




‘SALUTACIÓ DE FESTA MAJOR
 DE L’ALCALDE’

BONA FESTA MAJOR!

Enceto un nou mandat a l’Ajuntament d’Argentona amb l’honor i l’enorme 
responsabilitat que suposa encapçalar la corporació municipal. Una nova 
etapa que ens brinda ben aviat grans alegries com la celebració de la nos-
tra Festa Major d’estiu.

Durant una setmana el poble bull d’activitats culturals i lúdiques, concerts 
i tot tipus de propostes esportives i festives. L’esforç organitzatiu, amb el 
suport inestimable de voluntaris, entitats, patrocinadors i establiments 
col•laboradors, obté una gran recompensa en forma de participació i im-
plicació d’un poble que exhibeix la seva millor versió en aquests primers 
dies d’agost. 

L’ESFORÇ ORGANITZATIU, AMB EL SUPORT INESTIMABLE 
DE VOLUNTARIS, ENTITATS, PATROCINADORS I 
ESTABLIMENTS COL•LABORADORS, OBTÉ UNA GRAN 
RECOMPENSA EN FORMA DE PARTICIPACIÓ I IMPLICACIÓ 
DEL POBLE

Enguany es commemoren 20 anys de La Garrinada. Els qui un dia van tenir 
la idea de revolucionar la Festa Major amb aquesta proposta rupturista ja 
tenen una edat i molts tenen fills... que segur voldran participar a la Garri-
nada. Quan una idea té tant d’èxit i dura tants anys és simplement perquè 
era necessària. Bona feina i ànims a les noves generacions de joves que 
preneu el relleu.

Gaudim tots plegats de la Festa Major amb tota la intensitat i energia. Bon 
estiu i bona Festa Major!
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REPORTATGE

GARRINADA: 20 ANYS D’AUTO ORGANITZACIÓ 
I RELLEU GENERACIONAL

Es troben una tarda de juliol, convocats per Cap de Creus, al Casal de Joves. Representen quatre 
generacions diferents que han treballat en l’organització de la Garrinada. Quan es veuen hi ha 
abraçades de retrobament entre els més veterans i copets a l’esquena amb els més joves. “Com ho 
porteu? Tot a punt?” Ara que fa 20 anys que va començar tot volem demanar-los com recorden aquells 
inicis i com ha evolucionat una festa popular que s’ha convertit en model i referent arreu de Catalunya.

} D’esquerra a dreta i de dalt a baix: Mònica Bertran, Adrià Calvo, Ferran Egea, Oriol Fité, Ferran Amatller, Nil Teixidó, Arnau Saleta, Marc Rojas, Eloi Campos, 
Laia Saleta, Eudald Mérida, Martí Marfà, Marina Alaminos, Joan Galvez, Jan Weil i Mireia Perarnau.
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REPORTATGE

UN DELS PUNTS 
A FAVOR DE 
GARRINADA 
ÉS PERMETRE 
QUE SIGUI 
UNA FESTA 
INICIÀTICA PELS 
ADOLESCENTS 
D’ARGENTONA

La idea sorgeix d’una disconfor-
mitat: a diverses entitats no els 
agradava la proposta per als jo-

ves que feia tradicionalment l’Ajunta-
ment per Festa Major. “Posaven dos 
milions de pessetes sobre la taula 
i muntaven una sola nit de concert 
amb el grup del moment”, explica 
Oriol Fité. El 1999 quatre entitats es 
reuneixen per instar al consistori a 
canviar el concepte. Demanaven po-
der encarregar-se de la programació 
de la festa jove i estirar el pressu-
post per bastir tres dies d’activitats i 
concerts. Però amb unes eleccions 
pel mig i a menys de tres mesos de 
la Festa Major, no hi havia marge de 
temps. Aquell estiu la nit jove la van 
protagonitzar  Ja t’ho diré, Obrint Pas i 
Insurrectes. Va ser la darrera.

Paral·lelament, les quatre entitats 
que reclamaven un canvi de concep-
te de la festa jove van reivindicar-se 
organitzant, fora del programa oficial, 
el Festa Fotre. Eren l’Assemblea d’Es-
tudiants Independentistes d’Argento-
na (AEIA);  la revista cultural àMarat, 
vinculada a Altaveu; l’assemblea local 
de Maulets; i el Col·lectiu Dret a Sos-
tre. “Vam fer una esmena a la totalitat 
del que s’estava fent fins al moment”, 
admet Oriol Fité. Tot i la seva joven-
tut, alguns d’ells ja tenien experièn-
cia en l’organització de concerts, “els 
que veníem del món independentista 
n’estàvem farts, sempre acabàvem 
servint birres darrere la barra”, expli-
ca Martí Marfà. Però, i els permisos? 
“Això és una cosa molt moderna – riu 
Marfà -, abans anava d’una altra ma-
nera”.

Després d’aquella primera ex-
periència, les quatre entitats ja van 
donar forma al que seria la prime-
ra Garrinada. No va estar excempta 
d’entrebancs. “Havien de venir Brams 
i Color Humano, però a darrera hora 
ens vam fer enrere, no ens vam atre-
vir”, explica Fité. “I ja teníeu els car-
tells fets?”, els garrins de la nova 
generació se’n fan creus.  “Sí, valien 
800.000 pessetes, eren molts diners, 
vam dedicar-nos a tapar el nom del 
cartell”. Aquella primera edició també 
van haver de fer front a un aiguat que 
els va obligar a suspendre un concert 
de tarda i una actuació de circ, i a fer 
la caipirinyada dins l’escola Bernat de 
Riuedemia. “Allà també vam aprendre 
que si plou i no ha tocat ningú té un 
cost, si ja s’ha començat a tocar en té 
un altre”, explica Ferran Egea.

Però els aprenentatges van anar 
molt més enllà. Ells mateixos es van 
imposar recollir l’opinió de tothom 
més enllà de l’assemblea. “Vam po-
sar bústies per recollir suggeriments, 
vam organitzar assemblees obertes, 
formacions... Perquè apostàvem per 
fer una festa popular”, recorda Egea. 
“De fet, sense saber-ho, ja vam en-
gegar la dinàmica que s’utilitza ara 
a molts pobles quan s’organitza una 
festa popular gestionada de forma 
assembleària”, afegeix Marfà. Aquest 
sistema de treball va acabar diluint la 
presència de les 4 entitats originàries. 
Mireia Perarnau assenyala que un al-
tre dels objectius era aconseguir una 
festa que fos genuïna d’Argentona i 
que s’inclogués dins la Festa Major, 
per tant, en un espai cèntric de la vila. 
De fet, la Garrinada sempre ha comp-
tat amb el suport del públic i això 
també  ha generat friccions. Segons 
Perarnau, “el tercer any el pati de l’es-
cola ja es quedava petit i ja hi havia 
gent que deia que allò no podia ser”.

L’ORGANITZACIÓ 
VA VIURE COM 
UN AUTÈNTIC 

SOTRAC EL CANVI 
D’EMPLAÇAMENT AL 

PATI DE L’ESCOLA 
ARGENTONA
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L’organització sempre ha comba-
tut les veus crítiques bastint una pro-
gramació per a tots els públics que 
inclogués activitats familiars i que 
abracés també un horari de tarda. Així 
i tot, hi ha hagut moments en els que 
l’Ajuntament ha fet l’intent de reubi-
car la Garrinada a l’exterior de la vila. 
Finalment això no s’ha dut a terme tot 
i que l’organització va viure com un 
autèntic sotrac els canvis d’emplaça-
ment, primer a Les Fonts i després, al 
pati de l’Escola Argentona.

Els canvis no han afectat l’espe-
rit inicial amb el que es va idear la 
festa. “Volíem evitar fer barraques, 

volíem fer una sola festa”, resumeix 
Fité. “Per què no vau anar per aquí?”, 
demana Adrià Calvo. La resposta la 
donen entre els més veterans. “Ente-
níem la festa des d’una visió política 
i social. La barra era una oportunitat 
per trobar-nos generacions, col·lec-
tius, colles que no interaccionàvem 
normalment. No volíem reproduir 
la segregació que ja vivíem durant 
l’any. A banda, a nivell d’efectius no 
érem una ciutat mitjana, érem poble 
petit, per tant, també era una qüestió 
pràctica”.

LA LÍNIA FINA 
ENTRE LA FESTA 

POPULAR I EL 
FESTIVAL

La popularització de la Garrina-
da mai es va circumscriure al terme 
municipal, però aviat l’efecte crida va 
desbordar expectatives. A les gene-
racions més recents, a més, els va to-
car lluitar amb una conjuntura de cri-
si econòmica que abaratia els preus 
dels grups importants. “De cop i volta 
era més fàcil portar grups com Green 
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P E R  S A B E R - N E  M É S : 

La garrinada. Diàlegs i reverbe-
racions d’una festa de nova creació, 
de Martí Marfà i Castán i Jordi Al-

sina Iglesias. Fonts 55 (Juliol 2013). 
Centre d’Estudis Argentonins Jau-

me Clavell.

