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EDITORIAL
LA POLÍTICA, UN ANY DESPRÉS
S’ha complert un any d’aquella jornada que molts catalans i catalanes guarden a la
seva memòria. Un dia en què més de dos milions dos-cents mil ciutadans van sortir
a votar pel Referèndum de l’1-O, una consulta aprovada per alguns i negada per altres. Una jornada que també va estar marcada per les càrregues policials que es van
produir arreu del territori. Des de llavors, els fets s’han anat desencadenant un rere
l’altre: es declarava la independència al Parlament, s’aplicava l’article 155 per part del
govern de Rajoy, s’empresonaven alguns polítics catalans i d’altres marxaven a l’exili.
La política municipal també s’hi va veure alterada: el PSC era expulsat del govern i
aquest es quedava en minoria.
Ha passat un any des d’aquell dia i des d’ençà s’han produït molts moviments, i es
segueixen fent passes per un costat i per l’altre. A Argentona, alguns vilatans i vilatanes han volgut commemorar aquesta data amb una sèrie d’actes i accions que es
recullen en aquest número. Per altra banda, aquest Cap de Creus també es fa ressò
de l’actualitat en l’àmbit de la política municipal, que es va reprendre al setembre
-després de la pausa estiuenca-, i que va donar inici al darrer curs polític d’aquesta
legislatura amb canvis al consistori, que es detallen en el reportatge polític.

LA POLÍTICA, LA PARTICIPACIÓ, LA CULTURA I ELS ESPORTS,
CENTREN AQUEST CAP DE CREUS
No obstant, en aquest Cap de Creus número 150, no només parlarem de política,
també parlarem de la participació. I és que els argentonins i les argentonines han
estat els qui, un cop més, han decidit els projectes guanyadors dels pressupostos
participatius d’enguany, dels quals hem fet un ampli reportatge. Per altra banda, la
cultura també és notícia i és que La Sala ha aixecat el teló, per això fem un repàs a
la nova temporada que ve carregada amb deu propostes per a tots els gustos i per
a tots els públics.
Així mateix, hi ha una presència molt important d’una de les festes més esperades
de l’any i que va tenir lloc a l’agost, la Festa Major, on es fa un recull de les imatges
més destacades, entre elles la visita del president de la Generalitat, Quim Torra.
També, en la galeria d’imatges, hem fet un recull dels millors moments de la 69a
Festa de la Vellesa que es celebrava al setembre per homenatjar als més grans de
la vila. Pel que fa als esports, veurem com encaren les entitats esportives argentonines les diferents temporades. I, per acabar, a la contraportada entrevistarem a
Mireia Oriol, una actriu argentonina que amb només 22 anys ja ha donat el salt a la
gran pantalla al costat de Belén Rueda.
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CARTA DE L’ALCALDE

UNA VILA RESPECTUOSA AMB EL SEU ENTORN
“Vivim en aquest planeta com si en tinguéssim un
altre on anar” va dir la infermera Terri Swearingen,
guanyadora del Premi Mediambiental Goldman l’any
1997. Terri és una activista mediambiental que protestava contra la construcció de la incineradora de residus tòxics més gran dels EUA a East Liverpool, Ohio.
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de lleure al turó de Sant Sebastià, però això donaria
per un altre article. Tornant al reciclatge: hem aconseguit saltar del 61,47% de reciclatge selectiu el 2014
al 86,54% el 2017, amb perspectives de seguir millorant de cara al futur.

No podem seguir així, és evident. Argentona fa molts
anys ja es va proposar relacionar-se amb el planeta
Terra d’una manera diferent, especialment en l’àmbit dels residus, on és referent. Fins a un 86,54% en
reciclatge selectiu, percentatge només superat per
4 municipis a tot Catalunya i el primer municipi de Catalunya amb més de 10.000 habitants. Té molt mèrit
i cal felicitar-nos tots els argentonins i argentonines
per aquest èxit, aconseguit gràcies a l’esforç diari de
tots i totes. Només per tenir algunes dades de referència a nivell comparatiu: la mitjana de Catalunya és
d’un 37,58%. Els bons resultats d’Argentona s’expliquen gràcies al sistema de recollida porta a porta i
també al pagament per generació mitjançant la brossa vermella taxada pel rebuig.

No podem caure tampoc en el cofoisme, queda molt
camí per recórrer. Alguna de les qüestions a millorar
és en el volum de brossa generada, en altres paraules: el millor residu és el que no es genera. En aquest
sentit, l’Ajuntament ha engegat una campanya per
reduir el malbaratament alimentari dins l’àmbit de
la restauració i per aconseguir un comerç més sostenible, campanya que compta amb la col·laboració
de Rezero, Fundació Catalana per a la Prevenció de
Residus i el Consum Responable. Una de les primeres accions serà l’actualització de la Xarxa de Comerç
Verd, que compten amb una bonificació fiscal. També
s’engega el servei de lloguer de cabassos, per reduir
el consum de bosses de plàstic. Així mateix, s’engega
la campanya Remenja’mmm per no llençar el menjar i
la beguda que sovint ens sobra als restaurants.

Durant aquest mandat hem intentat millorar el sistema amb algunes aportacions importants: la implantació de la recollida selectiva a pràcticament tot
el municipi ha suposat el gran canvi, però no l’únic.
També s’ha suprimit “l’àrea d’emergència” del carrer
Bellavista... on ara hi ha una bonica zona de lleure per
gossos. Després també s’ha creat una segona zona

Tot plegat amb l’objectiu de seguir treballant per la
millora de la nostra relació, la dels éssers humans,
amb el nostre entorn. I la feina principal passa perquè aquells que ho feu bé seguiu fent pedagogia,
seguiu convencent als –pocs- ciutadans que encara
no han vist els importants avantatges del reciclatge
i de la reducció de residus. Gràcies per la feina feta.

CARTES

CARTES LECTORS

DELS

LECTORS
LA FIBRA ÒPTICA A MADÀ.
A QUIN PREU?
Sembla ser que properament ens arribarà
la fibra òptica al veïnat de Madà, un cop
superada la obtenció del permís corresponent, per part de la empresa instal·ladora, que té pendent concedir una finca
afectada pel pas de les conduccions per
terrenys de la seva propietat.
Voldríem celebrar, com no pot ser d’altra
manera, els avantatges que ens permetrà en el futur la implementació d’aquest
canal de comunicació. Però no a qualsevol
preu que signifiqui que les nostres façanes
i carrers restin embrutats visualment perpetuament. Per això voldria compartir amb
tothom el neguit que preocupa a una part
del veïnat aquesta possibilitat esmentada.
El propòsit inicial del projecte de Madà, i
que fou gaudit ja pels primers veïns que hi
vinguérem, preveia el soterrament de tot
el cablejat de l’enllumenat, telèfon, antenes de TV i FM, etc., per tal de no provocar
gens d’impacte visual aeri, entre d’altres
avantatges. Fa uns anys, per la desídia
d’uns i les presses d’altres, aquesta magnífica idea (projectada als anys 70) se’n
va anar parcialment en orris, quan a totes
les teulades de les cases hom hi instal·là
les seves particulars i diverses antenes
de TV.
No sé si s’ha tingut accés al projecte de
l’escomesa a cada una de les cases, pla-

ces, carrers i vials, per tal d’analitzar i aprovar, si escau, el recorregut del cablejat. És
preocupant que, ara un cop més, pels
interessos de facturació d’uns i les presses i deixadesa d’altres, el nostre veïnat
es pugui veure empastifat per una teranyina de caixes, cables, etc. grapejats de
qualsevol forma a les parets de les cases
i/o traspassant aèriament d’una vorera
a l’altra, tal com han estat degradats els
carrers del centre urbà d’Argentona, per
sempre més, pels diferents operadors
dels serveis.
En aquest supòsit, cal valorar si el nostre
ajuntament podria i voldria donar suport
a que, a una part del seu municipi, conservés un espai singular (modèlic diria
jo), del segle XXI, en quan a l’impacte visual de les infraestructures dels serveis
de comunicació tant imprescindibles
avui dia. I quin hipotètic cost podria suportar i quin compromís estaria disposat
a assumir.
Crec que és important poder debatre
aquest tema i decidir accions, abans de
que ho trobem tot dat i beneït. Suposaria
una derrota o claudicació a les lleis del
més fort si ens deixéssim portar col·lectivament per la dictadura de les grans
companyies, sense vetllar a temps pels
nostres legítims interessos, si així ho decidís una majoria.

JOSEP COMA
Un veí de Madà

RECORDEM EL NOSTRE
COMPANY ENRIC UREÑA,
EN “QUIQUE”
Fa pocs dies ens ha deixat el nostre estimat company en Quique, arrel d’una
malaltia que l’ha mantingut lluitant durant el darrer any.
Ho lamentem molt, ja que aquells que
hem tingut la sort de compartir la nostra
vida amb ell hem viscut molts bons moments amb la seva relació i per això expressem el nostre més profund condol a
la família, a la seva dona, i als seus amics.
L’Enric va ser regidor de l’Ajuntament,
per primera vegada, en la formació política de CiU (2003-2007). En les darreries
del 2006 es va incorporar al grup de treball per crear el que hauria de ser l’agrupació electoral Tots per Argentona i, per
aquest fet, el 29 de setembre de 2006 va
presentar la seva renúncia deixant l’acta
com a regidor de l’Ajuntament.
Va ser durant el mandat 2007-2011 quan
va pertànyer a la nostra Agrupació com
a regidor de govern essent responsable
de les àrees municipals d’Educació i
Benestar Social. Durant el mandat 20112015 va tornar a ser regidor de TxA, a
l’oposició.
L’Enric ha participat activament amb el
grup Nats del 55, en el qual ha tingut
grans i profunds amics, i amb altres entitats argentonines.
Tots per Argentona el plora profundament.

Grup Municipal de TxA
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TAMBÉ TENS CONTINGUTS EN XARXA A YOUTUBE!
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Tweets

@ajargentona
@radioargentona
#Argentona

Natura Maresme @NaturaMaresme 4 d’ag
#viatges #Argentona @ajargentona Sopar de Natura

jlgraupera@ jlgraupera 28 de set.
gràcies Argentona per acollir la primera presentació en públic de @CAT_
memoria, les emocions de l’#1O han estat a flor de pell... i hem tornat a votar!

Tanca

Tanca

Tanca
INS ARGENTONA@ insargentona 21 hFa 21 hores
Els alumnes de batxillerat visiten el Sincrotró Alba @ALBAsynchrotron
#batxillerat1819

clara armengol@ claraarmengol 6 d’ag.
Avui el Quico fa anys i ho celebra amb un concert a #Argentona aquesta nit

Tanca

Tanca
escolalesfonts @escolalesfonts 8 d’oct.
Avui els alumnes de 5è de l'@escolalesfonts d'#Argentona han fet una
visita guiada al Parlament de Catalunya i han tingut el privilegi de conèixer en
persona el President @rogertorrent. Una experiència molt enriquidora!. @
parlamentcat

Tanca

Miquel Sola Suris @MiquelSolaSuris 7 d’ag.
Abans d'ahir el #TourFestiu va tornar a ser a la Festa Major d'Argentona!
Cercavila amb els gegants i capgrossos de la vila, concert de @LaGarrinada
infantil i fira d'atraccions. #ÉsSantDomingo Ens vàrem retrobar novament
amb molts mataronins i Pancraç Farell, el #currupies !

