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Editorial
Millorar el temps de feina, millorar el temps de vida

L’octubre passat el Cap de
Creus us oferia el reportat-
ge ‘Avançant cap a Europa’.
La iniciativa política arri-
bava després que alguns
comerços i les principals
empreses d’Argentona
s’haguessin decidit a aplicar
horaris que facilitessin la
conciliació de la vida fa-
miliar amb la feina.
Aquest procés continua ara
amb l’aliança que han
establert l’Ajuntament i
l’associació comercial
Argentona es Mou. Aquest
tàndem pretén implicar tots
els sectors de la societat
argentonina –escoles, enti-
tats de lleure, clubs espor-
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tius, associacions culturals,
empreses i comerços– per
avançar en el camí d’assolir
l’adaptació a uns horaris
propers als estàndards
europeus.
Aquesta voluntat també té
el seu recorregut legislatiu
a través d’una Iniciativa
Legislativa Popular que vol
incidir en la reforma dels
horaris de manera que
s’assoleixi l’adaptació a uns
temps més humans i cívics
en el marc de l’impuls de
les transformacions de la
Catalunya que ve. En
definitiva, treballar per
consolidar el factor temps
com a variable rellevant en

Argentona inicia
el treball per
consolidar el
factor temps
com a variable
rellevant en la
recerca d’equitat
i benestar

la recerca d’equitat i
benestar. Aquesta iniciativa
es basa en les virtuts de
l’austeritat, el benestar, la
calma, la flexibilitat, la
igualtat i el progrés, entre
d’altres. Si l’èxit d’aquesta
proposta depèn de la im-
plicació de la societat ar-
gentonina, ja hi ha molt
terreny guanyat. Argentona
segueix demostrant que
afronta els debats amb
maduresa i vitalitat.
Bona prova d’aquesta força
va ser la celebració de la
Primera Mostra d’Entitats
que va omplir els carrers del
centre de la vila a mitjans
de maig. En trobareu el

recull d’algunes imatges a
les pàgines centrals. I això
no s’acaba aquí, arriba el
bon temps i, en el proper
Cap de Creus us portarem
tots els sons i les propostes
de Festa Major.
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Properament instal·larem
una planta de biomassa a
la zona esportiva d’Argen-
tona. Una planta que es
nodrirà d’estella, és a dir,
de les restes de llenya dels
boscos propers, de tal
manera que es netegin els
boscos a la vegada que
produïm energia. Una
energia que mitjançant la

opinióOPINIÓ

Una aposta per
les energies renovables

Eudald Calvo
Alcalde d’Argentona

Avancem-nos
als
esdeveniments
i comencem
a treballar
per un poble
sostenible

combustió escalfarà l’aigua
dels equipaments esportius
i educatius d’aquesta zona
del poble, revertint en un
estalvi energètic i econòmic
important.
La biomassa, per tant, és
una energia renovable que
ens permet fer una neteja
dels boscos, que els fa
molta falta, de tal manera
que reduïm també el risc
d’incendis i donem sortida
econòmica als boscos de
l’entorn.
A més a més, comptarem
amb les subvencions de la
Diputació de Barcelona i del
FEDER, que és el Fons de
Desenvolupament Regional

Europeu. Per tant, dues
ajudes externes que ens
ajudaran en bona mesura
a finançar l’obra.
No és la primera mesura en
aquest àmbit, ja que fins
ara Argentona havia estat
potenciant l’energia solar
col·locant plaques solars a
l’Ajuntament i a l’escola
Bernat de Riudemeia, que
produeixen una part de
l’energia d’aquests equipa-
ments.
Tot plegat per reduir la
dependència de combusti-
bles fòssils com el gas
natural, que ens fan depen-
dre de països externs com
és el cas d’Algèria. A banda

que, com a energia no re-
novable que és el gas natu-
ral, en algun moment o al-
tre s’acabarà esgotant i
caldrà buscar alternatives.
Avancem-nos als esdeveni-
ments i comencem a treba-
llar per un poble sostenible.
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Benvolguts,
Aquestes línies són simplement per
agrair la complicitat i generositat de
moltíssims veïns i veïnes que, any rere
any, col.laboreu amb la compra dels
productes de les cooperatives de les
escoles.
Sóc Ana Alonso, tècnica de Promoció
Econòmica de l’Ajuntament i veïna
d’Argentona. Fa cinc anys que, des
del departament, fem un projecte de
foment de la cultura emprenedora a
l’escola Sant Miquel del Cros i fa dos
anys que també hi participa l’Escola
Bernat de Riudemeia.
Durant el curs, es forma als alumnes
de cinquè o sisè en diferents aspectes
de gestió empresarial perquè puguin
crear la seva cooperativa. Els nens i
nenes elaboren els seus estatuts, el seu
logotip, es reparteixen les tasques i
responsabilitats, i després d’un estudi
de mercat, decideixen els productes
que vendran, fets amb material
reciclat, un dia en el mercat setmanal
d’Argentona. Una part dels beneficis
que obtenen amb la venda es destina
a col·laborar amb  una entitat del
municipi que els mateixos alumnes
escullen en funció dels seus interessos
i motivacions.

La caseta de l’entrada a les Ginesteres

Agraïment als veïns i veïnes d’Argentona

El projecte és molt motivador pels
alumnes i  permet d’una forma molt
pràctica i aplicada aprendre conei-
xements de català, matemàtiques,
medi i també practicar la res-
ponsabilitat social i mediambiental,
el treball en equip i la creativitat.
Tot i que aquests nens i nenes gau-
deixen molt cada dia del projecte,
el dia de venda de productes al mer-
cat és el moment en què dipositen
totes les seves il·lusions, ja que és
quan veuen recompensat l’esforç

que han fet durant tot el curs. Per
tant és aquí on vull dir-vos:
Moltíssimes gràcies!!!! Amb les
compres que feu durant aquest dia
heu aconseguit que el projecte sigui
tot un èxit. És un plaer treballar i
conviure amb vosaltres.

Anna Alonso,
Tècnica de Promoció
Econòmica de
l’Ajuntament d’Argentona

La caseta que trobem a l’entrada de
la urbanització ha entrat «en
polèmica». Alguns veïns consideren
que s’ha de conservar i d’altres que
s’ha de tirar a terra. Senyors: valorem
«pros i contres».
En primer lloc, cal pensar si
menysprear el que tenim i fer una
rotonda amb les bústies fora, costarà
més diners que condicionar «la
caseta». Aquesta ja disposa d’un local
que, durant anys, va ser un punt de
trobada de reunions de veïns. I podria
tornar a ser-ho (ens espera d’un local
social). Tenir les bústies resguardades
de les inclemències del temps és una
seguretat per a tots. Els temps no
estan per fer despeses innecessàries!

Els nens i nenes de Sant Miquel del Cros van exhaurir els seus productes durant la celebració del
mercat setmanal del 13 de maig.

En segon lloc, cal recordar
que en el Ple de l’Ajuntament
del 7 de març, es va aprovar
per unanimitat realitzar una
consulta als veïns i recollir la
voluntat de tots per fer-la
efectiva. Això és un acte
democràtic que està per
sobre de pensaments partidistes. Cal
fer-ho!
En tercer lloc, la caseta és un record
sentimental per alguns veïns des de
fa molts anys. No perquè una cosa
es faci vella l’hem de llençar.
Per últim, una nova ubicació de les
bústies, permetrà aparcar els vehicles
per fer la recollida del correu? Potser
millor conservar la caseta?

L’Entitat Sant Domènec de les Gines-
teres està a favor de la conservació
de «la caseta» i disposats a dialogar
amb el veïnat i l’Ajuntament per
resoldre aquesta qüestió com més
aviat millor. Esperem que tothom
expressi la seva opinió.

