat han organitzat un taller de malbaratament alimentari i cuina 
d'aprofitament a l'escola Argentona. Hem cuinat plats boníssims sense 
llençar res! 

Prevenció Residus @rezerocat 16 hFa 16 hores
Acompanyant a la Delegació d'Algèria a conèixer el municipi d'Argentona 
que ha implantat mesures per avançar cap al #residuzero Sistema de 
pagament per generació per bossa. Recollida selectiva = 87% gràcies al 
sistema #PortaaPorta i al Pagament per Generació. Amb #CPRACBCN

Biblioteca Argentona @biblioArgentona 17 hFa 17 hores
L’AUCA D’EN DOMINGO EL GRAN Fill d’un porc de cap gegant / va néi-
xer en Domingo el Gran Creix a un poble tropical / i pot semblar un ani-
mal, Però de la festa és el rei / i també té la seva llei... #quèfemalesbiblios 
#garrinada #folletsalabiblio #CalendaridAdvent #nadalalabiblio

Tanca

Tanca

Tanca

Tanca

Tanca

Tanca

Tanca

Tanca

Tanca

@ajargentona
@radioargentona
#Argentona

Tweets

Ita salud mental @Itasaludmental 1 de des. 
Encara ets a temps de participar en el Gran Recapte d'Aliments. Els 
nois i noies d'Ita Argentona TC ja s'hi han sumat. Porta Llet, oli, llegums, 
conserves de peix i conserves de verdures! #GranRecapte

7



REPORTATGE

Un pressupost de 16.283.329 euros 
per a l’any 2019 

L’Ajuntament d’Argentona 
aprova al ple de novembre 

el pressupost municipal per 
a l’exercici 2019 que suposa 

un increment d´un 7,5% en 
relació al del 2018 i que 

és el darrer que executa 
aquest govern

El 26 de novembre i en un ple extraordinari i 

urgent s’aprovava el pressupost municipal de 

l’any vinent amb el vot favorable del govern i 

del regidor no adscrit i l’abstenció dels grups 

de l’oposició TxA, PSC i PP. Es tracta dels darrers 

pressupostos que aprova l’actual govern encap-

çalat per la CUP i els més alts de la història sent 

de 16.283.329 euros, un 7,5% superior al de l’any 

passat. L’alcalde d’Argentona, Eudald Calvo, va 

afirmar que es tractava d’uns pressupostos con-

tinuistes i que seguien en la línia dels anteriors. 

Tot i que les ordenances fiscals i les taxes no 

experimenten variacions destacades per l’any 

vinent, les previsions favorables motivades per 

l’augment de l’activitat econòmica i l’impuls en 

alguns sectors com el de la construcció han tin-

gut un impacte en la confecció del pressupost 

amb un augment en diversos capítols de l’apar-

tat d’ingressos que han permès situar el pressu-

post municipal per sobre dels 16 milions d’euros 

l’any vinent. Per la seva banda, el pressupost del 

Museu del Càntir, organisme autònom munici-

pal, serà de 329.092 euros.

Les inversions d’aquest pressupost s’han foca-

litzat en posar els diners que faltaven per tirar 

endavant moltes inversions que durant l’actual 

mandat s’han estat discutint en el plenari i que 

el que fan és completar-les econòmicament 

per finalitzar-les. L’alcalde va destacar una de 

les més importants com és la rehabilitació 

de la casa Puig i Cadafalch, que amb aques-

ta inversió arribarà a la seva finalització i que 

compta amb una subvenció de 200.000 euros 

de la Diputació. També destaquen els 175.000 

LES PREVISIONS FAVORABLES 
MOTIVADES PER L’AUGMENT DE 
L’ACTIVITAT ECONÒMICA I L’IMPULS 
EN ALGUNS SECTORS COM EL DE LA 
CONSTRUCCIÓ HAN FET INCREMENTAR 
ELS INGRESSOS

A continuació repassem alguns dels aspectes  

més destacats del pressupost municipal per en-

guany, dividit en ingressos, despeses i inversions.

euros que s’invertiran en el projecte de millora 

d’eficiència energètica de l’escola Bernat de 

Riudemeia i dels quals 50.000 euros també 

provenen d’una subvenció de la Diputació de 

Barcelona. Una altra de les inversions que es va 

destacar com a “important” és l’obra del carrer 

Josep Soler, que es dobla la xifra inicial. Es trac-

ta d’un projecte que per la seva envergadura 

es canvien tots els serveis i el més destacable 

i costós és el del clavegueram on es destinen 

més de 700.000 euros. 

L’alcalde i regidor de Recursos Econòmics 

també va subratllar com a projectes nous els que 

provenen dels pressupostos participatius votats 

al setembre, com l’enderroc i rehabilitació del 

local social de les Ginesteres, el condicionament 

dels seus camins comunitaris, l’arranjament de 

voreres dins del marc del pla d’accessibilitat, i el 

local del cau on s’hi aporten uns 52.000 euros 

més. A més de 101.000 euros per la rehabilitació 

de la plaça de Vendre que va titllar de “complexa 

i complicada”.

INVERSIONS:
  Local Calabrot d’Argent a una parcel•la de Can Barrau  52.000 € 

  Camins comunitaris Les Ginesteres  80.000 €

   Reforma mercat plaça de Vendre   100.000 €

  Local social i entorn Les Ginesteres  150.000 €

   Arranjament de voreres  165.000 €

   Millora eficiència energètica escola Bernat de Riudemeia  175.000 €

  Projecte urbanització i direcció obres Can Raimí 200.000 € 

    Carrer Josep Soler  368.000 € 

  Darrera fase rehabilitació casa Puig i Cadafalch  738.000 €

INVERSIONS

0 200000 400000 600000 800000
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REPORTATGE

COMPARATIIVA AMB ELS 
DARRERS ANYS:

Aquest pressupost representa 

el més alt que s’ha aprovat de 

la història i que, com es pot ob-

servar al gràfic, s’ha incrementat 

un 7,5% en relació al del 2018. El 

pressupost d’aquest any cor-

rent va augmentar un 1,5% més 

respecte el del 2017 i aquest va 

ser un 7,7% superior al del 2016. 

El del 2016, que era el primer 

que aprovava l’actual govern, 

es va incrementar en un 5% res-

pecte el del 2015.

INGRESSOS
L’estructura dels ingressos es manté bastant estable però l’alcalde 

va apuntar que “lamentem la baixa de la participació en els tributs 

de l’Estat, que passa de 2.360.000 euros a 2.300.000 euros”. Una esti-

mació que, va dir, havien fet a la baixa i que esperaven que “nos se’ns 

reclamin diners que és el que ha passat als anys anteriors”. 

DESPESES
D’entre les despeses més noves destaca el Festival Sense Portes que a partir 

de l’any vinent assumeix l’Ajuntament i que es celebrarà la propera primavera. 

Una altra despesa que creix i de la qual va dir l’alcalde que “estem contents de 

que es pugui realizar” és l’acció de les bandes musicals a les escoles. D’altres 

qüestions que han pujat és el contracte de la neteja d’edificis i equipaments 

municipals i la despesa de la zona vermella, ambdòs pendents de licitar. Pel 

que fa el personal es manté la xifra estable.

 IMPOSTOS DIRECTES  8.030.500,00 €
 IMPOSTOS INDIRECTES  410.000,00 €
 TAXES I ALTRES INGRESSOS  2.177.607,45 €
 TRANSFERÈNCIES CORRENTS  3.165.426,59 €
 INGRESSOS PATRIMONIALS  15.969,14 €
 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL  250.000,00 €
 PASSIUS FINANCERS  2.233.826,16 €
 ALIENACIÓ INVERSIONS REALS  0,00€
 ACTIUS FINANCERS  0.00 €

 PERSONAL  5.716.312,49 €
 BÉNS CORRENTS I SERVEIS  6.564.016,18 €
 DESPESES FINANCERES  38.500,00 €
 TRANSFERÈNCIES CORRENTS  718.174,51 €
 FONS CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS  150.000,00 €
 INVERSIONS REALS  2.483.826,16 €
 PASSIUS FINANCERS  612.500,00 €
 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL  0,00 €
 ACTIUS FINANCERS  0,00 €

TOTAL  16.283.329,34 €
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REPORTATGE

El dilluns 26 de novembre el ple mu-

nicipal aprovava en sessió extraor-

dinària el pressupost municipal de 

l’Ajuntament d’Argentona per a l’any 2019 de 

16.283.329 euros, una proposta del govern 

que va tenir el suport del regidor no ads-

crit, mentre les formacions de l’oposició de 

Tots x Argentona (TxA), Partit Socialista de 

Catalunya (PSC) i Partit Popular (PP) s’hi van 

abstenir amb l’aportació de les seves res-

pectives crítiques i arguments. Es tracta del 

darrer pressupost que aprova aquesta man-

dat tenint en compte que l’any vinent tindran 

lloc les eleccions municipals i es desconeix 

qui gestionarà part d’aquestes previsions. 

El debat del pressupost va ser llarg i intens, i 

va començar amb una explicació de l’alcalde, 

Eudald Calvo, on va descriure el pressupost 

com  “bastant continuista, que segueixi la línia 

dels anteriors”, destacant com a pilars més 

importants l’àmbit de la Cultura i l’Educació, 

així com el servei a les persones i els serveis 

socials. Per altra banda, l’alcalde també va 

voler subratllar que “hi ha inversions noves 

però el que sobretot fa aquest pressupost és 

completar amb diners moltes qüestions que 

quedaven pendents”. Així mateix va destacar 

que el 90% es finança amb crèdit i l’altre 10% 

es finança amb subvencions de la Diputació 

de Barcelona.