Quico Sallés @QuicoSalles 20 hFa 20 hores
Argentona

Gonçal @goncalvov 27 de set.
@radioargentona. Argentona s ha quedat sense campanes. Mai les havia
vist de tant a prop

Tanca

Tanca

Tanca

Laia Casas_@ laiacasas 9 d’oct.
Avui hem iniciat formació sobre Neurociència aplicada a l'educació amb els
docents de les escoles d'Argentona. #aprendrefent Gràcies @ajargentona
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REPORTATGE

Argentona, un any després de l’1-O
Del 28 de setembre a l’1 d’octubre es van organitzar
diferents actes i es van dur a terme accions a la vila
per commemorar el Referèndum de l’1-O

}
Alguns vilatans
i vilatanes
commemoren
un any de
l’1-O davant
l’Ajuntament.

A

quest mes es celebrava un any
de la jornada del referèndum de
l’1-O i dels fets que en van derivar.
Concretament 5.174 argentonins i argentonines van sortir a votar l’1 d’octubre de 2017
als diferents col·legis electorals repartits
pel municipi. En total, el 55,54% del cens.
I la opció del Sí a la independència de Catalunya va arrasar al poble amb el 93,78%
dels vots. Per altre banda, Argentona no es
va veure afectada per cap càrrega policial,
però sí se’n van patir a d’altres municipis
veïns i a diferents punts del territori català.

L'1 D'OCTUBRE DE 2018
Per commemorar aquest primer any, el
cap de setmana del 28 al 30 de setembre i també el dilluns dia 1 d’octubre, es
van organitzar diversos actes que van tenir lloc a la vila a càrrec de l’ANC i el CDR
d’Argentona. El mateix dilluns 1 d’octubre,
prop d’un centenar de vilatans i vilatanes
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es van concentrar davant l’Ajuntament on
van llegir un manifest i, a més, van registrar instàncies sol·licitant al President de
la Generalitat, Quim Torra, que apliqui els
resultats de la votació del referèndum i de
les posteriors eleccions del 21 de desembre de 2017, i que faci efectiva la declaració d’independència de Catalunya. Per
altra banda, una gran majoria d’alumnes
de 3er i 4rt d’ESO i de 1er i 2on de Batxillerat de l’Institut d’Argentona van fer vaga,
i els professorat del mateix centre va fer
una aturada a les 12 del matí. Pel que fa
els comerços de la vila, alguns van voler
tancar els seus establiments el dilluns 1
d’octubre en record a tal succés.

INSTÀNCIES PER DEMANAR QUE LA
INDEPENDÈNCIA ES FACI EFECTIVA
Els actes de commemoració en l’àmbit
local, però, van iniciar-se divendres 28 de
setembre amb el Saló de Pedra ple de

El Dinar Groc que va tenir
lloc a la plaça de Vendre.

REPORTATGE

} El punt de

votació de
l’antic edifici
de la Velcro,
l’1-0 del 2017.

 Els afectats de l’1-O

Pel que fa el dissabte, al mateix Saló
de Pedra va tenir lloc un cinefòrum que
duia per títol “Xirinacs de l’amnistia a la
independència”. I finalment, diumenge al
matí, es va organitzar una cercavila encapçalada per dos tractors dels pagesos
i una comitiva que va passejar una urna
gegant i que s’aturava a cada col·legi
electoral per penjar una placa que hi diu

gom a gom on es va presentar el projecte Catmemoria.cat a càrrec de les seus
fundadors. Un d’ells, l’argentoní Joan
López, qui va explicar a Ràdio Argentona que “es tracta d’una iniciativa de vàries persones que després dels fets de
l’1-O vam quedar impactats, i de forma
individual vam començar a documentar
amb imatges i vídeo el que havia passat aquell dia i en un moment donat ens
vam ajuntar i vam crear aquest projecte
col·laboratiu”.

ELS ACTES VAN INICIAR-SE
DIVENDRES AMB LA PRESENTACIÓ
DEL PROJECTE CATMEMORIA.CAT,
QUE VA OMPLIR D’INTERESSATS EL
SALÓ DE PEDRA
“Aquí vam votar, aquí vam guanyar”. Tot
seguit, va ser el torn de les “Músiques
per la llibertat” que va agrupar, com cada
diumenge, un nombrós grup de persones que van tocar i cantar per als polítics
empresonats, exiliats i encausats. Seguidament, va ser l’hora del vermut, de les
sardanes, i la jornada va cloure amb el
“Dinar Groc” a la plaça de Vendre.

Aquesta jornada va ser especialment sensible per les poblacions del
Maresme que van patir la càrrega policial com Canyamars, Dosrius, Sant
Cebrià i Sant Iscle de Vallalta. Arrel
d’aquests fets es va crear l’Associació
d’Afectats de l’1-O, una entitat que va
néixer a Dosrius per iniciativa de diverses víctimes que tenen com objectiu
exigir responsabilitats, aconseguir justícia, i reparació dels danys.
Ràdio Argentona va parlar amb la
seva presidenta, Virginia Martínez, qui
va explicar que una de les campanyes
que han engegat recentment és “Ara
parla tu”, que recull testimonis d’aquella jornada per “persistir en la denúncia
per la vulneració dels drets fonamentals com va passar l’1 d’octubre de
2017”, va explicar Martínez.
Cal destacar que Virginia Martínez
va rebre el passat 29 de setembre la
distinció “Carrasco i Formiguera” que
li va ser entregada pel President de
la Generalitat, Quim Torra, juntament
amb Raimon Carrasco, en nom de la
Fundació Demòcrates de Catalunya.

'Músiques per la llibertat’
tocant al carrer.
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REPORTATGE

Comença el darrer curs polític de la
legislatura amb canvis al consistori
Es reorganitza la taula del saló de plens després que Eusebi Traby, fins ara del grup de TxA,
hagi passat a ser regidor no adscrit; i que es designi Susana López nova portaveu del PSC

E

l passat 17 de setembre tenia lloc
el ple ordinari del mes en qüestió que, després de la tradicional
pausa estiuenca a l’agost, es reprenia
l’activitat política i s’encetava el darrer
curs polític de l’actual mandat. Una
de les principals novetats en aquesta sessió va ser la comunicació de
la baixa del regidor Eusebi Traby, del
grup de TxA, per passar a ser regidor
no adscrit. Així mateix, es designava
Susana López com a nova portaveu
del PSC. Aquests canvis han precipitat
que es reorganitzés la taula del saló
de plens.

REORGANITZACIÓ AL SALÓ
DE PLENS
El ple corporatiu de setembre va venir
carregat de moviments en diferents
grups municipals que van precipitar
que es reorganitzés les ubicacions de
molts regidors al saló de plens. Una
de les novetats més destacades va
ser la comunicació de la baixa d’Eusebi Traby, fins ara regidor de Tots per
Argentona, per passar a ser regidor
no adscrit. Aquest fet va suposar que

Traby passés a seure al costat del regidor del PP, Fran Fragoso, just a l’altra banda d’on era habitual veure’l. La
resta de regidors de TxA mantenen la
seva tradicional ubicació a la taula. Per
una altra banda, durant aquesta bateria de canvis també s’aprofitava per
comunicar i fer efectiva la designació
de Susana López com a nova portaveu del PSC, prenent el relleu de Vador Casas. D’aquesta manera López
intercanviava amb el senyor Casas
la seva ubicació al saló de plens, situant-se més a prop del centre i, per
tant, de l’alcalde. Els regidors del consistori van aprofitar per donar-li l’enhorabona i també per valorar tota la feina
feta per part del regidor Casas.

ELS REGIDORS DE L’EQUIP
DE GOVERN TAMBÉ ES
REUBIQUEN
Els que també van aprofitar per canviar les seves ubicacions al saló de
plens van ser els regidors de l’equip
de govern. Ara els regidors de la CUP

El ple ordinari de setembre amb la nova organització de la taula del saló de plens.
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seuen tots a la dreta de l’alcalde, i els
regidors d’ERC a la seva esquerra; i a
l’esquerra d’aquests darrers l’únic regidor d’ICV. Aquest canvi ve motivat
per mantenir junts en bloc els diferents partits polítics que conformen
el govern, ja que abans els regidors
de la CUP estaven partits per l’alcalde. Tot plegat també ajuda a que es
facilitin les visualitzacions de les votacions per part dels diferents grups.

PLE DE SETEMBRE
Aquests moviments al consistori també van motivar una recomposició als
òrgans de control i comissions informatives, un punt que es va aprovar
per unanimitat al ple de setembre.
Per altra banda, bona part dels punts
de l’ordre del dia del ple de setembre
es van resoldre amb certa celeritat,
com la supressió de la taxa d’anuncis
del butlletí municipal i la supressió de
l’ordenança municipal.
Amb el vot favorable dels grups del
govern i del nou regidor no adscrit

PLE D’OCTUBRE

de l’ordre del dia van quedar aprovats.
Va destacar l’aprovació de les ordenances fiscals del 2019, que es mantenen
en relació a les d’enguany. També va
prosperar una modificació de crèdit
pressupostària, en què es destacava
una partida de 120.000 euros per arranjar una parcel·la a Can Barrau, que acollirà el futur local del Calabrot d’Argent.

Pel que fa el ple d’octubre, es va desenvolupar amb total normalitat i amb
amplis consensos ja que tots els punts

Una altra de les qüestions destacades
va ser l’aprovació definitiva del text

també va prosperar la licitació dels
serveis de neteja, que en aquest nou
procediment ja inclou, a més dels
equipaments municipals, el Museu del
Càntir, que permetrà ajustar millor el
contracte amb el futur adjudicatari.

refós de la segona fase de la rehabilitació de la Casa Puig i Cadafalch, un
projecte que des del govern s’espera
licitar a principis d’any. En aquesta línia,
també s’aprovaria una moció d’urgència per a les obres als porxos i la galeria d’aquest immoble.
I també es va decretar com a dies addicionals a Argentona per l’obertura
comercial autoritzada el 28 d’abril i el 2
de juny del 2019.

EUSEBI TRABY PASSA A SER
REGIDOR NO ADSCRIT
“He retingut amb mi l’acta perquè
m’he independitzat”
La baixa d’Eusebi Traby del grup de TxA
ha comportat una sèrie de reaccions
tant per part del grup que deixa com
dels altres regidors que conformen el
consistori. La seva decisió es deu principalment, tal i com ha explicat a Ràdio
Argentona, a que “estic amb els Comuns
des de la seva fundació al març de 2017
i no em semblava correcte seguir al grup
de TxA.”. Traby també va donar detalls
del motiu pel qual no ha deixat l’acta:
“he retingut amb mi l’acta perquè m’he
independitzat. Si tinc l’acta és per treballar pel poble d’Argentona, que crec que
amb la meva experiència de set anys i
mig puc aportar molt pels vuit mesos
que encara queden”.