GARRINADA 2019
 I MOLT MÉS  

La Garrinada 2019 s’allar-
garà del 4 al 6 d’agost. El 
diumenge de Sant Domin-
go arrencarà amb un tor-
negi de bàsquet solidari 
3x3 i una sessió de Garri-
dub i Inna Babylon (18 h). 
Els primers grups a obrir 
foc dalt l’escenari seran 
Tribade, Tremenda Jauria i 
Baby Peach. El segon dia es 
durà a terme la tarda infan-
til (18 h), amb cercavila de 

gegants, actuació d’Aste-
roid Cia. Cami Qui Pugi, La 
Belluga, tallers i activitats. 
A les nou del vespre tindrà 
lloc el tradicional sopar po-
pular i, a partir de mitja nit, 
actuaran La Otra & Las Lo-
cas del Co, Oques Grasses 
i Dj Hochi. Finalment, el 6 
d’agost començarà amb la 
Gran Caipirinyada popular 
amb Miquel del Roig (18.30 
h). A partir de les onze de 
la nit tornarà a pujar l’esce-
nari L’Orquestra de la Gran 
Porca, formada per músics 
i artistes argentonins, i tan-

caran la nit els grups Ma-
falda, Ebri Knight i Pd Do-
mino El Gran.   

La Garrinada ja no s’ubi-
ca únicament a l’estiu. 
Ja fa 4 anys que la Festa 
Major de Sant Julià també 
compta amb el seu par-
ticular Garrivern. A més, 
l’organització és present 
a la Diada de la Flor, en-
tre altres cites populars, i 
també és present als or-
ganismes de participació 
municipal.

Valley o Zombie Kids, però  al mateix 
temps, l’efecte crida d’aquests noms 
i el fet que l’entrada era gratuïta ens 
abocava a la massificació”, admet Fe-
rran Amatller. “Aquí és on vèiem que 
moríem d’èxit”, afegeix Adrià Calvo. 
Aquesta opinió és compartida per a 
les diferents generacions de garrins. 
“Un dels punts a favor de Garrinada 
és permetre que sigui una festa ini-
ciàtica pels adolescents d’Argento-
na. Per tant, estar tot l’any esperant 
la teva primera Garrinada i que el dia 
que arriba es tanquin portes per ex-
cés d’aforament és un fracàs”, rebla 
Fité. 

La prova de foc de la Garrinada 
2019 la proporcionaran Oques Gras-

ses. El grup d’Osona és el que més 
públic està movent aquest estiu i, 
com ja és habitual, l’organització de 
Garrinada va fer diana a principis 
d’any contractant-los abans que es 
disparés el seu cost.

Sigui com sigui, ja han passat vint 
anys des que un grup de joves va 
decidir que la festa no havia de ser 
per ells sinó que havia de ser d’ells. 
20 anys en els quals aquest canvi de 
filosofia s’ha traspassat generacional-
ment permetent que un ampli seg-
ment del jovent de la vila fes coincidir 
un moment vital clau de maduració 
personal amb un espai d’aprenentat-
ge, d’autogestió, de cultura assem-
bleària i, en definitiva, de llibertat.
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REPORTATGE

LA FESTA MAJOR JA ÉS AQUÍ!

D
urant tot l’any, la pobla-
ció d’Argentona acull 
activitats organitzades 
per entitats, actes cul-
turals impulsats per 
l’Ajuntament amb el su-
port imprescindible del 

voluntariat, així com un munt de propostes 
esportives i jornades festives. Tots aquests 
ingredients configuren una personalitat 
pròpia que recull sensibilitats diverses i 
fan que el poble d’Argentona sigui cultu-
ralment actiu, d’esperit creatiu i irreme-
iablement festiu. Si volguéssim explicar 
aquest caràcter als marcians, els convida-
ríem a viure la Festa Major d’Argentona, ja 
que és la màxima expressió d’aquests trets 
i els concentra en tota la seva esplendor un 
cop l’any. 

La llarga espera i la fal•lera per aquestes 
dates aflora des de menuts quan assistim 
als nostres primers espectacles, activitats i 
concerts. Enguany la canalla s’iniciarà amb 
les cançons de “El Pot Petit”, “La Belluga” i 
els espectacles familiars que aniran a càrrec 
de “Chef Nature” o “Asteroid”. Aquesta mai-
nada participarà dels actes tradicionals com 
el Correfoc Infantil, la Xeringada Familiar i 
la Festa de l’Escuma així com propostes 
innovadores com el “Tobogan d’aigua” o 
esperades com la Fira d’Atraccions. A més, 
el “Cercavila de Gegants” els farà posar els 
peus a la tarda infantil de la “Garrinada”. Una 
festa que els seus pares i mares van engegar 
fa vint anys i que ara celebren amb la seva 
canalla la qual algun dia voldrà agafar-los el 
relleu i organitzar concerts com el que ens 
oferirà Oques Grasses.

En aquesta edició també apren-
dran a viure amb intensitat la Nit Boja, 
les Matinades, l’Aixecada de Càntirs, la 
Xarbotada, el Castell de Focs, la Pedalada 
Popular, la Cursa Popular, que en-
guany és la seva quarantena edició, o la 
Repicatronada que en celebra dues de-
senes. Descobriran el ventall de possibi-
litats que ofereix una programació farci-

da i variada com la d’enguany on conviu 
l’Argentona Cor de Gòspel amb el ball de 
l’Orquestra Maravella, les sardanes de 
la Cobla Ciutat de Barcelona i el concert 
de Los 80 Principales,  les havaneres de 
Mar Endins i els concerts de Joan Garriga, 
Gessamí Boada, Miquel Gil, Raquel Lua o 
Se Atormenta Una Vecina. Finalment, es 

sorprendran que espais com la plaça de 
l’Església puguin ser escenari d’espectacles 
de circ com “Teia”, de dansa com “Avec Le 
Temps”, d’humor com “El Comediant” o de 
paròdia com “Tenors”.

Entre tanta activitat, també tindran temps 
per reposar i gaudir de les parades perma-
nents de l’Argentast amb la Fira de la Cervesa 
Artesana i Gastronomia Local. El Museu del 

Càntir obrirà les seves portes per mostrar 
diverses exposicions , també hi haurà lloc 
per la parada de venda de càntirs de l’any. 
Probablement, hauran d’esquivar la ruixada 
d’algun ganàpia que juga a “La Batalla Major” 
i voldran comprar la samarreta de la Festa 
Major d’Argentona 2019 per lluir-la i no obli-
dar aquests dies intensos durant tot el curs.   
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REPORTATGE

El cor d’Argentona es va tornar a vestir 
de gala el primer cap de setmana de juliol 
per desplegar la mostra Argillà Argentona 
2019. Prop de 25.000 visitants i una seixan-
tena de paradistes, de dotze països dife-
rents, van tornar a situar la mostra entre les 
cites referents del sector. 

El cap de setmana del 5, 6 i 7 de juliol 
Argentona va acollir una nova edició de la 
fira de ceràmica i terrissa Argillà Argentona. 
Aquest any el certamen va donar continuïtat 
a la seva aposta per una mostra equilibrada 
pel que fa al volum d'estands i participants. 
De fet, la direcció de la fira es mostra força 
satisfeta amb les propostes presentades 
pels ceramistes i considera que la primera 
valoració dels expositors ha estat, en gene-
ral, positiva. Es calcula que aproximadament 
al llarg del cap de setmana més de 25.000 
persones han visitat la fira, mantenint la ten-
dència a l'alça de l'any passat, i que es va 
concentrar especialment durant la tarda del 
dissabte i, el diumenge, al llarg de tot el dia. 
Es valora també la notable afluència i parti-
cipació a les activitats del taller de torn, o la 
bona reacció del públic en les diverses expo-
sicions presentades.

ARGILLÀ ES MANTÉ 
La fira va arrencar el divendres 5 de ju-

liol de bon matí, amb l’obertura del circuit 
de la fira però també amb activitats com les 
demostracions de terrissa o el taller de ce-
ràmica de torn que es van mantenir durant 
els tres dies. A la tarda, es van inaugurar les 
tres exposicions d’enguany:  ‘Cal•ligrafia pun-
tual’, dels catalans Jordi Marcet i Rosa Vila-
Abadal; ‘Contentores e contenores’ d’Hei-
tor Figuereido; i una darrera centrada en la 
Ceràmica Tradicional Portuguesa.

Durant el dissabte 6 de juliol es va dur a 
terme la 15a Mostra de Cinema sobre cerà-
mica “Cineràmica”. També va tenir lloc l’ac-
ció artística de Glòria Badosa consistent en 
la decoració d’un càntir gegant a la plaça 
de l’Església. Dissabte també es van poder 
veure el taller de rakú o l’acció en directe 
dels “Batukats” d’Argentona.