ERC I ICV DESTAQUEN LA LÍNIA 
CONTINUISTA I DE FINALITZACIÓ DE 
PROJECTES
Dins el govern, el portaveu d’Esquerra 

Republicana de Catalunya (ERC), Pere Móra, 

va assegurar que “no es començaran obres 

previstes per al 2019 dins l’actual mandat per-

què les que s’executaran seran les que ja es-

Pressupost aprovat amb l’abstenció 
crítica dels grups de l’oposició

La proposta del govern 
va comptar amb el suport 

del regidor no adscrit i 
l'abstenció dels grups de 

l’oposició TxA, PSC i PP en 
una sessió intensa de tres 

hores i mitja de durada

taven previstes anteriorment”. Així mateix va 

destacar algunes inversions de les àrees que 

ell gestiona, com l’Espai Públic i les Obres, 

i sobretot va voler subratllar inversions que 

completen projectes com les obres del carrer 

Josep Soler o la rehabilitació de la Plaça de 

Vendre.

I també des del govern, el regidor d’ICV, 

Àngel Puig, va destacar de les seves regido-

} El ple extraordinari de pressupostos.

EL GOVERN DIU QUE ES 
TRACTA D’UN PRESSUPOST 
CONTINUISTA QUE PRETÉN 

COMPLETAR ALGUNES 
PARTIDES PER FINALITZAR 

PROJECTES PENDENTS
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} L'alcalde al ple de pressupostos.

ries el projecte musical a les escoles en l’àm-

bit de l’educació, que es va incrementant any 

rere any i del qual ha subratllat que “és un èxit 

i m’alegro molt de que així sigui”. Pel que fa la 

Cultura va explicar que han continuat amb els 

mateixos criteris de temporades de La Sala,  

de la biblioteca, i de la memòria històrica. 

“Argentona dedica molts diners a la cultura 

i a l’educació i me’n congratulo d’això. S’està 

prioritzant a nivell polític”, va sentenciar.

EL VOT FAVORABLE DEL REGIDOR NO 
ADSCRIT

El regidor no adscrit Eusebi Traby va donar 

suport a la proposta del govern, tot i que va 

apuntar algunes qüestions com la minva de 

l’autofinançament per part del Museu del 

Càntir i va demanar més informació en rela-

ció a algunes partides. En relació als serveis 

i equipaments, va reclamar la coberta de la 

piscina o dotar de més mecanismes a la ràdio 

municipal. L’alcalde va reconèixer que donar 

una solució per fer ús de la piscina durant tot 

l’any és una demanda de la ciutadania, però 

va recordar que la qüestió més important no 

és la solució tècnica o el cost de la inversió, 

sinó les despeses anuals de manteniment, 

consum energètic i de dinamització. Per 

aquest motiu es va comprometre a sol•lici-

tar un estudi de viabilitat per tal que tots els 

grups puguin conèixer les dades de cara al 

proper mandat.

ABSTENCIÓ CRÍTICA DELS GRUPS DE 
L’OPOSICIÓ

Els tres grups de l’oposició TxA, PSC i PP van 

coincidir en lamentar la tardança a l’hora de 

rebre la proposta de pressupost per part del 

govern i també el poc temps que van tenir 

per analitzar-lo. Així mateix coincideixen en 

criticar l’alcalde perquè, diuen, no ha recollit 

les seves respectives propostes.

Pel que fa el grup de Tots per Argentona va 

repassar el destí de certes partides i va mos-

trar el seu descontent per l’endarreriment en 

l’execució del pressupost durant el mandat, 

el retard de certes inversions i va qüestionar 

els compromisos que vol assumir el govern 

de cara a l’any vinent. També van lamentar la 

manca d’obertura del govern a compartir el 

pressupost amb la resta de grups i va dema-

nar un debat ampli per plantejar un pla futur 

d’equipaments municipals.

Des del PSC, Susana López, va trobar a fal-

tar energia i il•lusió en la defensa del pres-

supost i va assegurar que “és un pressupost 

molt continuista i el senyor Calvo ha aprovat 

el pressupost que podia i no el que volia i, a 

més, se li notava que sabia que tenia el vot 

aprovat positivament “. Va considerar poc re-

alista la previsió d’ingressos i va qüestionar la 

capacitat d’executar les inversions del 2019 

tenint en compte el ritme que s’ha exhibit els 

anys anteriors. Els serveis socials o les millo-

res als centres educatius va ser una de les re-

clamacions més recurrents per part del grup 

socialista. També el regidor Vador Casas va 

insistir en la necessitat de més partides per 

a la millora de l’espai públic. L’abstenció del 

grup socialista va justificar-se amb el suport 

a les inversions a Can Raimí, el carrer Josep 

Soler o els projectes dels pressupost parti-

cipatiu.

TXA LAMENTA EL RETARD DE CERTES 
INVERSIONS I QÜESTIONA ALGUNS 

COMPROMISOS QUE VOL ASSUMIR EL 
GOVERN L’ANY VINENT I EL PSC ASSEGURA 
QUE CALVO APROVA EL PRESSUPOST QUE 

POT I NO EL QUE VOL

FRAGOSO RECLAMA UNA MAJOR 
PARTIDA DESTINADA A LA SEGURETAT 
CIUTADANA I UN AUGMENT D’ AGENTS 
DE LA POLICIA LOCAL

El portaveu del PP, Fran Fragoso, va argu-

mentar la seva abstenció en la votació per 

l’absència d’una major partida destinada a la 

seguretat ciutadana, reclamant l’augment de 

recursos i agents a la Policia Local. Fragoso 

va explicar que “el PP demanàvem una major 

partida per a seguretat, presència policial i 

alguns sistemes de vigilància. I després de 
tenir dues reunions amb l’alcalde per fer-li ar-
ribar les nostres propostes, no les ha recollit”. 
Des del govern es va recordar l’acord de totes 
les formacions per ampliar amb dos agents en 
fases de l’any amb més necessitat.
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El consistori aprova 
al ple de novembre el 

canvi de nom de dos 
carrers de la vila amb 

la votació favorable del 
govern i del regidor no 

adscrit i la votació en 
contra dels grups de 

l’oposició TxA, PSC i PP

Argentona ja té un passeig de la República 
i un carrer de l’U d’Octubre 

D
urant el ple ordinari del passat 5 
de novembre es va donar llum 
verda a la proposta del govern 

per canviar el nom de dos carrers de la 
vila. El passeig Baró de Viver ara passa 
a anomenar-se passeig de la Repúbli-
ca, i el carrer Dos de Maig passa a ser 
el carrer de l’U d’Octubre.  Una pro-
posta que el govern ja va portar a vo-
tació al ple del mes de maig però que 
no va prosperar degut a la votació en 
contra de tota l’oposició TxA, PSC i PP. 

Aquest mes de novembre, el govern ha 
trobat el suport del regidor no adscrit, 
Eusebi Traby, que amb el seu vot a fa-
vor ha permès que finalment tiri enda-
vant aquest canvi de noms de carrers. 
El president de la Comissió del No-
menclàtor, Àngel Puig, va explicar que 

EL PRESIDENT DE LA COMISSIÓ DEL 
NOMENCLÀTOR AFIRMA QUE ÉS UN CANVI 

NECESSARI TENINT EN COMPTE ELS 
ESDEVENIMENTS POLÍTICS I  SOCIALS 

DEL DARRER ANY

QUÈ HE DE FER SI SÓC VEÍ / VEÏNA AFECTAT?

REPORTATGE

aquesta mesura vol deixar palès un 
testimoni dels esdeveniments polítics i 
socials que han sacsejat l’actualitat de 
Catalunya. Així mateix el govern també 
ha volgut aprofitar per explicar que els 
carrers triats responen a una vinculació 
aliena a Argentona, és a dir, el Baró de 
Viver va estar vinculat a la dictadura de 
Primo de Rivera i al franquisme, i el car-
rer Dos de Maig està vinculat a l’aixeca-
ment popular a Madrid durant el 1808.

Actualment són al voltant de 93 veïns 
i veïnes afectats per aquests canvis 
de nom de vies: 64 són propietaris al 
passeig de la República i 29 al carrer 
de l’U d’Octubre, aproximadament. 
Aquests veïns seran notificats via cor-
reu postal per part del consistori infor-
mant d’aquests canvis. Pel que fa els 
tràmits que corresponen a la modifi-
cació del padró municipal d’habitants 
seran de caràcter gratuït, no passa el 
mateix amb els tràmits notarials o de 
Registre de la Propietat. 

Igualment, i opcionalment, els afectats hauran d’anar a 
notaria a efectes de modificar l’escriptura de la propietat 
en qüestió. Val a dir que el canvi de l’escriptura pública 
no és estrictament necessari a no ser que es vulgui re-
alitzar una compra – venda, hipoteca o herència. Tràmit 
en el que s’inclouria el canvi sense cost addicional. 

Una vegada arribi la notificació per part del consistori 
als propietaris afectats, la primera passa a seguir és 
canviar les dades del padró amb el mateix certificat. 
Una vegada fet el canvi al padró, ja es poden modificar 
la resta de documents oficials: 

1. OFICINA ATENCIÓ AL CIUTADÀ (OAC): 
MODIFICACIÓ DEL PADRÓ (TRÀMIT GRATUÏT)
Amb el certificat del padró i la notificació de 
l’Ajuntament en mà:
�ABS: Modificació de les dades personals  

(tràmit gratuït)
�Policia Nacional: canvi de les dades del D.N.I  

(tràmit gratuït)
�DGT: Canvi de les dades del carnet de conduir 

(tràmit gratuït)

2. NOTARIA: MODIFICACIÓ DE L’ESCRIPTURA 
(ENTRE 60 I 150 EUROS, IVA EXCLÒS)
Amb l’escriptura modificada i la notificació de 
l’Ajuntament en mà:
Registre de la propietat número 4 de Mataró: 
Canvi de nom de la via: 24 euros (IVA exclòs)
Presentació documentació: 6 euros (IVA exclòs)
Nota simple de la modificació: 3 euros (IVA exclòs)
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QUÈ HE DE FER SI SÓC VEÍ / VEÏNA AFECTAT?