El regidor no adscrit, Eusebi Traby, passa a seure a l’altra banda de la taula; i els
dos regidors del PSC s’intercanvien l’ordre dels llocs

LES REACCIONS:
-Pep Masó (TxA): El cap de llista de
TxA, Pep Masó, va explicar que se li
va demanar al senyor Traby que deixés l’acta de regidor i ha afirmat que
“no és acceptable que hagi deixat el
grup però que hagi retingut amb ell
l’acta de regidor”. Tot i així va tenir
bones paraules per ell explicant que
“em sap greu que marxi perquè creiem que Traby ha estat un bon regidor durant aquest temps”.
-Eudald Calvo (CUP): L’alcalde va explicar que “em sembla una decisió
personal respectable. Els grups del
govern ja intuíem des de feia mesos que a TxA les relacions ja estaven desgastades. No ens ha sorprès
aquest trencament”. L’alcalde també
ha afirmat que “les actes són dels re-

gidors” i ha afegit que “espero poder
treballar amb el senyor Traby per arribar a consensos, com amb la resta
de grups de l’oposició”.
-Pere Móra (ERC): El portaveu d’ERC,
Pere Móra, va afirmar que “penso que
no li sorprèn a ningú ja que passa sovint a TxA, que regidors del seu grup
els acabin abandonant. I ho hauran
de reflexionar ells mateixos”. Móra
també va voler destacar que ara hi
ha un nou regidor que fa decantar la
majoria del ple ja que el govern està
en minoria.
-Àngel Puig (ICV): El cap de llista i
portaveu d’ICV, Àngel Puig, va assegurar que “fa setmanes que ens vèiem perquè ell m’ha manifestat personalment que estava compromès

amb els Comuns ideològicament i
que tenia ganes de formar-ne part”.
-Susana López (PSC): La portaveu i
cap de llista del PSC, Susana López,
ha dit que “trobo que el fet de que
TxA no sigui un partit polític els permeti això de tenir doble militància. Al
PSC no seria possible”. López també
va voler afegir que “jo hagués deixat
l’acta de regidora i hagués començat
a treballar pel nou partit polític”.
-Fran Fragoso (PP): El portaveu i cap
de llista del PP, Fran Fragoso, va assegurar que “m’ha sorprès. Veia a TxA
com un bon grup a l’hora de treballar”. Així mateix ha dit que “cadascú
és lliure de fer el que trobi i jo ho respecto”.
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REPORTATGE

5+4 projectes guanyadors
de la consulta ciutadana

Cinc projectes petits i
quatre projectes grans són
els guanyadors del total de
10 propostes de cada llista
del Pressupost Participatiu
2018, que ha estat el que
ha assolit la millor xifra
de participació de les tres
edicions
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El diumenge 30 de setembre es tancava el període de votació de la consulta
ciutadana del Pressupost Participatiu
2018. Aquesta edició estava dotada,
com és habitual, de 500.000 euros,
però la novetat enguany és que estava dividida en una llista de 10 projectes
petits i una de 10 projectes grans, dotades amb 75.000 euros i 425.000 euros
respectivament.

Projectes petits

Cursos de formació
per adults
Projecte per a impulsar
una programació de
cursos formatius,
educatius i d’oci
per a adults (cuina,
reparacions de la
llar, fotografia, noves
tecnologies...)

868 punts
18.000€
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’arranjament de voreres en mal estat i també la millora de l’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda, així com el condicionament
de l’entorn del futur local social de Les
Ginesteres i dels camins comunitaris
d’aquest veïnat, han estat les propostes
més votades per la ciutadania en l’àmbit
de grans projectes. Pel que fa a la llista
de petites inversions s’inclouran també
en el pressupost els projectes que han
obtingut més punts a la votació i que són:
cursos de formació per adults, un circuit
de salut per a joves i gent gran, ajuts per
a la millora energètica a llars amb risc
d’exclusió, millora de la senyalització i
instal·lació de bancs a l’espai públic.

La participació enguany ha estat la que
ha assolit millor xifra, amb un total de de
1.073 vots, el 10,4% del cens. Aquest augment es deu en gran mesura a l’increment
de la participació a veïnats com el de Les
Ginesteres i El Cros que han fet augmentar
en més de 200 vots els resultats obtinguts
al 2016 i 2017. Des de la Regidoria de Participació han explicat que “ens sentim satisfets amb la participació de l’edició d’enguany” i, a més, han detallat que “teníem
dificultats per atraure els vots dels veïnats i
per això enguany n’hem reforçat la difusió,
les accions de dinamització, i s’ha fet un
esforç perquè hi haguessin inversions en
aquestes zones del municipi”.

AUGMENTA LA PARTICIPACIÓ ALS
VEÏNATS, ESPECIALMENT A LES
GINESTERES I A EL CROS
Per altra banda, cal destacar que el vot online
també ha experimentat un nou creixement
en relació al vot en urna tradicional, situant-se
per sobre del 87%. Pel que fa el vot tradicional
en urna s’ha reduït gairebé a la meitat, el 12%,
en comparació amb fa dos anys.

(74.000€)

Parc de barres i
aparells de gimnàstica
Inversió per fomentar
la salut i la pràctica
d’exercici físic a l’aire
lliure, amb la instal·lació
d’un parc de barres
(street workout) i
aparells de gimnàstica,
adreçats al públic jove
i adult. Es planteja com
a possibles ubicacions
la Font Picant o la zona
esportiva Raül Paloma.

Ajuts millora
energètica a llars
en risc
Bossa d’ajuts destinada
a un programa de
millora i rehabilitació
energètica de les llars
de famílies amb menys
recursos, de renovació
d’electrodomèstics
per models de baix
consum, l’aïllament
dels habitatges, entre
d’altres.

789 punts

775 punts

15.000€

18.000€

Millora de la
senyalització
Projecte per reforçar i
millorar la senyalització
al centre del municipi
i als veïnats, que
fomentin una
millor mobilitat i un
major coneixement
dels equipaments
municipals, punts
d’interès i veïnats del
municipi.

753 punts
15.000€

Instal·lació de bancs
a l'espai públic
Inversió per renovar
i instal•lar bancs a
l’espai públic, tant al
centre com als veïnats
d’Argentona

635 punts
8.000€

REPORTATGE

Projectes grans

Condicionament
voreres per persones
amb mobilitat reduïda
Partida destinada a
millorar l’accessibilitat
a la via pública, atenent
a la necessitat de
persones amb mobilitat
reduïda, seguint el
pla d’accessibilitat
municipal.

849 punts
65.000€

(395.000€)

Adequació entorn espai
social Les Ginesteres
Projecte de
condicionament dels
voltants del futur local
social de Les Ginesteres,
a l’àrea de l’antic
restaurant, per tal de
dotar l’espai d’altres
equipaments com un
parc infantil, pistes de
petanca, zones multiús,
entre d’altres.

820 punts
150.000€

Arranjament de
voreres
Partida destinada a
l’arranjament i millora
de voreres que es
troben en mal estat,
en especial aquelles
malmeses per les arrels
dels arbres, seguint
el pla d’accessibilitat
municipal.

Condicionar camins
comunitaris
Les Ginesteres
Arranjament i millora dels
camins secundaris que
connecten els carrers
principals del veïnat de
Les Ginesteres, afavorint
una millor connexió i
comunicació entre els
veïns i veïnes.

771 punts
100.000€

686 punts
80.000€

E L S P R OJ ECT ES GUANYADORS DE 2017.
EN QUIN ESTAT ES TROBEN?
Des de la regidoria també es va informar que s’espera que aquesta tardor es puguin engegar ja els projectes guanyadors en l’edició del 2017, com són la millora de carrers, la posada en marxa d’un espai pel Calabrot d’Argent, el
Cau, i el condicionament del marge esquerre de la riera d’Argentona per al passeig i fer activitats de salut.

RECUPERACIÓ DEL MARGE ESQUERRE DE LA
RIERA D’ARGENTONA

projecte. Així mateix es calcula que enguany s’hi podrien ubicar uns mòduls de fusta que servirien com a
magatzem i sala polivalent.

Ja s’han efectuat requeriments a la Generalitat perquè arrangin les tanques d’accés a l’autopista i netegin l’espai de davant de l’antic parc de material i
maquinària del centre de conservació de carreteres
de la Generalitat. Les accions previstes a dur a terme són les d’habilitació de les rampes d’accessos
al camí lateral, actuació als passants, desbrossada
de l’itinerari, renovació i implantació de senyalística
i implantació de mobiliari urbà (bancs i una petita
zona de lleure).

NOU LOCAL PEL CAU CALABROT D’ARGENT
S’ha consensuat amb el Cau que la ubicació del futur
local serà a l’actual zona verda de Can Barrau 2. Tècnicament ja s’han fet les valoracions de la memòria
de l’espai i per aquest any es treballarà en l’adequació d’aquest i executar la redacció de la totalitat del

LA MILLORA DE LA VIA PÚBLICA
Pendent de començar. La zona d’actuació seria el carrer Bernat de Riudemeia.
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UNA FESTA MAJOR
AMB VISITA PRESIDENCIAL

L

a Festa Major d’Argentona 2018 serà recordada per la visita del President de la Generalitat, Quim Torra, qui va assistir al Vot de Poble i va
participar de l’acte de benedicció i venda del càntir de l’any. Així mateix,
els rècords de calor tant de dia com de nit van ser proporcionals a la viva
participació dels vilatans i vilatanes en els actes teatrals, esportius, familiars, tradicionals i musicals que van omplir la Plaça Nova, l’escola Bernat de
Riudemeia, Can Doro, La Garrinada o l’Argentast. Les places i els carrers van
ser el testimoni de la dedicació imprescindible de persones voluntàries, les
entitats i el personal municipal que van fer d’aquest poble un referent organitzatiu i festiu, així com d’acollida i escalf als seus visitants.
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HOMENATGE
ALS GRANS DE LA VILA

E

l passat diumenge 16 de setembre els més grans d’Argentona
van rebre homenatge, com ja és habitual cada any. La 69a edició de la Festa de la Vellesa va començar amb una cercavila fins
a la Plaça de l’Església per acompanyar els participants i familiars.
Després de missa, la comitiva de Gegants, Nans i les colles Geganteres van enfilar cap a la Plaça Nova on se’ls esperava per un desdejuni a càrrec del restaurant Sant Jaume. Els padrins d’enguany, Maica
Alcalde i Vicenç Lladó, es van mostrar molt satisfets amb els actes i
emocionats per la implicació des vilatans i vilatanes.
Val a dir que l’any vinent s’arriba a l’edició número 70 i des del Patronatge de la Vellesa i des de l’Alcaldia valoren modificar la jornada per
completar-la i millorar-la.
Podeu veure més imatges d’aquest cap de setmana al Facebook de
Ràdio Argentona.
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LA SALA ENGEGA NOVA TEMPORADA

L

Emma Vilarassau, una de les protagonistes de l’obra 'Un tret al cap'.

a nova Temporada de La
Sala ha donat el tret de
sortida i comptarà amb un
variat repertori cultural per a
tots els públics seguint amb la
línia de la temporada anterior,
i inclou fins a deu propostes
que van més enllà del teatre, la
música o la dansa, incorporant
també disciplines com el circ,
propostes audiovisuals i multidisciplinars. Una temporada
molt rica que es complementarà amb els espectacles habituals de la Xarxa d’Argentona,
i que també comptarà amb un
homenatge a l’anarcosindicalista i cooperativista Joan Peiró
amb l’’Argentona Suite Musical’ i
‘Peiró 42’, que s’emmarca en la
cinquena Setmana de la Memòria Històrica.
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“GAIREBÉ TOTS ELS
ESPECTACLES INCLOSOS
EN EL CARTELL HAN ESTAT
GUARDONATS I HAN
TINGUT UNA MOLT BONA
RESPOSTA DEL PÚBLIC”
El cartell per aquesta tardor
arriba farcit de grans espectacles, que han obtingut una gran
resposta per part de la crítica i
també han estat reconeguts pel
sector. El Regidor de Cultura, Àngel Puig, ha destacat que “gairebé tots els espectacles que han
estat inlcosos dins el cartell han
estat guardonats però la decisió
d’incloure’ls dins la programació
ha anat més dirigit pel valor del

}

}

La temporada de
tardor inclou fins
a deu propostes
que van més
enllà del teatre, la
música o la dansa,
incorporant també
disciplines com
el circ, propostes
audiovisuals i
multidisciplinars;
així com els
espectacles de
la Xarxa i un
homenatge

Els joves cantants de ‘Veus’

REPORTATGE

}
Un dels plats forts d’aquesta
nova temporada a La Sala ha
estat l’obra ‘Un tret al Cap’, un
thriller periodístic dirigit per
Pau Miró i protagonitzat per la
reconeguda actriu Emma Vilarasau. Per altra banda, el musical ‘Cabareta’, nominat als
Premis MAX 2018 i la cita amb la
dansa de ‘The Prom’, arrodoniran una selecció d’espectacles
de luxe.