Entitat de Sant Domènec de les
Ginesteres
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Disculpes

Som En Marcel Puig i en Toni Aranyó,
actors amateurs argentonins, i us
demanem disculpes per no haver
aconseguit portar a Argentona, l’obra
Jerusalem de Jez Butterworth, una de
les 10 millors obres de teatre que
s’han vist mai a Anglaterra. Aquest
muntatge el realitzem la Cia. Scla’Ka
Si Teatre de Cardedeu, els únics que
l’hem representat en català.
Es tracta d’una obra totalment
contemporània que parla de les
addiccions a la beguda, i a les
drogues en general, d’una colla
d’adolescents d’un poble
d’Anglaterra. En Johnny Byron, un
pària que viu en una caravana en mig
del bosc, és qui proveeix
d’estupefaents tota aquesta colla de
joves. Per a ells Byron, «el Gall», és
com un nou messies a qui idolatren
i segueixen amb els ulls tancats. El
text mostra totes les vergonyes,
fòbies i fílies de cadascun dels
personatges. Som 13 actors i actrius
en escena que, durant quasi 3
hores, no deixem indiferents a
ningú. L’escenografia és obra dels
Germans Castells, Creu de Sant
Jordi de la Generali tat de
Catalunya. (Podeu veure tota la
informació al  Facebook de Scla’ka
si Teatre i http://
teatrejerusalem.blogspot.com.es/)
No volem entrar en cap tipus de
polèmica, tant sols explicar una
situació. Vam intentar portar
Jerusalem al Centre però l’espai té
previstos un munt d’actes, teatre i
compromisos amb les distribuïdores
cinematogràfiques. No ens podien
acollir fins al setembre, però el
nostre protagonista marxa a viure
uns quants mesos als Estats Units i
no podem, ni volem, buscar-li
substitut.
També ens vam posar en contacte
amb l’Ajuntament per programar-
la a La Sala però, com que no som
cap entitat argentonina, doncs no
pot ser. I com que, malauradament,
tampoc comptem amb la
participació ni de cap Lluís Homar,
ni Josep Maria Flotats ni Clara

Amb  aquest títol el 30 de juliol
de 2015 vaig escriure una carta
al Cap de Creus manifestant la
meva preocupació davant  les
dec larac ions que des de
l ’A juntament  a t ravés d’uns
comunicats  es  deia que es
premiar ia donant  punts  a les
entitats que més  col·laboradors
aportessin al muntatge de la Festa
Major.
Deia i segueixo dient que Argen-
tona gaudeix  de mol ta v ida
associativa, gràcies a aquestes
aportacions  i als voluntaris que
aporten el seu esforç; Argentona
és com és.
Di t  això, i  que no repet i ré la
impor tànc ia que té
l ’Assoc iac ionisme,  ara vu l l
manifestar  el meu descontent
davant els responsables dels que
en el seu moment van  dir que
premiar ien a les  ent i ta ts  més
col·laboradores.
Han passat quasi nou mesos de la
publicació de la meva carta al Cap
de Creus n. 134, i encara estic
esperant que des de l’Ajuntament,
perquè va ser des de l’Ajuntament,
que  va fer aquesta proposta es
manifesti d’alguna manera. Han
sor t i t  t res  publ icac ions més
d’aquesta revista i jo no he sabut
veure cap comentari sobre el tema
plantejat.
De vegades he sentit dir que l’ad-
ministració és lenta i que tarda força
temps en contestar alguna de les
cartes que se li adrecen... En aquest
cas està clar que sembla que sí!
Un escrit que surt publicat a la
revista Cap de Creus que arriba a
tot el poble (d’això fa més de 250
dies) que està s ignat per una
vilatana que qüestiona una decisió
que planteja l ’Ajuntament, no
cre ieu que s ’haur ia d’haver
contestat ja?. Tant si és a favor
com en contra?
Espero que aviat obtingui una
resposta.

Mª Rosa Masó Nogueras

Els voluntarisSegura, etc. Doncs, tampoc pot ser.
Ens van assegurar que no hi havia
ni una data lliure per La Sala.
Només per curiositat, a partir d’ara
mi fixaré a veure quants cap de
setmana està tancada (tot menys les
llums de dins, és clar). Fins i tot, com
que l’acció passa en un bosc, vam
proposar fer-la a La Font Picant. Però
tampoc (els motius que em va donar
l’encarregat de la programació de
la regidoria de cultura no els vaig
acabar d’entendre mai).
La Sala va costar molts, molts diners
i molt, molt temps per acabar-la.
Potser per això només es reserva,
quasi, a muntatges professionals i
actors consagrats. Pels amateurs es
quasi impossible accedir-hi. Però us
puc assegurar que hi ha companyies
amateurs – entre les quals
modestament ens incloem - ,  tan
dignes i amb tanta qualitat com
moltes de professionals. Però, és
clar, per els programadors
municipals és mes fàcil, per no
fallar, contractar actors consagrats,
omplir La Sala, pagar els
professionals i tothom content.
Per tot plegat us demanem
DISCULPES. Això sí, amb un
sentiment de ràbia i impotència.

P.D. El dissabte 21 de Maig, la vam
representar Jerusalem al parc de La
Font dels Oms de Cardedeu. Hi van
assistir 200 persones, tot i que a
Cardedeu ja l’hem fet 4 vegades.
Vam fer taquilla inversa (la gent
paga el què li sembla a la sortida )
i vam recollir quasi 500 euros.
Acabada la funció, uns quants
vàrem sortir corrents cap a Caldes
de Montbui a l’entrega de premis
de la 28 edició dels premis TACAM
de teatre amateur. Ens van donar el
1er premi a la direcció per Josep
Duran, el 1er premi a l’escenografia
pels Germans Castells, el 1er premi a
la millor caracterització per Jorgina
Bea, el 2on premi al protagonista
principal per Àlex Ferre, el 2on premi
a la millor obra i el 3er premi de la
votació popular

Marcel Puig i Toni Aranyó
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reportatge

Pas ferm cap a la reforma horària
Es crea el grup impulsor de la Reforma Horària i es convoca una primera jornada de
sensibilització popular el 28 de juny, coincidint amb la revetlla de Sant Pere.

L’octubre passat el Cap de Creus us
oferia el reportatge ‘Avançant cap
a Europa’ on us explicàvem que el
Ple Municipal havia aprovat, per
unanimitat, una moció a favor de
la reforma horària. La iniciativa
política arribava després que alguns
comerços i les principals empreses
d’Argentona s’haguessin decidit a
aplicar horaris que facilitessin la

conciliació de la vida familiar amb
la feina.
Aquest procés continua ara amb
l’aliança que han establert l’Ajun-
tament i l’associació comercial
Argentona es Mou. Aquest tàndem
pretén implicar tots els sectors de la
societat argentonina –escoles,
entitats de lleure, clubs esportius,
associacions culturals, empreses i
comerços– per avançar en el camí
d’assolir l’adaptació a uns horaris
propers als estàndards europeus.
En els darrers mesos, l’Ajuntament
d’Argentona i Argentona Es Mou
han organitzat conjuntament dues
sessions informatives sobre la
reforma horària en les que s’ha
convidat a participar el moviment
«Ara és l’hora», que treballa per
aconseguir uns horaris que permetin
una millor qualitat de vida.
A banda d’aquest primer esforç
informatiu, Ajuntament i comer-
ciants han endegat un grup
impulsor de la reforma horària,

REPORTATGE

El primer acte
consistiria en
una jornada de
sensibilització
prevista pel 28
de juny, revetlla
de Sant Pere.

obert a la participació de
la ciutadania, per poder
avançar en una proposta
d’adaptació d’horaris de
tots els sectors de la
nostra població i
aconseguir així aquest
canvi horari. Anna
Alonso, tècnica de
Promoció Econòmica,
explica que l’objectiu és
captar una quinzena de
voluntaris. ‘L’objectiu és
que aquest grup pugui
fer propostes d’actes de
conscienciació a la
població i pugui estudiar
com aplicar el nou horari
als diferents sectors de la
societat: al l leure,
l’esport, l’educació, el
comerç, la cultura,
l’empresa... i  anar
avançant en aquest
camí’. La tècnica reconeix
que els sectors on serà més difícil
adaptar horaris serà en la indústria
i l’educació, tot i així considera que

són actors ‘clau’ per assolir l’èxit de
la reforma horària.
Aquest grup impulsor tindrà dues
tasques fonamentals. Per una
banda, estudiar les possibilitats
d’adaptació horària en els diferents
àmbits de la població. I, per l’altra,
proposar actes de conscienciació

per la reforma horària. El primer
acte consistiria en una jornada de
sensibilització prevista pel 28 de

juny, revetl la de Sant Pere.
‘Consistirà abaixar les persianes
dels comerços més aviat del que
és habitual i celebrar una cercavila
que condueixi tothom a la plaça
Nova per celebrar una festa
popular’, explica Alonso.
Al llarg del 2015 I 2016 una
cinquantena d’ajuntaments
catalans s’han adherit a l’aposta
per la reforma horària i una
desena han impulsat proves pilots

o acció de sensibil i tzació en
diferents àmbits. Destaquen Girona
amb el Compromís de Puntualitat,
Vilafranca del Penedès i Argentona
amb el comerç; Prats de Lluçanès
amb la restauració; Tiana, Sant Cugat
del Vallès o Sant Boi de Llobregat amb
l’aplicació de l’Inventari Reforma
Horària.