LES NOVES PLAQUES

HISTÒRIA DEL CANVI DE NOMS DE 
CARRERS A LA VILA

REPORTATGE

Aquesta no és una situació única dins la 
història d’Argentona. Arreu de Catalunya 
els canvis de nom de carrers han estat 

constants i la vila no ha estat una excepció. La 
historiadora Margarida Colomer, assessora de 
la Comissió del Nomenclàtor, explica que els 
canvis normalment coincideixen amb esdeve-
niments històrics que marquen un punt i a part 
dins la societat o amb els canvis urbanístics dins 
la població. El propi passeig Baró de Viver va co-
mençar sent el passeig de la Font a finals del 
segle XIX; nom donat per ser el camí natural que 
es recorria per arribar a la Font Picant. Per trobar 
el Baró de Viver ens hem de remuntar a principis 
del segle XX: el nom es va mantenir durant la 
dictadura de Primo de Rivera fins que va arribar 
la República, va ser llavors quan es va rebatejar 
amb el nom de passeig Pi i Maragall. Després 
de la guerra civil la dictadura franquista va de-

Les noves plaques van ser encarregades a l’escola 
de ceràmica d’Argentona. Des d’allà han elaborat 
els nous distintius viaris i han tingut un cost de 90 

euros per unitat (IVA exclòs) i s’han necessitat quatre 
unitats pel carrer de l’U d’Octubre i sis pel passeig de 
la República. Aquest ha estat un encàrrec que penja de 
la regidoria de Cultura de l’Ajuntament.

cidir eliminar tots els noms que fessin referència a la 
República i es va tornar a posar el nom de Baró de 
Viver, qui va recolzar Franco durant tota la guerra. Tot 
aquest recorregut fins l'actualitat, que passa a ser el 
passeig de la República.

En el mateix ple de novembre, i a través d’una moció 
del PSC que va ser aprovada per unanimitat, va pros-
perar que la biblioteca municipal tingués nom propi: 
biblioteca municipal Joan Fontcuberta i Gel. Un re-
coneixement al traductor argentoní cèlebre per tra-
duccions de Thomas Mann, Mark Twain, Daniel Defoe 
i Stewfan Zweig entre d’altres. Fontcuberta no va ser 
únicament un traductor professional al castellà de nar-
rativa alemanya sinó que va treballar per la divulgació 
de la literatura i el seu estudi, i va traspassar el passat 
mes de febrer.

BIBLIOTECA 
JOAN FONTCUBERTA I GEL
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REPORTATGE GRÀFIC

L
a pluja intensa que va caure el diumenge 18 de no-
vembre no va impedir que la setzena edició de la Bur-
riac Xtrem es celebrés. Tampoc que els atletes gaudis-

sin de la cursa i que el públic s’aplegués al carrer Gran per 
animar als 700 corredors i corredores que travessaven l’arc 
de meta situat just davant del Casal de la Gent Gran. 
 Tot i el protagonisme de la cursa de diumenge, la 
Burriac Xtrem també organitza d’altres modalitats i esdeve-
niments que la fan ser una cita molt completa per tots els 
amants d’aquest esport. És per això que el tret de sortida 
d'aquell cap de setmana va començar dissabte amb la ter-
cera edició de la cursa infantil ‘Corre-cuita’. A continuació, 
la nutricionista Sandra Sardina acompanyada de la campi-
ona de la Copa del Món d'Skyrunning 2017, Sheila Avilés, 
van oferir una xerrada al Saló de Pedra sobre la preparació 
dels esportistes en l'àmbit alimentari. Seguidament, va tenir 
lloc una conferència a càrrec de la fisioterapeuta local Carla 
Sala. 
 El cap de setmana anterior també es va dur a terme 
la 3a edició del CaniXtrem, la cursa amb gossos, i els actes 
per commemorar les 15 edicions de la cursa amb una expo-
sició al carrer Gran i al Saló de Pedra.

Burriac Xtrem, molt més que una 
cursa de muntanya

Podeu veure més imatges al Facebook de Ràdio Argentona
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REPORTATGE GRÀFIC
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REPORTATGE GRÀFIC

A
rgentona s’ha tenyit de lila tot el mes de novembre 
per lluitar contra la violència masclista envers les 
dones. I per fer-ho s’han dut a terme tota una sèrie 

d’activitats formatives, reivindicatives i commemoratives que 
s’han organitzat amb motiu del Dia Internacional per a l’elimi-
nació de  la violència contra les dones, que es commemora 
cada dia 25 de novembre.
 Aquestes actuacions han estat encapçalades per la 
Regidoria d’Igualtat, amb la col•laboració d’entitats i col•lec-
tius del municipi, amb l’objectiu de donar visibilitat a la pro-
blemàtica i treballar transversalment amb diferents actors per 
actuar davant una xacra social llastimosament empeltada en 
la societat actual. És per això que al llarg de tot el mes s’han 
dut a terme tallers, formacions, tertúlies-cafè, teatre-fòrum, 
caminades, decoracions de l’espai públic, exposicions, etc.

Argentona antimasclista #25N

Podeu veure les imatges dels actes al Facebook de Ràdio Argentona
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REPORTATGE

ARGENTONA VOL SER   UNA VILA  CICLABLE
El consistori aprova per unanimitat al ple de 
novembre el Pla Director de la Bicicleta 2018-2024, 
un projecte que ordena la mobilitat sostenible per 
convertir Argentona en un municipi 100% ciclable

 Argentona anirà conver-
tint-se progressivament en un 
municipi amic de les bicicletes i 
de la mobilitat sostenible. Aques-
ta és una de les apostes de l’Ajun-
tament i així es va ratificar al ple 
de novembre, quan els 17 regidors 
van votar a favor de la proposta 
del govern per donar llum verda al 
Pla Director de la Bicicleta 2018-
2024. Es tracta d’un treball que 
ordena la mobilitat sostenible i 
desenvolupa el projecte per con-
vertir Argentona en un municipi 
amic de les bicicletes. 

PUNT DE PARTIDA
 El punt d’inici d’aquest treball comença arrel del pla 
d’energia sostenible, al qual Argentona hi està adherit, i que 
marca uns objectius a escala europea de reducció de les 
emissions de CO2 per mitigar el canvi climàtic. Una de les 
línies per aconseguir-ho és a través de la promoció de la 
mobilitat sostenible, ja que la mobilitat de les persones i de 
les mercaderies a les ciutats i pobles és un dels principals 
focus d’impacte sobre la qualitat de vida i la salut de les 
persones que hi viuen, així com del medi ambient en l’àmbit 
local i per al conjunt del planeta.

OBJECTIUS
 Actualment a Argentona la mobilitat 
es produeix generalment en vehicles de motor 
privat, i el que es pretén amb aquest projecte 
és que la mobilitat quotidiana que sigui sus-
ceptible de fer aquest canvi de model, de pas-
sar de vehicle de motor a d’altres fórmules més 
sostenibles, ho faci. És a dir, aconseguir que la 
bicicleta sigui el mitjà de transport quotidià al 
municipi per reduir les emissions a nivell local. 
 Des de la regidoria d’Espai Públic han 
explicat que “per aconseguir l’objectiu és ne-
cessari dotar Argentona d’infraestructura se-
gura, però no només Argentona sinó també els 
pobles veïns, i generar certa cultura de la bici-
cleta des de ben petits dins l’àmbit educatiu”. 
Així mateix el regidor d’Espai Públic, Pere Móra, 
ha detallat que “un 60% de la població d’Ar-
gentona té bicicleta però la utilitza només per 
objectius lúdics els caps de setmana”. A més, 
ha afegit, “el nostre municipi reuneix les condi-
cions meteorològiques i geogràfiques idònies 
per acollir la bicicleta”.
 Des de la regidoria també destaquen 
que la proximitat amb Mataró fa que es realitzin 
uns 4.000 desplaçaments diaris cap a la capi-
tal del Maresme i per això es vol fomentar que 
en aquests trajectes s'agafi la bicicleta. També 
es vol fomentar l'ús per l'interior del municipi 
així com per connectar amb un altre mitjà de 
transport públic. No obstant tenen clar que per 
aconseguir-ho cal que els ciclistes es sentin 
més segurs i tinguin més comoditats.