}

contingut i la resposta del públic
que no pas pels guardons”. És el
cas d’‘inTarsi’, proposta de circ i
acrobàcia amb què es va estrenar la nova temporada, el passat
diumenge 14 d’octubre, i que va
aixecar el Premi MAX 2017 al Millor Espectacle Revelació. També
la comèdia teatral ‘Fairfly’, Premi
de la Crítica 2017 al Millor Espectacle de petit format, o la cita
amb el cant coral que arribarà
de la mà de ‘Veus’ del Cor Infantil Amics de la Unió, dins el marc
dels actes de Santa Cecília, i que
va obtenir l’any passat el Premi
Internacional Guido d’Arezzo.

El musical ‘Cabareta’.

Cartell de ‘Peiró 42’.

VENDA D’ENTRADES
I ABONAMENTS
Les entrades i abonaments ja
es poden adquirir a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana (OAC) de
l’Ajuntament d’Argentona o via
online des del web municipal
www.argentona.cat. També es
posaran entrades a disposició
a la taquilla de La Sala, des
d’una hora abans de cada espectacle, en cas que no s’hagi
esgotat la venda anticipada.
De nou, s’oferirà màxima flexibilitat per poder dissenyar
l’abonament a mida, podent
escollir lliurement entre totes
les propostes de la temporada
sempre i quan es triï un mínim
de tres espectacles.
A més, la mateixa nit de l’espectacle, amb l’adquisició de
l’entrada, els espectadors
podran obtenir atractius descomptes i promocions a diversos bars i restaurants d’Argentona.

Trobareu més informació de la Temporada de La Sala al web municipal de l’Ajuntament d’Argentona.

PROGRAMACIÓ TEMPORADA
LA SALA TARDOR 2018
 i nTarsi | Circ i acrobàcia | Diumenge 14 d’octubre 18h
 Un tret al cap | Teatre thriller | Divendres 19 d’octubre 20:30h
 Cabareta | Musical cabaret | Dissabte 10 de novembre 20:30h
 Fairfly | Teatre comèdia | Divendres 16 de novembre 20:30h
 Veus –Cor Infantil Amics de la Unió | Cant coral | Diumenge 25 de novembre 18h
 The Prom / In Memoriam / Whim | Dansa | Dissabte 1 de
desembre 20:30h

ESPECTACLES XARXA D’ARGENTONA
D
 ékoncert Diumenge | Concert de circ | Diumenge 4 de
novembre 18h
 Ai Rateta, Rateta | Teatre musicak. Públic familiar | Diumenge 2 de desembre 18h

ALTRES ACTES PROGRAMATS
 A rgentona suite musical | Poesia i música | Divendres 5
d’octubre 20:30h
 Peiró42 | Teatre, música i audiovisual | Divendres 26 d’octubre 20:30h
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COSES DE LA VILA

RÀDIO ARGENTONA INICIA NOVA TEMPORADA
El dilluns 17 de setembre es posava el “play” a Ràdio Argentona per començar a emetre la programació de la nova
temporada 2018/2019. La música, la informació local, la
política i els col·laboradors segueixen sent l’essència de
l’emissora municipal.
De dilluns a divendres, de 10 a 13h, us acompanya en Miquel Carabaño amb el programa “A Mig Matí” on la música,
l’actualitat i la informació de serveis es fusionen amb les
seccions habituals. El segueixen els Informatius, que han
tornat per comunicar la informació més propera; com és
habitual de dilluns a divendres a partir de les 13h, a les 15h,

a les 19h i a les 23h amb Elisenda Fernández i/o Oriana Alemany.
Pel que fa la política, es seguiran retransmetent els plens
municipals ordinaris i extraordinaris convocats per l’Ajuntament d’Argentona. Tot seguit, els plens municipals tenen el
seu espai d’anàlisi en les Entrevistes Polítiques, moderades
actualment per la Paula Macia, que protagonitzen cadascun dels caps de llista i/o portaveus dels grups municipals
dins el magazine matinal.
Per conèixer més detalls de la resta de programes, pots
consultar la programació de Ràdio Argentona al web municipal.

MÉS DE 1.600 ALUMNES ENCETEN EL CURS ESCOLAR
2018-2019
El 12 de setembre els centres educatius de la vila d’Argentona obrien oficialment les seves portes per donar la benvinguda als més de 1.600 nens i nenes que encetaven aquest curs
2018-2019. Els 1.068 alumnes d’Infantil i Primària de les escoles
Les Fonts, Bernat de Riudemeia, Escola d’Argentona i Escola
Sant Miquel del Cros, van començar la jornada sense incidències i amb absoluta normalitat.
Enguany, com a novetat, els centres educatius compten amb
la presència d’agents cívics durant l’entrada i sortida dels menors reforçant així la seguretat i l’organització dels centres. Val
a dir que aquest servei s’allargarà fins al 31 de desembre per
després avaluar la continuïtat d’aquest.
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ARGENTONA CELEBRA LA DIADA NACIONAL
DE CATALUNYA
El dia 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, Argentona es llevava amb el Toc de Sometent a
les 9.45h a la Plaça de l’Església. Seguidament, a les
11h a la plaça del Molí va tenir lloc la tradicional ofrena floral al monument de Rafael Casanova. Ja a la tarda, la sortida dels autocars estava prevista cap a les
15h des de la zona esportiva Raül Paloma, on L’ANC
d’Argentona va tornar a mobilitzar-se i va omplir 12
autocars amb prop de 700 persones per assistir a
l’onada gegant que unia la Plaça de les Glòries amb
Palau Reial de Barcelona, per la qual s’hi van habilitar
38 trams.

COSES D E LA VILA

CUP, ERC, ICV I PDECAT TREBALLEN AMB ANC I
CDR EN UNA LLISTA UNITÀRIA INDEPENDENTISTA I
OBERTA A TOTHOM
El 9 d’octubre tenia lloc al Saló de Pedra una roda de premsa
amb representants de les entitats ANC i CDR d’Argentona,
així com de la CUP, ERC i ICV per informar de que estan
treballant i negociant una candidatura unitària independentista
i republicana d’Argentona per a les properes eleccions
municipals de 2019. En aquesta negociació també hi estaria
el PDeCAT, que es van excusar per no poder assistir a l’acte.
Els representants van explicar que des del passat juliol, una
comissió conjunta de l’ANC i el CDR estan treballant amb
diferents formacions polítiques d’Argentona per tal que
s’uneixin en una llista conjunta que permeti garantir un
ajuntament amb un doble objectiu: desenvolupar les polítiques
municipals necessàries per la vila i fer tot el possible per ajudar
a aconseguir la República catalana. Així mateix van explicar
que es tracta d’una “llista integradora i oberta a tota la societat
civil”, per la qual cosa van convidar a tota la ciutadania que es
sentís interpel·lada a participar a una assemblea oberta “perquè
a les properes eleccions hi hagi una alcaldia al poble amb gent
amb voluntat sobiranista i republicana”, van assegurar.

ABSOLTS ELS QUATRE ENCAUSATS
DEL CAS ARGENTONA PROJECTES
El dia 11 d’octubre al migdia acabava el judici a l’Audiència Provincial de Barcelona pel cas Argentona Projectes amb les quatre
persones encausades absoltes dels delictes més greus: malversació de fons públics i falsedat documental. En aquest cas estaven
encausats els actuals regidors a l’oposició de Tots per Argentona,
Pep Masó i Xavier Collet; l’exalcalde Ferran Armengol, i l’exregidor
Miquel Mendoza.
Els càrrecs que se’ls imputaven eren els de malversació de fons
públics, falsedat documental i delicte societari, aquest últim directament relacionat amb l’ocultació d’informació. El jutge va absoldre
els acusats a l’últim minut el darrer dia de judici després que els
advocats de l’acusació declaressin que retiraven la querella després d’escoltar les declaracions dels testimonis aportats per la defensa. Només va prosperar l’acusació del fiscal sobre el sr. Collet
per delicte societari i l’acusació particular pel mateix delicte va estendre la petició al sr. Mendoza.

L'ASSOCIACIÓ ASPERGER ARGENTONA VOLA AMB
AVIACIÓ ADAPTADA
L'Aeròdrom d'Igualada-Òdena va acollir el passat
20 d'octubre una jornada d'Aviació Adaptada per a
persones amb alguna discapacitat. Des de les deu
del matí fins a les sis de la tarda s'enlairaren unes 150
persones amb alguna discapacitat i amb l'objectiu
que els participants gaudeixin del plaer de volar sense
barreres arquitectòniques.
També es va organitzar un dinar per a tots els
assistents, unes xerrades relacionades amb el món
de l'aviació i les discapacitats, tallers variats i una
exposició d'avions clàssics. El president de l'Associació
Asperger Argentona, Xavier Sargatal, ha explicat que
enguany serà la segona edició d'Aviació Adaptada
que organitzen conjuntament amb entitats socials
relacionades amb el món de la discapacitat i/o l’aviació
com són “Vols per a tothom”, “Las Sillas Voladoras” i
“Temyque”.

S’AIXECA EL SECRET DE SUMARI DEL CAS
RELACIONAT AMB EL CADÀVER DE LA NAU
ALSINA
Dissabte 29 de setembre Argentona es llevava
trasbalsada per un operatiu policial a l’antiga nau Alsina
d’Argentona, una acció dins l’àmbit de la Regió Policial
Metropolitana Nord per desmantellar una organització
criminal que s’investigava des de feia més d’un any i que
es va saldar amb la troballa d’un cadàver enterrat a un
metre de profunditat amb calç viva i sota una capa de
formigó, al nucli urbà del municipi. Es tracta d’un crim
passional relacionat amb una organització de tràfic de
marihuana que operava, entre altres, a la vila d’Argentona.
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LES ENTITATS ESPORTIVES
AFRONTEN UNA TEMPORADA INTENSA
L’actual curs es presenta com un dels més competitius dels darrers anys: El FC Argentona
ha debutat a Primera Catalana, el CBA ha començat amb dos equips a Segona Catalana, i
els BOCS aniran a la recerca del sisè títol debutant a casa en una de les competicions més
importants del Sud d'Europa.