Diumenge, dia de més afluència de pú-
blic, es van concentrar les activitats per a tota 
la família. Al migdia, es va celebrar el Concurs 
de Torn a la  plaça de Vendre. I durant la tarda 
hi va haver l’actuació de la BandaBand que va 
guiar als visitants fins a la tradicional i espera-
da trepitjada de fang.

Aquest any Argillà ha superat la seixante-
na d’artesans i terrissaires representant paï-
sos ben diversos com Itàlia, França, Espanya, 
Polònia, Alemanya, Bèlgica, Turquia, Japó, 
Regne Unit, Argentina, el Marroc, Rússia i 
Catalunya. El país convidat va ser Portugal, 
que compta amb una extensa tradició i pro-
ducció ceramista.
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EL CÀNTIR DE L’ANY, UNA OBRA DE DISSENY QUE ENAMORA
El càntir d’autor de la fira Argillà 2019 és una obra original del prestigiós dis-

senyador Miguel Milá i Sagnier (Barcelona, 1931), un dels referents del disseny 
a l’Estat espanyol. Milá ha ideat un càntir bicolor, amb la part inferior de color 
terrissa i la superior blanca, on hi ha la nansa que integra el broc. Destaca el fet 
que és suficientment estret com per poder-lo guardar a la porta de la nevera 
i ser així utilitzat en el dia a dia. Durant l’acte de presentació, el dissenyador va 
confessar que en un principi no estava especialment motivat per a dissenyar un 
càntir, però que finalment s’ha acabat ‘enamorant’ d’aquesta peça.

Milá ha exercit un paper fonamental en la història del disseny català modern.  
Membre de la generació dels pioners del disseny dels anys 50, ha vist com 
alguns dels seus mobles i llums s’han convertit en autèntics clàssics. El seu 
treball s’ha basat en posar al dia la tradició: diverses de les seves peces han 
superat les circumstàncies en què es van produir i mantenen avui dia la seva 
validesa. El 1987 va ser reconegut amb la primera edició del Premi Nacional 
de Disseny.

El càntir de l’any es podrà adquirir durant la Festa Major  i, després, fins a 
exhaurir existències al Museu del Càntir d’Argentona

REPORTATGE
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En aquesta setena 
edició, moltes famílies 
s’endinsaven al “Teatre 
al Jardí” o passejaven 
pels carrers en obres 
i en lloc d’esquivar-les 
contemplaven aquelles 

peces urbanes com 
si fos l’art efímer d’un 

“Museu al Carrer”.

La programació del 
Sense Portes va ser 
lliure i oberta, amb 

espectacles itinerants, 
multidisciplinaris, 

inspiradors i festius.

SENSE PORTES A LA TRANSFORMACIÓ SOCIAL

La setena edició del 
festival va comptar 
amb nombroses pro-

postes de teatre social que 
qüestionaven els estereotips i 
prejudicis referents a la vellesa, 
l’amor romàntic, la marginalitat 
o l’empatia   

El Festival Sense Portes estava 
a punt de començar i la membre 
de la brigada de neteja de com-
panyia la “Wet Floor” passava el 
motxo de l’humor per la Plaça 
Nova arrencant les cabòries in-
crustades com un xiclet. Per si no 
fos prou, a aquesta multitasques 
de la pulcritud se li girava feina al 
Casal de Joves eixugant les llà-
grimes i recollint el cor fet bocins 
d’una diva dessolada que repetia 
“A mi no me escribió Tennessee 
Williams”. Després d’aquest bany 
de realitat, la Plaça Nova esdeve-
nia el punt de trobada de les arts 
amb “Meeting Point”, un especta-
cle de dansa vingut del País Basc. 

En aquesta setena edició, 
moltes famílies s’endinsaven al 
“Teatre al Jardí” o passejaven 
pels carrers en obres i en lloc 
d’esquivar-les contemplaven 
aquelles peces urbanes com si 
fos l’art efímer d’un “Museu al 
Carrer”. Arribats a Can Doro, l’es-
pai havia estat reconvertit en una 
aula de teatre on actuava l’alum-
nat amb un talent de “Vertigen” 
com el que produïa el protagonis-
ta de les acrobàcies del “Planeta 
Trampolí”. Queia la nit i no era la 
brisa qui posava la pell de gallina 

sinó l’espectacle “La dernière 
danse de Brigitte” que emocio-
nava fins i tot a les gàrgoles d’una 
Plaça de l’Església plena a vessar. 
Finalment, “Mr Kebab” s’encarre-
garia d’aquest públic que s’havia 
quedat de pedra, donant-li la 
volta com la carn rodant i mari-
nant-lo amb les espècies del seu 
humor irreverent.

El diumenge al matí, el conte 
dels “7 ratolins” deixava emba-
dalida  la canalla i amb un grapat 
de peces del “Munta Titelles” es 
convertiren en constructors tite-
llaires. L’infant més gran, en Xavi 
Lozano, transformava qualsevol 
estri en instrument per ambien-
tar musicalment el vermut de la 
Plaça de Vendre. La programació 
del Sense Portes era així de lliure 
i oberta, amb espectacles itine-
rants com el “teatre arrossegat de 
Catalunya”, multidisciplinaris com 
les “Desvariacions d’Otel•lo” de 
l’argentonina Alba Sarraute, in-
certs com “Denada”, inspiradors 

com el “Cabaret de l’Escola” del 
circ de Cronopis i festius com el 
de “Monsieur Loyal Circus Band”. 

Tornava la nit i retronava 
“Nexart percussion” per trencar 
un silenci que presagiava el final 
del recorregut. Abans però arri-
baria el torn de les “XL”, la talla 
gran del feminisme qui amb la 
cresta aixecada, la distorsió de 
la guitarra al volant i l’humor com 
a escut protector, desconstruiria 
l’amor romàntic tot assumint les 
contradiccions d’aquest exercici 
profanador. Sense armaris, sense 
etiquetes, sense barrots, sense 
portes.
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Com és sabut, Argentona és un poble viu i en moviment 
constant. Des de Ràdio Argentona hem sortit al carrer a 
recollir la veu i les imatges d’actes culturals com el Car-

nestoltes, la Diada de la Flor, Sant Jordi o la temporada d’es-
pectacles de La Sala. Hem col•laborat amb les escoles i l’Ins-
titut en projectes educatius com les cooperatives escolars i 
ens hem fet ressò del degoteig constant dels premis recollits 
per l’alumnat de l’institut. Hem estat presents en els esdeve-
niments socials com la primera manifestació feminista amb 
motiu del 8 de març, esportius amb els seus alts i baixos de les 
competicions, o polítics on hem organitzat el Debat de candi-
dats i hem donat cobertura del procés electoral amb l’objec-
tiu d’informar a la ciutadania. Finalment, hem obert les portes 
d’aquest mitjà local a col•laboracions i persones convidades de 
tota mena, en són tantes que no les hem aconseguit encabir ni 
en aquesta edició doble del butlletí municipal.

‘LA RÀDIO: DE L’ESTUDI AL CARRER’

14



REPORTATGE GRÀFIC

CARNESTOLTES 2019
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INSTITUT 

D’ARGENTONA: 

UN CURS 

D’ÈXITS 
}

}
} }

El projecte de Noa Bermejo, Paula Mallor, Maria Trilla, Dolça Rodríguez, i supervisat pel professor 
Jaume Buera, queda segon de Catalunya en el concurs escolar d'anglès, The Fonix.

L'alumnat de l'optativa de teatre de 4t d'ESO sota la direcció del pedagog teatral, Enric Domingo, creen i representen "L'illa dels autèntics".

L'argentonina, Laia Bartrès, guanya un Premi de Recerca Jove pel 
seu treball de recerca "Estudi de mutacions de color en Agapornis 
roseicollis".

Ariadna González, guanyadora de la final nacional de l'Stockholm Junior 
Water Prize i seleccionada per la final internacional considerat el "Nobel 
de l'Aigua".
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DIADA DE LA FLOR, MOSTRA 
D’ENTITATS I TEMPORADA A LA SALA
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SANT JORDI 2019
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E nric Subiñà (Mataró 1970) és Doctor 
en Història Medieval per la Univer-
sitat de Barcelona i havia guanyat 

el Premi Burriac en dues ocasions: el 2001 
amb el treball Argentona de la sagrera a la 
Vila (1295-1900) i el 2008 amb Argentona al 
segle XV. Terra de remences. Ara s’ha endut el 
Premi Burriac 2017 per Els Lladó d’Argentona. 
Una munió de nissagues.

ENTREVISTA

ENRIC SUBIÑÀ, PREMI BURRIAC 2017

‘La història dels Lladó és la història de la gent humil 
que mai s’explica als llibres’

D’on va sortir la idea del llibre?