 
2015

ESTUDI DE LA 
MOBILITAT AL CENTRE 

D’ARGENTONA 

 
2017

DIAGNOSI I 
DOCUMENT DE 

TREBALL ELABORADA 
PER MCRIT I VAIC 

MOBILITY

març
2018

PRESENTACIÓ DEL 
PLA DE MOBILITAT 
DE LA BICICLETA

març
2018

QÜESTIONARI EN 
LÍNIA OBERT A LA 

CIUTADANIA

2008-2013
PACTE D’ALCALDES/ESSES 
DE LA UE I EXECUCIÓ DEL 

PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA 
SOSTENIBLE
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REPORTATGE

ARGENTONA VOL SER   UNA VILA  CICLABLE

LES ENTRADES I 
ABONAMENTS JA ES 
PODEN ADQUIRIR A L’OAC 
I AL WEB MUNICIPAL DE 
L’AJUNTAMENT  
WWW.ARGENTONA.CAT

COM S’ACONSEGUIRÀ?
 Hi ha un total de deu línies estratègiques 
que el govern planteja seguir per aconseguir el seu 
propòsit de convertir Argentona en un municipi que 
fomenti l'ús de la bicicleta. Algunes d'aquestes són 
la de compartir l'espai públic per tenir una ciutat 
100% ciclable, articular una xarxa ciclable bàsica 
amb infraestructura, completar la xarxa d’aparca-
ments, fomentar l’accés a les escoles creant camins 
escolars segurs perquè els infants puguin accedir a 
l’escola a peu o en bicicleta de forma segura (po-
sant especial èmfasi en la intermodalitat), promoure 
la mobilitat en bici a la feina i difondre constructiva-
ment l’ús quotidià de la bici i actualitzar l’ordenança 
de mobilitat i permetre circular amb complements 
per vida familiar, entre d’altres.
 Cal destacar que l’execució del pla director 
serà progressiu i que dependrà de la col•laboració 

d’altres administra-
cions com la Dipu-
tació i la Generalitat, 
i de la disponibilitat 
econòmica que tin-
gui l’Ajuntament 
per anar incorpo-
rant modificacions 
o millores a mesura 
que es vagi identifi-
cant com evolucio-
na la resposta dels 
vilatans i vilatanes i 
dels usuaris.

 
2024

FINALITZACIÓ DE LA 
IMPLANTACIÓ DEL 

PLA DIRECTOR 

 
2019

PREVISIÓ D’EXECUCIÓ 
DEL PRIMER CARRIL 

BICI (ACCÉS A 
ARGENTONA PER LA 

B-502)

Podeu accedir al Pla Di-
rector de la Bicicleta com-
plet escanejant el codi QR

novembre 2018
APROVACIÓ DEL PLA DIRECTOR AL 

PLE PER UNANIMITAT 2018-2024
EXECUCIÓ DE LES ACTUACIONS 

PER ACONSEGUIR ELS 
OBJECTIUS
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C OSES DE  LA  V ILA

GUINOVART AL MUSEU DEL CÀNTIR

El passat 9 de novembre va tenir lloc al Museu del 
Càntir la inauguració de l'obra pictòrica més matèri-
ca de Guinovart en una selecció d'obres de l'artista 
de la Col•lecció Bassat. Com tots els grans artistes, 
Guinovart va explorar diferents camins, un d'ells 
el de la matèria, motiu d'aquesta exposició. Núria 
Poch, directora del Consorci Museu d'Art Contem-
porani de Mataró, ha escollit precisament aquesta 
vessant de l'obra de Guinovart per la relació que té 
la matèria d'alguns dels quadres amb Guinovart i els 
anys que l’autor va passar a Agramunt. Aquesta ex-
posició es podrà veure fins el 6 de gener del 2019.

INAUGURACIÓ DE L’ESCULTURA MEMORIAL DEMO-
CRÀTIC 

El passat 15 de desembre es va inaugurar finalment l'es-
cultura Memorial Democràtic, després que la seva inau-
guració inicial a finals d’octubre –dins el marc de la 5ª Set-
mana de la Memòria Històrica-, hagués estat cancel•lada 
per inclemències meteorològiques. L'escultura Memorial 
Democràtic, que porta el mateix nom que el parc on està 
ubicada al centre de la vila, vol ser un homenatge als ar-
gentonins i argentonines que van morir durant la Guerra 
Civil i la Postguerra. La historiadora Margarida Colomer ha 
estat qui ha fet la recerca dels noms homenatjats i l’execu-
ció i disseny va anar a càrrec de l'arquitecte Agàpit Borràs.

ARGENTONA ACULL L'OBRA SOBRE PRESOS POLÍ-
TICS RETIRADA DE LA FIRA ARCO MADRID 2018

L’obra de Santiago Sierra ha estat sempre carregada de 
reivindicacions socials i polítiques. Aquest Presos Polítics 
a l’Espanya Contemporània va arribar a Argentona per fer 
visible una situació que no és exclusiva de l’actualitat ca-
talana sinó que té una dimensió molt més global a l’es-
tat espanyol. L’obra la composen 24 fotografies pixelades 
amb els corresponents textos explicatius per contextualit-
zar cadascun dels individus en el moment en el que van 
ser empresonats i les corresponents circumstàncies. L’ac-
te inaugural va omplir de gom a gom el Saló de Pedra i va 
comptar amb testimonis reals i personals sobre la repres-
sió de Martxelo Otamendi, Jaime Pastor i Antonio Garrido. 

ALUMNES EMPRENEDORS CONSTITUEIXEN LA 
COOPERATIVA 'SMALL COOP'

L'alumnat de 3er d'ESO de l'Institut d'Argentona va regis-
trar la cooperativa “Small Coop” a l’OAC de l’Ajuntament 
d’Argentona la primera quinzena de novembre. Una ini-
ciativa emmarcada dins una assignatura d’emprenedoria 
que té com a objectiu aprendre a tramitar la constitució 
d’una entitat, gestionar el seu finançament i fer-ne pro-
moció de la mateixa. A més, tots els beneficis recaptats 
estan destinats a accions benèfiques per aquells que més 
ho necessiten. Una oportunitat per fomentar valors que 
normalment no es treballen com la cooperació, la col•la-
boració i el treball en equip.
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COSES DE  LA  V ILA

EL PESSEBRE DE CAL MAGRET 
OBRE LES SEVES PORTES PER OM-
PLIR DE MÀGIA LA VILA

El pessebre més visitat i representatiu 
d’Argentona es pot visitar des del 3 de 
desembre i fins el 2 de febrer, el dia de la 
Candelera. L’Eulàlia Viñals porta tota una 
vida fent el pessebre més popular d’Ar-
gentona, el naixement de Cal Magret, i 
enguany es podran endevinar nous in-
drets argentonins amagats entre l’obra.

L'extraordinarietat d'aquest pessebre 
no només rau en la seva dimensió i la 
seva qualitat sinó també especialment 
en la representació d'indrets argento-
nins que de manera artesanal l'Eulàlia 
elabora meticulosament i amb molta 
cura. En aquest sentit, cada any hi figura 
una nova casa, un nou indret o comerç, 
i per això és molta l'expectativa que es 
genera any rere any entre petits i grans 
del poble.

LES SARDANES DE LLAÇ

Enguany la coral Llaç d’Amistat celebra el seu 120è aniversari i entre tots els actes de 
commemoració destaca l’esdeveniment ‘Les sardanes del Llaç’, que va tenir lloc el 
passat 18 de novembre a la Sala d’Argentona. Un acte emmarcat dins la celebració 
de Santa Cecília per homenatjar cantaires i compositors, cobles i corals. Els protago-
nistes van ser les corals Englantina de Vilassar de Mar, el Llaç d’Amistat d’Argentona 
i la Cobla Sabadell, que van ser les encarregades de versionar en format concert, 
cobla i cors algunes de les sardanes més emblemàtiques del territori. 

LES OBRES DE LA PLAÇA MONTSERRAT, A PUNT DE 
COMENÇAR

Les obres de la plaça Montserrat estan a punt de comen-
çar. L’actuació, que correspon a una de les propostes gua-
nyadores dels pressupostos participatius de 2016, final-
ment serà una realitat amb la signatura de contracte amb 
l’empresa EuroCatalana Obres i Serveis que té un cost de 
501.108 euros. Amb la intervenció es vol reforçar el caràcter 
d’espai públic i joc infantil d'aquesta emblemàtica plaça de 
forma triangular, prioritzant els usuaris i vianants per davant 
de la circulació de vehicles. La plaça s’anivellarà, es man-
tindrà una zona central de sorra i part de la vegetació, però 
s’incidirà en la pavimentació de l’entorn.
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ESPORTS

UN INICI DE TEMPORADA DESIGUAL

Els principals equips esportius d’Argentona ja han disputat gairebé la meitat de la temporada. No obstant, no tots els con-
junts han tingut la mateixa sort i ara és moment de fer balanç per poder redreçar els objectius de cara el darrer tram del curs.

A principis de novembre va començar la 
31a edició de la Lliga Catalana de Futbol 

Americà, la competició més antiga de tot l’estat. Tot i que 
el conjunt d’Angelo Vettese es va estrenar amb derrota 
davant de l’Hospitalet Pioners, els argentonins han acon-
seguit guanyar a rivals directes com els Barcelona Bufals 
i els Imperials de Reus. 

Els BOCS tanquen l’any amb tres victòries dels quatre 
partits que han disputat i segueixen amb opcions de fer 
una bona fase regular.

La fase regular estructurada en onze jornades, finalitzarà 
el 7 d’abril de 2019. Manquen set jornades per a que els 
Argentona BOCS aconsegueixin el pas a les semifinals i 
guanyar-se una plaça per a la final de la competició, en-
cara amb data i seu per determinar.

El FC Argentona no 
es pot relaxar en 
l’aturada per les 
festes
L’equip dirigit per Chava Jiménez és actual-

ment el penúltim de la classificació de Primera Catalana, 
posició que dóna pas directe al descens. L’any passat 
van assolir l’ascens històric a la categoria i afrontaran les 
vacances de Nadal en una posició compromesa. 

Els quadribarrats es van estrenar amb una contundent 
derrota a casa del Banyoles i tampoc van poder guanyar 
en el primer partit com a locals. La derrota més contun-
dent va arribar a la setena jornada amb un 0 a 7 davant 
del Lloret. La primera victòria de l’equip no va arribar fins 
a la novena jornada en superar al Farners per 2 a 1. El dia 
12 de gener rebran al Municipal d’Argentona a l’Escola 
Esportiva Guineueta, un duel que servirà per buscar un 
punt d’inflexió per intentar abandonar les places de des-
cens.