El FC Argentona
vol fer història
a Primera
Catalana
La temporada futbolística 20182019 va arrencar a principis de setembre amb
la il·lusió de fer una bona campanya. Per primera vegada a la història del club, els quadribarrats jugaran a Primera Catalana, una categoria molt més exigent que les disputades fins
ara. Els jugadors de Chava Jiménez van encaixar una maneta de gols en el seu debut a la
categoria i que els enfrontava al Banyoles CF
‘A’, una mostra de la dificultat de la categoria.
A banda els resultats, en aquesta categoria es
viurà un derbi històric. El duel entre el Vilassar de Mar i el FC Argentona. El partit d'anada
es celebrarà a la desena jornada al camp Xevi
Ramon. El de tornada, tindrà lloc al Municipal
d'Argentona a la vint-i-setena jornada (finals
de març de 2019).

Nous reptes pel
Club Bàsquet d’Argentona
L’entitat esportiva afronta l’inici de temporada amb l’objectiu de ser una referència de
qualitat per a la pràctica del bàsquet amb entrenadors compromesos. Per aconseguir-ho, la junta actual té previst ampliar,
properament, els seus membre per tal de començar a treballar
els objectius marcats.
A nivell competitiu, les jugadores del Sènior Femení ‘A’ van ser les
primeres en estrenar-se a Segona Catalana. L’equip que dirigeix,
un any més, Susanna Portabella s'ha reforçat amb la incorporació d'algunes jugadores que donaran suport al mateix bloc de la
temporada anterior. Portabella considera que l’objectiu principal
és acabar la temporada amb la convicció que s’ha treballat per
estar el més amunt possible.
Pel què fa a les categories masculines, Enric Monfort seguirà per
segon any consecutiu al capdavant del Sènior ‘A’, amb la col·laboració d'Esteve Vallmajor i de la Júlia Monfort. L'equip s'ha reforçat
amb jugadors que ja coneixen la casa i que aportaran l'experiència
necessària per assegurar la permanència. I Carles Juanola serà l'encarregat de dirigir el Sènior ‘B’, a Tercera Catalana, amb l’objectiu de
competir al màxim cada partit i mantenir la categoria.
La presentació oficial de l'equip està previst que es celebri durant els propers dies.

El sènior d’Argentona BOCS debutarà en lliga
a casa amb Angelo Vettese a la banqueta
Els 12 equips que participaran a la XXXI Lliga Catalana
de Futbol Americà (LCFA) ja coneixen el calendari per a la
temporada 2018 - 2019. L’Argentona Bocs debutarà en la
competició, com a local, el diumenge 4 de novembre a les
17h i rebrà a l'Hospitalet Pioners Sènior. Segons el calendari, Bocs jugarà un total de 7 partits com a local i 4 com a
visitant (Barcelona, en dues ocasions, Barberà del Vallès i
Vilafranca del Penedès).
Entre les novetats de la temporada destaca el retorn d’Angelo Vettese com a tècnic amb el suport de Marc Astier i
Marc Güell. Tot i que no hi ha fitxatges de renom, el sènior
s'ha nodrit de jugadors que han pujat directament del ju-
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venil. A més, també, el club ha obert nous grups de futbol
base a les categories inferiors.
La 31a LCFA SR estarà formada per un total d'11 jornades
de Fase Regular que es disputaran entre els mesos de novembre i l’abril de l'any vinent. Els quatre millors classificats, tindran accés a les semifinals previstes pel cap de
setmana del 27 d'abril. La final d'aquesta edició se celebrarà el 12 o 13 de maig del 2019 amb la localització encara
per determinar.
L'últim campionat dels Argentona Bocs va ser la temporada 2016 - 2017, en el que van sumar el seu cinquè títol
de lliga.

ESPORTS

LA PENYA BARCELONISTA
D’ARGENTONA ES DONARÀ
DE BAIXA COM
A ENTITAT DEL POBLE
Aquesta decisió es farà efectiva
si el 30 d’octubre no hi ha
relleu per a la junta actual

L

a Penya Barcelonista d’Argentona es
donarà de baixa com a entitat del poble després de 48 anys d'història. La
manca d'il·lusió i compromís per participar
dels actes de la penya i la dificultat d'omplir
un autobús cada 15 dies per baixar al Camp
Nou són algun dels principals motius que
justifiquen la situació actual de l'entitat. A
més, els membres d'aquest òrgan, amb el
president Pere Jané al capdavant, han pres
aquesta decisió perquè les obligacions
personals no els permet dedicar a l’entitat
el temps i les necessitats que els demana.
Per aquest motiu, a l'última assemblea
extraordinària del passat 7 de juny de
2017, la penya va notificar la dimissió del
president i actual junta i va fer una crida
per convidar els socis de la penya o barcelonistes d'Argentona a agafar el relleu
de l'entitat. Si el proper 30 d’octubre no
hi ha relleu per a la junta actual, es donarà de baixa a la Federació de Penyes
del Maresme i també, com a entitat del
poble. No obstant, encara no es donarà
de baixa com a penya del FC Barcelona
i mantindrà el seu número d’identitat. El
club permet mantenir una penya inactiva
durant un període de dos anys abans de
procedir a la baixa definitivament donant
l’oportunitat a crear una futura nova junta.

Podeu accedir a
l'entrevista sencera al
president de la penya,
Pere Jané, escanejant el
codi QR.

El 18 de novembre es celebrarà la
16a Burriac Xtrem amb les curses de 17 i 28 km
El Grup de Muntanya d'A rgentona
vol celebrar el seu 15è aniversari
amb una exposició fotogràfica
El passat 1 de juny, el Grup de Muntanya
d'Argentona va obrir el període d'inscripcions per participar a la 16a edició de la Burriac Xtrem trofeu Pere Asturiano. Aquest
serà el segon any que l'organització prescindeix de la marató de muntanya i destinarà tots els seus esforços a les distàncies
de 17km i 28km, que enguany presenten
nou recorregut, i que se celebrarà el 18 de
novembre.
Abans, del 9 al 18 de novembre, el Carrer
Gran serà l'escenari de l'exposició ’15 anys
de la BurriacXtrem’ i consistirà en 15 murals
per cada any de la cursa. El 17 de novembre, el Saló de Pedra acollirà una
xerrada col·loqui sobre nutrició i esport a càrrec de la nutricionista Sandra
Sardina i, paral·lelament, la fisioterapeuta Carla Sala oferirà una xerrada
per abordar els beneficis i inconvenient de córrer després del part. Tots
els participants seran obsequiats amb una samarreta tècnica de la marca
Hoko i tindran a la seva disposició el servei de fisioterapeutes, guarda-roba, begudes i entrepans al finalitzar la cursa.

216 PERSONES VAN PARTICIPAR A LA
10a CURSA DE POLICIES I BOMBERS
D’ARGENTONA
Un total de 216 persones es van reunir a la Plaça Nova, el passat 2 de setembre, per participar a la 10a Cursa de muntanya de Policies i Bombers d’Argentona, organitzada per l'Associació esportiva Els Trotaires d’Argent i amb
el suport de l'Ajuntament d'Argentona i diversos comerços i establiments.
En categoria masculina, el primer en finalitzar la cursa va ser Ferran Moré
amb un temps de 41 minuts i 24 segons. En categoria femenina, Carla
Benedicto va ser la primera en creuar la línia de meta amb un temps de
49 minuts i 44 segons. A la conclusió de la cursa es va celebrar el lliurament de premis i es van repartir diversos obsequis i regals entre els
participants.

L’argentonina Abril Conesa s’enduu la
medalla de bronze amb la selecció
espanyola als Campionats d'Europa
La nedadora del Club Natació Granollers, Abril Conesa, va formar part de l'equip espanyol de natació artística al Campionat
d’Europa que va tenir lloc a Glosgow el passat mes d’agost.
Amb la interpretació de l'espectacle ‘Amaluna’ del
Circo del Sol, l’equip va aconseguir la medalla
de bronze a la final del combinat lliure del
campionat.
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EL SABATER I EL BALL
DE GITANES D’ARGENTONA

A

Catalunya, si s’ha d’escriure de
folklore, és difícil no citar una obra,
el Costumari català, i al seu autor,
en Joan Amades (1890-1959). Aquest
estudiós és un personatge cabdal de la
història etnològica catalana ja que no hi
ha branca de la cultura popular que no
fos recollida i analitzada per ell.
Quan Amades s’endinsa en la cultura
popular de la nostra vila, podríem
intuir que el seu contacte deuria ser en
Jaume Clavell. L’amistat entre tots dos
personatges era notòria i coneguda i,
en temes de folklore, l’Amades a més
d’amic li va fer de guia però, amb molta
certesa, això fou més endavant ja que
en Clavell a l’any 1928, que és quan el
folklorista s’interessa per la nostra vila,
tenia 14 anys.
Qui si l’acompanyà en la seva recerca
fou en Joan Tomàs i Parés (1896-1967),
músic i sots-director de l’Orfeó Català.
Fou el responsable musical de l’Obra
del Cançoner Popular de Catalunya
que s’havia iniciat a l’any 1921. En Joan
Amades n’era un dels col·laboradors
com, també, ho era un personatge prou
conegut a la vila, Esteve Albert, qui
supervisava la recerca a la comarca del

Maresme. A partir de 1927 començaren
a fer recerques, de forma conjunta, per
a nodrir un altre projecte anomenat
Cançoner Popular. Gran part de la part
musical d’obres d’en Joan Amades, com
el Folklore de Catalunya i el Costumari
Català, les realitzà en Joan Tomàs.
En els seus viatges d’investigació
varen tenir notícies del Ball de Gitanes
d’Argentona perquè algunes tonades les
havien escoltat i recollit dels flabiolaires
de Santa Agnès de Malanyanes i d’en
Cabot de Mataró però eren coneixedors
de que no eren del tot exactes. El mes
de febrer de l’any 1928, en Joan Amades
i en Joan Tomàs, havien manifestat
la intenció de venir a Argentona per
conèixer de primera mà als sonadors
interessants que podien trobar. Se’ls
acudí però, abans de fer-hi una visita,
demanar referències al mossèn de
Vilanova i la Geltrú, en Pius i Pallàs, que
havia exercit de vicari a Argentona. Poc
temps desprès en Joan Amades anotà
que l’antic vicari contestà per carta tot un
seguit de preguntes sobre la riquesa del
cançoner d’Argentona. Estant en aquesta
tessitura va aparèixer, en el seu auxili
Aureli Capmany i Farrés (1869-1954). Ell
fou qui els va notificar l’existència d’un
barber a Argentona que era mestre de
balls populars i que havia organitzat,
durant molts anys, el Ball de Gitanes que
s’hi celebrava. L’Aureli Capmany era un
important folklorista de l’època i fou un
dels fundadors de l’Orfeó Català.
Sabedors, doncs, de l’existència del
barber li varen escriure una carta
demanant si estaria disposat a ensenyar
la coreografia del ball. Manifesten que
als dos dies (un visca pel serveis postals
de l’època) el personatge es presentà a
Barcelona ja que donà la coincidència
que, des de feia un temps, hi residia. El
22 d’abril de 1928, doncs, procediren a
reunir-se a l’estatge de l’Orfeó Català.
Hi eren presents Aureli Capmany, Alfred
Vivancos, que seria il·lustrador i dibuixant
de la coreografia del ball, i Felip Blasco,
un famós mestre de ballets populars i
director de l’Esbart Català de Dansaires.

