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Editorial
Tot està per fer...
Tanquem un any intens. El
2014 ha estat l’any del tricentenari, de la consulta, de
tornar a sortir al carrer, als
carrers, a les places... L’any
de penjar pancartes, d’abocar-nos al balcó a fer sonar
cassoles... Però també ha
estat l’any d’arremangarse, d’ajudar als veïns, de
recollir fons, menjar, joguines. L’any de seguir buscant
feina, de suar i patir de valent per aixecar la persiana.
El reflex de tot plegat el
trobareu a les pàgines
d’aquest últim Cap de
Creus de l’any. Perquè en
aquesta ocasió us expliquem com s’ho farà el
Museu del Càntir per rein-

ventar-se, com s’han recollit
milers de joguines amb una
trobada de ball country,
quin ha estat l’èxit del Grup
de Muntanya per aconseguir que vuit-cents esportistes s’avinguessin a recórrer
pam a pam el Burriac o
com Natura ha celebrat
vint-i-cinc anys reconeixent
la tasca de dos noms imprescindibles per a la
preservació de l’entorn
d’Argentona.
I, evidentment, també us
oferim un recull de xifres i
d’imatges cridades a ser
part del record del que va
passar el 9 de novembre a
Argentona.
D’aquí a no res haurem
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Seguirem
explicant com
treballen els
argentonins per
tirar endavant i,
al mateix temps,
per seguir
gaudint del
poble, dels seus
veïns i de la
vida en general

núm.

Pàg. 6-7

2

tombat l’any i ens esperen
algunes incerteses i algunes
certeses. El 2015 estarem
atents al que passarà al
maig, quan hi haurà
eleccions municipals i es
decidirà el futur polític del
nostre municipi. Però,
sobretot, seguirem explicant
com treballen els argentonins per tirar endavant i,
al mateix temps, per seguir
gaudint del poble, dels seus
veïns i de la vida en general.
Tal com va escriure Miquel
Martí Pol: «Tot està per fer i
tot és possible».
Una abraçada ben forta i
ben càlida de tot l’equip
que fem el Cap de Creus.
Bon Nadal!

Pàg. 12-13
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Carta de l’Alcalde

Ferran Armengol
Alcalde d’Argentona
Benvolguts vilatans i vilatanes;
Estem a les acaballes de
l’any i com es preceptiu
s’aprova el pressupost
municipal que fixarà les
prioritats del govern per a
l’any vinent.
Com vaig assegurar durant
el ple municipal, el pressupost que vàrem aprovar és
el millor que es podia aprovar per atendre les necessitats d’Argentona i els argentonins tenint en compte les

Cartes
Punt i seguit
El 9 de novembre passat,
Argentona va viure una de
les jornades més participatives i emotives de la
nostra història recent.
Tothom qui va voler-ho, va
poder manifestar a les
urnes si vol que Catalunya
esdevingui un estat o no
i, en cas afirmatiu, si vol
que sigui un estat independent. Més enllà del
formulisme i la retòrica
exigida pel context políticolegal actual, aquesta
pregunta significava, per
a molts, guarir l’anhel de
tancar ferides del passat,

regles del joc pressupostari
que ens imposa l’Estat
espanyol.
El pressupost aprovat per a
l’any 2015 ascendeix a
13.182.570,9 euros, dels
quals un 47,71% es destina
al servei de les persones; un
34,54% a despeses de
personal, un 5,7% a inversions i el 12,05% restant a
transferències corrents i
despeses financeres.
En el debat del pressupost
es va evidenciar també que
la majoria de l’oposició ja
pensa en les eleccions
municipals del mes de maig
i no està tan interessada en
els problemes reals dels
vilatans. La major part del
seus discursos, i vull
subratllar el terme discursos
perquè es van limitar a llegir
les seves intervencions sense
fer cap rèplica a les poste-

riors intervencions del govern, van ser més en clau
electoral i demagògica que
de discussió real dels
números presentats per
l’equip de govern.
De fet, el debat del pressupost va servir per obrir la
campanya pre-electoral per
part de l’oposició. Des del
govern no els seguirem el
joc; nosaltres tenim clar que
la nostra prioritat és seguir
treballant per al benestar
dels argentonins i argentonines fins al final del mandat i, quan arribi el moment, ja seran els respectius partits qui s’encarregaran de fer campanya.
Arribem a finals d’any i, per
tant, tenim ja a tocar uns
dies de festa, per gaudir
d’aquestes dates especials
acompanyats de la família
i els amics. Desitjo de tot cor

Tenim clar
que la nostra
prioritat
és seguir
treballant per
al benestar
dels argentonins
i argentonines
fins a final de
mandat

amb la mirada posada en
el futur. Un futur que ens
pertany a tots i cadascun de
nosaltres.
La mirada dels participants,
fins a quatre generacions
votant plegades, traspuava
emoció, generositat, comprensió, solidaritat i molta,
moltíssima il·lusió. Era la
lluentor dels ulls en sentirse protagonistes d’un
moment vital únic, de ser
on toca quan cal empènyer,
de donar suport als voluntaris, d’aprofitar l’oportunitat que hem creat entre tots
per capgirar el rumb de la
història, de treballar colze
amb colze i refermar la
nostra identitat per construir
un país nou.
Hi va haver abraçades,
somriures, aplaudiments i

moltes felicitacions. L’AxIANC en vam rebre de tots
vosaltres, per la dedicació,
per l’esforç, per l’ajuda i per
l’organització. Us ho
agraïm molt, moltíssim,
enormement; però és
evident que no ho hem pas
fet sols. Us hem tingut a tots
vosaltres i compartim el
mèrit d’haver triomfat junts
en una jornada festiva,
familiar, pacífica, democràtica i especialment digna.
Sense la vostra empenta
tossuda, nosaltres no tindríem sentit de ser-hi.
Agraïm les facilitats que
ens va posar l’Ajuntament
des del primer dia, la
implicació de les autoritats
i les diverses formacions
polítiques, la professionalitat de la Policia Local,

la valentia del personal
funcionari de l’IES, la
vocacionalitat de la Creu
Roja, la dedicació dels
mitjans de comuni-cació,
l’entrega del Grup de
Fotografia d’Argentona i
d’altres entitats de la Vila,
l’energia dels voluntaris,
la predisposició de molts
particulars anònims a
donar un cop de mà, a
l’hora que fos i, sobretot,
el vostre compromís
entusiasmat.

que tingueu tots i totes un
Bon Nadal, una bona
entrada d’any, que els reis
Mags d’Orient us siguin
propicis i pugueu gaudir
també d’una bona Festa
Major.
Ferran Armengol
Alcalde d’Argentona

Mentre seguim treballant
per la independència, us
diem GRÀCIES, GRÀCIES,
GRÀCIES.
Argentona per la
Independència, Secció
Territorial de l’ANC.

NOV - DES 2014

3

acords de ple
ACORDS DE PLE

Ple ordinari 3 de novembre
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acords de ple
ACORDS DE PLE

Ple ordinari 1 de desembre

(Absència del regidor no-adscrit)

Trobareu les actes dels plens municipals de 2014 a l’adreça http://argentona.cat/fitxes.php?categoria=64

Les sessions plenàries es poden
seguir, en directe, a través del canal
Youtube de Ràdio Argentona
www.youtube.com/radioargentona
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Argentona aprova un pressupost de

El passat 1 de desembre, l’Ajuntament d’Argentona va
aprovar, en sessió ordinària, el pressupost municipal per
l’any 2015. La xifra total dels comptes serà de 13.182.570
euros. El pressupost va tirar endavant amb els vots de
l’equip de govern (CiU, PSC, Argencat i L’Entesa) i
d’Agrupació d’Argentona. Tots per Argentona, el Partit
Popular i la CUP, van votar en contra.
«Aquest és el millor pressupost possible, tenint en compte
les restriccions legals que ens imposa l’estat», va assegurar
l’alcalde Ferran Armengol, durant la presentació del
Pressupost 2015. Però el fet és que, tot i la llei de control
de la despesa, el pressupost suposa un increment de
l’1,3% en relació al del 2014, sense tenir en compte
les subvencions i altres aportacions de les administracions.
En el capítol d’inversions destaca el projecte de creació de
la nova Oficina d’Atenció al Ciutadà, als baixos de
l’ajuntament, i la partida destinada a l’arranjament de
carrers. En total el govern durà a terme inversions per un

volum de 750 mil euros, la gran majoria dels quals es
finançaran amb crèdits. Pel que fa al Museu del Càntir,
comptarà amb un pressupost de 290.726 euros, mentre
que la societat Aigües d’Argentona veurà lleugerament
reduïts els seus comptes fins al 1.971.325 euros.
Des de l’oposició, Tots x Argentona va lamentar que el
pressupost no responia a les necessitats del poble i va
demanar major accent social en l’acció de govern i un
canvi de prioritats. Des de la CUP, es va lamentar l’absència
de participació ciutadana en la confecció dels pressupostos
i es va qualificar d’ «excessivament optimista» la previsió
d’ingressos presentada pel govern.
També des del PP es va reclamar major preocupació per
les prioritats d’Argentona, una major esforç per millorar
la rendibilitat del Museu del Càntir o La Sala i més recursos
per a la millora i manteniment dels carrers. Agrupació
d’Argentona, per la seva banda, va justificar el seu suport
a la proposta del govern per considerar-la ben formulada
tècnicament i per tal de garantir l’estabilitat.