La gènesi és un estudi d’en Francesc Lladó 
Tubau. Era soci del Centre d’Estudis Argen-
tonins i quan es va jubilar va dedicar-se a 
visitar arxius per investigar el seu cognom i 
conèixer l’origen de la seva família. Va pre-
sentar el resultat al premi Burriac 2011. Al 
cap de poc temps es va morir, el premi 
es va declarar desert i l’estudi va que-
dar en un calaix.

I com ho vas reprendre? 

Les seves filles m’ho van demanar, 
volien autoeditar-lo.

Com l’has transformat?

Hi havia moltes dades interessants, 
però el llenguatge era massa planer, 
farcit d’anècdotes personals. Li man-
cava estructura, focalitzar el tema 
i omplir buits històrics, sobre-
tot de l’època medieval. 

Però, per altra banda, la part que aborda 
el segle XX és gairebé tota seva. Allà s’hi 
troben descripcions de personatges des 
del punt de vista humà. Això és molt va-
luós perquè no es troba als llibres, és fruit 
d’entrevistes orals. M’agrada dir que és un 
llibre escrit a quatre mans. Jo hi he posat la 
part més científica. 

Tens algun lligam amb els Lladó?

No, cap!

Llavors has posat el nas en una família 
que no és la teva. 

Exacte! Fa gràcia perquè he acabat co-
neixent els personatges i sabent-ne més 
del que en saben els Lladó sobre ells ma-

teixos. 

Quin és el seu origen?

Ja en trobem a l’època medieval. Entre les 30 
o 40 famílies que vivien a Argentona els se-
gles XXII i XIII ja hi havia els Lladó. El primer 
Lladó documentat és de l’any 1187, en Beren-
guer Lladó. Però hi ha molts buits documen-
tals. A més, hi havia dos masos Lladó, el que 
es coneix avui com a Can Ferraters, d’aquí 
venia en Francesc, i una altra masia Lladó al 
veïnat de la Pujada, prop de Can cabanyes. 
Aquesta desapareix el 1.500. El que no hem 
pogut trobar és el nexe d’unió entre uns Lla-
dós i els altres.

EL FET QUE ES PUBLIQUI A PARTIR 
D’UN PREMI PERMET CONVERTIR-LO  

EN FONT DOCUMENTAL

Qui eren els Lladó?

Sempre van ser pagesos, com la gran majoria 
d’argentonins. A partir del segle XV apareix al-
gun menestral i un arriba a ser canonge de la 
seu de Barcelona. El segle XIX s’empobreixen 
tant que s’han de vendre el mas.

On es posa el punt final?

En Francesc va decidir acabar-ho amb la ge-
neració que va viure la guerra. Un Lladó va 
ser alcalde d’Argentona. El van empresonar, 
al pare i als tres fills, un d’ells va ser afusellat 

al camp de la Bota.

Moltes famílies s’hi poden identifi-
car.

És clar! La història dels Lladó 
és la història de la gent humil 
que mai s’explica als llibres. Els 
llibres d’història s’ocupen de 
la noblesa, els grans comer-
ciants… Aquí veiem el que feia 
la gent normal per sobreviure. 
Són estudis difícils perquè no 
hi ha documentació pròpia. 
S’han de buscar les dades en 
arxius com agulles en pallers. 
Per això hi ha buits documen-
tals.

Què és el que més t’ha agra-
dat de fer aquest llibre?

Publicar-lo en homenatge al 
Francesc. Ell hi va treballar més 
de deu anys, li hauria agradat 

veure’l. El fet que es publiqui a 
partir d’un premi permet conver-

tir-lo  en font documental.

M’AGRADA DIR QUE ÉS 
UN LLIBRE ESCRIT 

A QUATRE MANS. 
JO HI HE POSAT 

LA PART MÉS 
CIENTÍFICA 
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EL FC ARGENTONA CAU PER TORNAR-SE A AIXECAR
La temporada passada, el Futbol Club Argentona va aconseguir, per primera vegada en els 96 anys d’histò-

ria del club, ser equip de Primera Catalana. El repte era tan il•lusionant com complicat i el primer objectiu era 
suplir les baixes d’alguns dels herois dels dos ascensos consecutius, ja que alguns encetaven nous projectes 
i altres no van entrar als plans de Chava Jiménez. Amb cares noves i joves, a la primera volta, l’equip va acusar 
la inexperiència i a la segona volta, van ser castigats per les lesions de llarga durada. Tot plegat els va fer viure 
eternament en zona de descens i finalment l’equip va perdre la categoria quan faltaven tres jornades per acabar 
la temporada.

Però al llarg d’aquest any, l’Argentona ha pogut disputar un nou derbi maresmenc amb el Vilassar, ha compe-
tit de tu a tu contra un club com el Girona i pot presumir de no haver perdut cap dels dos enfrontaments amb 
el Palamós, equip degà de Catalunya. Els jugadors han viscut una gran experiència i ara cal mirar endavant. La 
planificació no s’ha fet esperar, Josep Maria Tejedo és el nou president del club, Miki Corominas i Èric Rodríguez 
són els nous responsables a les banquetes i alguns jugadors marxen i altres s’incorporen al projecte. Tot plegat 
per tornar a aixecar-se i repetir el somni.

EL SOTS 21 DEL CLUB BÀSQUET ARGENTONA ES PROCLAMA CAMPIÓ DE LLIGA

Els argentonins també aconsegueixen la medalla de bronze 
de la final a quatre de la demarcació territorial de Barcelona

L’equip de la categoria Sots 21 del Club Bàsquet Argentona es va pro-
clamar campió de lliga després de derrotar al CB Ramon Llull Blanc 
(70-59). Els argentonins van deixar escapar la possibilitat de procla-
mar-se matemàticament campions davant la visita del Ronçana i va ser 
en la darrera jornada on van aprofitar l'última oportunitat. Els jugadors 
d'Edu Pau van haver de forçar la pròrroga per, finalment, dedicar aquest 
triomf a l'afició que havia convertit el pavelló en un autèntic fortí.

El CB Argentona ha fet una temporada espectacular, ha guanyat 
vint-i-tres dels vint-i-sis partits i el títol de lliga els va permetre disputar la final a quatre del campionat terri-
torial de Barcelona. Els argentonins van caure a les semifinals contra el Club Esportiu Laietà (57-60) però van 
aconseguir la medalla de bronze després de guanyar al Castelldefels a la final de consolació (63-68).

ELS BOCS MÉS INTERNACIONALS
El 29 de juny l’Argentona Bocs va rebre la visita de la selecció 

d'Equador de Futbol Americà, que es trobava de gira per territori es-
panyol. Els sudamericans van fer una parada al Municipal d’Argento-
na per enfrontar-se a l’equip de la vila. Els Bocs van vèncer per 28 a 
12 i, per tant, van acabar la temporada guanyat a tota una selecció 
internacional.

D’altra banda, sis jugadors del Cadet de l’entitat van ser convocats 
per la Selecció Catalana per disputar un partit amistós contra la se-
lecció francesa Mediterranee a la ciutat de Montpellier. Van ser Àlvar 
Aliaga, Oumar Tandian, Pau Joyas, Sekhou Diaby, Dani Gómez i Pau 
Sánchez. Catalunya va guanyar 0 a 30 a França.
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LA TARDA DE L'ESPORT PROCLAMA LA WATERPOLISTA 
HELENA LLORET ESPORTISTA DE L'ANY 

L'acte també va reconèixer la trajectòria de Francisco de la Rosa i Jaume Gual i 
va  guardonar els millors esportistes i equips en tres categories d'edat diferents

E l 4 de juliol es va celebrar, a la Sala, la segona edi-
ció de la Tarda de l’esport. L'acte, hereu de la Nit de 
l’Esport que reconeix la tasca que desenvolupen els 
joves i els esportistes argentonins, però també el tre-

ball, l’esforç i la transmissió de valors que monitors, entrena-
dors, delegats, famílies, voluntaris i col•laboradors realitzen 
des de les entitats i clubs esportius. La waterpolista Helena 
Lloret va ser reconeguda amb el premi a l’esportista de l’any 
2018. També van rebre premi a la trajectòria esportiva, Fran-
cisco de la Rosa Flores, per la seva tasca durant 30 anys al 
capdavant del taekwondo d’Argentona. Finalment, el jurat va 
voler atorgar una menció especial per a Jaume Gual Ginestà, 
en reconeixement als 64 anys dedicats al bàsquet i a l’esport 
d’Argentona.

MILLOR ESPORTISTA MASCULÍ 2018 (6 A 12 ANYS)

Finalistes: Bernat Sánchez Muñoz i Alex Morente Villasur

Guanyador: Jan Saldaña

MILLOR ESPORTISTA FEMENINA 2018 (6 A 12 ANYS)

Finalistes: Lucía Martínez Crespo i Ariadna Conesa Prieto

Guanyadora: Blanca Sábio Díaz.

MILLOR ESPORTISTA MASCULÍ 2018 (13 A 17 ANYS)

Finalista: Adrià Pratdepàdua

Guanyador: Nil Benítez Garcia

MILLOR ESPORTISTA FEMENINA 2018 (13 A 17 ANYS)

Finalista: Alba Vidal Vázquez 

Guanyadora: Laura Garcia Gallemí.