 Joan Amades
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El barber dansaire era en Miquel Ginestà
Montells. Quan es reunia amb el grup
de folkloristes ja no exercia de barber
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sinó que es guanyava la vida fent de
pintor i empaperador. Manifestà que
durant molts anys fou l’encarregat
d’ensenyar a les colles el Ball de
Gitanes i que fou el seu pare, en
Salvador, qui li traspassar les tonades
i els moviments.
Aquell dia en Miquel els va mostrar
l’Entrada de plaça, l’Entrada de ball,
la Contradansa i l’Espolsada. Aquesta
darrera era la més important de tot el
conjunt de danses que conformaven
les Gitanes. Altres moviments i
tonades ja no els va recordar donat el
temps transcorregut.
Joan Amades opinava que el Ball
de Gitanes d’Argentona contenia
trets diferencials respecte als que
es practicaven al Vallès. Aquests
trets feien que la “part melòdica i

L’Arxiu

coreogràfica conserva una puresa i
un regust verament popular que està
de molt per damunt de les variants
vallesanes”. Més tard descriuria que
les tocades al Vallès havien entrat en
un estat de degeneració tal que feia
molt interessant i curiosa la troballa
d’Argentona.
En Miquel era fill de Salvador
Ginestà Serra, barber, i de Maria
Teresa Montells Carles que era filla
de Mataró. Va néixer el 20 de gener
de 1878. Es casà el 31 d’octubre de
1901 amb una convilatana, la Flora
Suarí Ginestà, quan tots dos tenien
vint-i-tres anys. A l’acta de casament
hi figura com a barber però, com el
seu pare, en altres papers hi consten
d’altres professions. La parella, que
coneixem, va tenir quatre fills. La

Carme, nascuda al 1902 i morta al 1964,
que es casà amb en Jaume Carbonell
Pont i no es va moure d’Argentona.
L’Antoni, nascut al 1905, que marxà a
Barcelona on va contraure matrimoni
amb Pilar Monte a l’any 1935. En Joan
que nasqué al 1907 i del qual no tenim
notícies. El darrer fill va morir només
néixer a l’any 1910. Entre aquesta data
i la seva aparició com a informant no
en sabem res. Amb posterioritat, l’any
1930, el trobem com a membre de
la junta de la Unión Deportiva San
Martín que és conegut, a l’actualitat,
com Futbol Club Martinenc.
A Argentona, hi visqué una germana
d’en Miquel, la Joaquima, que va
morir a l’any 1930 i s’havia casat amb
en Jaume Castells Gual.
Jordi Pinart

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

L’any 1911 s’inauguren els Xalets Burriac, construïts al costat del Manantial Burriach. El complex estava integrat per tretze
habitatges repartits en quatre grans blocs amb accessos independents.
Petites comunitats d’estiuejants hi varen conviure durant dècades fins a finals dels anys 70 quan l’entorn i els xalets
començaren a degradar-se, derivant en l’abandonament total i l’enderroc dels xalets l’any 1995.

Font: La Font Picant d’Argentona, Del Balneari Prats al Manantial Burriach 1783-2010 de Pep Padrós i Marfany, 2015, Ajuntament d’Argentona
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PARTICIPANT EN LES ENTITATS ES CREEN
GRANS VINCLES

QUE LA REPRESSIÓ NO ENS ESBORRI
L’HORITZÓ

Les entitats que treballen per a Argentona, ho fan per fer una
Argentona més bona, més neta, més divertida, en definitiva per
fer-la millor. Fan un servei altruista a la ciutadania: associacions
veïnals que procuren per l’espai públic, voluntaris passejant
els gegants, o gestionant fauna o natura, vigilants amatents
als focs forestals, entitats programant actes sòcio-culturals o
esportius...
La màxima d’alguns sectors de la societat que pensen que
“com que pago impostos, l’Ajuntament m’ha de proporcionar
tots els serveis”, és acceptable fins a cert punt, perquè no tot
es pot pagar amb diners, sortosament. Els vincles que es creen participant en entitats, són d’una vàlua poderosíssima per
establir complicitats. Les entitats són el pal de paller del teixit
social. I el més important és que col·laborant en una entitat ens
fem corresponsables socialment i ens impliquem en la vila i en
el que hi passa.

TENIM UN PROBLEMA GREU:
LA MANCA DE LIDERATGE POLÍTIC
Per això es fa palesa la necessitat que l’Ajuntament doni suport
a aquestes entitats per tal d’ajudar en les despeses de funcionament que puguin tenir, en tant que aquestes reverteixen
directament a la ciutadania. En un poble amb recursos econòmics com és avui el nostre, això no hauria de ser un problema.
El que és un problema i greu, és que, per manca de lideratge
polític, el procediment administratiu per gestionar les subvencions s’allargui de tal manera que algunes es paguin a dos anys
vista de l’execució de les accions. I més preocupant i alarmant
és que en el ple d’octubre, a la pregunta de si les convocatòries
de subvencions de medi ambient pel 2018 han sortit o no, la
regidora responsable respongui que no ho sap. Bé, ja ho responem nosaltres: no, a data 11 d’octubre de 2108, les subvencions
a medi ambient per l’any 2018 encara no han sortit.
La desídia és realment desesperant i un molt mal exemple per
a tots els voluntaris que de manera exemplar, destinen una
part important de la seva vida a col·laborar amb les entitats, és
a dir, amb el poble.

Fa un any vivíem immersos en una tardor inquieta. Una tardor
que va canviar moltes coses del nostre món polític, però sobretot, una tardor que va canviar moltes coses dins nostre.
Aquell 1 d’octubre va aplegar moltes persones a la defensa
d’un referèndum que havia empès el poble i que només el poble podia garantir. I ho vam fer. Juntes, junts. Aquest esperit de
poble, que s’havia anat forjant en altres episodis dels últims
anys, des de la primera consulta del 2009 a Argentona, i des
de molt abans, va viure un moment transcendental. Contra la
repressió, contra un estat antidemocràtic, contra la violència
policial i política, la gent va sortir al carrer.
No va ser la primera vegada que sortíem al carrer, ni tampoc va
ser l’última. Els fets s’anaven encadenant i la repressió anava
creixent. Llavors van venir la presó, l’exili i les citacions judicials.
Avui, això encara dura.
Aquella tardor tan intensa també va fragmentar el govern del
nostre poble. Les posicions eren tan allunyades davant la situació política catalana, que el govern va seguir sense el PSC i es
va quedar en minoria al Ple Municipal.

NO ACONSEGUIREM QUE LES PERSONES PRESES I
EXILIADES TORNIN A CASA SI DEIXEM QUE L’ESTAT
ESPANYOL GUANYI AQUESTA BRUTA BATALLA CONTRA LA
DEMOCRÀCIA I ELS DRETS COL·LECTIUS
És imprescindible tenir memòria, per entendre l’origen de les
nostres lluites i els nostres conflictes. És necessari que recordem
l’esperança que respiràvem aquella tardor, per seguir trepitjant
el carrer amb la voluntat inequívoca de guanyar cotes de llibertat cada dia més altes. Un any després, sembla que de vegades
ens n’oblidem. I no aconseguirem que les persones preses i exiliades tornin a casa si deixem que l’estat espanyol guanyi aquesta bruta batalla contra la democràcia i els drets col·lectius.
Que la presó i l’exili no ens facin oblidar que la nostra lluita
segueix sent la d’un poble que humilment vol ser lliure. Que la
lluita antirepressiva no eclipsi allò que vam començar: construir un país lliure. Que la repressió no ens esborri l’horitzó.

/totsperargentona
www.totsperargentona.cat
@ txacomunicacio@gmail.com
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ESQUERRA REPUBLICANA, UNA HISTÒRIA
DE REPRESSIÓ

SEMBLA QUE EL GOVERN HAGI DIMITIT

Dijous 2 de novembre de 2017. Madrid. Aproximadament les 18h
de la tarda. El vicepresident i part del Govern de Catalunya són
enviats a presó incondicional després d’haver declarat davant
l’Audiència Nacional. El delicte: haver complert el mandat democràtic del 27S i l’1O i haver proclamat la República de Catalunya.
A Brussel·les, la resta del Govern, encapçalat pel president Carles Puigdemont, es manté a l’exili.
Malauradament, la repressió de l’Estat espanyol contra el Govern legítim de Catalunya no és cap novetat i tampoc en contra d’Esquerra Republicana, un partit castigat i perseguit des
de la seva fundació. Empresonaments, repressió i persecució,
exili, il·legalització i afusellaments. La història d’Esquerra és
plena d’episodis de repressió extrema per part d’un estat que
al llarg del temps ha lluitat amb la mateixa contundència per
mantenir els seus privilegis.
Es calcula que una quarta part dels 70.000 militants d’Esquerra en van ser empresonats, afusellats o van morir a la Guerra. I
prop de la meitat d’aquests van decidir exiliar-se. Més de 700
militants d’Esquerra van ser executats, entre els quals hi havia
prop de 60 alcaldes, Josep Abril de Mataró, entre d’altres. A
l’inici de la guerra, havia estat assassinat l’aleshores president
del Futbol Club Barcelona, Josep Sunyol, que també era diputat d’Esquerra Republicana. L’episodi més simbòlic d’aquesta repressió va ser l’afusellament del president de Catalunya,
Lluís Companys, el 15 d’octubre de 1940.

“LA HISTÒRIA D’ESQUERRA ÉS PLENA D’EPISODIS
DE REPRESSIÓ EXTREMA PER PART D’UN ESTAT
QUE AL LLARG DEL TEMPS HA LLUITAT AMB LA
MATEIXA CONTUNDÈNCIA PER MANTENIR ELS
SEUS PRIVILEGIS”
Esquerra Republicana, com el mateix país, han patit derrotes,
repressió i presó, però malgrat tot la resistència ha fet possible
sempre tornar-se a aixecar i continuar treballant per defensar
els ideals i el país. Com destaca l’ Oriol Junqueras: “Sabem que
abans que nosaltres molta altra gent ha resistit per fer que
nosaltres estiguéssim aquí. Per a ells la victòria que anhelem
va ser impossible. I la seva victòria va ser resistir i donar-nos
l’oportunitat a nosaltres de poder guanyar. Som fruit de moltes
derrotes, però som la llavor de totes les victòries”.

La biblioteca municipal d’Argentona prendrà el nom de Joan Fontcuberta i Gel degut a una iniciativa política promoguda pel grup socialista, de reconeixement a aquest argentoní que va dedicar la seva
vida a la traducció al català dels grans noms de la literatura universal
i que fou mestre de traductors.
La biblioteca és un dels serveis públics més importants i està realitzant una tasca cultural de primera magnitud, si bé estem d’acord
en que és una prioritat de la política local la construcció d’una nova
biblioteca més gran, en la que s’hi puguin desplegar tots els serveis
que avui s’exigeixen a aquests equipaments.
Després que l’ajuntament prengués la decisió de situar el nou equipament a l’entorn de la font de Sant Domingo, no hem tingut notícies
que permetin creure que el projecte avança. Més aviat es diria que
el govern s’ha entrebancat. Tot just ha iniciat els tràmits per fer un pla
director del centre del poble que ordeni els espais al voltant de can
Puig i Cadafalch fins l’ajuntament, ara utilitzats provisionalment com
a aparcaments. S’han encallat amb el “concurs d’idees” sense que
ens hagin explicat si tenen alguna d’idea al respecte.
El projecte de l’obra encara està per fer, per descomptat, i no hi ha
ni una memòria del seu contingut. Durant els darrers tres anys i mig
precisos de mandat l’Ajuntament ha deixat de percebre les subvencions que la Diputació garantia per construïr-la, atès que som un dels
únics municipis de més de deu mil habitants que no té biblioteca
municipal pròpia.