Les principals inversions del 2015

Obres de la nova Oficina
d’Atenció al Ciutadà (OAC)
150 mil euros
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Arranjament i restauració
de voreres i carrers
120 mil euros

Redacció del nou Pla General
d’Ordenació Urbanística
76 mil euros

política

POLÍTICA

e gairebé 13,2 M d’euros per al 2015
Les intervencions
més destacades
Ferran Armengol (alcalde): «Aquest és el millor
pressupost possible, tenint en compte les normes i decrets
que el condicionen, com són el decret de la despesa que
només ens permet un increment del 3% i ens obliga a
mantenir un endeutament inferior al 75%»
Fèlix Rosa (Agrupació d’Argentona): «El problema
per votar a favor del pressupost és que aquest està
consolidat amb el del Museu del Càntir que, per
nosaltres, no és un pressupost real. Però l’aprovarem
perquè no trobem lògic que el museu arrossegui tot
l’Ajuntament. A més, tècnicament està ben estructurat i el regidor d’hisenda és el més ben preparat
que hem tingut»

Pep Masó (Tots per Argentona): «Més que un pressupost
possibilista estem davant un pressupost congelat, sense color,
que no explica quina és la línia política del govern. Aquest
pressupost és, senzillament, l’estira i arronsa de quatre forces
polítiques que han fet el possible per arrambar per a cadascú
el màxim tros del pastís de la caixa»
Juan Manuel Moraleda (Partit Popular): «No hi ha una
sola mesura dedicada a incentivar la regeneració econòmica.
Només una partida de dinou mil euros miserables al concepte
d’empreses d’un pressupost de més de tretze milions d’euros.
Tot és qüestió de prioritats»
Eudald Calvo (CUP): «La nostra proposta és de màxims,
volíem pressupostos participatius, però com que sabem que
és complicat els vam exhortar a obrir la participació almenys
en una part, com ja van fer els govern d’Entesa i PSC. Els
demanàvem només una passa però vostès no han fet ni
aquesta passa»

L’Ibi s’abaixa un 1% de mitjana
Els ingressos previstos en el pressupost provenen de la previsió d’ingressos. D’aquesta part, la més important és la que
prové de les ordenances i taxes municipals. Els nous preus públics es van portar a aprovació a mitjans d’octubre.
L’impost que genera més ingressos a les arques municipals, l’IBI (Impost de Béns Immobles), experimentarà una
davallada d’un 1% de mitjana. Tot i estar d’acord amb la reducció, la majoria de grups de l’oposició van considerar
que la mesura era insufuicient. Així, el PP i Agrupació d´Argentona va votar-hi en contra, mentre Tots x Argentona i el
regidor no adscrit Jaume Uribe es van abstenir.
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El 2015, un any clau
per al Museu del Càntir
El Museu del Càntir és, sense cap mena de dubte, l’equipament que més
exporta el nom d’Argentona arreu del
món. No obstant, l’envit de la crisi
econòmica també ha suposat un
període de reflexió per als seus
gestors que veuen en el 2015
l’oportunitat de plantejar canvis
importants, tant en el funcionament,
com en l’espai.
A banda de les mostres temporals, el
Museu del Càntir estrenarà l’any
2015 amb una nova exposició
permanent sobre càntirs del món on
s’hi podran veure exemplars originaris
de l’Àfrica negra, el Magreb, SudAmèrica o Àsia. Aquesta mostra es
conformarà amb peces que ja formen
part del fons del Museu del Càntir.
No obstant, també hi ha previst tornar
a comprar nous exemplars.

La fira podria canviar
de dates per guanyar
públic especialitzat
Pel que fa a l’escola de ceràmica, el
Museu manté i actualitza, de forma
constant, la seva proposta pedagògica. Oriol Calvo, director del Museu
del Càntir explica que els models de
visita s’adapten al públic i destaca la
funció formadora, especialment, en
els més menuts: «Quan un nen ha
tocat fang, la seva percepció de la
ceràmica mai més serà la mateixa.
Estem creant el públic de demà».
Ja fa dos anys que el Museu del Càntir
va entrar a formar part del projecte
Arginet, que unia diverses ciutats
europees. Ara aquest els fons arriben
a la seva fi però els agents implicats
han decidit continuar aprofundint en
l’intercanvi, de cara al 2016, buscant
finançament més enllà de les ajudes
culturals.
L’altre canvi important que es planteja
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el patronat del museu és el canvi de
calendari per la fira, tradicionalment
lligada a la Festa Major. «Veiem que
el model actual s’està esgotant»,
explica Oriol Calvo, i afegeix:
«Celebrar la fira a l’agost només ens
permet arribar a un públic familiar
molt generalista i això té les seves
limitacions. Si volem portar a
Argentona els grans ceramistes

L’ampliació, una
manera de garantir
el futur del museu
d’Europa cal que captem també un
públic més especialitzat i això passa
per treure la fira de les dates
vacacionals». Calvo admet que la
proposta suposa un risc i que, per
aquest motiu, el patronat encara no
ha pres una decisió definitiva.
L’altre gran repte que el patronat té
sobre la taula és la de l’ampliació del
museu. Ja fa temps que l’Ajuntament
va comprar una casa veïna a l’actual
equipament i que té sortida amb el
carrer Sant Ferran. Però ara ha sorgit
una nova oportunitat amb una altra

finca que dóna a la mateixa plaça de
l’Església i que, tant per dimensions
com per estructura, ofereix moltes més
possibilitats. I és que la voluntat del
patronat seria la d’unificar en un únic
edifici tots els serveis que actualment
s’ofereixen (sala d’actes, taller,
biblioteca...). Segons Calvo aquesta
aposta s’escapa de les possibilitats
econòmiques del Museu i, per aquest
motiu, considera que aquest projecte
s’hauria de fer a nivell de municipi per
tal de permetre que el Museu del
Càntir continuï essent el principal
atractiu turístic i un dels motors
econòmics d’Argentona.

Trobaràs l’entrevista sencera amb
Oriol Calvo al canal Youtube de Ràdio
Argentona:
www.youtube.com/radioargentona

societat
SOCIETAT

Pep Riera i el Grup de Fonts, primers
Premis Natura Maresme i Argentona
El 24 d’octubre l’entitat Natura va tancar tot un any de celebració del seu 25è aniversari. La cirereta
final va ser la proclamació dels primers premis que organitza l’entitat. Els guardons tindran periodicitat
anual. Els guardonats d’aquesta primera edició han estat l’històric sindicalista d’Unió de Pagesos, Pep
Riera, i el Grup de Fonts d’Argentona.