El bàsquet 
argentoní, la 
cara i la creu

Les categories del Club Bàsquet Argentona han co-
mençat de manera desigual el primer tram de la com-
petició. El Sènior Femení A està realitzant una bona 
temporada complint amb els objectius marcats: estar 
el més amunt possible. Les jugadores de Susanna Por-
tabella acabaran l’any a la quarta posició de la classi-
ficació amb un balanç de deu victòries i tres derrotes. 

En canvi, la sort no acompanya als dos sèniors mascu-
lins de l’entitat. Per una banda, el conjunt d’Enric Mon-
fort té dificultats per sortir de la zona mitja-baixa de la 
classificació. El Sènior ‘A’ acabarà l’any amb derrota i un 
balanç de tres victòries i vuit derrotes. Per altra banda, 
l’equip que dirigeix Carles Juanola només ha pogut su-
mar dues victòries i es manté instal•lat a la zona baixa 
de la classificació. Totes dues categories reprendran la 
competició després de les festes nadalenques.

Els Argentona 
BOCS  

L’esport argentoní fa balanç del primer tram de la competició abans del Nadal

El patinatge artístic d’Argentona 
celebra el Trofeu de Tardor

Els patinadors i patinadores d'Argentona, juntament 
amb els dels clubs convidats, van participar al Trofeu 
de Tardor el passat 25 de novembre al pavelló d’Ar-
gentona. La competició va reunir al Poliesportiu Vell al 
voltant d’un centenar d’esportistes sobre rodes.

Des de l’organització s’ha fet una valoració molt positi-
va de l’acte, que va reunir seixanta patinadors i patina-
dores d’Argentona i quasi una quarantena provinents 
del CP Passió Sobre Rodes, CPA Sant Cebrià, CPA Cal-
des de Montbui i de l’Escola Angeleta Ferrer.

El Club de Patinatge d’Argentona va pujar al podi a re-
collir 24 de les 31 copes que es van repartir.
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MÉS DE 700 INSCRITS A LA 16a BURRIAC XTREM
L’organització valora molt positivament l’interès dels participants 

Les pluges dels dies previs a la cita 
esportiva i la caiguda el dia de la cur-
sa no va ser un impediment pels par-
ticipants de gaudir del nou circuit que 
presentava l’organització per la 16a 
Burriac Xtrem Trofeu Pere Asturiano. 
Més de 700 ‘trail-runners’ es van ins-
criure a la cita esportiva d’enguany el 
passat 18 de novembre, amb sortida i 
arribada a la Plaça Nova.

Del recorregut de 17km, el primer en 
arribar a la meta va ser en Lluc Mon-
tull (Bside) amb un temps de 1 hora 

35 minuts 58 segons, seguit per Roger 
Tarrés (Inverse Xtrail) que arribava al 
mateix temps, només amb un segon 
de diferencia. El tercer classificat va ser 
Uri Galvany (Sensacions Team), finalit-
zant el recorregut amb 1 hora 37 minuts 
i 31 segons.

Pel que fa al recorregut de 38km, el 
primer en finalitzar va ser Nil Gaja amb 
un temps de 2 hores 36 minuts i 19 se-
gons. El segon classificat va ser Scott 
Bennett (Ermassets Esporles) amb 2 
hores 47 minuts i 56 segons i el tercer 

El passat dissabte 1 de desembre, el Pavelló Municipal va acollir 
la presentació oficial de tots els equips de l’entitat esportiva per la 
temporada 2018-2019. L’acte va servir per presentar als 209 jugadors 
i jugadores repartits en dinou equips i els quatre de l’escola de bàs-
quet del club que enguany defensaran la samarreta groc-i-negra. 

El president de l’entitat, Joan Burgués, destaca que un dels objec-
tius de l’actual campanya és millorar la qualitat de tots els equips 
mentre es diverteixen amb la pràctica esportiva. Per assolir la millo-
rar qualitativa i ajudar a millorar la formació dels jugadors, el club ha 
incorporat a Carles Juanola i Jony Seidi com a coordinadors sota la 
direcció de Xavier Rodríguez. 

Recentment, també han incorporat al veterà Esteve Vallmajor al 
capdavant del Cadet Masculí i col•laborant com a segon entrenador 
del Sènior masculí i la Laura Antoja, donant suport a Fatim Gallemí a 
l’Escola de Bàsquet.

més ràpid va ser Gaspar Bartra (Mallor-
caTrail) amb un temps de 2 hores 48 mi-
nuts i 39 segons.

L’organització ha valorat molt positiva-
ment l’edició d’enguany, tant pel què fa 
el nou recorregut com per l’interès d’al-
guns participants de voler-se inscriure 
hores abans de la cursa. El responsable 
de la cursa, Jordi Ferrer, ha avançat que 
millorar el servei de guarda-roba i afe-
gir nous talls de temps durant la cursa 
estan en la llista de millores per l’edició 
2019. 

EL CLUB BÀSQUET ARGENTONA ES PRESENTA EN PLENA FORMA
L’entitat vol ser un referent en la pràctica esportiva local

El Grup de Muntanya d’Argentona ja ha obert ins-
cripcions per la prova esportiva de BTT

La 3ª edició de la Repica-Corriols tindrà lloc el diu-
menge 3 de març del 2019. En aquesta ocasió, el 
Grup de Muntanya d’Argentona s’ha vist obligat a 
canviar les dates de l’esdeveniment esportiu, pre-
vist a finals de febrer, degut a la coincidència d’al-
tres proves esportives de les rodalies el mateix cap 
de setmana.

‘La Repica’ és una cursa de circuit circular, amb sor-
tida i arribada a la Plaça Nova, amb un recorregut 

de 39 quilòmetres, un desnivell de 1.300 
mestres positius i dos avituallaments. 
L’organització va obrir inscripcions el 
passat 11 de desembre a través de la 
seva web amb un màxim de 250 par-
ticipants.

Entre les novetats de la tercera edició, 
la cursa presentarà un recorregut in-
vers respecte edicions anteriors. Els 
participants hauran de pujar fins a 
Burriac tant bon punt es doni l’inici 
de la cursa.

Joan Brugués, president del CBA

LA REPICA-CORRIOLS CANVIA DE DATES I ES CELEBRARÀ AL MARÇ
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L’ESPITLLERA DEL  CENTRE D ’ESTUDIS  A RGENTONINS

LES CAMPANES DE L'ESGLÉSIA 
PARROQUIAL DE SANT JULIÀ 1

El passat 27 de setembre de 2018 es 
retiraven la gran majoria de campanes 
del nostre campanar, per la necessitat 

de refer els jous de fusta de les campanes, 
ja que estaven corcats. Les campanes estan 
temporalment dipositades dins del temple 
parroquial per poder ser visitades. Amb el 
procés de restauració es permetrà tenir nous 
jous de fusta tropical molt més resistents i fer 
brandar la campana (i no només ser picada 
per un martell com passava fins ara). Passem 
a veure les principals campanes d’Argentona 
i la matraca:

CAMPANES BESSONES
Originalment hi havia dues campanes bessones 
de l’any 1704 que van ser retirades durant 
la guerra civil de 1936-39 amb la campana 
Juliana per fer armament republicà. Després 
de la contesa bèl·lica se’n van incorporar dues 
més per fer les seves funcions, es desconeix 
l’origen de les actuals campanes bessones, si 
bé deu ser antic. També desconeixem del cert 
les funcions exactes de les antigues campanes 
bessones abans del muntatge del sistema del 
rellotge, les actuals toquen els quarts, i tenen 
un so més agut que el de la campana d’hores 
(campana gran).

CAMPANA GRAN 
Es tracta de la campana més gran que tenim 
al campanar actualment, tot i això no és 
originària d’Argentona, si bé en desconeixem 
l’origen, perquè va ser recuperada d’un dipòsit 
al finalitzar la guerra. Toca les hores i té un 
so greu. Es tracta d’una campana ricament 
decorada amb motius neogòtics, en què 
predomina la figura central del Sagrat Cor de 
Jesús.

CAMPANA “DOMINGA”
També coneguda com a “Campana de les 
hores”, en realitat es tracta d’una campana 
dedicada a la Mare de Déu del Roser. Sabem 
que té aquesta “advocació” mercès a la 
inscripció de la campana “AVE MARIA GRACIA 
PLENA DOMINUS TECUM”, segurament el 
nom de “Dominga” ve per la confusió amb 
la paraula “dominus”. A més conté una creu 
col·locada damunt quatre graons i cisellada 
i tres imatges: un Ecce Homo, Sant Pere i la 
Mare de Déu del Roser.
Sabem per la inscripció de la campana que 
aquesta fou fosa pel mestre campaner de 
Granollers, Jaume Palles, l’any  1776, i que 
va ser finançada amb la caritat dels devots 

1 Aquest article, ampliat i amb molta documentació gràfica, es publicarà en la revista Fonts número 77 que es presentarà 
l’11 de gener de 2019
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L’ESPITLLERA DEL  CENTRE D ’ESTUDIS  ARGENTONINS

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

Aquestes imatges dels anys 50 i 60 ens recorden als aiguats que també han fet acte de presència aquesta tardor.

argentonins. Aquesta campana està feta malbé i no sona 
des de fa molts anys. És, juntament amb la campana del 
cimbori, l’única original que resta al campanar.