La indústria
i el món educatiu
seran dos sectors
claus
per l’èxit de
la reforma
horària.
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medi ambientMEDI AMBIENT

 ALIMENTACIÓ

Distribucions Perarnau-Colmado
Bresca – C/Barcelona, 38-40
La Peixateria d’Argentona – C/
Barcelona, 18
Bomboneria Pastisseria Roser – C/
Doctor Samsó, 36
Apple Fruits – C/Gran, 12
Can Valls – C/Gran, 39
Forn de Pa Moré – C/Gran, 40
Mar Fruits – C/Gran, 20
Fleca Casas – C/Gran 62
Pastisseria Roser – C/Gran, 12
Carns selectes Pilar – C/Jacint
Verdaguer, 24
Armand Atelier de Pastisseria – C/
nou, 2
Fruites Ca La Lupe – C/De les
parres, 19-B

Botiga de Queviures Blanca Coll – Pl.
Vendre, parada 7
Botiga de Queviures Can Ciano – Pl.
Vendre, 3
Botiga de Queviures El Petit Rebost – Pl.
Vendre, 4
Nuri Bellatriu – Pl. Vendre
La Teca – C/General Llauder, 46-48

 FARMÀCIES

Farmàcia Sindreu – C/Barcelona, 26
Farmàcia Núria Guillem – C/Gran, 22

 LLIBRERIES – PAPERERIES

Llibreria Papereria Arenas – C/Gran,
18
Llibreria Casabella – C/Puig Cadafalch,
10

 CELLERS

Vins Illamola – C/Doctor Samsó, 23
Celler Castañé – C/ Sant Genís, 1

 ALTRES

Drogueria i perfumería Vellvé – C/
Doctor Samsó, 21
Ferreteria L’Equip – C/General
Llauder, 5
Temptacions i Botons – C/Torres i
Bages, 15
Agropecuària Argentona – C/ Gran,
44
Floristeria Núria Montasell – C/Doctor
Samsó, 10
Botiga de Salut El Roure – C/ Abat
Escarré, 3
Herbo Dietètica Poliol – C/Joan XXIII, 9

Xarxa de comerços respectuosos amb el medi ambient d’Argentona

Què aporta tenir el segell comerç verd?

Comerç Verd

Núria
(Floristeria Montasell):

«Tenim el reciclatge súper
assumit. Generem molt
plàstic perquè la flor
arriba envasada d’aques-
ta manera. Sobre els
adobs, tenim la mínima
expressió i el més natural
possible».

Lupe
(Fruiteria Lupe):

«Venem productes d’a-quí
perquè la gent és el que
demana però també
perquè nosaltres
hi apostem».

Raquel
(Temptacions i botons):

«La meva filosofia és
l’aposta pel producte d’aquí
prioritzant materials na-
turals com el cotó o els
embolcalls de paper kraf.
També hem elimi-nat les
bosses de plàstic i, de fet,
la majoria de clients ni les
demanen».

Consulta la guia a: http://argentona.cat/comercverd

Montse
(Celler Castañé):

«Treballem molt el vi a gra-
nel. Del vi en ampolla
tenim molta oferta de pro-
ximitat i també ens estem
especialitzant en vins na-
turals i en vins ecològics».



MAI - JUN 20168

culturaCULTURA

Els tres primers dies de juliol
Argentona celebrarà la segona edició
d’Argillà, la versió renovada de la
tradicional Fira Internacional de
Ceràmica i Terrissa. Un cop superada
la primera edició, en la que una de
les principals novetats era
l’avançament del certamen de l’agost
al juliol, l’organització treballa sabent
que cal millorar la difusió a nivell
nacional per tal d’aconseguir
consolidar la proposta en el calendari
i permetre que Argillà es faci un lloc
en l’àmplia oferta cultural que hi ha a
Catalunya durant l’estiu.
Després de la seva primera edició, una
de les decisions que s’han pres és
reduir el nombre d’expositors a 70 i
concentrar-los en un circuit que, com
sempre, ressegueix el centre històric
de la vila. La procedència dels
participants són els següents països:
Catalunya, Espanya, Portugal, Itàlia,
França, Malta, Polònia, Holanda,
Regne Unit, Rússia i Marroc.

La segona edició d’Argillà
cerca el ressò mediàtic

«Un any especial»
pels de casa

Les exposicions que
s’inauguraran per Argillà
són la dels artistes Joan
Serra i Mia Llauder, els
professors de l’Escola de
Ceràmica del Museu del
Càntir des de fa més de 15
anys. Durant tots aquests
anys no han exposat mai de
forma individual a Argen-
tona i enguany ho fan els
dos amb dues propostes ben diferents
però que tenen una cosa en comú,
són la mostra, el resultat de la seva
trajectòria artística.
La Mia Llauder exposarà «Retrats» i
explica que «serà com obrir-me en
canal davant de tota la gent que em
coneix des de la faceta de professora
i no en la vessant més artística». En el
cas de l’exposició de Llauder es tracta
d’un resum de la seva trajectòria en

el món de la ceràmica i
de la gent que ha
conegut a través d’ella
així com la petjada que
li han deixat. «No són
retrats pròpiament però
sí que hi ha peces em-
marcades i sobre-tot el
que m’ha transmès la
gent que he conegut
durant aquests anys».
L’exposició d’en Joan
Serra es diu «Protope-
ces», un recull de les
peces que fa abans de

fer les definitives. «És un recull dels
darrers 15 anys, uns 70/80 cubs, dels
embrions que faig abans de fer les
obres grans».
Les dues exposicions s’inauguren l’1
de juliol i es podran veure fins al 18
de setembre, quan es tanca el
Congrés Internacional de Ceràmica
que se celebra a Barcelona i que
acabarà aquella tarda a Argentona
amb una trobada amb prop de 300
ceramistes d’arreu del món.
Per Llauder «es tracta d’un any
especial» per aquesta coincidència
amb el Congrès Internacional i Serra
afegeix que «exposar a Argentona
durant la celebració de la Fira és una
molt bona promoció, una molt bona
oportunitat per donar a conèixer la
teva obra;molts ceramistes ho
volen».

Aubagne, ciutat convidada

Un de les novetats d’enguany és la
creació d’un espai dedicat a la una

Auvagne serà la ciutat convidada d’un certamen que ha reduït el nombre d’expositors
a 70 i ha implicat patrocinadors públics i privats, com la restauració i el comerç local,
en la seva difusió. La cirereta d’aquesta edició d’Argillà culminarà al setembre quan
Argentona serà escenari d’alguns dels actes del Congrès Internacional de Ceràmica
que se celebra a Barcelona.
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La crítica de l’TMD

Per a tots els gustos
Així ha estat la passada temporada
de Teatre, Música i Dansa. Si bé
l’estructura de cinc obres de teatre
(Ser-ho o no, Un tramvia anomenat
desig, Neus Català: Un cel de plom,
André i Dorine i Conillet), dues
propostes musicals (Gabriel
Amargant i Coetus) i un espectacle
de dansa (Réfugiée poetique) s’ha
mantingut, els estils han estat ben
variats i l’acollida entre el públic
argentoní, immillorable.
El gran atractiu de la temporada van
ser, sens dubte, els grans noms del
teatre que havien de trepitjar
l’escenari de La Sala: Mercè
Arànega, Clara Segura i Josep
Maria Flotats. I no van decebre,
perquè les tres propostes giraven
entorn de les seves figures. Els
monòlegs de Segura i Arànega eren
una aposta arriscada, però que van
agradar molt, sobretot el sentiment
desbordant de Neus Català. La

m à x i m a
emoció teatral
no la van portar
les paraules
sinó els gestos
d’André i
Dorine: la
sensibilitat en
estat pur en
forma de retrat
de l’Alzheimer. L’espectacle més
colpidor de la temporada.
Jazz i ritmes ibèrics van ser els
ambaixadors musicals a La Sala. El
primer, una aposta de la casa:
l’argentoní Gabriel Amargant va
presentar el seu últim treball And Now
For Somethig Completely Different en
família. I per família, la que va pujar
a l’escenari a Coetus: fins a disset
músics explorant els instruments de
percussió de la península en una gran
festa.
Una altra aposta de la casa, la dansa

la va portar la Claire Ducreux,
resident a la vila. Allunyant-se dels
balls urbans que havíem tingut
anteriorment a la TMD, Réfugiée
poetique buscava la bellesa i
l’autenticitat de l’home a través dels
moviments, i també amb una
interacció deliciosa amb el públic.
La gran assistència i satisfacció del
públic demostren que La Sala es
consolida com a epicentre cultural
del poble.