Pep Riera: «La terra ha de ser per treballar-la, no per especular-hi»
Pep Riera, primer Premi Natura
Maresme, a la trajectòria personal en
defensa del territori, l’agricultura i la
natura, rep el CdC a la balconada de
l’església de Sant Julià. Es mostra
sorprès pel reconeixement, «són
aquelles coses que, com que no hi
contes, fan gràcia», i afegeix «m’ha
agradat perquè ve d’una gent amb
qui he compartit moltes lluites
necessàries per al futur d’aquest país.
Tot el que va relacionat, directa o
indirectament, amb la defensa de
l’espai agrari, no només el que es
conrea, també el forestal, és
importantíssim».
Assenyala com a principal problema
de la pagesia la manca de relleu
generacional i admet que els pagesos
del Maresme han perdut moltes
batalles, sobretot en la defensa
d’espais que calia preservar.
Considera que Argentona pot
resoldre, amb el nou Pla General, el
blindatge de les importants zones

forestals de què disposa i la combinació i
consolidació dels espais de regadiu. «La
gent s’ha d’oblidar del
creixement urbanístic
que hem tingut en els
darrers anys, el creixement ha de ser més
lent, més suau». Tot i
així adverteix que
«mentre l’especulació
de terrenys sigui una
pràctica legal hi haurà
pressió i es faran
disbarats» i sentencia «la terra ha de
ser per treballar-la, no per especularhi».
Tot i superar els setanta anys cada
setmana recorre Catalunya amb la
secció «Pagesos per la Independència»
de l’ANC. «Ja fa cinc anys d’Arenys
de Munt i no m’ho pensava que
arribaríem on som. Sóc tant optimista
que crec que només depèn de

nosaltres, de ningú més». I predica
amb l’exemple perquè ja s’ha
arremangat amb els seus companys
per tal de definir una proposta del
model de política agrària que hauria
de tenir el nou estat. I ens en dóna
alguna pista: «hem de donar prioritat
a la política alimentària per engrescar
a tothom. Perquè tothom menja! Hem
de decidir què volem menjar entre
tots».

El Grup de Fonts, premi Natura Argentona
La trajectòria del Grup de
Fonts d’Argentona també ha
rebut el primer reconeixement, en l’àmbit local, per
part de Natura. Aquesta
entitat que va néixer l’any
1977 i continua ben activa.
Cada diumenge al matí una
bona colla de socis es troben
per mantenir en bones
condicions una desena de
déus de la vila.

El Grup de Fonts avui i el 1982 a la Font de la Pastanaga. (Cedides per Pep Padrós i Jordi Torres)

Trobaràs les entrevistes senceres al canal Youtube de Ràdio Argentona: www.youtube.com/radioargentona
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«El Crèdit», «Idiota» i «Camins»,
principals obres de la Temporada 2015
La Temporada de Teatre, Música
i Dansa, que l’Ajuntament
d’Argentona programa per
portar a terme a La Sala,
comptarà amb vuit espectacles
des del mes de febrer fins al juny
del proper 2015. Les entrades
anticipades, així com els
abonaments de temporada, es
posaran a la venda el mes de
gener. Com ja és habitual, els
abonaments seran transferibles
i també oferiran diverses combinacions per arribar a totes les
preferències i butxaques.
Una de les principals atraccions de la
programació és sens dubte «El Crèdit»
(27 de març), de Jordi Galceran, que
compta amb la interpretació de dos
grans noms de l’escena catalana:
Jordi Bosch i Jordi Boixaderas. L’obra
parteix d’una situació ben comuna i
actual, la conversa entre un client i el
banquer al què li demana un crèdit.
També es preveu duel interpretatiu
entre Ramon Madaula i Anna Sahun,
dos dels actors més mediàtics i
coneguts pel públic argentoní, que
podrà gaudir de la seva interpretació
a l’obra «Idiota» (15 de març). Es
tracta d’un thriller escrit i dirigit per
Jordi Casanovas que posarà a prova
a Madaula i al mateix públic.
«Pulmons» (18 d’abril) és la tercera
proposta teatral, finalista als premis
Butaca en la categoria de teatre de
petit format. Explica com una parella
-formada pels actors Pau Roca i
Carlota Olcina- es planteja tenir un
fill en un moment d’ansietat global. I
«Losers» (8 de febrer) és una comèdia
romàntica, amb Alba Florejachs i Jordi
Díaz com a protagonistes, que explora
l’endemà de l’enamorament.
«El vestit Nou de la Caputxeta amb
Botes» (1 de febrer) i «Per un instant»
(1 de març) són les propostes de
Xarxa pel públic familiar d’Argentona.
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Música i dansa
«Camins» (9 de maig) és la nova proposta de la companyia Kulbic Dance
que arriba després de l’èxit del seu anterior espectacle CUBE. Aquest muntatge
parla d’un viatge que no s’emmarca dins uns paràmetres predeterminats,
un camí ple de metàfores en moviment que evoquen la condició humana i
els seus esforços per adaptar-se i evolucionar.
I en l’apartat musical, tres propostes ben diferents: jazz, amb Joan Garrobé
Trio & Manel Camp (16 de maig); la cantautora Judit Neddermann i el
Brossa Quartet de Corda presentaran una fantàstica adaptació del «Viatge
d’hivern» de Franz Schubert (20 de febrer); i l’Opéra bouffe «La duquesa de
Gerolstein» (11 d’abril), un espectacle musical de la companyia Bratislava.

cultura
CULTURA

El Nadal sona bé a Argentona
L’agenda d’activitats nadalenques
arriba plena de propostes musicals
com la cantada de nadales que de la
Coral Càntir d’Or i els Nats del 55 a
la Finca del Viver, per recaptar fons
per La Mataró, o el tradicional Concert
de Nadal (dia 20) que enguany va a
càrrec, entre d’altres, de la «Little
Band», «L’orquestra de corda», «La
Coral Mar de notes», «La Banda» i
«Batukes». També hi haurà música el
mateix 20 de desembre, a La Sala,
amb l’Espai Musical Burriac, i els avis

La música serà un
dels elements
omnipresents aquest
Nadal
de sorpreses literàries i el Museu del campanya «Cap nen sense joguina».
de la Llar Santa Anna gaudiran, el 21 Càntir obre, un cop més, l’Expo- Tothom que vulgui participar-hi pot
de desembre, d’una cantada de Mercat d’Art, que ens ofereix la portar joguines noves, no sexistes i no
nadale. Per al públic familiar s’han possibilitat de sorprendre familiars i
programat dos espectacles: «Bambi» amics amb obsequis únics a preus
Argentona es Mou
(dia 14) i la «Nit de Reis» (dia 20), una assequibles.
organitza
novetat amb vocació de repetir-se.
Els veïns del Cros també celebren la
I com que sense música no es pot seva festa de Nadal (dia 20) amb
activitats per
ballar, Argentona es Mou, ha l’arribada del Pare Noel, la reina de
dinamitzar
organitzat tres masterclass de zumba, les neus i d’altres activitats per als més
country i dansa del ventre pels dies petits.
el comerç
29 i 30 de desembre i 2 de gener, a
la plaça Nova. Els botiguers ho
bèl·liques a la seu de l’entitat, a
Els pastorets del
acompanyaran amb un grapat
l’antiga fàbrica Velcro. Precisament en
Centre Parroquial
d’activitats orientades a dinamitzar el
aquest mateix emplaçament els joves
comerç. El 13 i 14 de desembre hi
preparant la seva carrossa, una
compleixen enguany
haurà botigues al carrer i el 20 i 21
proposta canyera per competir en el
el seu centenari
serà el torn dels jocs gegants d’arreu
concurs de la millor carrossa de la
del món i de fer cagar un tió gegant.
cavalcada del Reis.
L’obra més clàssica per Festes, i escola A banda de les celebracions també hi El 28 de desembre, dia dels Sants
de molts actors professionals, és «Els ha una oferta variada per als més Innocents, està prevista l’arribada dels
Pastorets», que a Argentona celebren joves que poden triar entre el campus missatgers reials a La Sala on es
enguany el seu centenari. El 20 i 21 de Nadal del Futbol Club Argentona, repartirà brou i xocolata desfeta. Pel
de desembre tindrà lloc la el Casal de Nadal que es fa a l’escola que fa a la Gran Cavalcalda, els Reis
representació infantil mentre que el Bernat de Riudemeia o el curset infantil Mags de l’Orient saludaran als
25, el 27 i el 28 de desembre serà el de Nadal que organitza el Museu del argentonins i argentonines durant el
torns de la versió de Josep M. Folch i Càntir per aprendre a fer manualitats seu pas pel municipi la nit del 5 de
Torres en la seva adaptació més d’arreu del món. Tampoc hi pot faltar gener.
argentonina.
el Parc de Nadal que es fa al Pavelló
A banda de les activitats d’agenda, la Esportiu Municipal (27, 28, 29 i 30 Per més informació, podeu veure la
Biblioteca Municipal celebra el Nadal de desembre).
programació sencera a la pàgina web
facebook.com/AjuntamentArgentona
amb un calendari d’advent gegant
ple Creu Roja coordina, un anys més, la @ajargentona
www.argentona.cat
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reportatge
REPORTATGE