CAMPANA “JULIANA”
Actualment desapareguda, fou la campana més gran 
i famosa del nostre campanar. Va ser molt afamada per 
allunyar tempestes. Construïda pel mestre campaner Joan 
Andreu, de Barcelona, el 26 de novembre de 1690, mentre 
era rector de la parròquia Mn. Fèlix Olivella, qui gravà el 
seu nom a la campana. Va desaparèixer l’any 1936, en ser 
arrencades pel bàndol Republicà per fer-ne material de 
guerra. Recentment unes prospeccions arqueològiques 
de l’any 2015 han permès recuperar per sorpresa una part 
molt important del motlle de la campana.

CAMPANA PETITA DEL CIMBORI
Fou consagrada l’any 1768, amida 0,51 metres de 
diàmetre per 0,45 metres d’alçària. És feta pel mateix 

mestre campaner que la campana Dominga i pagada 
amb donatius dels feligresos. A les parets hi ha una creu 
i un medalló amb Sant Julià. És la campana més petita 
i amb un so més agut, es troba al cimbori, a dalt de tot 
del campanar. Una de les seves funcions és avisar del 
començament de la missa.

MATRACA
Aquest instrument, també conegut com a “tenebres”, 
consta d’una caixa de fusta amb diversos martells que se 
sostenen en un pont central. Quan es sacseja l’instrument 
els petits martells impacten contra ambdues bandes de 
la taula o caixa de fusta creant un soroll sec i repetit. La 
matraca s’emprava antigament durant la Setmana Santa 
en imitació del so de les campanes, perquè l’ús d’aquestes 
últimes estava prohibit aquells dies.  Degut al seu mal 
estat fa anys que no es fa servir.

BERNAT CALVO CATALÀ

•  Font Picant anegada per l’aigua procedent d’un torrent proper, a 
la tardor de 1951

•  Acumulació de fang i sorra als laterals de l’actual Avinguda Puig 
i Cadafalch, provocada per la carència de clavegueram. En segon 
terme, edifici del gas

• Imatge presa des del pont de la riera, a la tardor de 1951 • Pont del tramvia arrasat per l’aiguat de la tardor de 1965. 
La destrucció de la via va provocar la clausura definitiva d’aquest 
mitjà de transport a Mataró 
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TXA

ALCALDESSA? ALCALDE? A DEBAT!
PRIMÀRIES: UN EXERCICI DE RADICALITAT 

DEMOCRÀTICA
L’assemblea oberta de Tots per Argentona, celebrada el passat 
25 de novembre, va aprovar per unanimitat convocar unes elec-
cions primàries per decidir la persona que encapçalarà la llista 
de TxA a les eleccions municipals del maig que ve.

A TxA sabem com som i què volem. Ara ens cal triar l’alcalde o 
l’alcaldessa d’Argentona. La persona que encapçali l’equip que 
haurà de governar per construir l’Argentona del futur. I tenim 
dos candidats, dues persones valentes, decidides i preparades 
per fer la feina de tirar endavant l’Ajuntament: en Pep Masó i la 
Montse Capdevila.

Creiem en una manera diferent de fer política. Defensem una 
nova política i fa temps que ho portem a terme. Ho vam de-
mostrar durant els quatre anys que vam governar i ho seguim 
defensant: esforç, capacitat de treball, honestedat, proximitat, 
claredat, participació i transparència.

QUI GOVERNI HA DE VIURE AMATENT A ALLÒ QUE PASSA AL 
CARRER

És per això que el proper diumenge 20 de gener, tots els argen-
tonins i argentonines majors de 16 anys sou convidats a partici-
par en aquesta decisió. Serà una decisió directa: la persona que 
surti escollida, així de clar, serà la nostra o el nostre cap de llista. 
I amb aquesta decisió, presa entre tots, tots hi guanyem.

A Tots per Argentona fa molts mesos que treballem de valent 
en els nostres valors, objectius i model de poble i iniciem l’any 
reforçats amb nova gent que s’ha adherit al projecte. Amb ga-
nes de fer tot el que està per fer i d’encaminar la política local 
cap a una gestió on el poble s’hi identifiqui: amb servei, amb 
empatia, amb compromís allà on fa falta, sense enganys, sense 
donar llargues, sense calendaris que confonguin.

Per fer-ho possible us convidem a participar en aquestes pri-
màries obertes al poble, a tothom; a tota la gent que serà la que 
decidirà qui encapçalarà la llista de TxA. El futur que ve l’ha de 
moure la gent i ens hem de fer forts i treballar-ho tots junts. Qui 
governi ha de poder viure amatent a allò que passa a peu de 
carrer. Amatent a allò que la gent creu i diu que cal fer.

OPINIÓ

@CUPArgentona

argentona@cup.cat@

 www.totsperargentona.cat

@  txacomunicacio@gmail.com

 /totsperargentona

 @TxArgentona

 670230943

CUP

ARMILLES GROGUES (O COM EL GROC ÉS 
EL COLOR DEL 2018)

Des de fa unes setmanes, estem veient a França un augment 
de protestes i reivindicacions. El format és el ja clàssic d’in-
tentar sortir a bloquejar i boicotejar el carrer. Després de tres 
dissabtes consecutius amb el centre de París en flames, les 
gilets jaunes han aconseguit que el govern de Macron comen-
ci a fer concessions. Tres dies, gent mobilitzada i el centre de 
París aturat en dissabte. Una suma de factors que fa que les 
cessions que el govern de Macron es veu obligat a fer sem-
blin petites (augment del SMI, pròrroga de nous impostos...), 
mentre aquí encara estem discutint si s’ha de pujar el salari 
mínim als 900€, visita als presos de Lledoners per fer xantatge 
emocional inclosa.

L’ÚNICA FORMA AMB LA QUAL ES CONQUEREIXEN CANVIS 
SUBSTANCIALS EN EL BENESTAR DE LES CLASSES 

POPULARS ÉS QUAN AQUESTES MATEIXES SURTEN ALS 
CARRERS A REIVINDICAR-LES

La part important d’aquests fets és que, un cop més, es fa 
evident que l’única forma amb la qual es conquereixen canvis 
substancials en el benestar de les classes populars és quan 
aquestes mateixes surten als carrers a reivindicar les seves 
necessitats, la seva dignitat i a recordar a tothom que, sense 
nosaltres, res seria possible.

Vivim temps difícils per a tothom que creu en les llibertats: 
la d’expressió, la de manifestació, les de pensament, les de 
lliure elecció de la sexualitat, són temps convulsos. Però ara, 
més que mai, l’exemple de la lluita popular que brota a l’estat 
francès ens ha de servir per evitar caure en la criminalització 
de les protestes. Per tantes reivindicacions que ens queden 
per guanyar, per tants drets que encara hem de defensar i per 
tantes companyes que veuen que la seva vida (si triomfa el 
neofeixisme) pot ser encara més complicada, lluitem.
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 /esquerra.argentona

 @ERCargentona

 667182993

 argentona.socialistes.cat

 @PSC_Argentona

ERC

1 D’OCTUBRE: QUAN ELS PRINCIPIS 
DEMOCRÀTICS GUANYEN LA REPRESSIÓ

Quan la tradició històrica i política et diu que els estats són els 
que ostenten el domini de la força i que la creació de nous estats 
s’esdevé per la confrontació violenta, anem els catalans i cata-
lanes i diem que no, que els principis democràtics guanyen la 
repressió sense la necessitat d’alçar un puny. 

Per entendre’ns, cal saber adquirir la perspectiva per veure que 
has arribat més lluny que mai malgrat que la virulència de l’es-
tat hagi estat esfereïdora. La gran victòria col•lectiva, l’increïble-
ment revolucionari és que un any després no ens hàgim allunyat 
d’aquest camí i continuem combatent amb els principis i la raó 
aquells que van entrar violentament a les nostres escoles i han 
volgut esquerdar una societat catalana a força de conflicte. L’es-
tat espanyol, tossut, ha volgut convertir l’esdevenir de Catalunya 
en un xoc clàssic, de tints bel•licistes, on la raó s’imposi per la 
força. I no l’hem deixat. Conscients que, malgrat les nostres di-
ferències internes, la ciutadania de Catalunya, tota, aposta per la 
democràcia.

EN ELS PRÒXIMS MESOS VEUREM COM L’1-O SERÀ JUTJAT 
I SENTENCIAT COM UN DELICTE PER UNA JUSTÍCIA 

ABSOLUTAMENT MANIPULADA I POLITITZADA.

Només avancem quan generem grans consensos. L’estat es-
panyol s’ha deslegitimat davant una àmplia majoria de la ciuta-
dania. Però, de moment, no s’aturarà. Dins de Catalunya, de fet 
també dins d’Espanya, hi ha ciutadania i actors polítics i instituci-
onals que tot i allunyats de l’estratègia de les forces partidàries 
a la República Catalana, es mostren favorables al dret a decidir i 
comparteixen una visió plena de democràcia. Persones amb qui 
teixir complicitats en un procés cap a la República Catalana que 
ha de ser multilateral, des del punt de vista social, econòmic, po-
lític i institucional.

En els pròxims mesos veurem com l’1-O serà jutjat i sentenciat 
com un delicte per una justícia absolutament manipulada i po-
lititzada. Un judici en el qual tindrem l’obligació de recordar que 
fer un referèndum no és cap delicte. I que voler un canvi polític, 
el que sigui, en un estat democràtic tampoc. 

PSC

UTILITZEN EL PRESSUPOST PER FER LA 
CAMPANYA ELECTORAL

El govern d’Argentona ha deixat d’executar el pressupost municipal 
durant els darrers anys 2017 i 2018 de forma significativa (22% i 30%). 
Això vol dir que més enllà de les despeses ja compromeses de per-
sonal i contractes de serveis, han deixat sense fer-se les inversions 
pressupostades. En canvi per l’any electoral de 2019 prometen inver-
sions de l’ordre de 2,5 milions d’euros el que suposaria un increment 
del 86%, bastant impensable, vista la incapacitat de gestió demos-
trada.