Laura Gállego

ciutat convidada. En aquesta primera
ocasió l’organització ha escollit
Aubagne, ciutat agermanada amb
Argentona, entre d’altres motius, per
la seva tradició ceramista. El municipi
francès participarà amb quatre
parades situades a la plaça de
l’Església.
A banda d’aquesta novetat, hi ha
programades moltes activitats per
aquests tres dies com són els tallers
de rakú, de ceràmica al torn,
performances amb el fang com a
protagonista i la 12a Mostra de
Cinema sobre Ceràmica. Una edició
amb un ampli programa d’activitats
que vol omplir d’art i artesania el
municipi d’Argentona i posar-lo al
mapa com la Fira de Ceràmica de
referència de tot l’estat espanyol. Per
aquest motiu també s’ha posat èmfasi
en comptar amb la col·laboració de
tots els sectors del poble però sobretot
el comercial i de restauració.

El càntir per aquest 2016 és un
exemplar elaborat amb la tècnica de
motlle. El seu creador és el President
de l’Associació de Ceramistes de
Catalunya, Claudi de José. En concret
el va elaborar expressament pel
Museu del Càntir durant el transcurs
de la darrera edició d’Argillà.
El director del Museu del Càntir, Oriol
Calvo, explica que ell mateix va
proposar-lo al Patronat i aquest el va
escollir per unanimitat. La peça és de
color burdeus, té una forma molt
arrodonida, amb repeu, un broc i una
nansa que no sobresurten gaire.
La venta del Càntir de l´any presenta
novetats importants, per una banda
el preu s´incrementa dos euros per assumir el cost del motlle i, per tant, es
vendrà a 17 euros la peça. L’altra novetat és que, per tal d´evitar la caiguda
de vendes de l´any passat, quan, per primer cop, se separaven la Fira de
la Festa Major, el Patronat ha acordat que es pugui vendre el Càntir de
l’Any també durant la Fira (1, 2 i 3 de juliol), encara que no estigui beneït.
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El Ple aprova una nova ordenança
perrestringir els clubs cannàbics

El text que, presentat per Aina
Gómez (CUP), regidora d’Ur-
banisme i Medi Ambient, contem-
pla que la distància mínima entre
dos clubs cannàbics al terme
municipal no pugui ser inferior als
500 metres. També hi haurà
d’haver un mínim de 400 metres
entre aquests locals i qualsevol
equipament educatiu, sanitari o assistencial i un mínim de 150 metres de
distància amb qualsevol altra activitat recreativa.
Per altra banda, la nova ordenança també limita l’aforament d’aquest tipus de
locals a 100 persones i prohibeix l’entrada de menors de 18 anys i el consum
de begudes alcohòliques. Finalment, prohibeix expressament fer propaganda
o difusió del consum de cànnabis.

Clausurat el club cannàbic de General Llauder

Paral·lelament a l’aprovació de l’ordenança es va produir la clausura de l’únic
club amb seu a Argentona, situat al carrer General Llauder i que ja havia
motivat preguntes de l’oposició al govern municipal. L’Ajuntament va justificar
la suspensió cautelar de la llicència a l’entitat després que la policia local
aixequés quatre actes per venda de marihuana a l’interior del local.
Ara els propietaris estan obligats a tancar el club i demanar novament la
llicència satisfent els requeriments que els faci l’administració i tornant a entregar
tota la documentació necessària. Es dóna el cas que l’entrada en vigor de la
nova ordenança impossibilitarà que l’activitat es pugui tornar ubicar en el
mateix emplaçament.

Instal·lar un club cannàbic a Argentona serà molt difícil a partir
d’ara. El Ple Municipal del mes de maig va aprovar, per urgència
i amb la unanimitat de tots els grups, una nova ordenança
reguladora que limita aquest tipus d’activitat.

Argentona aconsegueix un
nou cicle formatiu per a
joves

A partir del proper curs Argentona
oferirà un nou Programa de Formació
i Inserció (PFI) que se sumarà als dos
que fa temps que es duen a terme,
d’auxiliar de pastisseria i fleca i
d’auxiliar de muntatges d’instal·la-
cions electrotècniques. La nova opció,
formació d’auxiliar d’activitats
d’oficina i en serveis administratius
generals, s’allargarà dos cursos i
oferirà 12 places prioritzant joves amb
necessitats especials.

Reconeixement de la feina feta

La concessió per Argentona d’aquest
nou curs de PFI - que compta amb
una subvenció de 15 mil euros de
la Diputació de Barcelona -, suposa
un reconeixement a la feina feta fins
ara per l’equip docent d’aquests
cicles. I és que els PFI d’Argentona
van rebre, recentment, la millor
nota catalana, en aquest tipus de
formació, valorant cri teris
d’organització i funcionament.
Els PFI s’adrecen a joves d’entre
16 i 21 anys sense el graduat en
ESO. A més d’oferir qualificació
per al desenvolupament d’una
professió, també permeten la
preparació per a la prova d’accés
al cicles de formació professional
de grau mitjà.

Argentona es manifesta cada dimarts a les 20 hores davant La Sala en protesta per la gestió europea de la crisi dels
refugiats. Diversos argentonins han col·laborat com a voluntaris als camps de Grècia.

#VergonyaEuropa
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100 mil euros del Pla Xarxa
de Governs Locals
L’Ajuntament d’Argentona
rebrà un total de 98.500
euros que aniran destinats
a subvencionar diversos
projectes durant aquest any
2016. Aquesta injecció
econòmica prové del Pla
Xarxa de Governs Locals
2016-2019 impulsat per la
Diputació de Barcelona.
Una de les àrees que rebrà
una major aportació serà la
de Promoció econòmica,
Comerç i Turisme, amb un
total de 41.000 euros, que
permetrà la implantació de
la Finestreta Única Empre-
sarial (FUE), o dinamitzar un
projecte mancomunat amb
Cabrera, Dosrius i Òrrius
vinculat al desenvolupa-
ment de la gestió del
coneixement a la riera
d’Argentona.

També rebran suport eco-
nòmic diversos projectes de
l’àmbit esportiu, com una
iniciativa per a donar suport
a persones amb risc d’ex-
clusió social. També se’n
veuran beneficiades actua-
cions en l’àmbit de l’educa-
ció, igualtat, cultura i festes,
com la renovació del web
del Museu del Càntir o la
millora energètica d’aques-
ta instal·lació. I en l’àmbit
de medi ambient i salut pú-
blica, també rebran una
empenta econòmica l’edi-
ció de la guia de comerç
verd i les colònies de gats.
L’aportació total d’aquesta
subvenció suposa un 17%
més que la que es va rebre
al 2015 (84.289 euros) i un
85% d’increment pel que fa
a l’any 2014 (53.238 euros).

Alumnes de Sant Miquel del Cros i el Bernat
de Riudemia creen dues cooperatives a partir
d’un projecte educatiu que també implica
l’Ajuntament i la Diputació
L’emprenedoria també s’apren, aquesta és
la filosofia del projecte que, primer les escoles
de Sant Miquel del Cros i Bernat de
Riudemeia han incorporat a les aules amb
el suport del Servei de Promoció Econòmica
de l’Ajuntament d’Argentona i la Diputació
de Barcelona. En aquests dos centres els
alumnes de 5è i 6è han fet una introducció
al món de l’empresa a partir de l’experiència
de crear-ne una. En tots dos casos els nens i
nenes han decidit organitzar-se en
cooperativa i seguir tots els passos fins arribar
a portar els seus propis productes al mercat.
Aquesta experiència educativa està molt ben
valorada pels docents dels dos centres perquè comporta,
al mateix temps, ampliació de coneixements i creixement
personal. De fet, els alumnes han estat els responsables
de prendre totes les decisions i fer tots els tràmits encaminats
a crear la seva pròpia empresa.

La venda de productes, durant el mercat setmanal del 13
de maig, va suposar el darrer pas d’un projecte que ha
format els alumnes en àmbits com el marketing o la
publicitat i els ha portat a visitar el Tecnocampus de Mataró
per conèixer de prop altres cooperatives.

L’emprenedoria explicada als més petits
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1a Mostra d’Entitat
Les principals artèries d’Argentona van bullir el 14 de maig amb la celebració de la Primera Mostra
d’Entitats d’Argentona. La plaça Nova i la plaça de l’Església es van convertir en els dos principals
pols d’atracció acollint demostracions esportives i concerts. Un reguitzell de parades d’entitats unien
les dues places a través del carrer Gran, la Plaça de Vendre i el carrer Torres i Bages. Durant tot el
dia Ràdio Argentona va oferir una programació especial amb els voluntaris de l’emissora. El fi de
festa el van posar els més joves de la Colla de Diables encenent la plaça Nova.