9N Argentona

Prop de 5.000 argentonins voten

Un total de 4.936 argentonins i argentonines van participar
al procés participatiu del 9N. La xifra va superar el 50%
dels ciutadans argentonins de més de 16 anys. Dels que
van votar, el 86,32% es van decantar pel «Sí-Sí», el 7,60%
pel «Sí-No» i el 3,18% pel «No».
A les vuit del matí, una hora abans d’obrir portes, ja hi
havia cua davant l’institut d’Argentona únic punt de votació
al municipi. De fet, un grup de l’ANC local havia passat la
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nit vigilant que l’entrada de l’edifici no patís cap bretolada.
Però no hi va haver cap incident i la jornada es va
desenvolupar amb total normalitat i civisme.
Des de joves que acabaven de complir els setze anys fins
una àvia de 101 anys van acostar-se fins les urnes per
poder votar. L’ambient va ser festiu, es repetien les escenes
d’argentonins fent-se fotografies amb l’urna o en el
moment d’emetre el vot. Es van viure moments

reportatge
REPORTATGE

Comencen les
autoinculpacions

n a la consulta

Un mes després del 9N quedava clar que la
mobilització no havia arribat a la seva fi. El diumenge
14 de desembre una trentena d’argentonins es
presentaven al Jutjat de Guàrdia de Mataró per
formalitzar una autoinculpació per haver participat en
la consulta. Aquesta acció era la resposta ciutadana a
les querelles que la Fiscalia General de l’Estat havia
presentat contra el president de la Generalitat, Artur
Mas, i les conselleres Joanna Ortega i Irene Rigau, per
la seva implicació en el procés participatiu.
L’acció esdevenia el resultat d’una crida duta a terme
per la secció local d’Argentona de l’Assemblea
Nacional Catalana. Entre altres afirmacions, em el text
de l’autoinculpació els manifestants reivindicaven haver
participat, haver desobeït i haver votat en la jornada
del 9N, en defensa dels drets democràtics i de la
participació política.

Urnes solidàries
La consulta també ens va deixar notícies amb vessant
solidària. Després que la Generalitat manifestés la seva
voluntat de cedir les urnes del 9N als voluntaris, els
voluntaris d’Argentona van decidir guardar una de les
urnes pel seu valor històric i subhastar la resta en favor
de la Marató de TV3.

emocionants i anècdotes que es van recollir a l’especial
informatiu que va fer Ràdio Argentona durant tota la
jornada (trobareu galeria d’imatges i vídeos al facebook
de la ràdio).
Creu Roja va traslladar els ciutadans que ho van sol·licitar
amb la seva ambulància i l’Assemblea Nacional Catalana
del municipi va posar un servei d’autobús per als ciutadans
de les urbanitzacions i del veïnat de Madà i el Cros.
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coses de la vila
COSES DE LA VILA

Almodis Peguera, Mònica Gómez i Aina Gallemí,
premiats a la 31a Mostra Literària del Maresme
La cerimònia de lliurament de premis va tenir lloc el 30 de
novembre al Centre Cívic El Gorg de Sant Vicenç de Montalt.
L’acte va estar presidit per l’alcalde de Sant Vicenç i president del
Consell Comarcal el Maresme, Miquel Àngel Martínez i
Camarasa. També hi van assistir diverses autoritats comarcals,
entre elles, els regidors d’Argentona, Àngel Puig i Montse
Cervantes. Els tres argentonins van guanyar en diferents
modalitats de prosa. Almodis Peguera pel seu escrit «Una il·lusió
de paper rere el portal», Mònica Gómez per «Una piga al llavi»
i Aida Gallemí amb «Elain».

BERNAT CORTÉS

Concert de Santa Cecília

falta foto

L’Argentona Cor de Gospel, el Cor Burriac, el Coral Llaç d’Amistat, la Coral Mar de
Notes i el grup Sons del Món van protagonitzar, el 23 de novembre, el concert de Santa
Cecília a La Sala on es van recollir 548 euros per la Marató de TV3.

Dia Internacional contra
la violència de gènere
El 25 de novembre es va commemorar el Dia
Internacional per eliminar la violència envers les dones.
La lectura del manifest, un taller de defensa personal i
un de prevenció de la violència de gènere en dones
grans són algunes de les activitats especifiques que es
van portar a terme a Argentona. Però més enllà
d’aquests actes puntuals, Argentona va aprovar per
unanimitat, en el ple de desembre, un protocol per
treballar contra la violència de gènere d’una forma
transversal entre les regidories implicades, els cossos
de seguretat i les entitats que treballen amb possibles
casos com Creu Roja i Càritas. Podeu trobar el
document al web www.argentona.cat
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TxA enfila el
camí cap a les
municipals
Tots per Argentona comença a preparar el camí cap
a les eleccions municipals
del 2015. A banda de les
reunions
periòdiques
l’agrupació d’electors va
convocar una assemblea
oberta, el 23 de novembre,
per assenyalar les principals línies del futur programa electoral. Es van oferir
un total de 10 intervencions
que van abordar diferents
temes i la darrera intervenció de l’assemblea va anar
a càrrec de l’actual cap de
llista, Pep Masó.

coses de la vila
COSES DE LA VILA

La matinal country recull 4.000 joguines
noves

LA CUP obre el
Casal Popular El
Xargall

Èxit absolut de la matinal de
ball country que va tenir lloc
el 29 de novembre al
pavelló municipal d’Argentona. Les entitats organitzadores, el grup Cor Country i Country Line Dance
Sense Fronteres, van recollir
4.000 joguines noves per a
la campanya «Per Nadal
cap nen sense joguina».
D’aquesta manera Creu
Roja d’Argentona-DosriusÒrrius comença la campanya de recollida de joguines
amb un estoc de 300 i
enguany aniran més tranquils. La jornada va incloure
una marató de balls, diversos espectacles i actuacions musicals, així com diverses parades
i altres activitats de dinamització.

En el moment de tancar
aquesta edició, la CUP tenia
previst inaugurar el 10 de
desembre el Casal Popular
El Xargall que estarà situat
al núemro 2 del carrer Sant
Julià. La primera de les
activitats que s’hi duran a
terme seran unes jornades
per redactar un model de
poble, el resultat d’aquestes
trobades es traslladarà al
programa electoral que la
CUP presentarà a les
eleccions municipals del
2015.

Argentona al congrés «Iconic Houses»

Fran Fragoso (PP) i
Manel Pérez (ERC)
alcaldables per a
les municipals del
2015
Les seccions locals del Partit
Popular i Esquerra tancaran
l’any havent escollit el cap
de llista per als comicis
municipals. Fran Fragoso i
Manel Pérez encapçalaran
les llistes del PP i ERC respectivament.

El regidor d’Educació, Cultura i Patrimoni, Àngel Puig, va assistir al tercer congrés de la
xarxa «Iconic Houses» que es va celebrar el 25 de novembre a La Pedrera de Barcelona.
La trobada va servir per debatre els reptes i el futur de les cases museu. En el cas
d’Argentona, el regidor va assistir amb l’equip de l’arquitecte Mercè Zazurca que està
treballant per rehabilitar la casa Puig i Cadafalch de la plaça de Vendre.
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esports
ESPORTS

870 participants a la Burriac Xtrem

La 12a Cursa de Muntanya Castell de Burriac «Trofeu Pere Asturiano», la Burriac Xtrem 2014 es va celebrar el 23
de novembre amb 870 participants en els tres recorreguts. Hi havia un circuit de 15 quilòmetres, un de 25 i, per
primera vegada, un circuit de marató. Aquesta activitat esportiva, organitzada pel Grup de Muntanya d’Argentona, ha esdevingut una cita en el calendari de molts esportistes per la seva trajectòria i enguany s’ha convertit en
la primera marató de muntanya que es fa fóra del que es coneix pròpiament com alta muntanya on normalment
hi ha aquest tipus de cites esportives. Des de l’organització, Miquel Banchs, ha volgut «agrair a tothom la seva
implicació pel bon funcionament de la cursa».