D’altra banda el pressupost d’ingressos per al 2019 està ple de pre-
visions fictícies: s’inflen els ingressos per multes, per llicències de 
construcció, per l’IBI i tot un seguit de previsions a l’alça. Només cal 
llegir-se els informes dels serveis econòmics municipals per confir-
mar-ho.

CONFIEM PODER LIDERAR LA GESTIÓ DELS 18,5 MILIONS 
DE PRESSUPOST AMB EFICÀCIA I EFICIÈNCIA

En definitiva, ens ha vingut a dir el govern amb el pressupost pel 2019: 
“Com que no farem el que hem pressupostat, perquè és el que fem 
cada any, inflarem els ingressos i després deixarem de fer les obres 
compromeses perquè no tindrem els diners realment”. Però el més 
greu d’aquesta política no és aquest engany, sinó que per fer les in-
versions demanen a crèdits bancaris tot l’import del que diuen que 
faran.

Per embullar la troca, la Companyia d’Aigües reconeix un dèficit de 
177.000 € que els demana a l’Ajuntament i que aquest no inclou en 
el pressupost. Tenim per tant un pressupost desequilibrat. Un govern 
municipal amb provada incapacitat de gestió i amb cinc mesos per 
realitzar unes inversions de les que fins ara no han estat capaços ni 
de fer-ne el 13 % del que havien previst.

El nostre Ajuntament, amb un pressupost consolidat de 18,5 milions 
d’euros, requereix una eficàcia i eficiència que ara no té i que confiem 
poder-li donar i liderar a partir del proper mes de juny en benefici de 
tots els vilatans i contribuents.
futura biblioteca.

27



OPINIÓ

ICV

CANDIDATURA UNITÀRIA REPUBLICANA… I 
D’ESQUERRES 

La candidatura unitària argentonina per a les properes elecci-
ons municipals es va perfilant lentament però amb fermesa. 
Encara són moltes les qüestions que s’han de decidir, algu-
nes gens menyspreables com el nom, el programa o els qui 
l’encapçalaran. El que queda clar des d’un primer moment és 
el seu tarannà netament republicà, que és un terme que, en 
aquests moments, s’identifica amb sobiranisme o, si voleu, amb 
independentisme. Però el concepte de república també porta 
implícits postulats d’esquerres. 
 

ELS VALORS REPUBLICANS TAMBÉ ENS HAN DE 
LLIGAR A CONCEPTES SOCIALS I D’ESQUERRES 

QUE PODEM APLICAR EN EL PROGRAMA 
MUNICIPAL

Considerem que la candidatura unitària ha de ser una opció 
política netament d’esquerres. Comprenem que ha de tenir un 
component sobiranista, ja que estem vivint uns moments relle-
vants pel que fa a la nostra emancipació nacional, amb presos 
polítics -alguns en vaga de fam-, amb membres legítims del 
govern català exiliats, amb repressió de l’estat a tots nivells… És 
evident que Catalunya és una nació oprimida per l’Estat espa-
nyol i que això ha de tenir una resposta ferma i decidida des de 
cada municipi. Creiem que això queda ven explícit en la candi-
datura unitària argentonina i que ens lliga a unes obligacions 
respecte a la República catalana. Tanmateix, creiem que els va-
lors republicans també ens han de lligar a conceptes socials i 
d’esquerres que podem aplicar en el programa municipal.

No considerem menys important que la lluita nacional, la pre-
servació dels drets socials -avui clarament en retrocés-, el dret 
a l’habitatge, la defensa dels serveis públics bàsics (sanitat, 
educació, assistència social), la lluita pel medi ambient i contra 
el canvi climàtic, la plena igualtat home-dona, etc.

Tots aquests són valors que, com el de l’emancipació nacional, 
hem de tenir presents en l’agenda municipal perquè des dels 
municipis la ciutadania faci sentir la seva veu. 

 @PPArgentona

 Popular Argentona

 ICV Argentona

@  icv.cxi.argentona@gmail.com

PP

PENSANDO SIEMPRE
EN NUESTROS VECINOS

Durante los últimos meses Argentona ha estado padeci-
endo una oleada enorme de robos. De hecho, estamos 
seguros que quien sea que esté leyendo estas líneas 
habrá escuchado, durante los últimos meses y casi a dia-
rio, el sonido de los helicópteros de los Mossos d'Esquadra 
sobrevolando nuestro pueblo.

UNA DE LAS CAUSAS DEL AUMENTO DE 
ROBOS, SIN NINGUNA DUDA, HA SIDO QUE 

HACEN FALTA MÁS AGENTES DE POLICÍA 
LOCAL

Una de las causas del aumento de robos, sin ninguna 
duda, ha sido que hacen falta más agentes de la Policía 
Local. La plantilla se vio reducida y los Agentes actuales 
no dan abasto con todo el trabajo y funciones que tienen 
que hacer. Ante tal situación, y debido a la presión efectu-
ada por el Partido Popular, por la ciudadanía y por la propia 
Policía, se aprobó en el pasado pleno sacar dos nuevas 
plazas de agentes de Policía Local. No obstante, dos pla-
zas no son suficientes para cubrir el déficit existente y es-
peramos que se reconsidere dicha decisión aumentando 
todavía más el cuerpo de la Policía Local. Por otro lado, y 
a pesar de haberse aprobado en el pasado una moción al 
respecto, el gobierno municipal formado por la CUP, ERC e 
ICV, decidió unilateralmente no dar cumplimiento al man-
dato popular. Por esta razón, y nuevamente, le pedimos 
al Sr. Alcalde y a su equipo que reconsideren su decisión. 
Está en juego la seguridad de todos nosotros.

Dicho esto, desde el Partido Popular de Argentona que-
remos aprovechar estas líneas para desear a todos los 
vecinos de Argentona una Feliz Navidad y próspero año 
nuevo. Si tienen suerte, quizá podrán celebrar las fiestas 
de manera tranquila y sin preocuparse por si alguien les 
entra y asalta en casa para robarles la felicidad y concordia 
de la Navidad.
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ACORDS DE  PLE

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

PLE ORDINARI DEL 5 DE NOVEMBRE
Propostes i mocions Resultat

Alcaldia

Aprovació del Compte General de l’exercici 2017 Aprovat per 11 vots a favor (govern, PSC i regidor no adscrit) i 6 abs-
tencions (TxA I PP)

Modificació dels crèdits núm.2/2018 del pressupost del Patronat Municipal del Museu del Càntir Aprovat per 11 vots a favor (govern, PSC i regidor no adscrit) i 6 abs-
tencions (TxA I PP)

Canvi de nom del “Passeig Baró de Viver” pel nom de “Passeig de la República” Aprovat per 9 vots a favor (govern i regidor no adscrit) i 8 en contra 
(TxA, PSC i PP)

Canvi de nom del “Carrer del Dos de Maig” pel nom de “Carrer de l’1 d’octubre” Aprovat per 9 vots a favor (govern i regidor no adscrit) i 8 en contra 
(TxA, PSC i PP)

Urbanisme

Aprovació pla director de la bicicleta 2018-2024 Aprovat per unanimitat (ausent Susana López)

Cultura

Nomenament vocals Comissió Permanent del Patronat Municipal del Museu del Càntir Aprovat per unanimitat 

Mocions

Moció del Grup municipal Socialista per canviar el nom de la biblioteca municipal d’Argentona pel 

nom de Biblioteca municipal Joan Fontcuberta i Gel
Aprovat per unanimitat

PLE EXTRAORDINARI DEL 26 DE NOVEMBRE
Propostes i mocions Resultat

Alcaldia

Aprovació del Pressupost General de l’Ajuntament per l’any 2019
Aprovat per 9 vots a favor (govern, i regidor no adscrit) i 8 abstencions 

(TxA, PSC i PP)

PLE ORDINARI DEL 3 DE DESEMBRE
Propostes i mocions Resultat

Recursos Econòmics

Aprovació del préstec a llarg termini previst al pressupost 2018 dins el Programa de Crèdit Local de 

la Diputació de Barcelona 

Aprovat per 9 vots a favor (govern i regidor no adscrit) i 8 abstencions 

(TxA, PSC i PP)

Innovació tecnològica

Aprovació preus contradictoris del contracte de servei de manteniment de l’equipament informàtic, 

telefonia IP i wimax de l’Ajuntament d’Argentona, PC93 a 107
Aprovat per unanimitat 

Espai Públic

Modificació de contracte dels serveis de neteja viària i de recollida i transport de residus municipals 

de la vila d’Argentona

Aprovat per unanimitat

Espai Públic

Modificació de contracte dels serveis de neteja viària i de recollida i transport de residus 
municipals de la vila d’Argentona

Aprovat per unanimitat

Igualtat

Aprovació del Manifest unitari Dia internacional per l’eliminació de la violència envers les dones de 25 
de novembre de 2018 Aprovat per unanimitat

Mocions

Moció del Grup Municipal Socialista (PSC-CP) al ple de l’Ajuntament d’Argentona per instar al Depar-
tament d’Ensenyament a aturar els treballs d’elaboració i aprovació del decret de menjadors. Aprovat per unanimitat

Podeu recuperar els vídeos d’aquestes sessions a www.youtube.com/radioargentona 
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INFORMAC IÓ D ’ INTERÈS Qui és  

PEP MASÓ

Regidor a l’oposició

MONTSE MATAS

Regidora a l’oposició

XEVI COLLET

Regidor a l’oposició

MONTSE CAPDEVILA 

Regidora a l’oposició

EUDALD CALVO
Alcaldia, Administració 

General, Governació, 
Recursos Econòmics 
i Recursos Humans.