EL GRUP SOCIALISTA CONTINUAREM FENT
PROPOSTES CONSTRUCTIVES
No solament no hem aconseguit la biblioteca, la plaça de Vendre ha
decaigut espectacularment i l’aparcament al centre és provisional,
sinó que ens cal un arxiu municipal nou, una nova seu per l’emissora local i sales d’actes que anirien al mateix paquet de la biblioteca.
Encara bo que hem pugut remodelar els exteriors de la Casa Puig i
Cadafalch, aprofitant que era el cent-cinquanta aniversari i que les
institucions s’hi han abocat!
Sembla que el govern hagi dimitit de tirar endavant els projectes de
poble i fins i tot hagi dimitit de la gestió quotidiana (no ha gestionat
la major part dels projectes escollits en els pressupostos participatius). El grup socialista continuarem interpel·lant-lo i fent propostes
constructives com la que vam presentar per donar nom a l’actual i la
futura biblioteca.

667182993

/esquerra.argentona

argentona.socialistes.cat

@ERCargentona

@PSC_Argentona
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OPINIÓ

PP

ICV

TRABAJANDO PARA TODOS LOS
ARGENTONINS

MONUMENT ALS MORTS DE LA GUERRA
CIVIL I LA POSTGUERRA

Desde el Partido Popular de Argentona ya estamos trabajando
en las próximas elecciones, desarrollando el nuevo programa
electoral. Nuestro programa electoral está centrado en los
problemas de los vecinos de Argentona, de manera similar al
que llevábamos para esta legislatura. Nos reafirmamos en la
tendencia de nuestro programa porque nos ha demostrado
que muy equivocados no estábamos: por un lado, porqué el
gobierno ha tomado prestadas algunas de nuestras iniciativas y, por otro lado, porqué varias de nuestras propuestas
más importantes están presentes en cada edición de los
presupuestos participativos –y como propuestas más votadas–. Esto nos satisface enormemente porqué vemos como
el modelo de pueblo del Partido Popular de Argentona es un
modelo de pueblo que incluye y satisface a todos los vecinos.
Nuestro programa se basa en el estudio por zonas y urbanizaciones del pueblo, preguntando y analizando cuáles son
los problemas reales con los que se encuentra la gente y las
mejoras que les gustaría que se realizasen.

NUESTRO PROGRAMA SE BASA EN EL
ESTUDIO POR ZONAS Y URBANIZACIONES
DEL PUEBLO
Además, actualmente estamos trabajando en temas de salubridad ya que hay una zona de Argentona que está afectada por ratas y cucarachas americanas. Esta es una cuestión
muy seria y desde el Ayuntamiento no se ha hecho nada al
respecto. Por esta razón queremos aprovechar estas líneas
para pedir a todos los vecinos que se pongan en contacto
con nosotros en caso que tengan cualquier malestar. Tanto
nuestro concejal como el resto del grupo municipal estaremos encantados de poder ayudar y solucionar los problemas
reales de los vecinos.

@PPArgentona
Popular Argentona
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Aquest mes d’octubre s’inaugura el monument per la dignitat i la
memòria dels morts i desapareguts en la Guerra Civil i la postguerra a Argentona. Estarà situat al Parc del Memorial Democràtic (a tocar de l’escola Les Fonts) i portarà la llista, amb noms i
cognoms, de tots els morts que hi va haver a la nostra vila durant
aquest període tan funest. Evidentment, no es fa distinció entre
les víctimes d’un i d’altre bàndol. El monument és obra de l’escultor i arquitecte Agàpit Borràs i es basa en el treball d’investigació
que ha realitzat la historiadora Margarida Colomer, que ha permès
identificar i documentar aquesta llarga llista de morts, els noms
dels quals constaran en el monument.
El monument ve a ser el colofó de les setmanes de la Memòria
Històrica que s’han anat celebrant des del 2012 per iniciativa de
l’Ajuntament a través de la regidoria de Cultura. Durant aquests
anys s’han editat i posat a la venda diversos DVD sobre el període
de la Guerra Civil i la postguerra: “República i postguerra” (2012),
“Postguerra i franquisme” (2013), “Tradicions i festes populars”
(2014) i “Associacionisme argentoní” (2016).
Els actes de la Memòria Històrica d’enguany inclouen, a banda de
la inauguració del monument, una conferència de Margarida Colomer sobre el seu treball d’investigació, la programació del musical Peiró 42 a la Sala, basat en la vida i afusellament del líder
sindicalista mataroní, i el nomenament de Trinitario Rubio com a
fill adoptiu d’Argentona a títol pòstum.

ARGENTONA NO HA TINGUT MAI UN MONUMENT
PER A TOTES LES VÍCTIMES DE LA GUERRA CIVIL
I LA POSTGUERRA
Argentona no ha tingut mai un monument que recordi la memòria
de TOTES les víctimes del període de la Guerra Civil i la postguerra.
Amb aquest monument la nostra vila fa un acte de justícia i un
esforç per no deixar en l’oblit les víctimes d’uns fets de trista memòria per als demòcrates i la gent de pau.

ICV Argentona
@ icv.cxi.argentona@gmail.com

Acords de Ple

ACORDS DE PLE

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

PLE ORDINARI DEL 2 DE JULIOL
Propostes i mocions

Resultat

Alcaldia

Adhesió de l’Ajuntament d’Argentona a l’aprovació de la pròrroga de la contractació de serveis de telecomunicacions centralitzada a través
del Consell Comarcal del Maresme
Aprovació del Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de l’administració de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del Transport
Metropolità, l’Ajuntament d’Argentona i l’empresa Cingles Bus SA, per a la millora de les comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera entre Òrrius, Argentona i l’Hospital de Mataró

Aprovat per unanimitat
Aprovat per unanimitat

Reelecció i nomenament de nous vocals de la Junta de Govern del Patronat Municipal del Museu del Càntir

Aprovat per tots els regidors (a excepció de 2 abstencions individuals de la regidora Assumpta
Boba i del regidor Guillem Saleta)

Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 11/2018 del pressupost municipal de l’exercici 2018

Aprovat per 11 vots a favor (govern, PSC i PP) i 6 abstencions (TxA)

Modificació de crèdits núm. 1/2018 del pressupost del Patronat Municipal del Museu del Càntir de l’exercici 2018

Aprovat per 10 vots a favor (govern i PSC) i 7 abstencions (TxA i PP)

Urbanisme
Aprovació inicial text Refós Abril 2018 del projecte de Rehabilitació de la Casa Puig i Cadafalch 2na fase

Aprovat per unanimitat

Medi Ambient
Deixar sense efectes l’acord plenari de data 17 de setembre de 2010 de creació de la Ponència Ambiental de l’Ajuntament d’Argentona

Aprovat per 11 vots a favor (govern, PSC i PP) i 6 abstencions de TxA

Igualtat
Per donar suport a la declaració institucional de 28 de juny: Dia per l’alliberament de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals

Aprovat per unanimitat

Mocions

Moció presentada pels grups municipals de la CUP, ERC, ICV i PSC, sobre la delegació de competències en matèria de contractació a la Junta
Aprovat per unanimitat
de Govern Local
Aprovat per 15 vots a favor (govern i 4 regidors de TxA), 1 abstenció d’una regidora de TxA, i 4
Moció conjunta dels grups municipals de la CUP, ERC, i ICV, per proclamar Argentona municipi adscrit a la República Catalana
vots en contra (PSC, PP i 1 regidor de TxA)

PLE EXTRAORDINARI DEL 31 DE JULIOL
Propostes i mocions

Resultat

Reconeixement judicial de crèdit corresponent a factures de l’exercici 2017 i anteriors

Aprovat per 11 vot a favor (govern, PSC i PP) i 6 abstencions (TxA)

Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 13/2018 del pressupost municipal, exercici 2018

Aprovat per 11 vot a favor (govern, PSC i PP) i 6 abstencions (TxA)

Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 14/2018 del pressupost municipal, exercici 2018

Aprovat per 11 vot a favor (govern, PSC i PP) i 6 abstencions (TxA)

Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 15/2018 del pressupost municipal, exercici 2018

Aprovat per 9 vots a favor (govern i PP) i 8 abstencions (TxA i PSC)

Noves tarifes del servei d’autotaxis d’Argentona

Aprovat per unanimitat

Alcaldia

Execució de la millora subministrament i col·locació de lluminàries del contracte de serveis de manteniment de l’enllumenat públic, semàfor,
Aprovat per 11 vots a favor (govern, PSC i PP) I 6 abstencions (TxA)
pilona i control energètic en el terme municipal d’Argentona
Aprovació inicial del projecte executiu per completar la construcció de la Xarxa de Banda Ampla del municipi d’Argentona

PLE ORDINARI DEL 17 DE SETEMBRE

*El sr. Eusebi Traby del grup TxA passa a ser regidor no adscrit		

Aprovat per unanimitat

*Marxa el regidor Salvador Casas (PSC) a la part final del ple

Propostes i mocions

Resultat

Assabentat al Ple Municipal declaració del sr. Eusebi Traby Ysalgüe com a regidor no adscrit

Aprovat per unanimitat

Modificació composició de les Comissions Informatives i portaveu del grup municipal

Aprovat per unanimitat

Alcaldia

Supressió de la taxa per la utilització d’espais per a anuncis dins el Butlletí Municipal d’Informació i derogació de l’ordenança fiscal número 52 Aprovat per unanimitat
Desestimar íntegrament les al·legacions presentades per l’interessat d’un expedient sancionador i imposició d’una sanció per considerar
provat que és responsable d’una infracció greu prevista a l’art.7.3.b de la Llei 10/109999 de gossos potencialment perillosos

Aprovat per unanimitat

Licitació contracte de serveis consistent en el servei de neteja dels edificis municipals de l’Ajuntament d’Argentona i del Museu del Càntir

Aprovat per 9 vots a favor (govern i regidor no adscrit) i 8 abstencions (TxA, PSC i PP)

Aprovació de la modificació del reglament d’organització i funcionament del Consell Municipal d’Infància de l’Ajuntament d’Argentona

Aprovat per unanimitat de tots els presents

Urbanimse
Aprovació definitiva del projecte tècnic per a la reforma interior dels lavabos del Centre Obert del Cros

Aprovat per unanimitat de tots els presents

Aprovació Supressió de l’Àrea Residencial Estratègica El Cros d’Argentona

Aprovat per 10 vots a favor (govern, PSC i PP) i 8 abstencions (TxA, i regidor no adscrit)

PLE ORDINARI DEL 8 D’OCTUBRE
Propostes i mocions

Resultat

Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm.17/2018 del pressupost municipal de l’exercici 2018

Aprovat per 9 vots a favor (govern i regidor no adscrit), i 8 abstencions de TxA, PSC i PP

Modificació ordenances fiscals per a l’exercici 201

Aprovat per 11 vots a favor (govern, PSC i regidor no adscrit), i 6 abstencions de TxA i PP

Alcaldia

Recursos Humans

Aprovació de l’increment de les retribucions del personal d’acord amb la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per
Aprovat per 10 vots a favor (govern, PP i regidor no adscrit), i 7 abstencions de TxA i PSC
l’any 2018
Derogar les bases generals reguladores dels procesos selectius de la plantilla de personal de l’Ajuntament d’Argentona aprovades per acord
Aprovat per 11 vots a favor (govern, PSC i PP), i 6 abstencions de TxA i regidor no adscrit
Plenari de data 19 de desembre de 2011
Sol·licitud de compatibilitat de segona activitat (privada) del treballador M.A.H.S

Aprovat per 9 vots a favor (govern i PP), i 8 abstencions de TxA, PSC i regidor no adscrit

Sol·licitud de compatibilitat de segona activitat del treballador A.B.R.