MILLOR ESPORTISTA MASCULÍ 2018 (MÉS DE 18 ANYS)

Finalistes: Jonatan Seidi i Joan Guillamat 

Guanyador: Aleix López Rus

MILLOR ESPORTISTA FEMENINA 2018 (MÉS DE 18 ANYS)

Finalista: Abril Conesa Prieto

Guanyadora: Clara Andrés Garcia

MILLOR EQUIP 2018 (6 A 12 ANYS)

Taekwondo trio sincro poomsaes benjamí masculí i femení

MILLOR EQUIP 2018 (13 A 17 ANYS)

Taekwondo trio sincro poomsaes infantil femení

MILLOR EQUIP 2018 (MÉS DE 18 ANYS)

Primer equip del Futbol Club Argentona

MENCIONS ESPECIALS 2018

Helena Lloret Gómez, premi a l’esportista de l’any 2018

Francisco de la Rosa Flores, premi a la trajectòria esportiva 2018

Jaume Gual Ginestà, premi especial 2018

Els diferents esportistes reconeguts, així com els equips 
i les mencions especials, ho van ser a partir d’un procés de 
participació ciutadana que es va dur a terme a principis d’any 
amb la recollida de les candidatures i mèrits esportius as-
solits durant el darrer any. A partir d’aquí un jurat format per 
Iu Claus, Marta Lledó, Xavier Rodríguez, Joan Vera, Fran Fra-
goso i Montse Cervantes, va decidir els guanyadors de l’edi-
ció d’enguany. El palmarès va quedar repartit de la següent 
manera:

}
}

Jaume Gual

Francisco de la Rosa Flores
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HELENA LLORET, ESPORTISTA DE L’ANY

 ‘SI ESTIC UNA 
SETMANA SEN-

SE TOCAR AIGUA 
M’ENFILO PER LES 

PARETS’

Enhorabona!

Gràcies! Estic molt contenta! Em va fer 
molta il•lusió que hagin pensat en mi i 
que hagin considerat la meva trajectòria 
i els meus èxits. El waterpolo comporta 
un entrenament molt dur, doble sessió 
cada dia, partits cada cap de setmana. 
La dedicació és tan gran que qualsevol 
reconeixement fa molta il•lusió. 

Què defineix un bon esportista? 

La capacitat de sacrifici i d’humilitat 
per seguir aprenent. Mai es para 
d’aprendre, sempre pots ser una 
millor versió de tu mateix. Òb-
viament hi ha una base de 
talent però és molt relativa. 
Per mi l’esforç és la clau d’un 
bon esportista. 

Aquest any també s’han re-
conegut trajectòries d’ar-
gentonins que han lligat 
tota la seva vida a l’esport. 
T’hi veus?

Sí, totalment! A més, el waterpolo s’ha 
tornat una addicció per a mi. Quan pas-
ses tantes hores practicant un esport, 
deixa de ser un hobby i passa a ser part 
de tu. Quan estic una setmana sense 
tocar aigua m’enfilo per les parets. Ne-
cessito aigua. Sé que quan deixi l’esport 
professional el seguiré practicant d’una 
altra manera, però seguiré fent esport 
segur. És part de mi. 

Darrerament s’està intentant reivindi-
car l’esport femení. Com ho vius?

L’esport femení encara està a un nivell in-
ferior que el masculí. Històricament l’es-
port professional era masculí perquè així 
estava establert. Per tant, som més noves 
en el món de l’esport. Però per mi això no 
és ni una raó ni una excusa per permetre 
que seguim cobrant menys si del que es 
tracta és de valorar els mèrits esportius i 
els èxits aconseguits. Jo cobro molt men-
ys que un noi que hagi aconseguit els ma-
teixos èxits que jo.  

Posa un exemple. 

A la super final mun-
dial de waterpolo 
l’equip guanyador 

masculí se’n duia 
1 0 0  m i l  e u ro s , 
mentre que el 
femení 75 mil 
euros .  És  la 
mateixa com-
petició.  Per 
q u è  h a  d e 
ser així?

Per on s’ha de començar a canviar? 

Cal canviar-ho tot, començant per l’edu-
cació en la igualtat. Hem d’arribar al punt 
que als directius, als entrenadors o als 
patrocinadors els sembli estrany que una 
jugadora cobri men-
ys que un juga-
dor.  Tothom 
s’ha d’es-
forçar en 
a q u e s t 
canvi.
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• LÍNIA A:  SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE L’OCUPACIÓ  

DEFINICIÓ I PRINCIPALS REQUISITS

Ajuts econòmics per a les empreses  que contractin, entre l’1 de gener de 2019 i el 18 d’octubre de 2019, i per un període mínim de 6 mesos, persones 
aturades empadronades al municipi inscrites com a demandants d’ocupació al SOC. Hauran de complir, entre altres, les condicions i  requisits següents: 

Condicions de les empreses beneficiàries de les subvencions.

• Empreses, individuals (empresaris/ies individuals) o en forma societària, que comptin, com a mínim, amb un centre de treball al municipi d’Argentona.

• Formalitzar un contracte laboral durant un termini mínim de sis mesos i amb una jornada laboral mínima del 50%. 

• Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament d’Argentona, l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Seguretat Social.

Condicions dels col•lectius de treballadors/es a contractar:  

• Persones en situació d’atur, empadronades al municipi d’Argentona amb una antiguitat mínima de tres mesos previs a l’inici del contracte, i registrades en l’Oficina 
de Treball de la Generalitat (SOC).

• No han d’haver treballat a l’empresa en els darrers 6 mesos previs a l’inici del contracte.

• LÍNIA B:  SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE L’AUTOOCUPACIÓ I L’INICI DE NOVA ACTIVITAT ECONÒMICA

DEFINICIÓ I PRINCIPALS REQUISITS

Ajuts econòmics per a persones desocupades que iniciïn una nova activitat econòmica com a treballadors autònoms, en el període compres entre l’1 de 
gener de 2019  i el 18 d’octubre de 2019 i que compleixin, entre altres, les condicions i  requisits següents: 

• Estar en situació d’atur amb caràcter previ a donar-se d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA). S’acreditarà aquesta situació amb un informe de la vida laboral.  

• Causar alta inicial d’activitat i alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) en el període compres entre l’1 de gener de 2019  i el 18 d’octubre de 2019.

• No haver estat donat d’alta en el RETA (Règim Especial de Treballadors Autònoms) per la mateixa activitat o similar en el últim any anterior a la data d’alta.

• Que la nova activitat estigui domiciliada a Argentona i/o que tingui un centre de treball al municipi.

• Que es disposi  dels permisos municipals exigibles relatius a l’activitat objecte de subvenció. 

• Desenvolupar, a criteri de l'Ajuntament d’Argentona, una activitat lícita que no suposi discriminació, atempti contra la dignitat i igualtat de les persones, fomenti la violència o 
vagi contra els drets humans, no portar a terme accions que siguin il•legals, nocives, perilloses o molestes ni que puguin ferir la sensibilitat de les persones i/o les empreses.

• Comptar amb un Pla d’empresa  i el certificat de viabilitat emès  pels tècnics del Servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament d’Argentona.

• Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament d’Argentona, l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Seguretat Social.

REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

PROGRAMA DE SUBVENCIONS “ARGENTONA IMPULS”:  FOMENT DE L’OCUPACIÓ I DE SUPORT AL TEIXIT 
EMPRESARIAL D’ARGENTONA, CONVOCATÒRIA 2019

LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL•LICITUDS

Les sol•licituds, conjuntament amb la documentació requerida en les bases reguladores, es formularan i presentaran per via telemàtica, des del Portal de Tràmits i 
Gestions, http://argentona.cat/tramits, de la Seu Electrònica de l’Ajuntament  d’Argentona (amb certificat digital).

Les entitats sol•licitants hauran de presentar, juntament amb la sol•licitud, els formularis corresponents a la línia de subvenció concreta de la convocatòria a la qual 
s’opti, d’acord amb els models establerts.

El model normalitzat de la sol•licitud es pot recollir al SEMPRE. També es pot baixar de la web municipal (http:/argentona.cat) i de la del  SEMPRE (http://argentona.cat/sempre).

El termini de presentació de les sol•licituds començarà l’endemà de la publicació d’un extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a 
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà el 18 d’octubre de 2019.

Des del Servei de Promoció Econòmica (SEMPRE)  restem a la vostra disposició per poder-vos assessorar en qualsevol consulta o aclariment. Es recomana fer ús 
del servei de cita prèvia del SEMPRE, per tal que els tècnics revisin prèviament la documentació a presentar.
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COSES DE  LA  V ILA

LAIA BARTRÈS GUANYA EL PREMI DE RECERCA 
JOVE PEL SEU TREBALL DE RECERCA.