Ben Jugat, el
programa d’esports
de Ràdio Argentona
Miquel Carabaño és l’home dels esports de Ràdio
Argentona i cada dijous, de les 20h a les 21h, pren el pols
a l’esport del municipi. Una hora d’entrevistes, resultats,
convocatòries de partits i competicions de totes les
disciplines.
I si no pots escoltar el programa en directe, es repeteix els
dissabtes a les 12h i també el pots seguir a les xarxes socials,
al compte de twitter @benjugat i al facebook/
benjugatargentona
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l’espitllera històrica
L’ESPITLLERA HISTÒRICA

DEL CENTRE D’ESTUDIS ARGENTONINS

Morir al poble del veí
Conrad Curtó i Soler, nascut
a Barcelona l’any 1922, és un
pèrit industrial químic i metge
que ha desenvolupat la seva
tasca laboral en diversos àmbits de la medicina.
Resideix a Vilassar de Mar des
de fa molts anys. El 1990, va
presentar la seva tesi doctoral
«Aspectes Sanitaris dels Arxius
Parroquials de Sant Feliu de
Cabrera, Sant Genís de Vilassar, Sant Joan de Vilassar i
Santa Creu de Cabrils en els
segles XVI, XVII i XVIII».1 El treball de la tesi supera amb
escreix les mil pàgines pel que
recomanem, pels més mandrosos, una síntesi que es va
publicar l’any 2000 de poc
més de 100 pàgines.2
Tanmateix, hem de dir que les
dades que més ens interessen,
com a argentonins, estan en
les nombroses anotacions extretes per l’autor que només
figuren a la tesi.
Per a realitzar aquest treball
l’autor va tenir la paciència,
durant dos anys i gairebé com
a feina exclusiva, de buidar els
arxius parroquials dels municipis citats i confeccionar-ne
una base de dades i oferir-ne
els resultats de diverses
formes. Per les persones que
hem treballat en aquest tipus
de fonts documentals sabem
el laboriós i entretringut que
és. Conrad Curtó va buidar 34
llibres que suposen 12.472
pàgines i amb un total de
42.725 anotacions o partides
(16.155 òbits, 22.430 naixements i 4.140 casaments).
A partir del buidatge sistematitzà les dades per a oferir,
any rere any, tot un seguit de
taules. Des de les de mortalitat,
natalitat i nupcialitat per sexes
o per l’estat de solteria o
viduïtat dels contraents. I en
cadas-cun dels casos se’ns fa
un resum d’aspectes interessants a considerar a cada
mort, per exemple si ha estat

violenta o no; naixement, si hi
ha hagut presència d’una llevadora o matrimoni, si hi ha
hagut una dispensa de consanguinitat. A la part final, hi
ha un apartat dedicat al personal de l’àmbit sanitari: metges,
cirurgians, llevadores, apotecaris, barbers i adroguers.
Als estudiosos del passat argentoní ens interessa aquest
treball per, entre d’altres
causes, les dades i referències
sobre el veïnat d’Agell que, al
segle X, estava inclòs dins del
nostre terme parroquial, per
relacions on s’anomena la
nostra vila de forma circumstancial i, en especial, per les
nombroses notícies i apunts
d’habitants d’Argentona que
pel que sigui estaven a cal veí i
que ens aporten dades valuoses per a recerques històriques o genealògiques.
Alguns exemples de la parròquia de Sant Genís de Vilassar:
Naixements
18 de setembre de 1791:
Neixen bessons fills de Joan
Vila i Ros i de Rosolea natural
d’Argentona.
Òbits
El 3 de novembre de 1705:
Gernònima Lledó «morí de
desgràcia a Argentona»
15 d’octubre de 1779: Teresa
Villar i Galceran, casada, 42
anys, «ofegada d’un fort aiguat
a la riera d’Argentona, tornada
a la mar».
Matrimonis
El 7 de gener de 1761: Pere
Vives, d’Argentona, i Antònia
Colomer i Lledó, donzella.
13 de juny de 1770: Josep
Masferrer, d’Argentona, i
Antònia Abril, donzella.
20 de febrer de 1774: Francesch Lloberas i Eulària Serra,
donzella, d’Argentona.
Alguns exemples de la parròquia de Sant Feliu de Cabrera:

Can Mallol de la Torre, actualment can Palauet, que fins a mitjans del
segle XIX estava en el terme d’Argentona. Postal ATV, 1908, Col. MASMM.

Naixements
1 de juliol de 1590: Fills
bessons de Bartomeu del Cros
i de Madrona d’Agell.
2 de maig de 1666: Magdalena Josefa filla de Jaume Valls
i de Susanna. Padrins Josep
Vives, de Barcelona, i Magdalena Pujol, d’Argentona, muller del senyor Jaume Pujol,
cirurgià.
Òbits
2 de gener de 1589: Joan,
«pobre malalt d’Argentona».
6 d’octubre de 1591: Sebastiana Montserrat «morí en la
rectoria d’Argentona».
5 de desembre de 1600: Jaume Sala, «morí a casa d’en
Mallol d’Argentona».
1 de juliol de 1711: Mariàngela Monràs, casada, «morí de
repente a la rectoria d’Argentona».
Matrimonis
20 de desembre de 1705:
Isidro Fontanals, vidu, i
Francisca Vallmajor.

Testimonis Joan Llibra i Joan
Huerta, cirurgià d’Argentona.
3 de novembre de 1726: Pere
Bartomeu i Margarida Amat,
donzella. Testimonis Francesch
Vinyals, adroguer d’Argentona, i Pau Lledó.
27 de setembre de 1769: Pau
Barrau, vidu, i Antònia Mas
d’amunt, vídua.
Testimonis Feliu Mestre i doctor
Joan Vila, metge de la parròquia de Sant Julià d’Argentona.
Jordi Pinart i Pradal
Centre d’Estudis Argentonins
1
CURTÓ i SOLER, Conrad. Aspectes
sanitaris dels arxius parroquials... Tesi.
Barcelona: Universitat de Barcelona.
Departament de Salut Pública i Legislació
Sanitària, 1990.
CURTÓ i SOLER, Conrad. Aspectes
sanitaris dels arxius parroquials…
(Microforma). 1ª ed. Barcelona:
Publicacions Universitat de Barcelona,
1992. (Col·lecció de tesis doctorals
microfilmades; 1379).
2
CURTÓ i SOLER, Conrad. Aspectes
sanitaris dels arxius parroquials… 1ª ed.
Barcelona: Seminari Pere Mata. Universitat
de Barcelona, 2000. (Publicacions del
Seminari Pere Mata de la Universitat de
Barcelona; 87).
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GRUPS MUNICIPALS

Il·lusió i treball
En el projecte de Tots per Argentona

No ens manca
il·lusió ni forces
per continuar
en la línia
traçada
El passat 23 de Novembre,
Tots per Argentona va
celebrar l’Assemblea oberta.
A la mateixa, i davant de
més d’una vuitantena de
persones, es desgranaren
un seguit d’intervencions
per part de membres de la
nostra formació política,
abraçant diversos temes

d’interès relacionats amb
Argentona, els quals foren
seguits amb gran entusiasme per tots els concurrents.
Gaudírem d’unes bones
vibracions a tots els nivells
al palesar el suport que
tothom dispensà al nostre
grup. Tant era els que
normalment venim treballant setmana darrera
setmana, com els presents
aquell dia al Saló de Pedra,
que ens encomanàrem de
la sensació que els objectius
destacats eren possibles
d’aconseguir.
A banda d’aquestes intervencions, va quedar ben
palès que TxA es tornarà a
presentar a les properes
eleccions municipals del
maig del 2015. A partir de
l’abril de l’any que ve torna-

rem a recollir els cinc-cents
avals que es necessiten per
a poder concórrer en
aquella comtessa electoral,
si una majoria de vilatans i
vilatanes ens tornen a fer
confiança.
Caldrà, doncs, sumar molts
esforços per part de tots,
per tal d’aconseguir un
nivell de complicitats que
desemboquin en un bon
resultat electoral, que faci
possible poder tornar a
governar amb un estil de
fer política del poble i per
al poble.
Un estil de fer política, amb
humilitat i honradesa,
combregant amb la
participació activa, oberta i
participativa d’una bona
part dels ciutadans, tal com
venim recollint des de fa

molts anys en els nostres
principis i objectius i amb la
incontestable actuació que
vam fer en el mandat
anterior al capdavant del
govern.
No ens manca il·lusió ni
forces per continuar en la
línea traçada. Així també ho
detectem en molta gent
quan hi parlem a peu de
carrer o per altres vies.
Des d’aquí animem a
tothom que hi digui la seva
i ens esperoni a continuar
treballant.
Bon Nadal.