Trobaràs les fot
l’Ajuntament i a
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ts

tos de la mostra al Flicker de
al Facebook de Ràdio Argentona
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Pepi Vila, filla predilecta d’Argentona
El ple de maig va aprovar nomenar
filla predilecta d’Argentona a na
Josepa Vila Ibora «Pepi Vila» a
proposta d’un grup de vilatans i
entitats per les seves aportacions al
servei del municipi.
Josepa Vila, nascuda a Argentona
l’any 1927, d’en Joan Vila i de na
Francisca Ibora. Es va casar amb Joan
Bassa i Jobany amb qui va tenir cinc
fills: l’Anton, l’Assumpció, la Mont-
serrat, en Joan i l’Oriol. Una vegada
casats, en Joan, el seu marit, va haver
d’emigrar al Brasil per a cercar fortuna
i poder tirar endavant la família.
Havent d’educar els dos fills grans en
l’època de la postguerra, aviat li
vindria un dels moments més durs,
quan la petita Assumpció, de només
4 anys,  morí a causa d’un accident.
La família, però, anava endavant;
mentre en Joan portava les terres de
Cal Ros, a tocar de la riera, Veïnat de
Pins, la Josepa s’encarregava de la
casa, de la granja i de tota la família.

L’any 1975, el fill gran, l’Anton, mort
després d’una llarga malaltia, fet que
va fer més fort, si cal, el matrimoni
entre en Joan i la Josepa. Avui la Jose-
pa, vídua des de 2010, té 8 néts i 4
besnéts.
La principal obra de la seva vida,
segons diu ella mateixa, ha estat la
Col·lecció de Puntes d’Argentona
«Amics de Concepció Moré». Però,
aquesta amant de les puntes, les va
aprendre a fer ja de gran, tota sola.
Un cop en va saber, animada per
Concepció Mo-ré, va estar-se 15 anys
fent cursets per a tothom qui en volia
aprendre. Al costat de la Concepció
també va impulsar diverses activitats

divulgatives, com la Trobada de
puntaires d’Argentona i la museïtzació
de tot el material de puntes que hi
havia a Argentona. Des del 1980,
ajudada  per altres puntaires, la Pepi
va recollir i endreçar incomp-tables
donacions de pun-tes. D’aquesta
manera va aconseguir formar una
col·lecció que aplega valuoses peces
de record familiar de molts
argentonins i argentonines que van
confiar en la seva tasca. Aquesta
col·lecció s’ha convertit en un actiu per
Argentona pel seu alt valor
patrimonial.
L’any 2001 va publicar «Somni d’una
puntaire», editat per la Col·lecció de
puntes «Amics de Concepció Morè» i
amb la col·laboració de l’Ajuntament
d’Argentona. Més recent ment, l’any
2011, li fou atorgat un accèssit del
Premi Burriac pel treball «La col·lecció
de puntes de coixí d’Argentona», escrit
conjuntament amb David Farell.
Aquest treball, encara inèdit, recull
l’inventari que els autors van fer entre
els anys 2008 i 2010 de tota la
col·lecció.
No podem oblidar el període en que
en Joan Bassa i la Josepa Vila van ser
president i vicepresident de l’Asso-
ciació de Jubilats i Pensionistes
d’Argentona, especialment per la
tasca que va desenvolupar la Josepa
Vila i la junta del moment d’acon-
seguir una donació dels artistes de la

vila, com en Josep Grau,     per a fer una
col·lecció de quadres i escultures que
des d’aleshores son propietat
d’aquesta associació.
En l’àmbit educatiu, una de les
principals tasques de la Josepa Vila
ha estat el foment i la difusió de les
tècniques de puntaire. Així, desenes
nens de les escoles Bernat de Riude-
meia,  Les Fonts, Francesc Burniol i El
Cros  han rebut les seves classes.
Tal i com es va explicar durant la
votació de la proposta per nomenar-
la ‘filla predilecta d’Argentona’, «la
Pepi no ha estat sola en la seva tasca,
però calia algú persistent i que lluités
per les puntes fins al final, fins que

l’Ajuntament es fes seva la col·lecció
com a patrimoni local de gran vàlua
que és. Na Josepa Vila no ha deixat
morir mai l’associació de les puntes,
renovant-ne la junta, organitzant les
trobades, explicant la col·lecció a
qui li demanava, etc., fins a la
darrera mostra de puntes que s’ha
pogut veure durant la primavera del
2015 a la sala d’exposicions de la
Casa Gòtica».

Va  formar una
col·lecció que aplega
valuoses peces de
record familiar de
molts argentonins que
van confiar en ella La Pepi no ha estat

sola, però calia
algú persistent i
que lluités per les
puntes fins al final
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El 18 de juliol de 1936
Aquest juliol farà 80 anys del
Cop Militar Franquista.
Argentona i totes les po-
blacions del país es movien
entre el desconcert, la im-
potència, la ràbia i es va en-
cetar una revolució en contra
del Cop d’Estat. Argentona
va malviure una enorme
agitació d’ençà de les
darreres setmanes de juliol
fins ben entrat el mes
setembre. Uns dies terribles,
assassinats, cremes de l’es-
glésia, mobilitzacions cap al
front, recerca d’armes...
Aquest desori es va iniciar
com a resposta a la insurrec-
ció d’aquells militars que no
estaven d’acord amb el re-
sultat de les eleccions del mes
de febrer de 1936 que va
donar la victòria al Font
Popular.
Aquest Cop Militar va posar
en safata una resposta vio-
lenta de moltes persones que
acumulaven, feia molt de
temps, rancúnies somor-tes,
reivindicacions que havien
estat latents i que ara aparei-
xien de cop sense ser frena-
des d’immediat. Des de la
Generalitat i els ajuntaments
van intentar de posar a ratlla
moltes conductes, mentre era
necessari defensar l’estat de
dret i la democràcia colpeja-
da pel feixisme. Que difícil i
llarg que seria...
Començà una Guerra Civil
que va durar tres anys. Per
als revoltats contra la Repú-
blica va significar una creua-
da amb el suport dels feixis-
mes europeus, de l’Església,
dels Carlins, de la Falange i
d’altres partits de dreta com
CEDA i la Lliga de Catalunya.
Massa odi i voluntat de ven-
jança, no només hi va ser du-
rant la guerra, aquesta va

continuar anys i anys, des-
prés d’acabat el conflicte
bèl·lic. I enmig de tot plegat
la gent passant gana, amb
dolor al cor i al vestit.  Argen-
tona estava plena de dolor
pels morts, pels desapare-
guts i es va haver d’aprendre
a viure sobre una terra
castigada.
Avui encara hi ha qui es
pensa que el feixisme va
venir de fora de Catalunya,
i això és completament fals.
El feixisme planejava per
Europa i per tot l’estat
espanyol, a casa nostra
també. Altres han confós
l’enemic i l’han identificat
amb l’anarquisme i el
comunisme. El terror i la
violència d’aquells primers
mesos no van pas ser dirigits
des del Govern de la
Generalitat, ni des dels
ajuntaments, altrament
aquests van fer tot el possible
per posar fre aquell desori.
Malauradament la violència

de gent incontrolada que
creient-se legitimats per fer
justícia van sembrar el terror
de manera arbitrària, aquest
terror fou una reacció de-
fensiva davant l’agressió
franquista. Sense el Cop
d’Estat aquest no hagués
existit.
Durant el franquisme es van
falsejar les causes i la legi-
timitat de la guerra, es van
condemnar els vençuts i es
van limitar a recordar només
una part de les víctimes. La
Transició democràtica va
promoure la desmemòria.
Amb una llei preconstitu-
cional es va tallar de soca-
rel la revisió institucional
dels crims de la dictadura.
Els Tribunals Militars, amb
les seves sentències de  mort
i d’anys de presó, eren
dirigits des del mateixa
Dictadura. A hores d’ara
encara no hem pogut abolir
els crims del franquisme i,
per tant la Pau, que tant es

predicava encara és una
ficció.