 “Estudi de mutacions de color en Agapornis roseicollis” és el 
treball de recerca que va fer l’argentonina Laia Bartrès l’any 
passat, mentre cursava 2n de Batxillerat a l’Institut d’Argen-
tona. Aquest treball, que segons la mateixa Bartrès “és fruit 
d’un estudi de sis anys”, explica per què canvien de color 
aquest tipus d’agapornis “i com hereten els canvis”. Aquesta 
investigació li ha valgut el Premi de Recerca Jove (PRJ) que 
atorga cada any la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu 
de fomentar les vocacions científiques entre l’alumnat. 

D’altra banda, l’Institut d’Argentona també ha obtingut un 
PRJ per la tasca i el foment de l’esperit científic de l’alum-
nat. Aquest premi reconeix els instituts, els alumnes dels 
quals, han obtingut diferents guardons al llarg de la seva 
trajectòria. 
A banda del reconeixement acadèmic, el centre rebrà una 
dotació econòmica de 2500€ i el director, Antoni Izquier-
do, ha assegurat que s’invertirà “en material de laboratori”. 
Per la seva banda, Laia Bartrès, actualment estudia el grau 
de Química a la Universitat de Barcelona i té molt clar que 
els 750€ del premi els destinarà a pagar part dels seus 
estudis.

LLUM VERDA A L’APROVACIÓ 
PROVISIONAL DEL POUM

El dijous 21 de març el ple de 
l’Ajuntament d’Argentona va tirar 
endavant l’aprovació provisional 
del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM) d’Argentona. 
A la votació no van participar els 
regidors de Tots per Argentona 
(TxA) ni el PSC per mostrar la 
seva disconformitat per aprovar 
aquest pla quan mancaven 
dos mesos per a les eleccions 
municipals. Tots dos grups van 
demanar al govern que aturés 

aquesta aprovació provisional fins 
que hi hagués més consens polític 
però l’alcalde, Eudald Calvo, va afirmar 
que no es podia “perdre tot aquest 
temps”. Xavier Collet (TxA) va acusar 
el govern de voler “trencar el consens” 
i va assegurar que aprovar el POUM 
així era “aprovar-lo en fals”. Salvador 
Casas (PSC) va afirmar que el pla 
“genera incerteses” i, per tant, “no pot 
ser un bon pla”. I és que aquest POUM 
no contempla la reserva viària per a la 
construcció d’uns laterals de la C-32, 
una reserva de sòl que té l’obligació 
d’incorporar perquè així consta al Pla 
Territorial Metropolità de Barcelona, 

un pla de rang superior. Així ho va 
assumir l’alcalde, alhora, que va 
explicar que mentre la Generalitat 
estudia el pla Argentona pot treballar 
per a millorar-lo. Calvo i el regidor 
d’ERC, Pere Móra, van assegurar 
que aquests laterals de l’autopista 
“no s’arribaran a construir mai”. Des 
del PP, Fran Fragoso també va ser 
crític amb el govern per manca de 
transparència però va destacar la 
necessitat d’aprovar aquest nou pla. 
Finalment, l’aprovació provisional del 
POUM va tirar endavant amb els vots 
favorables del govern, el regidor del 
PP i el regidor no adscrit, Eusebi Traby.
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PEP LLADÓ PUBLICA EL LLIBRE “COMPONER CANCIONES 
PARA DIALOGAR CON TU MUNDO”

C OSES DE  LA  V ILA

ERC GUANYA LES ELECCIONS GENERALS 
A ARGENTONA

ERC - Sobiranistes torna a guanyar les elecci-
ons generals a Argentona amb 2.322 vots, el que 
representa un 30,39% del total. Els republicans 
van sumar 859 vots més que en les eleccions 
generals anteriors. La victòria del PSOE a l'Estat 
també es va deixar notar a la vila, ja que els so-
cialistes van passar de ser la cinquena força als 
comicis de 2016 a ser, en aquests últims, el se-
gon partit més votat a Argentona amb 1.262 vots 
(16,52%). De ben a prop el va seguir Junts per 
Catalunya amb 1.225 (16,03%) que va augmentar 
lleugerament els votants si ho comparem amb 
les eleccions de 2016 quan es van presentar 
com a Convergència Democràtica de Catalunya 
(CDC). En la mateixa tònica es troba Ciutadans, 
que va guanyar més d’un centenar de vots (789 
en total). D’altra banda, En Comú Podem – Gua-
nyem el canvi va notar un descens important en 
consonància amb la resta de l’estat espanyol, ja 
que va passar d’obtenir 1.274 vots el 2016 a 928 
en els últims comicis (12,15%). El mateix li va suc-
ceir al Partit Popular, que va perdre 450 vots en 
les darreres eleccions generals, passant de 783 
a 333 vots. Els dos partits amb més votants que 
van irrompre en aquestes generals van ser Front 
Republicà, amb 340 vots, i VOX, amb 270 a Ar-
gentona.
En aquestes eleccions generals hi va haver una 
altra participació a Argentona, que va ser del 
80,95%. 

SEGUEIX L’ESTIRA-I-ARRONSA AMB LES ESTELADES 
DE LA ROTONDA DE LES PALMERES

Després del robatori i els desperfectes en l’estelada de tela 
que el govern havia col•locat a la rotonda de les palmeres, 
la brigada municipal en va instal•lar una de metàl•lica. 
Aquesta és de petites dimensions (100 x 60 cm i 25 kg de 
pes), i és propietat de l’Ajuntament fruit de la donació d’un 
particular. Segons l’alcalde, Eudald Calvo, l’objectiu era evitar, 
dins el possible “que desaparegués” però a finals d’abril, 
diverses persones van aconseguir despenjar-la. Tot i això, 
un grup d’argentonins van avisar la Policia Local i els Mossos 
d’Esquadra que van identificar els assistents i van intervenir 
l’estelada sostreta per poder retornar-la al consistori.

El músic i compositor argentoní, 
Pep Lladó, ha publicat el seu pri-
mer llibre titulat “Componer can-
ciones para dialogar con tu mun-
do” en què exposa “les coses que 
ens passen per dins quan com-
ponem cançons”. Lladó afirma 
que compondre “és un diàleg per 
a un mateix i aquest diàleg és el 
que trobem al llibre”.  
L’argentoní assegura que tots 
naixem compositors, un fet que 
ha pogut comprovar en els ta-
llers de composició que ha im-
partit, tant a Mèxic com a Bar-
celona o Argentona. Després de 
l’èxit d’aquests tallers i de la sa-
tisfacció personal d’impartir-los, 
Pep Lladó va considerar que ho 
havia de plasmar tot en un llibre 
on podem trobar alguns dels 
exercicis i jocs que feia amb els 
seus alumnes. 
La publicació s’ha finançat a tra-
vés de micromecenatges.

 “ELS POETES DEL MARESME”, UN LLIBRE 
PLENAMENT ARGENTONÍ

"Els poetes del Maresme (del segle XVI a l'any 
2000)" és una recopilació d'obres de poetes de la 
comarca que ha publicat Voliana edicions i que ha 
vist la llum gràcies a la tasca dels argentonins Jo-
sep Lladó, Emília Illamola i Jordi Soler. El llibre, que 
es va presentar a la biblioteca municipal Joan Font-
cuberta i Gel el 2 de maig, està dividit en dues parts: 
La primera és una antologia de poetes elaborada 
per Josep Lladó i Isidre Julià i que consta de 44 au-
tors i, la segona part recull els poetes i poetesses 
fins a l'any 2000 que tenen algun vincle amb la co-
marca i que van aconseguir publicar la seva obra. A 
més, també hi ha una menció especial per aquells 
poetes que no tenen cap publicació però sí que 
van rebre algun premi.  Els noms propis d’Argento-
na són Josep Lladó, Lina Casanovas, Esteve Albert, 

Anna Cabot, Dolors Montserdà i Oriol Bassa. Tot i això, també 
apareixen Francesc Burniol, Pau Gual i Ribes, Josep Domingo 
Vallalta i Joan Casas que, encara que no van publicar llibres 
propis, sí que elaboraven poesia i se n'han trobat en publica-
cions d'altres autors. En total, el llibre "Poetes del Maresme 
(del segle XVI a l'any 2000)" recull 199 poetes maresmencs.
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COSES DE  LA  V ILA

EL PATI DE L’ESCOLA DEL CROS S’OBRE 
FORA DE L’HORARI LECTIU

L'Ajuntament d'Argentona ha decidit reobrir les 
portes del pati de l'escola Sant Miquel del Cros 
fora de l'horari lectiu fins al mes de desembre. 
Aquesta iniciativa ja es va dur a terme l’estiu de 
2018 i vista la bona acceptació i coincidint amb la 
bonança meteorològica, el consistori ha decidit 
repetir l’experiència. Així, s’han traslladat a aquest 
espai diverses activitats lúdiques i esportives que 
de manera regular es duen a terme a la plaça 
Sant Miquel del Cros i que sovint són motiu de 
malestar entre els veïns i poden generar proble-
mes de convivència.
Així, el pati està disponible des de les 17h i fins 
a les 8h del matí, amb excepció de les franges 
en què es realitzin tasques de neteja. Els festius, 
caps de setmana i durant l'estiu, quan no hi ha 
activitats escolars o d'altres activitats com els ca-
sals d'estiu, està obert les 24 hores, també amb 
excepció de les hores en què es realitzin tasques 
de neteja.