www.totsperargentona.cat
masonp@argentona.cat
tel.677571903

Hi ha partits que no s’assabenten del que
s’aprova en el ple i d’altres que es creuen
que són els únics honrats i treballadors

En l’escrit del Partit Popular del
darrer Cap de Creus
demanen que l’alcalde es
rebaixi el sou un 20%, això
estaria molt bé si l’alcalde
cobres sou de l’ajuntament,
cosa que no fa, i que en el
ple del mes de novembre del
2012 ja es va presentar i va
passar a dietes igual que els
regidors de l’oposició entre
ells el PP que pel que es veu
no s’assabenten del que
s’aprova.
En quant els regidors, tenen
entre un 40/45% de dedicació i segons el govern central,
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governat pel Partit Popular,
un regidor ha de cobrar, amb
dedicació del 100%, el 50%
del sou de Secretari
(50.000,00 euros) per el que
amb el 40/45% els hi tocaria
cobrar entre 22.500/20.000
euros i estan cobrant una
mitjana de 15.000 euros.
Això vol dir que es pura
demagògia el que estan dient
«aprofitant», que amb ells els
hi sembla que el poble no se
n’assabenta i poden dir las
fal·làcies que els hi convenen.
En quant a Tots per Argentona si ens mirem l’escrit de
la tardor del 2014 titulat el
«Manifest de Tots per Argentona» ens trobem que dels 7
articles que hi ha redactats,

entenent que són molt lliures
de dir el que pensin, sí que
no podem deixar de contestar, segons el grup municipal
de CIU que:
En el primer article diuen que
han de continuar treballant
perquè Argentona tingui un
bon govern, des del grup
municipal de CIU entenem
que ja tenim un bon govern i
amb l’experiència de la
participació en el govern de
TxA i CIU podem afirmar que
tenim un més bon govern ara
que en el mandat anterior.
En el tercer article diuen que
s’ha de superar l’actual
estructura política dels partits
tradicionals i això ho diuen
perquè han estat incapaços

de pactar amb cap partit
polític a causa de les seves
maneres de fer pel que ningú
els hi ha volgut fer costat.
En resum que, per ells, fer el
que volen negar als altres ho
consideren signe de salut
democràtica això no es pot
entendre dintre la diversitat.
El grup municipal de
Convergència i Unió us
desitgem que passeu unes
bones Festes de Nadal i una
bona entrada a l’any Nou.

grups municipals
GRUPS MUNICIPALS

Pressupost 2015

El pressupost
municipal de
2015 té quatre
grans objectius
polítics: protecció
social, reduir la
pressió fiscal,
reduir
l’endeutament i
millorar l’espai
públic
En el ple ordinari del mes de
desembre s’ha aprovat el
pressupost municipal per a

l’any 2015. Un pressupost
téquatre grans objectius
polítics:
El primer gran objectiu,
garantir la protecció social.
En aquests darrers anys, el
capítol d’ajuts directes a les
famílies amb dificultats econòmiques ha augmentat
prop d’un 400%, és la nostra prioritat i el nostre convenciment, de la mateixa
manera que hem anat incrementant els pressupostos
d’Educació i de Promoció
Econòmica, la novetat
d’aquest pressupost ha estat la incorporació d’una
partida per finançar microcrèdits per ajudar econòmicament els emprenedors
per desenvolupar els seus
projectes empresarials a
Argentona.
El segon gran objectiu ha

estat el de reduir la pressió
fiscal als vilatans: s’han
congelat tots els impostos i
taxes, tret de l’IBI el principal impost que recaptem
els ajuntaments que enguany l’hem reduït de forma substancial, de ben
segur que aquesta mesura
també ajudarà a moltes
famílies de la vila a alleugerar el seu nivell de despesa.
El tercer gran objectiu és el
de continuar reduint l’endeutament municipal. En
aquests darrers anys, hem
anat reduint el deute municipal (a 31 de desembre
de 2011, el primer d’aquest
mandat el deute era de
prop de 9 milions d’euros,
un 73 % del pressupost d’ingressos; la previsióde deute
per a finals de l’any vinent

seràaproximadament de 6
milions d’euros, percentualment serà inferior al 50%
del pressupost tot i que el
mateix pressupost preveu
ingressos provinents d’endeutament.
El quart objectiu, mantenir
un nivell adequat d’inversions públiques, la impossibilitat de fer inversions en
els darrers anys a causa de
l’endeutament ha generat
una evident degradacióde
l’espai públic, ja al 2014
hem pogut iniciar alguna
obra de reparacióde carrers
i voreres que es veurà ampliada durant l’any 2015
com una de les prioritats del
proper exercici.
T. 667 18 28 93
argentona.socialistes.cat
argentona@socialistes.cat
twitter: @psc_argentona

En vista de las elecciones municipales

Será un
programa
pensado para
Argentona. Sin
inventos, sin
mentiras, con
objetivos
concretos y
planes realistas
La verdad es que ya cansa
la actitud del equipo de gobierno de Argentona. Hace
mucho tiempo que han dejado de lado sus obliga-

ciones municipales para
centrarse en otras cuestiones que poco o nada tienen
que ver con los ciudadanos
y sus necesidades. ¿Nadie se
da cuenta que fueron elegidos para regir los destinos
del pueblo?, ¿nadie es capaz
de pedirles explica-ciones
por su falta de inicia-tiva?
Si bien es cierto que se están
moviendo cosas (solo faltaría) solo se trata de la inercia
de muchos años de parálisis
que ahora y curiosamente
con el horizonte de las elecciones municipales en mayo
empiezan a moverse.
Els posarem dos exemples:
d’una banda, la piscina municipal ha d’estar enllestida
el proper mes de març. Això

és el que van dient els membres de l´equip de govern.
Al cap i a la fi es tracta de
recuperar una instal·lació
que el propi alcalde va posar
en el precipici recolzant els
aires napoleònics de Pep
Masó, que va desmantellar
unes instal·lacions esportives
discretes i senzilles però que
donaven un servei al poble.
D´altra banda, ja han
començat les obres de
millora dels vestidors del
camp de futbol. Curiós que
hagin trigat més de tres anys
en fer res quant des del Partit
Popular els nostres regidors
ho porten reclamant molt de
temps.
Pero hay muchas otras
cosas que todavía están

pendientes. La recuperación de la Font Picant, la
remodelación y mejora del
mercado municipal, la
recuperación de la iniciativa
de apoyo a los comerciantes, la mejora de calles,
aceras y espacios públicos
y otras tantas cosas que
afectan al día a día de los
vecinos pero que parecen
no interesar.
El partido Popular ya
trabaja en la confección del
programa electoral con el
que vamos a concurrir a las
próximas elecciones municipales. Será un programa
pensado para Argentona.
Sin inventos, sin mentiras,
con objetivos concretos y
planes realistas.
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Dibuixem l’Argentona que volem