   Margarida Colomer

Primers Pastorets. Any 1917. Al davant de la rectoria. A l’esquerra Mn.
Botey i a la dreta, Mn. Pius Pallàs. Arxiu Pep Alsina

Començà una
Guerra Civil que
va durar tres
anys. Perals
revoltats contra
la República va
significar una
creuada amb el
suport dels
feixistes
europeus, de
l’Església, dels
Carlins, de la
Falange i
d’altres partits
de dreta com la
CEDA i la Lliga

L'actual plaça Nova a la dècada dels quaranta, aleshores "Avenida del Caudillo". A la dreta el local social de
la Falange a Argentona, que fou confiscat al Sindicat agrícola "La Redempció" el 1939. Postal Güell. Arxiu Enric
Subiñà
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La primera mostra d’Entitats
d’Argentona, celebrada el 14 de
juny, va ser l’acte triat per les
Veteranes del Club de Bàsquet
Argentona per acomiadar-se
oficialment.
Moltes de les veteranes van formar
part de l’equip de noies, estudiants
del Col·legi Immaculada
Concepció (CIC), que van
aconseguir l’any 1961 ser campio-
nes d’Europa júnior.
Però més enllà d’aquest títol i
d’altres que van aconseguir, aquest
grup d’amigues han aconseguit
mantenir-se com un equip durant
tota la seva vida, ja com adultes
van formar l’entitat Veteranes
Argentona (1982-2016) i han
entrenat cada setmana i han jugat
contra altres equips de la comarca.
L’amistat, la disciplina, el treball en equip, l’esforç, l’alegria, la força, el joc net i d’altres valors que comporta el bàsquet
les acompanya sempre i ara es jubilen o com diuen elles «passen la pilota» a les noves generacions. Com a rècord van
regalar un coll o buff.

ESPORTS

Les veteranes del Bàsquet
passen la pilota

20a Marxa
de les Fonts

La vintena marxa de les Fonts es
va celebrar el diumenge 8 de maig
amb 400 inscrits. El recorregut
d’enguany passava pel marge
esquerre de la Riera, un trajecte
que segons un dels organitzadors,
Joan Pallàs, «va agradar molt als
participants». Alguns dels primers
inscrits, els que feien la marxa
corrent, es van perdre perquè algú
havia tret les marques. De totes
maneres, aquest fet es va
solucionar per part dels orga-
nitzadors i els que van fer la marxa
a peu «ni es van adonar» explica
Pallàs que lamenta que és un fet
que passa sovint. Des del Grup de
Muntanya d’Argentona es mostren
satisfets de la jornada.

Argentona a la Trailwalker Oxfam
Un grup de noies, dues
d’elles d’Argentona, van
participar en la cursa
solidària Trailwalker Oxfam
de 100 quilòmetres. L’equip
està format per Mercè
Corredor, Mònica Cuenca,
Elena Grau i Susanna
Castellà, i van rebre el suport
durant el trajecte de Marina
Arranz i Sandra Clavell.
L’objectiu de la cursa, que
surt de Sant Feliu de Guíxols
i va fins a Girona, és
completar el recorregut en
equip i per poder participar
has de captar un mínim de
1.500 euros. Aquests diners van destinats als projectes que Oxfam té arreu del
món de desenvolupament per lluitar contra la pobresa i la fam. El grup argentoní
va organitzar dues caminades populars per recaptar diners i van comptar amb el
suport de molts negocis i botigues del municipi.
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Fa un any de les eleccions municipals

Tots per
Argentona és la
força política
que més suport
té per part dels
argentonins
Fa un any dèiem il·lusionats
que, malgrat tots els tripijocs
dels partits polítics, els resultats
electorals al nostre país havien
propiciat canvis que podien
intuir la possibilitat de noves
maneres de fer política, ja que
a molts indrets Agrupacions
d’electors com la nostra havien
sorgit amb empenta, i podien
fer possible construir confluèn-

Per a qualsevol problema o qüestió
ens trobareu a l’Ajuntament.
Tel. 677571903
E-mail: masonp@argentona.cat
www.totsperargentona.cat
facebook:/totsperargentona
Twiter: @TxArgentona

cies noves per dignificar la ges-
tió pública dels béns comuns.
Amb la capacitat de gestió, de
progrés i de treball ferm de Tots
per Argentona, sumada a la
que pressuposàvem llavors
que podia tenir aquella CUP,
ens feia pensar en l’obtenció
del millor govern per Argen-
tona.
Aquest darrer partit, però, va
ser incapaç de deixar enrere
la vella política partidista i va
actuar establint pacte tra-
dicional amb tots els partits que
fins llavors estaven governant,
fent el que fes falta per ins-
tal·lar-se i mantenir-se en el
poder, deixant Tots per Argen-
tona en el paper d’oposició,
tot i ser la força política que
més suports havia tingut per
part de la ciutadania (6

Prendre part
«La polític, o la fas o te la fan (Joan Fuster)»

Aquest és el
nostre repte
polític: aconseguir
la implicació de
tanta gent com
sigui possible als
processos
participatius,
consolidar tot el
que estem
engegant i
empoderar més el
Consell de la Vila @CUPArgentona

argentona@cup.cat

regidors).
No és pas possible fer noves
polítiques quan pretens fer-ho
amb tots els mateixos polítics
que fins llavors havien dut
l’Ajuntament a una paràlisi
evident en serveis i inversions
a la Vila. Una bona contradic-
ció per part dels que deien que
havien de capgirar-ho tot.
L’Assemblea oberta de TxA
celebrada el darrer diumen-
ge de maig va validar la feina
feta pels regidors de TxA
durant tot aquest any, essent
convenient mantenir aquesta
línia: proposar als Plens totes
aquelles accions que executa-
ríem de ser Govern, per tal que
siguin aquells partits els que
l’executin. No som rucs, i sa-
bem que, malgrat que ens vo-
tin a favor accions proposades,

Anant a l’arrel, així és com
defineix el diccionari el verb
participar, una de les nos-
tres prioritats i que treba-
llem per tal que sigui un pi-
lar de la legislatura.
En aquest àmbit, el més
destacable ha estat convo-
car els argentonins a pren-
dre part en els propers pres-
supostos municipals per
decidir, en una porció peti-
ta, però considerable
(500.000 euros, els mateixos
diners que a Badalona), en
què ens gastarem els diners.
Després de rebre fins a 250
propostes, ara s’estan deba-
tent en 5 taules de treball que
en valoren les possibilitats
efectives, i al setembre es fa-
rà la consulta perquè la deci-
sió final la prengui tothom.

També volem destacar la re-
activació del Consell de la
Vila. L’hem renovat, l’hem
dotat d’una capacitat de de-
cisió que no tenia fins ara i
n’hem fet el centre logístic de
la participació vilatana. Un
espai necessari per a impli-
car la gent.
Tenim un interès especial a re-
marcar que, a partir del proper
curs escolar, els nens i nenes
argentonins també podran
prendre part en les qüestions
que els afecten. Una vintena
de petites grans persones,
alumnes de 5è i 6è de les
nostres escoles, formaran el
Consell dels Infants, un dels
punts del nostre programa
electoral que més ens
il·lusionen. El projecte encara
es troba en fase embrionària,

però creixerà, tot vol el seu
temps, i quan es constitueixi
serà molt estimulant escoltar
com creuen que hauria de ser
el seu poble els qui, un dia o
altre, tard o d’hora, ens
hauran de rellevar.
Aquest és, doncs, el nostre
repte polític: aconseguir la
implicació de tanta gent com
sigui possible als processos
participatius, consolidar tot el
que estem engegant i em-
poderar més el Consell de
la Vila. I a llarg termini, com
ho palesarà el Consell dels
Infants, fer créixer l’interès
per prendre part en les
qüestions que ens afecten a
tots, és a dir, per participar.

el seu «anar fent» farà que tot
plegat sigui un procés lent i
inoperant. L’Assemblea va ser
molt proactiva i va debatre
amb intensitat, entre altres te-
mes, el conflicte creat pel Go-
vern respecte a la laïcitat i la
seva pretesa prohibició als
regidors de participar en els
actes religiosos de la Festa Ma-
jor. Tema que està portant i
portarà cua entre la ciutada-
nia. Però Tots per Argentona,
no ens cansem, no ens podem
cansar. Som i serem l’esperó
d’aquest Govern.
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El debat necessari

El debat no
ha de ser
monument
si o no, sinó
com honorem
amb la major
dignitat
possible

T. 667 18 29 93
argentona.socialistes.cat
argentona@socialistes.cat

Qüestió de principis
Defensem la laicitat i la retirada

de simbologia franquista de l’espai públic

Els grups polítics
de l’oposició es
resisteixen a la
democratització
de les
institucions i
l’espai públic
Hi ha qui es fa el sorprès
quan el Grup Municipal
d’ERC presenta mocions
polítiques que tenen a veure
amb els nostres principis. És
estrany perquè nosaltres no
enganyem a ningú, el
nostre nom ho diu tot. Es-