SEGUEIXEN LES RUTES GUIADES
 
Un any més el Servei de Promoció Econòmica 
d’Argentona, el SEMPRE, ha organitzat quatre 
rutes guiades per la primavera amb l’objectiu de 
conèixer més a fons la riquesa natural, històrica 
i arquitectònica de la vila. Les dues primeres 
ja s’han dut a terme amb èxit de participació. 
La primera, “Fets i llegendes” va tenir lloc el 
5 de maig i estava adreçada als més menuts 
de la vila, que van descobrir les anècdotes 
i llegendes més curioses d’Argentona. La 
següent ruta, el 19 de maig, va fer un repàs a 
les fonts més emblemàtiques de la vila. Al 
mes de juny se’n realitzaran dues més: el 16 
podrem descobrir “El passat d’Argentona a 
través dels racons i sentits” i el 30 de juny farem 
un repàs a “La vila modernista d’estiueig” més 
enllà de Puig i Cadafalch. Com en les darreres 
edicions, els participants a les rutes guiades 
obtenen descomptes als establiments adherits 
a Argentona es Mou. Per participar-hi cal 
inscriure’s prèviament a través d’un formulari 
que trobareu a la pàgina web: www.argentona.
cat.

ARGENTONA OFEREIX UN PROGRAMA DE MENTORIA 
ALS JOVES MIGRANTS

La vila s’adhereix al programa pilot de mentoria de joves mi-
grants sense referents familiars. Basat en una mentoria social, 
aquest programa pretén fomentar la convivència i la interacció 
entre els nois i noies que s’han instal•lat al municipi i els argen-
tonins i argentonines. En concret, s’ofereix suport emocional i 
es treballen aspectes com el coneixement i la participació a la 
vila, l’acompanyament en la formació lingüística i laboral o l’as-
soliment dels objectius marcats en el seu projecte educatiu in-
dividual. Tot plegat s’aconsegueix creant tàndems de mentoria 
entre persones adultes i adolescents. Els mentors acompanyen 
els joves i es converteixen en una figura referent i amb un paper 
totalment diferent del professional. Les relacions de mentoria 
compten amb el suport i la supervisió d’un professional que fa 
el seguiment de la dinàmica de la relació, recull els dubtes i 
demandes i les transmet a la coordinació del Programa. Aquest 
projecte es va donar a conèixer dimecres 8 de maig en un acte 
al Saló de Pedra on van participar Roger Segura, d’ISOM, entitat 
sense ànim de lucre que gestiona aquests programes; Arnau 
Aymerich, regidor de Serveis Socials d’Argentona; Víctor Bassas, 
tècnic de polítiques migratòries del Consell Comarcal del Ma-
resme; Mawa Ndiaye, tècnic de Joventut de la Generalitat de 
Catalunya; i Said Kabbou, director del centre on s’han instal•lat 
els joves.

JOAN FORNS, NOU PRESIDENT DEL 
CENTRE PARROQUIAL

El Centre Parroquial té nova Junta després que es ratifiqués el 
divendres 29 de març en una assemblea. Joan Forns és el nou 
president del Centre Parroquial i està acompanyat dels vice-
presidents Francesc Catalan i David Giménez. La presidenta 
d'honor és Lourdes Colominas mentre que Pep Alsina és el 
president d'honor, coordinador i portaveu. Però hi ha més 
noms en aquesta nova junta: Lourdes Blanco, Dani Massa, 
Ariadna Lloret, Joan Roig, Pere Torrent, Clara Catalan, Saida 
Pulido, Verònica T. Cenatiempo, Ramon Rovira i Mossèn Àlex 
Marzo com a consiliari. 
Joan Forns s'ha mostrat il•lusionat per la presidència i ha re-
cordat la responsabilitat que comporta ser president per "in-
tentar mantenir l'esperit del Centre Parroquial a Argentona". 
Pep Alsina, per la seva banda, ha afirmat que "el Centre en-
ganxa, estimula" i que superar les dificultats els produeix "la 
satisfacció" que els fa anar endavant. Els dos integrants de 
la junta recorden que el Centre Parroquial funciona gràcies 
al voluntariat dels qui en formen part i qui organitza totes les 
activitats. 
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TXA

NO ES POT TORNAR A REPETIR

Comença un nou mandat, i el govern ha dit i repetit una vega-
da i una altra que "hem de començar de zero" en referència a la 
relació amb la resta de grups municipals. Aquesta frase, apa-
rentment de bones intencions, amaga un poc esperit crític que 
creiem no ajuda gens a millorar, precisament, la relació entre 
govern i oposició. I és que millorar una relació requereix en pri-
mer lloc tenir memòria dels errors comesos per no tornar-los 
a repetir. Aquest és el primer pas, necessari i ineludible. Des-
prés vindrà el reconeixement mutu, la confiança i finalment la 
col•laboració.

CAL TREBALLAR, ESFORÇ I CONSTÀNCIA

I començar a fer aquest camí, de forma real, és urgent. Perquè 
fa massa temps que dura la paraula sense contingut, el desig 
sense concreció, la frase grandiloqüent sense recorregut, el 
compromís sense data, l'anàlisi allunyat de la realitat.
Un exemple flagrant d'això el vàrem sentir la mateixa nit elec-
toral, quan les bases del partit guanyador es van posar a cridar 
"sense les dones no hi ha revolució". Potser encara no s'havien 
adonat que dels vuit regidors obtinguts, només dues eren do-
nes! O potser ja no té cap valor practicar amb l'exemple?
Cal, doncs, alguna cosa més que paraules. Calen fets, calen 
decisions, calen concrecions si volem que alguna cosa canviï. I 
també cal treball, esforç, constància. Treure Argentona del pou 
de la inoperància on fa vuit anys vàrem caure costa molt, sí, 
però per això mateix és més urgent que mai fer-ho.
I és obligat ser ambiciosos i aspirar a tot. No podem fer anàlisis 
a mitges ni simplistes. Hem començat dient que cal reconèixer 
els errors comesos perquè l’objectiu ha de ser no tornar-los a 
repetir. No ens podem quedar en el cofoisme ni el conformis-
me del fet que sempre es cometen errors. Per això ens fa por 
sentir a dir a l’alcalde (també repetidament) que la promesa 
complerta aquests darrers 4 anys és que s’han equivocat. I que 
aquests pròxims 4 anys també la compliran.
Aquesta és la màxima ambició? Els vilatans no podem aspirar 
a més? No podem exigir més? I tant que sí! I des del primer 
moment demanem a l’alcalde i a tot el govern que no s’equivo-
quin amb els nostres diners. I que posin tots els esforços i tota 
la dedicació per aconseguir-ho. També per aconseguir millorar 
la relació entre tots els grups polítics.
Si hi ha aquest esforç real, ens hi trobaran, segur. Si només són 
capaços de fer grans frases buides, no. No ens hi trobaran per-
què Tots per Argentona no estem en política per fer ‘postureig’. 
Volem millorar Argentona i no oblidem que és possible. 

OPINIÓ

 www.totsperargentona.cat

@  txacomunicacio@gmail.com

 /totsperargentona

 @TxArgentona

 609 945 932

@unitatargentona

/unitatargentona

unitatargentona

UNITAT

MOLTA FEINA PER FER

Comença la legislatura, i a Unitat tenim una responsabilitat 
molt gran. Hem estat la força més votada, quasi pel 40% de 
les persones que van votar el passat 26 de maig, i hem format 
un govern per fer d’Argentona un lloc millor aquests propers 
quatre anys.

Vam ajuntar-nos amb l’objectiu de guanyar les eleccions i go-
vernar la vila, i ara comença un nou mandat en què tenim la 
possibilitat de fer-ho. Hem estat durant mesos treballant un 
programa participatiu que ens guiarà durant els pròxims anys 
per a governar. Un programa que posa les persones al centre: 
això vol dir que treballarem perquè a Argentona s’hi visquin vi-
des dignes, perquè la xarxa de relacions entre la gent, entre 
les entitats, entre els comerços, sigui més forta i més rica. Vol 
dir que treballarem perquè la nostra vila sigui un exemple de 
drets i de llibertats.