Hem obert un
espai i hem
elaborat unes
jornades
participatives
per dibuixar
l’Argentona que
volem construir
A menys de sis mesos per
les eleccions municipals, els
partits polítics del poble
mouen fitxes. L’estratègia
sol passar per augmentar la
difusió de cada partit, perseguir personatges influents
de la vila i, sobretot, fer tot

allò que durant tres anys i
mig no s’ha fet. Una ombra
que sol planar, fonamentalment, sobre tots els
equips de govern.
La nostra estratègia ha
començat en un altre punt.
No vam néixer amb la
intenció de florir cada
quatre anys amb un pamflet
per aconseguir vots, i és per
això que la nostra feina de
cara a les eleccions municipals comença amb un
procés amb un objectiu
molt important: definir el
poble que volem.
Els successius governs de les
últimes legislatures han
encarat etapes molt diverses
per la vila. Amb més o
menys expectatives, la
manca de model de poble

ha fet que moltes de les
coses que s’han fet bé
quedessin en anècdotes, i
no pas en un impuls decidit
per fer d’Argentona una vila
amb una direcció concreta.
Les derives que han patit
algunes de les regidories ha
fet que els governs
s’acomodessin en l’immobilisme, i per això pensem
que cal pensar Argentona,
de cap a peus, per defensar
un programa ambiciós i
fresc.
Amb aquestes premisses,
hem elaborat unes jornades
participatives per dibuixar
l’Argentona que volem
construir, des de 5 perspectives: territorial, urbana,
social, econòmica i cultural.
Cada bloc es treballarà en

una sessió, que farem els
dijous 11 i 18 de desembre
i 8, 15 i 22 de gener al
vespre.
Per treballar des d’avui fins
les eleccions del maig, i per
ser més a prop del carrer,
hem obert un espai al carrer
Sant Julià núm. 2, molt
proper a Can Doro. L’espai
l’hem batejat amb el nom
de l’antic casal d’esquerres
‘El Xargall’, amb les ganes
de tornar a fer viure a
Argentona les ganes de
canvi que els nostres avis i
àvies respiraven els anys de
la República.

ERC aposta per un urbanisme de qualitat

Per a ERC cal
evitar qualsevol
especulació
futura sobre
aquest espai, tot
preservant els
elements de més
valor ambiental i
paisatgístic
El creixement urbanístic
d’Argentona s’ha caracteritzat per una tipologia
d’habitatge unifamiliar aïllat
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en els darrers anys. Un
model residencial extensiu,
per a famílies amb un cert
poder adquisitiu, però molt
poc sostenible en el territori
pel considerable consum de
l’espai. Una concepció que,
en termes generals, s’ha
preocupat poc de generar
altres tipologies d’habitatges, més compactes, que
procuressin potenciar una
oferta de pisos o apartaments per a parelles joves,
amb un poder adquisitiu
menor, o per a gent gran que
necessita un habitatge més
adaptat.
La redacció del nou Pla
d’Ordenació Urbanística
Municipal (POUM) permetrà revertir aquesta dinàmica. I ho farà en un doble

vessant. Per una banda,
possibilitarà l’increment de
l’oferta d’habitatges a partir
de redimensionar els que ja
estan construïts -facilitant als
particulars divisions internes
perquè hi pugui haver més
d’una vivenda- i, per l’altra,
desenvoluparà les àrees que
ja estaven qualificades com
a urba-nitzables en l’antic
Pla d’Urbanisme per a un
hipotètic creixement demogràfic en les properes dues
dècades.
En el cas del Collell hi ha
programades dues fases per
a la construcció de 400
habitatges nous i d’un
equipament públic.
D’aquests, 120 pisos, com a
mínim, seran protegits i
l’Ajuntament n’obtindria la

propietat del terreny equivalent sobre altres 40. A més,
s’obrirà un nou vial per solucionar els problemes de mobilitat des de l’accés nord de
la vila.
L’ordenació del Collell suposarà, també, una altra
oportunitat. Es protegirà
gairebé el 40% del total amb
zona verda amb una regulació molt estricta. Per a ERC
cal evitar qualsevol especulació futura sobre aquest espai, tot preservant els elements de més valor ambiental i paisatgístic. En definitiva,
el nou planejament ha de ser
l’instrument d’ordenació
integral que permeti trobar
el punt d’equilibri entre les
necessitats de les persones i
la conservació del territori.
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La Sala, un teatre que
creix en activitats i prestigi

L’adequació de
la Sala com a
teatre s’ha
realitzat en la
present
legislatura i ha
culminat amb la
inclusió en la
Xarxa d’Espais
Escènics de la
Diputació
En el passat ple de
desembre es va aprovar

l’adhesió de la Sala al circuit
de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals de la Diputació de Barcelona. Aquesta
adhesió suposarà uns ajuts
i recolzaments a les programacions artístiques que fins
ara no ha tingut la nostra
regidoria de cultura, com a
ens gestor de la Sala.
Entrar a formar part de la
Xarxa és la culminació d’un
procés d’adequació de
l’equipament de la Sala que
s’ha anat fent paral·lelament a la programació
d’activitats. Mancava dotar
la Sala d’elements imprescindibles per a un teatre:
equips de so, un piano,
adequació dels camerinos,
etc. Aquestes actuacions
s’han realitzat durant

aquesta legislatura, i han
representat una despesa
que, sense comptar les
inversions, han superat els
270.000 euros. La regidoria de cultura ha hagut de
fer front a part d’aquestes
despeses, alhora que tirava
endavant les diverses
temporades de Teatre Música i Dansa i feia un reglament d’usos de la Sala que
permet que les entitats, les
escoles i l’Institut en puguin
disposar un cop l’any.
També ha donat aixoplug a
les activitats de la Xarxa
d’Espectacles Infantils, a
bona part dels actes de
l’agenda cultural argentonina i, com a element a
destacar, l’han escollit
diverses companyies de

renom per preparar i
assajar nous espectacles,
l’última de les quals ha estat
la de l’actor Lluís Omar
amb l’adaptació de «Terra
baixa».
La Sala pot esdevenir el
centre de l’activitat cultural
de la vila i, per ara, les xifres
van en aquest sentit. En el
que va d’any, s’hi han
realitzat 47 activitats, amb
un total de 14.849 espectadors i una mitjana de 315
per activitat. Se superen les
dades de l’any anterior i és
evident que la pertinença a
la Xarxa de la Diputació
donarà més activitat a la
Sala, i de retruc a Argentona.
Bones festes a tothom.

Perquè Agrupació d’Argentona
va votar a favor dels pressupostos

Agrupació
d’Argentona va
aprovar els
pressupostos
perquè eren
reals, no com els
que presentava
TxA

En el Ple de pressupostos
passat vàrem veure el tarannà dels portaveus dels

diferents grups municipals,
que van demostrar una
vegada més la seva desorientació al no ser capaços
de replicar, després de llegir
els seus pamflets preparats
per no sabem qui, a les
explicacions de l’equip de
govern. Menció especial
mereix la intervenció de la
CUP, cadell alletat per Tots
per Argentona,que ni tan
sols se l’ entenia quan llegia.
Dit això, Agrupació d’Argentona va aprovar els
pressupostos perquè eren
reals,no com els que
presentaven els de Tots per
Argentona, perquè estaven
equilibrats,perquè
els
informes preceptius d’intervenció i secretaria foren

positius, perquè, el més important, comparant-les amb
als anys anteriors demostren una trajectòria molt
positiva,doncs l’endeutament al desembre de 2010
era del 78 %, avui del 51 %
i el saldo bancari és de
2.431.793 euros i avui de
3.200.000 euros. Molt
important també pel compromís adquirit per Agrupació d’Argentona des del
principi d’aquesta legislatura de donar estabilitat de
govern, per evitar qualsevol
mena de xantatge per
qualsevol grup municipal i
en benefici dels ciutadans d’
Argentona.
Hem hagut de suportar un
Ple tediós ple de demagògia barata per part de PP

amb la frivolitat del nudisme
televisiu, de la CUP amb la
seva dificultat de paraula
sense que se l’ entengui res
i el cinisme a què ens tenen
acostumats Tots per Argentona, que pensen que no
ens recordem que ells mai
varen donar participació a
cap grup de l’oposició, que
varen rebaixar la dotació de
serveis socials, que varen
enganyar i atemptar contra
la salut pública en la Font
Picant i que varen presentar
pressupostos falsos entre
moltes d’ altres coses.
Senyors hi ha una cosa que
es diu dignitat política que
sembla ser que vostès desconeixen.
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Regidors de l’Ajuntament d’Argentona

Sr. Ferran
Armengol i
Tauran (CiU)

Sra. M. Montserrat
Cervantes
Codina (CiU)