Aprovat per 9 vots a favor (govern i PP), i 8 abstencions de TxA, PSC i regidor no adscrit

Urbanisme
Aprovació definitiva text refós Abril 2018 del projecte de rehabilitació de la casa Puig i Cadafalch 2na fase

Aprovat per unanimitat

Promoció Econòmica
Aprovació del calendari d’obertura dels establiments comercials en diumenge i dies festius per l’any 2019

Aprovat per unanimitat

Mocions
Moció conjunta del grup municipal CUP, ERC, ICV, PSC i del regidor no adscrit Sr. Eusebi Traby, de Suport al dret a morir dinament

Aprovat per 16 vots a favor (govern, TxA, PSC i regidor no adscrit) i 1 abstenció (PP)

Moció del grup municipal PSC per canviar el nom de la biblioteca municipal d’Argentona perl nom de “Biblioteca Municipal Joan Fontcuberta i Gel”.

Aprovat per unanimitat

Moció urgència licitació contracte rehabilitació porxo i galeria casa Puig i Cadafalch

Aprovat per unanimitat

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

INFORMACIÓ D’INTERÈS

EUDALD CALVO

GUILLEM SALETA

AINA GÓMEZ

ARNAU AYMERICH

PERE MÓRA

CARLES MARTÍNEZ

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

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

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

Joventut, Serveis
Socials i Cohesió

Espai públic i Obres.
1a Tinença d’alcaldia

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

MONTSE CERVANTES

ÀNGEL PUIG

PEP MASÓ

XEVI COLLET

MONTSE MATAS

MONTSE CAPDEVILA

Festes, Esports i Salut

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

Regidor a l’oposició

Regidor a l’oposició

Regidora a l’oposició

Regidora a l’oposició
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ASSUMPTA BOBA

SALVADOR CASAS

SUSANA LÓPEZ RICO

FRAN FRAGOSO

EUSEBI TRABY

Regidora a l’oposició

Regidor a l’oposició

Regidor a l’oposició

Regidor a l’oposició

Regidor no adscrit

INFORMACIÓ D’INTERÈS
Dilluns a Divendres
Matí
Tarda

FARMÀCIES

Obertura
al públic

Matí

Dissabte
Tarda

Diumenge
Tarda

Tancat

Tancat

Farmàcia del Cros
Pça. Blas Infante, s/n - Tel 93 757 05 01

9.30 h a 13.30 h

17.00 h a 20.00 h

9.30 h a 13.30 h

Farmàcia Guillén
C/ Gran, 22 - Tel 93 797 12 62

9.00 h a 13.30 h

14.30 h a 20.30 h

9.00 h a 13.30 h

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

9.00 h a 20.30 h

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

Farmàcia Guillén
Farmàcia Sindreu
Farmàcia Buxeda

Arxiu municipal
Plaça de l’Església, 4
Tel. 673 28 72 09
Bústia del consumidor
Ajuntament d’Argentona
C/ Gran, 61 (SEMPRE)
De 9.30 h a 13.30 h
Tel. 93 797 49 00
Deixalleria
Polígon. Ind. Nord. C/ Can Carmany, s/n
Tel. 93 756 14 48
Horari: de dilluns a divendres, de 10 a
13 h i de 16 a 19 h. Dissabte: de 10 a
14 h i de 16 a 20 h. Diumenge: de 10
a 14 h.
Parròquia de Sant Julià
Informació i acollida: dt. I dv. De 7 a
20.30 h. Tel 93 797 01 59

9.00 h a 13.30 h

9.00 h a 14 h

17 h a 20.00 h

9.30 h a 13.30 h

Dilluns a Divendres
Migdia
13.30 h a 17 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

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)

Dissabte
Vespre

20 h a 21.30 h
(si està de guàrdia)

10 h a 13.30 h

(si està de guàrdia)

10 h a 14.00 h

(si està de guàrdia)

11 h a 13.30 h

(si està de guàrdia)

Tancat
Tancat
Tancat
Tancat

Diumenge

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

Serveis socials d’atenció primària
C/Gran, 59 | T. 93 797 04 86
Per demanar cita prèvia per a la treballadora social, educadora social i
psicòloga, cal trucar al 93 797 04 86
de 9 a 13 h o, directament, a les oficines del C/ Gran, 59.
Centre Obert L’Esquirol
Av. Del Mediterrani, s/n de Sant Miquel
del Cros Tel. 93 757 00 86
TELÈFONS D’INTERÈS
Ajuntament 93 797 49 00

13.30 h a 21.30 h
(si està de guàrdia)

Fecsa-Endesa 900 770 077
Oficina de Correus 93 756 12 17
Aigües d’Argentona
93 797 06 03
Gas Natural 900 760 760
C.I. St. Miquel del Cros
93 757 51 88
IES Argentona 93 797 46 10
Escola Sant Miquel del Cros
93 799 93 51
Escola Bernat de Riudemeia
93 797 09 56

Policia Local 93 797 13 13

Escola d’Argentona 93 797 04 15

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

Escoles Les Fonts 93 756 17 13

Taxis 93 797 25 04. 677 676 289

EBM El Bosquet 93 797 45 23

Creu Roja Argentona 93 797 16 56

Museu del Càntir 93 797 21 52

Ambulància 93 757 88 88

Biblioteca 93 797 12 15

Ambulància Creu Roja Maresme (24 h)
904 100 318

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

EBM Cargol Treu Banya
93 757 51 88
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MIREIA ORIOL

“Ha estat un regal treballar amb Belén Rueda”

Com ha sigut aquesta carrera
meteòrica que t’ha portat de
l’Institut d’Argentona a rodar
amb Belén Rueda?
Vaig estudiar Batxillerat a l’Institut d’Argentona i a mi sempre
m’havia agradat molt el cinema, escriure, i la comunicació
en general. Aquesta inquietud
la combinava amb la faceta de
model que la vaig començar
quan tenia 16 anys, gràcies als
meus pares que m’acompanyaven als càstings. Això va anar
creixent i viatjava molt a Paris i
Londres. I paral·lelament vaig
començar a cursar la carrera
de Comunicació Audiovisual a
la Pompeu Fabra. Estava molt
fascinada pel que estava vivint
quan viatjava però la feina de
model no em satisfeia...

 David Victori

 Mireia Oriol el dia de l’entrena d’El Pacto

De l’Institut d’Argentona,
al Giles Foreman Centre
for Acting de Londres.
D'estudiant de Comunicació
Audiovisual, a ser
coprotagonista amb Belén
Rueda de la recentment
estrenada pel·lícula El Pacto.
L’argentonina Mireia Oriol
de només 22 anys ja ha fet
el salt a la gran pantalla de
la mà de David Victori. I no
només això, actualment
també la podem veure
fent d’Estrella a la sèrie de
TV3 Com si fos ahir. Ella
es considera una persona
ambiciosa i diu que segueix
impulsivament el seu instint.
dicar-te plenament a ser actriu?
Sí, van ser dos anys a Londres
dedicats plenament a la interpretació i crec que ha estat la
millor decisió de la meva vida.
Què va passar després dels
dos anys estudiant a l’escola
Giles Foreman de Londres?
Crec que sóc l’eterna no graduada. Dos mesos abans d’acabar aquest curs vaig rebre la
prova per ser protagonista al
costat de Belén Rueda de la pel·
lícula El Pacto. Estava a Londres
i la meva representant ja em
deia: “Mireia has de venir perquè el director, el David Victori,
diu que ets tu i que et vol veure”.
Vaig venir, i des del minut ú ell
ho va tenir clar i jo també. Així
que vaig marxar de Londres.

I com va començar el teu contacte amb la interpretació?
Un dia, en un d’aquests viatges,
per casualitat vaig conèixer un
professor d’interpretació i em va
convèncer per fer un curs de tres
dies amb ell, i em va encantar. Ell
tenia una escola d’interpretació a
Londres i em va dir que si em donaven la plaça que anés a viure
allà. I al cap de dos mesos estava
a la capital britànica.

Què creus que buscava el director que ha trobat en tu?
M’he adonat que crec que és
la fragilitat, però la fragilitat no
com quelcom negatiu o que et
fa dèbil, sinó com una cosa que
et fa molt especial i que et permet estar en contacte emocionalment amb sentiments que
altra gent no hi està.

I deixes de banda la carrera
i la faceta de model per de-

Com va sorgir aquesta proposta de rodar El Pacto?
Jo estava a Londres, estava

molt desconnectada del panorama de Barcelona, perquè jo
tenia la intenció de ser actriu a
Londres. I em va arribar aquesta
proposta i vaig fer cinc proves. A
la primera prova el director ho
tenia clar, però alguns productors no ho veien tan clar perquè
és la meva primera peli. Recordo que l’últim càsting va ser a
casa de la Belén Rueda, crec
que ella va tenir un gran pes en
la decisió final a favor meu.
Com ha estat treballar amb
Belén Rueda?
Ha estat increïble. A part de
que a la pantalla és una gran
actriu, com a persona és una
mare i ha estat un regal treballar amb ella.
Què t’ha atret del paper de la
Clara?
Ha estat un enamorament sobtat que vaig tenir al llegir el guió.
És una sensació que saps alguna cosa però que no te la diuen.
Llavors ho captes a través de
les emocions d’altres persones,
de l’ambient que es crea, de les
situacions que es donen. Es com
una espècie de llegir la subtilesa. A mi em passa a la vida,
que m’afecten coses que no sé
ben bé perquè m’estan afectant
o d’on vénen.

Que has après d’aquesta experiència com actriu?
Un perfeccionament de la calma i d’estar relaxada i de pensar que el que estàs fent té un
valor i una precisió però que ho
has de fer des d’una posició serena. Sobretot he crescut molt a
nivell personal. M’ha donat una
confiança en mi, en l’esforç, perquè al final em considero una
persona molt ambiciosa però
també molt aplicada i sí que és
veritat que hi ha talent però això
no va sol: tu pots tenir l’espurna
però si no la cultives amb molta
consciència, no va enlloc.
Quins plans tens de futur?
Ara m’han proposat un altre
projecte per una altra pel·lícula
que no puc parlar gaire... Només
puc dir que és una peli catalana.
Vas marxar de casa amb tan
sols 18 anys. Què és el que més
trobes a faltar d’Argentona?
Per mi Argentona és casa. Tot acaba i comença a casa meva d’Argentona, sobretot a la meva habitació. Els moments de més èxit i
felicitat els he compartit allà, i els
moments no tan exitosos també. I
en especial m’agrada molt la Font
Picant i Burriac. Abans teníem un
gos, en Mot, i sovint el trèiem a
passejar per allà.