Des del govern, hem obert
el debat sobre el monument
a les víctimes de la Guerra
Civil i el franquisme.
Malgrat que molta gent no
el creu necessari, creiem

querra Republicana de
Catalunya.
El republicanisme és una
teoria política que es basa
principalment en dos
principis: la «laicitat» o no-
ingerència de la religió en
els afers públics  i el «govern
del poble» en contraposició
a la monarquia o el
feixisme.
En el passat ple de Juny els
partits d’esquerres vam
presentar una moció per tal
de retirar el monument
franquista que encara hi ha
al nostre poble, 80 anys
després de començada la
guerra i de quasi 40 de
democràcia. És un dels 38
que, com el de Tortosa,
queden a Catalunya. En

que és oportú i és  impres-
cindible.
Sovint a Argentona i a la
majoria de col·lectius, ens
passa que anem absorbint
les imatges del passat de tal
manera que ens queden
fixades com a símbols de
normalitat, en aquests casos
cal, de tant en tant, fer una
sacsejada per no caure en
el parany de l’immobilisme,
amb el benentès que tot és
millorable. I l’actual
monument de record a les
víctimes d’aquella guerra i
les represàlies posteriors,
pot ser millorable, per
estètica però sobretot per
dignitat.
Argentona té en aquest
sentit un element diferen-
ciador respecte a la majoria
de municipis amb monu-

Facebook:/esquerra.argentona
Twitter: @ERCargentona

concret es tracta d’una
«Cruz a los Caídos por Diós
y por España» que entrada
la democràcia es va despro-
veïr de les plaques amb
noms i se li va canviar la ins-
cripció amb la intenció de
que representés a totes les
víctimes de la guerra i la
repressió franquista.
Avui dia, tant des del
Parlament, les institucions,
la Comissió de la Dignitat i
les associacions de familiars
i víctimes del franquisme no
hi ha cap dubte que qual-
sevol monument, que origi-
nàriament fos construït per
homenatjar o recordar l’al-
çament militar, no pot re-
presentar als que van
perdre la guerra defensant

una república laica i demo-
cràtica. És per això, que de-
fensem la retirada de l’espai
públic de qualsevol monu-
ment o simbologia feixista.
Sorprèn veure com els
grups polítics de l’oposició
es resisteixen a la demo-
cratització de les institucions
i l’espai públic o persones
que defensen el fran-
quisme. Franco, a dife-
rència de Hitler, va guanyar
una guerra, es va morir de
vell, i va idear una «transi-
ció» perquè semblés que tot
canviava sense que res
canviés.

ments en record de les
víctimes de la Guerra Civil,
i és que molt als inicis de
l’actual etapa democràtica,
ja es va modificar el monu-
ment «a los caidos por Dios
i por la patria» en un monu-
ment dedicat a totes les
víctimes de la Guerra Civil i
el Franquisme, superant
d’aquesta manera el fron-
tisme de bàndols a la vila.
Aquesta iniciativa que té per
si sola un valor històric,
moral i polític, ha de per-
durar en la memòria
col·lectiva, cosa que en
l’actualitat no passa, qua-
ranta anys després d’aquell
esdeveniment, encara s’ha
d’anar explicant de forma
oral o acudint als arxius, per
això és important que en el
debat sobre el futur mo-

nument d’homenatge als
que perderen la seva vida
en la Guerra Civil i poste-
riorment en les represàlies
del franquisme, també hi
quedi fixat de forma
permanent.
En tot cas el debat no ha de
ser monument si o no,  sinó
com honorem amb la major
dignitat possible totes
aquelles persones que van
perdre la vida o que van
haver de marxar en llargs
exilis o van ser represaliats,
i també a les persones i
col·lectius que van fer
possible, simbòlicament, la
reconciliació dels bàndols
enfrontats.

«el debat no ha de ser monument
si o no,  sinó com honorem amb la
major dignitat possible»
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Nosaltres sempre hi som, al costat dels veïns

Desde el Partido
Popular
defendemos
bajar los
impuestos, es or
eso que estamos
trabajando en
presentar
mociones para
bajar la presión
fiscal a los
ciudadanos de
Argentona

No són refugiats perquè
no se’ls ha ofert refugi

Cal acabar
amb aquesta
vergonya ja

Han arribat 20 refugiats a
Catalunya, 140 a tot l’estat,
i pot ser que arribin a 500
a l’estiu... dels 17.000 que
hi havia el compromís de
rebre. Després d’una
guerra cruel que fa 3 anys
que dura, amb la que
Espanya fa un bon calaix,
molt bo, entre barrats de
filferro i armes. Una guerra
que ha provocat 6 milions
de desplaçats, 2 a l’interior Facebook: ICV Argentona

La resta anirà cap a Turquia,
país que aniquila els kurds
sense cap vergonya i em-
presona periodistes.
Un terrible ball de xifres que
és per sí sol esfereïdor. Cal
haver-hi estat, als camps de
Grècia per exemple, per
adonar-se de què és
«l’acollida» europea.
L’Europa dels drets humans
recorda massa els camps
de «l’acollida» francesa als
«refugiats» republicans del
1939, encerclats entre els
filferros i el mar. I és ínfima
si la comparem amb l’aco-
llida de Líban, Jordània,
Egipte, Aràbia Saudí,
Marroc, fins i tot Turquia.
Lluitarem sense descans per
exigir que s’accelerin els
tràmits i que acabi el

patiment d’aquesta gent
que busca asil amb raons
sobrades. Perquè cal anar-
los a buscar ja, cal complir
els compromisos ja, cal
acabar amb aquesta
vergonya ja. No és suficient
dir «no en el meu nom».

Impressions d’una argento-
nina que recentment ha
estat al camp d’Idomeni

de la mateixa Síria –que ja
havia acollit iraquians–, i 4
milions a fora.
En aquest èxode hem vist
morir 3.185 persones al
mediterrani entre maig del
2015 i maig del 2016. Tan
sols el 2016, tancant vies,
n’han mort 1.475. La
reacció d’Europa, fora
d’Alemanya inicialment, ha
estat canviar els estatuts i
tancar fronteres; també
bombardejar les barques
dels mafiosos, pretendre
decidir pels sirians i adoptar
una postura ben lluny de la
mediació. El 2016,
194.611 persones que
fugien de la guerra han
arribat a Europa, no més
enllà de Grècia. D’aquestes
1.718 han estat reubicades.

Desde el Partido Popular
defendemos bajar los
impuestos, es por eso que
estamos trabajando en
presentar mociones para
bajar la presión fiscal a los
ciudadanos de Argentona.
El dinero debe estar en los
bolsillos de los ciudadanos.

L’estiu arriba i molts comen-
cen les seves vacances. Els
polítics tenim l’obligació de
seguir pendents dels nostres
veïns, sigui l’estació de l’any
que sigui. Hem de seguir
treballant perquè tots
gaudeixin de la piscina, per
garantir la seguretat als
carrers, la neteja de totes les
zones del poble...

Mientras algunos solo se
acuerdan del municipio, de
la Comunidad Autónoma o
del país cuando llegan
elecciones, nosotros siem-
pre estamos ahí. Los
ciudadanos nos votan para
que pensemos en ellos las
24 horas del día, durante
los 365 días del año, y eso
hacemos.
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FFFFFarmàcia del Crosarmàcia del Crosarmàcia del Crosarmàcia del Crosarmàcia del Cros
Pça. Blas Infante, s/n
Tel 93 757 05 01

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

FFFFFarmàcia Sindreuarmàcia Sindreuarmàcia Sindreuarmàcia Sindreuarmàcia Sindreu
C/ Barcelona, 26
Tel 93 797 14 00

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

informació d’interèsINFORMACIÓ D’INTERÈS

Obertura
al públic

Guàrdies
(amb recepta)

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

Edita: Edita: Edita: Edita: Edita: Ajuntament d’Argentona – Regidoria de Mitjans de Comunicació. Dipòsit LDipòsit LDipòsit LDipòsit LDipòsit Legal:egal:egal:egal:egal: B-44775-91.
PPPPPresident: resident: resident: resident: resident: Arnau Aymerich. Consell de redacció:Consell de redacció:Consell de redacció:Consell de redacció:Consell de redacció: Consell de Mitjans de Comunicació Municipal.
Col·laboradors:Col·laboradors:Col·laboradors:Col·laboradors:Col·laboradors: Grups municipals de Tots per Argentona, CUP, ERC, PSC, PP i ICV i Centre d’Estudis
Argentonins. Redacció: Redacció: Redacció: Redacció: Redacció: M. Rosa Martínez, Irene Cortijo, Sergi Fernández i Laura Gállego. FFFFFotografia:otografia:otografia:otografia:otografia:
M. Rosa Martínez (MRM) i Irene Cortijo (IC) i Laura Gállego (LG). Disseny:Disseny:Disseny:Disseny:Disseny: Isidro Lara. Maquetació:Maquetació:Maquetació:Maquetació:Maquetació:
papyrusdisseny. Impressió:Impressió:Impressió:Impressió:Impressió: Gramagraf Exemplars:Exemplars:Exemplars:Exemplars:Exemplars: 4.500