Sr. Manuel
Cruz
Garcia (CiU)

Sr. Marc
Zaragoza
Vicente (CiU)

Sr. Salvador
Casas
Burgués (PSC)

Sra. Susana A.
López
Rico (PSC)

Sr. Pere
Móra i Juvinyà
(Argencat)

Sr. Àngel
Puig Boltà
(Entesa)

Alcalde
Adm. General;
Mitjans de
Comunicació;
Governació

Regidora Joventut;
Festes;
Actes Culturals;
Esports

5è. Tinent d'alcalde
Promoció Econòmica;
Manteniment i Serveis
Municipals

4t. Tinent d'alcalde
Recursos Econòmics;
Recursos Humans

1r. Tinent d'alcalde
Participació; Xarxes i
Noves Tecnologies

Regidora Benestar
Social i Sanitat

2n. Tinent d'alcalde
Urbanisme, Obres i
Habitatge;
Sostenibilitat; Mobilitat

3r. Tinent d'alcalde
Educació;
Cultura
i Patrimoni

Sr. Pep
Masó Nogueras
(TXA)

Sr. F. Xavier
Collet Diví
(TXA)

Sra. Míriam
Agama Fernández
(TXA)

Sr. Enric
Ureña Velasco
(TXA)

Sr. Juan Manuel
Moraleda
Cacho (PP)

Sr. Juan Fco.
Fragoso
Escribano (PP)

Sr. Eudald
Calvo
Català (CUP)

Sr. Fèlix
Rosa
Morales (AA)

Regidor
oposició

Regidor
oposició

Regidora
oposició

Regidor
oposició

Regidor
oposició

Regidor
oposició

Regidor
oposició

Regidor
oposició

Farmàcies

Obertura
al públic

Guàrdies
(amb recepta)

Dilluns a divendres
Tarda
Matí

Regidor
oposició

Diumenge

Dissabte
Matí

Sr. Jaume Uribe
Oller (regidor
no adscrit)

Tarda

Matí

Tarda

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

9.30 h a 13.30 h

17 h a 20 h

9.30 h a 13.30 h

Tancat

Tancat

Tancat

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

9.00 h a 13.30 h

17 h a 20 h

9.30 h a 13.30 h

17 h a 20 h
(si està de guàrdia)

11 h a 13.30 h
(si està de guàrdia)

Tancat

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

9.00 h a 13.30 h

17 h a 20 h

9.30 h a 13.30 h

17 h a 20 h
(si està de guàrdia)

11 h a 13.30 h
(si està de guàrdia)

Tancat

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

9.00 h a 13.30 h

17 h a 20 h

9.30 h a 13.30 h

17 h a 20 h
(si està de guàrdia)

11 h a 13.30 h
(si està de guàrdia)

Tancat

Migdia

Vespre

Migdia

Vespre

13.30 h a 17 h
(si està de guàrdia)

20 h a 21.30 h
(si està de guàrdia)

13.30 h a 17 h
(si està de guàrdia)

20 h a 21.30 h
(si està de guàrdia)

Farmàcia Guillén
Farmàcia Sindreu
Farmàcia Buxeda

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

Farmàcia 24 hores més propera: FFarmàcia
armàcia Colldeforn; Ronda O
’Donnell, 13; 08303 Mataró; telèfon 93 757 92 93.
O’Donnell,

Butlletí municipal
d’Argentona

Ajuntament d’Argentona
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El vessant humà de les xifres
L’any 2014 s’hauran destinat prop de 120 mil euros en ajuts i polítiques socials
Quan s’acabi l’any l’Ajuntament d’Argentona haurà destinat
més de 119.000 euros en ajudes i polítiques socials, que
representaran l’aportació més alta destinada mai a aquest
àmbit en el pressupost municipal. L’aportació haurà permès
cobrir gairebé un miler de beques i ajuts, la meitat dels
quals per pal·liar diverses necessitats i la cerca de noves
oportunitats. Les beques escolars – beques menjador, reforç
escolar, excursions, activitats esportives – representen la
meitat dels ajuts concedits a les famílies d’Argentona i un
40% de la partida.
En l’apartat d’ajuts individuals, per assegurar
subministraments bàsics de l’habitatge, alimentació, així
com suport de teleassistència, tractament psicopedagògic
o promoció de la salut, l’aportació s’ha situat per sobre
dels 68.000 euros.
Més enllà de la gestió i concessió d’ajuts i aportacions
econòmiques, l’àrea de Serveis Socials també endega
programes, adreçats a col·lectius molt diversos de prevenció,
seguiment, acompanyament i promoció social. També
s’impulsen projectes com el servei d’atenció psicològica i
orientació familiar, el Pla de drogues municipal; el protocol
de detecció, atenció i tractament per violència de gènere;
Arxiu municipal
Plaça de l’Església, 4
Tel. 673 28 72 09

Deixalleria
Pol. 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 i de 16 a 20 h. Diumenge:
de 10 a 14 h.

Tal i com mostra el gràfic, la partida pressupostària prevista per a
prestacions s’ha anat incrementant cada any tot i que, finalment,
l’Ajuntament ha hagut de suplementar-la amb més finançament per
tal de satisfer totes les necessitats.

TELÈFONS D’INTERÈS

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, al consultori de
Miquel del Cros al telèfon 93 791 90
84; a Dosrius al telèfon 93 791 90
84.
Atenció primària
Serveis socials d’atenció primària:
C/ Enric Granados, 5

Parròquia de Sant Julià

Tel. 93 797 04 86

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

Treballadora social, educadora

Jutjat de Pau

dia i hora de visita de 9 a 13 h

Tel. 93 797 17 03
Dill. A div. De 9 a 14.30 h. Entrevistes
amb el jutge: dimarts i dijous d’11 a
13.30 h.

al telèfon 93 797 04 86, o
directament a les oficines del

Biblioteca

Centre Obert LL’Esquirol:
’Esquirol:

Dilluns matí tancat
De dilluns a divendres, tardes de 16h
a 20h30
De dimarts a divendres de 9h30 a 13h
NOU!! Dissabte matí obert de 10h a
13h30

Evolució de les prestacions escolars que ha atorgat
l’Ajuntament d’Argentona els darrers 5 anys

ABS Argentona

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

formació en noves tecnologies, assessorament jurídic, així
com el treball comunitari o la gestió d’espais com el Centre
Obert, entre d’altres.
Podeu trobar més informació de l’àrea de Serveis Socials
de l’Ajuntament d’Argentona a www.argentona.cat/
serveissocials.

social i psicòloga: cal demanar

C/ Enric Granados, 5.

Av. Del Mediterrani, s/n.
Sant Miquel del Cros.
Tel. 93 757 00 86

AJUNTAMENT
93 797 49 00

IES ARGENTONA
93 797 46 10

POLICIA LOCAL
93 797 13 13

ESCOLA ST MIQUEL DEL CROS
93 799 39 51

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)
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

ESCOLA BERNAT DE
RIUDEMEIA
93 797 09 56
ESCOLA D’ARGENTONA
93 797 04 15
ESCOLA LES FONTS
93 756 17 13
EBM CARGOL TREU BANYA
93 757 51 88
EBM EL BOSQUET
93 797 45 23
MUSEU DEL CÀNTIR
93 797 21 52
BIBLIOTECA
93 797 12 15
ASSESSORAMENT
JURÍDIC PER A DONES
93 797 49 00 – Ext. 600
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Qui és el fotògraf?
La Biblioteca d’Argentona ha rebut aquestes fotografies però en desconeix l’autor o el propietari de les mateixes. Si
teniu informació sobre el seu origen us agrairem que ens truqueu a Ràdio Argentona (93 756 06 24) o ens envieu un
correu electrònic a radiodirector@argentona.cat

Mirant enrere

Ràdio Argentona ha celebrat 30 anys i un dels actes que sempre cobreix en directe són els plens municipals. El fotògraf
Pep Padrós ha rescatat una fotografia de les primeres retransmissions en directe. A la imatge del costat es pot comprovar
que, tot i que la tecnologia ha canviat, el factor humà continua essent imprescindible.
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Si vols participar en la secció de Mirant Enrere amb fotografies antigues que tinguis a casa, pots enviar-les a argentonacomunicacio@argentona.cat