COMENÇA LA LEGISLATURA I HEM FORMAT UN GOVERN 
PER FER D’ARGENTONA UN LLOC MILLOR AQUESTS 

PROPERS QUATRE ANYS

Ara és el moment de seguir empenyent projectes que faran 
d’Argentona un lloc millor, i també d’iniciar-ne de nous. És el 
moment d’impulsar grans projectes, com la nova biblioteca, 
però també d’arreglar les voreres i fer que els nostres carrers 
siguin un exemple de mobilitat accessible. És el moment de 
seguir fent créixer espais de participació i de seguir sent un 
dels pobles del país que més recicla. És el moment de les do-
nes, de la gent jove, de la gent gran i la gent més vulnerable: 
volem ser el govern de totes aquestes persones i col•lectius.

Però també volem ser el govern de la crítica i l’autocrítica: vo-
lem aprendre dels errors passats i buscar sempre les millors 
solucions. Volem escoltar de nou tots aquells sectors que no 
s’han sentit escoltats, volem fer arribar l’administració allà on 
encara no arriba, incloure tothom qui se sent exclòs. Ara és 
també el moment de reflexionar i avançar amb energies re-
novades.

Per fer tot això, comptem amb un equip de govern potent, 
preparat i decidit. Però també us necessitem a vosaltres. Per 
fer-ho junts, per fer-ho juntes. Que aquests quatre anys que 
venen, aprenguem i construïm conjuntament.
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Junts per Catalunya Argentona

Junts per Catalunya Argentona

JUNTS PER CATALUNYA 
ARGENTONA

TORNEM A LES INSTITUCIONS DESPRÉS DE 
QUATRE ANYS

 El passat dia 15 de juny va ser un dia important per a Junts per 
Catalunya. Tornem a ser presents a l’Ajuntament d’Argentona 
després de quatre anys de travessia pel desert. Això naturalment 
ens resulta molt il•lusionant, doncs després de quatre anys de 
silenci, els votants de centre ampli d’Argentona tornen a tenir 
una candidatura que els representa. Així ho farem a partir d’ara 
als plens municipals i allà on faci falta, defensant els interessos 
generals d’Argentona.

Volem donar les gràcies a les 725 persones que ens van fer con-
fiança el passat 26 de maig a les eleccions municipals, cosa que 
ens ha permès treure dos regidors, en Bernat Calvo Català i la 
Cristina Maynou i Casanovas, que es posen a disposició dels vi-
latans d’Argentona.

DESITGEM I ESPEREM QUE EL NOU GOVERN 
MUNICIPAL GOVERNI PER A TOTS ELS ARGENTONINS 
I TENINT EN COMPTE LES DIFERENTS SENSIBILITATS 

IDEOLÒGIQUES QUE ES VIUEN AL MUNICIPI

Després de diverses reunions vam creure necessari que calia 
abstenir-se respecte a l’elecció de l’alcalde d’Argentona, creiem 
que no es donen les circumstàncies per entrar pròpiament al 
govern, però tampoc volíem impedir complir amb una voluntat 
força majoritària dels argentonins que van fer confiança a Unitat. 
La nostra assemblea va decidir per àmplia majoria estar a l’opo-
sició si bé amb un acord de governabilitat amb Unitat que és el 
que ha permès no posar impediment a la investidura de l’Eudald 
Calvo com a alcalde, si bé això no treu que estarem molt atents 
a tot el que passi en el govern.

Desitgem i esperem que el nou govern municipal governi per a 
tots els argentonins i tenint en compte les diferents sensibilitats 
ideològiques que es viuen al municipi i que estan representa-
des al plenari municipal. Esperem doncs que hi hagi una volun-
tat clara del govern de parlar i negociar amb els demés grups 
municipals per fer possible aquest desig de governar per a tot 
el poble.

 argentona.socialistes.cat

 @PSC_Argentona

PSC

TREBALLAREM PER ACONSEGUIR EL QUE 
ARGENTONA NECESSITA

Hem constituït un nou ajuntament després que els veïns i veïnes han 
expressat la voluntat popular per un nou mandat en les eleccions 
municipals de maig. Felicitem el nou alcalde i a la seva formació po-
lítica Unitat-Acord Municipal pel resultat. Felicitem també els nous 
regidors i regidores, siguin al govern o siguin a l’oposició. A tots els 
desitgem sort i encerts en l'exercici de la seva responsabilitat com a 
servidors públics.

Els socialistes hem pujat en nombre de vots, passant de 576 a 847, 
i també en percentatge de vots, passant de l’11% al 13%. Ara som la 
tercera força política local. Aquests resultats els considerem bons i 
ens encoratgen a continuar treballant per assolir el desitjat canvi del 
govern d’Argentona que vam propugnar durant la campanya. Tot i ser 
un bon resultat no ha estat suficient. 

Assumim el compromís de treballar per defensar els interessos de 
tots els nostres veïns, per mantenir la confiança dels qui ens han do-
nat suport i per intentar, amb la nostra tasca diària, arreglar la infinitat 
de problemes que el nostre poble té enquistats, aturats o sense so-
lució a la vista. 

ELS SOCIALISTES SOM LA TERCERA FORÇA POLÍTICA I 
HEM PUJAT EN NOMBRE DE VOTS I EN PERCENTATGE

Al govern li demanem transparència, eficàcia, dedicació, empatia i el 
compliment de la legalitat. A canvi els oferim la nostra col•laboració, 
ja que entenem que l’arribada de cares noves bé carregada d'il•lusió, 
de ganes de treballar i de necessitat d’un canvi de tarannà. També 
hem de dir que el nostre vot de confiança és limitat i resta a l'expec-
tativa de comprovar si les intencions de canvi de maneres de fer és 
real o només es tradueix en una venda de fum.
Al nou govern és inevitable que els fem una primera critica. Es po-
dien haver treballat una mica més la paritat, oi? La seva foto és un 
exemple del patriarcat més ranci. Només hi ha dues dones en un 
total de vuit electes.

Als altres grups de l'oposició els diem que esperem una total col•la-
boració entre totes quatre forces, per aconseguir, des del paper que 
ara ens toca jugar, un canvi en el model de poble, que ajudi a millorar 
la vida dels nostres veïns. 

No havent estat possible formar el govern que haguéssim volgut per 
al nostre poble, treballarem des de l’oposició per aconseguir el que 
Argentona es mereix i necessita.

 667182993
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Arxiu municipal
Plaça de l’Església, 4
Tel. 673 28 72 09

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

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

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

Jutjat de Pau
Tel. 93 797 17 03
Dill. A div. de 9 a 14.40 h. 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 tre-
balladora social, educadora social i 
psicòloga, cal trucar al 93 797 04 86 
de 9 a 13 h o, directament, a les ofi-
cines 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

OPINIÓ

 @PPArgentona

 Popular Argentona

PP

"NUEVO" GOBIERNO Y NUEVOS 
PRINCIPIOS

Ya tenemos "nuevo" gobierno: la CUP, ERC e ICV -todos ellos, 
agrupados bajo el nombre de Llista Unitària-. Lo mismo de 
antes, pero con otro nombre. Enhorabuena, habéis jugado 
muy bien las cartas. Os deseamos muchos aciertos, nos ha-
rán falta. 
Mucho se ha criticado a nuestros políticos, sobre todo cuan-
do en campaña prometen el oro y el moro y, luego, a la hora 
de la verdad, te dan gato por liebre. Pero a veces, no hace 
falta ir tan lejos. 
La libertad de expresión e información y el derecho de los 
ciudadanos a poder acceder a una información de calidad es 
un elemento esencial para poder garantizar la formación de 
la opinión pública  propia de una sociedad libre e informa-
da. Y es por ello que queremos poner de manifiesto que he-
mos echado mucho en falta que en ninguna de las múltiples 
entrevistas que se han realizado recientemente se le haya 
reprochado al actual alcalde el hecho de que haya incum-
plido un principio esencial que, en su día, prometió cumplir: 
la limitación de mandatos (véase los estatutos de la CUP). 
Es una vergüenza que tengamos que ser nosotros, desde 
la oposición, y no sus compañeros de partido o desde los 
medios de comunicación, quienes tengamos que denunciar 
esto. Pero bueno, ya lo decía un conocido actor y humorista 
norteamericano: "Estos son mis principios y, si no les gustan, 
tengo otros". 

LO DECÍA UN CONOCIDO ACTOR Y 
HUMORISTA NORTEAMERICANO: "ESTOS 

SON MIS PRINCIPIOS Y, SI NO LES GUSTAN, 
TENGO OTROS"

Algunos dirán: no incumple esa promesa por qué no se pre-
senta por la CUP, sino bajo otras siglas. Eso, en el mundo del 
derecho, se conoce como "fraude de ley". Mucho lo critican 
cuando algunas empresas lo utilizan para disminuir su carga 
fiscal... Pero bien que se aprovechan de ello quienes lo criti-
can cuando les beneficia a ellos. Enhorabuena a la CUP (¿o, 
ahora, sois ex militantes de la CUP?): Habéis lanzado un ór-
dago y habéis ganado. Pero habéis traicionado vuestros prin-
cipios. Tertium non datur. 
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