GUILLEM SALETA

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

AINA GÓMEZ

Urbanisme, Mobilitat, 
Habitatge i Medi Ambient. 

5a Tinença d’alcaldia

ARNAU AYMERICH 

 Joventut, Serveis 
Socials i Cohesió

PERE MÓRA

Espai públic i Obres. 
1a Tinença d’alcaldia

CARLES MARTÍNEZ 

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

MONTSE CERVANTES 
Festes, Esports i Salut

EUSEBI TRABY

Regidor no adscrit

ASSUMPTA BOBA

Regidora a l’oposició

SALVADOR CASAS 

Regidor a l’oposició

SUSANA LÓPEZ RICO 

Regidor a l’oposició

FRAN FRAGOSO

Regidor a l’oposició

ÀNGEL PUIG 

Educació, Cultura, 
Patrimoni, Cooperació i 

Igualtat. 
2a Tinença d’alcaldia

Qui?
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INFORMACIÓ D ’ INTERÈS

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

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

Deixalleria 
Polígon. Ind. Nord. C/ Can Carmany, 
s/n
Tel. 93 756 14 48
Horari: de dilluns a divendres, de 10 a 
13 h i de 16 a 19 h. Dissabte: de 10 a 14 h 
i de 16 a 20 h. Diumenge: de 10 a 14 h. 

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

FARMÀCIES
Dilluns a Divendres Dissabte Diumenge

Matí Tarda Matí Tarda Tarda

Obertura  
al públic

Farmàcia del Cros
Pça. Blas Infante, s/n - Tel 93 757 05 01 9.30 h a 13.30 h 17.00 h a 20.00 h 9.30 h a 13.30 h Tancat Tancat Tancat

Farmàcia Guillén 
C/ Gran, 22 - Tel 93 797 12 62 9.00 h a 13.30 h 14.30 h a 20.30 h 9.00 h a 13.30 h 17 h a 20.30h

(si està de guàrdia)
10 h a 13.30 h

(si està de guàrdia) Tancat

Farmàcia Sindreu
C/ Barcelona, 26 - Tel 93 797 14 00 8.00 h a 20.30 h 9.00 h a 14 h 17 h a 20.30h

(si està de guàrdia)
10 h a 14.00 h

(si està de guàrdia) Tancat

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

(si està de guàrdia)
11 h a 13.30 h

(si està de guàrdia) Tancat

Migdia
Dilluns a Divendres Dissabte Diumenge

Migdia Vespre  Tarda 

Guàrdies
(amb recepta)

Farmàcia Guillén
Farmàcia Sindreu
Farmàcia Buxeda

13.30 h a 17 h
(si està de guàrdia)

20 h a 21.30 h
(si està de guàrdia)

14.00 h a 19 h
(si està de guàrdia) 13.30 h a 21.30 h

(si està de guàrdia)

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

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

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

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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JORDI TORRES
“ Em va captivar la informàtica perquè era desconeguda”

Com és això de que tens mig 

cervell analític i mig creatiu?

Perquè tinc un cap que la meitat 

l’he heretat de la meva mare i l’al-

tra meitat del meu pare. La meva 

mare és molt creativa i artista: és 

l’Eulàlia de Cal Magret que fa uns 

pessebres impressionants -diu 

orgullós-. El meu pare tenia molt 

de cap pels números i l’analítica, 

i sempre em va recolzar per a 

que estudiés tot allò que ell no 

va poder estudiar. A més, també 

vaig aprendre d’ell el compromís 

de participar i implicar-me de for-

ma activa a la vida associativa de 

la vila, i en gran part sóc el que 

sóc gràcies també a la gent que 

he conegut col•laborant amb les 

entitats. 

Tenint aquests dos cervells tant 

diferenciats, què et va fer de-

cantar la teva carrera professio-

nal cap a la informàtica?

Vaig estar dubtant entre fer Be-

lles Arts o Matemàtiques. La in-

formàtica era nova aleshores i 

em va captivar perquè era una 

cosa desconeguda i podia ser 

tota una aventura. Pensa que jo 

vaig començar a programar amb 

targetes perforades. No hi havia 

pantalles ni teclats. L’ambient a 

la facultat era d’energia pura, tot 

eren professors joves que venien 

d’altres enginyeries amb ganes 

d’explorar aquesta nova ciència.

Ara ets catedràtic i docent de la 

mateixa carrera que tu vas estu-

diar...

Sí, ara és diferent, els professors 

som tots una mica més vells –riu-

Però continua apassionant-me 

donar classes. Tinc alumnes sú-

Jordi Torres és catedràtic 
d’informàtica a la UPC 

i investigador al BSC en 
computació d’altes prestacions. És 

fill d’en Domingo i l’Eulàlia de cal 
Magret i està implicat des de jove 

en la vida social i associativa de 
la vila. A més, també té destresa i 

afició per l’art i el disseny. Diu que 
té la sort de tenir mig cap analític i 

mig cap creatiu.

fer entre tots aquests ordinadors 

per tal que puguin treballar en 

paral•lel i d’aquesta manera re-

duir el temps que es triga en aca-

bar tota la feina, passant d’anys 

a només dies.  Juntament amb 

altres companys i companyes del 

centre de recerca ens dediquem 

a millorar l’eficiència i automatit-

zar l’adaptació d’aquests potents 

programes en aquestes potents 

màquines.

Pel que fa les dades, les grans 

tecnològiques realment tenen 

el poder sobre nosaltres?

Certament saben molt de nosal-

tres, però perquè els hi hem do-

nat les nostres dades. Estem dis-

posats a usar un correu electrònic 

com Gmail que és de Google, oi? 

O utilitzar les xarxes socials. Els 

paguem amb les nostres dades. 

La gent ha de tenir clar que tot 

allò que passi per un d’aquests 

serveis a internet, ja n’ha perdut 

el control. Ara bé, recordo anys 

enrere que la gent estava preo-

cupada per la fractura digital que 

havia de venir. Hem pogut com-

provar amb el pas del temps que 

aquesta fractura no s’ha produït 

gràcies precisament a aquests 

serveis i xarxes socials que el què 

han fet ha estat democratitzar i 

facilitar l’accés a internet. 

Quins avenços s’estan aconse-

guint amb la supercomputació?

Per exemple hi ha un munt de 

malalties en les que s’està mi-

llorant el seu diagnòstic i el seu 

tractament gràcies als desco-

briments que s’han fet en usar 

aquests supercomputadors. Un 

cas que s’explica sovint són els 

avenços en la medicina per-

sonalitzada gràcies al progrés 

en genòmica que ha permès la 

supercomputació.  Altres desco-

briments que destaquen podria 

ser la predicció del clima, reduc-

ció de la pol•lució,...

Tots aquests avenços també 

comporten algunes contrapar-

tides, no?

Per exemple, els progressos en 

reconeixement d’imatge que ha 

portat la supercomputació per-

met que als aeroports es pugui 

optimitzar el moviment de perso-

nes i mercaderies. En concret, el 

control amb càmeres dels passa-

dissos mitjançant reconeixement 

facial ha disminuït el nombre de 

robatoris o que es pugui localit-

zar ràpidament un nen que s’ha-

gi perdut. Però aquesta mateixa 

tecnologia el govern de la Xina 

l’està usant per controlar als seus 

ciutadans amb milions de càme-

res al carrer.

Quin són els reptes? 

Molts, però potser destacaria 

l’energia que es requereix per fer 

funcionar aquestes grans mà-

quines. Per exemple, el super-

computador Marenostrum re-

quereix 1,4 Megawatts, i això 

equival a una factura elèctrica 

anual d’aproximadament de 1,4 

milions d’euros. Imagina’t el que 

han de consumir  desenes de 

centres de dades d’empreses 

com Google o Amazon, essent 

cadascun d’ells 20 vegades més 

gran que el del Marenostrum. 

Usar energies renovables o re-

duir el consum elèctric és fona-

mental. 
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per motivats, un luxe que no té 

preu. De fet, la meva mare sem-

pre em recorda que jo de petit ja 

ho deia que volia ser mestre...

Quines són les teves àrees?

Actualment faig recerca i docèn-

cia en com la Supercomputació 

permet avançar al Big Data i In-

tel•ligència Artificial. I el que estic 

fent cada vegada més es treure 

el coneixement fora de les aules, 

divulgant a través dels mitjans de 

comunicació, xerrades o llibres. 

És una activitat que m’aporta 

molta satisfacció.

Explica’ns amb més detall què 

és tot això de la supercompu-

tació?

Els supercomputadors són com 

la Fórmula 1 dels ordinadors. Per 

exemple, el supercomputador 

Marenostrum que tenim a Barce-

lona permet calcular més d’onze 

mil bilions d’operacions matemà-

tiques per segon. Sí, un 11 seguit 

de 15 zeros! Això permet executar 

potents programes que requerei-

xen grans quantitats de dades 

per trobar nous medicaments 

o estudiar el canvi climàtic. Son 

programes que si s’executessin 

en un ordinador com els que te-

nim a casa, trigarien anys en aca-

bar i per tant no és viable.

I tu què fas exactament?

A aquests supercomputadors els 

podem veure com milers d’ordi-

nadors connectats entre ells per 

col•laborar en resoldre un deter-

minat problema amb el propòsit 

comú de fer-ho de la manera 

més ràpida possible. I per això es 

reparteixen les dades i la feina a 