Tel. 93 756 06 24 - a/e:a/e:a/e:a/e:a/e: argentonacomunicacio@argentona.cat - www.argentonacomunicació.cat

Butlletí municipal
d’Argentona

Ajuntament d’Argentona

9.30 h a 13.30 h

9.00 h a 13.30 h

9.00 h a 13.30 h

17 h a 20 h

17 h a 20 h

17 h a 20 h

9.30 h a 13.30 h

9.30 h a 13.30 h

9.00 h a 14.00 h

9.30 h a 13.30 h

Tancat

17 h a 20 h
(si està de guàrdia)

17 h a 20.30 h
(si està de guàrdia)

17 h a 20 h
(si està de guàrdia)

Tancat

11 h a 13.30 h
(si està de guàrdia)

11 h a 14.00 h
(si està de guàrdia)

11 h a 13.30 h
(si està de guàrdia)

Tancat

Tancat

Tancat

Tancat

Dilluns a divendresDilluns a divendresDilluns a divendresDilluns a divendresDilluns a divendres DissabteDissabteDissabteDissabteDissabte DiumengeDiumengeDiumengeDiumengeDiumenge
MatíMatíMatíMatíMatí TTTTTardaardaardaardaarda MatíMatíMatíMatíMatí TTTTTardaardaardaardaarda MatíMatíMatíMatíMatí TTTTTardaardaardaardaarda

Farmàcia Guillén

Farmàcia Sindreu

Farmàcia Buxeda

Farmàcies

MigdiaMigdiaMigdiaMigdiaMigdia VVVVVespreespreespreespreespre MigdiaMigdiaMigdiaMigdiaMigdia VVVVVespreespreespreespreespre Matí, tarda i vespreMatí, tarda i vespreMatí, tarda i vespreMatí, tarda i vespreMatí, tarda i 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)

13.30 h a 21.30 h
(si està de guàrdia)

9.00 h a 20.30 h

Guillem Saleta
(CUP)

Participació i
Transparència,
Innovació
Tecnològica
4a Tinença d’alcaldia

Aina Gómez
(CUP)

Urbanisme,
Habitatge, Medi
Ambient i Sanitat

Salvador Casas
(PSC)

Espai Públic
i Obres
2a Tinença
d’alcaldia

Susana López
Rico (PSC)

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

Àngel Puig
(ICV)

3a Tinença
d’alcaldia,
Educació; Cultura
i Patrimoni

Pep Masó
(TxA)

Regidor
a l’oposició

Eudald Calvo
(CUP)

Alcaldia,
Recursos
Econòmics i
Governació

Arnau Aymerich
(CUP)

Comunicació,
Joventut
i Festes

Regidors de l’Ajuntament d’Argentona

Fran Fragoso
(PP)

Regidor
a l’oposició

Pere Móra
(ERC)

Mobilitat i Projectes
Estratègics
1a Tinença d’alcaldia

Carles Martínez
(ERC)

Promoció
Econòmica
5a Tinença
d’alcaldia

Montse Cervantes
(ERC)

Esports i
Actes Culturals

Xevi Collet
(TxA)

Regidor
a l’oposició

Montse Matas
(TxA)

Regidora
a l’oposició

Montse Capdevila
(TxA)

Regidora
a l’oposició

Eusebi Traby
(TxA)

Regidor
a l’oposició

Assumpta Boba
(TxA)

Regidor
a l’oposició
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AJUNTAMENT
93 797 49 00

POLICIA LOCAL
93 797 13 13

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

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 a 13.30 h
Tel. 93 797 49 00

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.

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 14.30 h. Entrevistes
amb el jutge: dimarts i dijous d’11 a
13.30 h.

Biblioteca
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

ABS Argentona
Joan Fuster, 1

Tel. 93 756 10 92 i 93 756 11 38

Atenció a domiciliAtenció a domiciliAtenció a domiciliAtenció a domiciliAtenció 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 primàriaAtenció primàriaAtenció primàriaAtenció primàriaAtenció primària

Serveis socials d’atenció primària:

C/ Enric Granados, 5

Tel. 93 797 04 86

Treballadora social, educadora

social i psicòloga: cal demanar

dia i hora de visita de 9 a 13 h

al telèfon 93 797 04 86, o

directament a les oficines del

C/ Enric Granados, 5.

Centre Obert LCentre Obert LCentre Obert LCentre Obert LCentre Obert L’Esquirol:’Esquirol:’Esquirol:’Esquirol:’Esquirol:

Av. Del Mediterrani, s/n.

Sant Miquel del Cros.

Tel. 93 757 00 86

IES ARGENTONA
93 797 46 10

ESCOLA ST MIQUEL DEL CROS
93 799 39 51

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

TELÈFONS D’INTERÈS
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acords de pleACORDS DE PLE

Ple ordinari del 9 de maig 2016 Pots veure els plens a
youtube.com/radioargentona
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medi ambientMEDI AMBIENT

l

Ple ordinari del 6 de juny 2016
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Un any escolar a Argentona

argentoninsARGENTONINS

En Natcha és un noi tailandès de 17
anys que des del mes de setembre viu
amb la família argentonina Calvo-
Aubareda. El contacte el van fer a
través de l’agència internacional AFS
que promou oportunitats d’apre-
nentatge intercultural. Un temps
enrere, la Mariona Calvo va fer el
mateix i va marxar un curs escolar a
Dinamarca. «L’experiència va ser
boníssima» comenta
la seva mare, la
Valèria Aubareda i
«quan ens van trucar
de l’AFS per pro-
posar ser família
acollidora vam de-
cidir que sí». La
Valèria explica que
van escollir en
Natcha perquè
«vam veure que era
un noi molt alegre i
sobretot perquè
prové d’una cultura diferent a la nostra
i vam pensar que ens enriquiria a tots».
En Natcha s’ha adaptat a la vida
d’aquí d’una forma ràpida i està
aprenent el català, tant a les classes
de l’Institut, com als cursos específics
que es fan a Sant Miquel del Cros. El

En Natcha s’ha
adaptat a la vida
d’aquí d’una forma
ràpida i està aprenent
el català, tant a les
classes de l’Institut,
com als cursos
específics que es fan a
Sant Miquel del Cros

que més li va sorprendre al principi
de la vida quotidiana amb la seva
família catalana va ser el veure que
no es treien les sabates del carrer un
cop arribaven a casa.
Entre les experiències que està vivint i
que recordarà sempre destaca haver
pogut veure la neu per primera
vegada. Va ser a Font Romeu, ens
explica la Valèria i ell diu, tot rient,

que «no parava
de caure es-
quiant». També
ha estat una ex-
periència viure el
Nadal, ja que al
seu país no el
celebren. I més
encara, passar les
festes amb una
família que arriba
a reunir una sei-
xantena de per-
sones. A banda

de les sortides que fa amb la seva
família d’estada, en Natcha també fa
excursions organitzades per l’AFS,
amb el Cau Calabrot d’Argent, tot i
que reconeix que el que més li agrada
és anar a la discoteca Cocoa de
Mataró.

De la nostra
societat en
destaca la
bona orga-
nització del
sistema de
t r a n s p o r t
públic que,
segons la Va-
lèria, «coneix
a la perfec-
ció».
Pel que fa a la
gastronomia,
en Natcha és
molt bon cui-
ner i ja ha fet
plats típics de
la seva tailen-
desos per la
Valèria, el
Gonçal, la
Marionna, la
Joanna i en

Martí. D’aquí, el que més li agrada
és el pa amb tomàquet, la paella i el
ketchup.
Aquest mes de juny, un cop acabi el
curs escolar, tornarà a casa amb la
seva família i els seus amics, amb qui
es comunica sobretot a través de Line,
una a aplicació similar al Whatsapp.
Quan marxi portarà la maleta plena
d’aprenentatges, vivències personals,
nous amics i amigues i amb tota
l’estima de la seva família
argentonina.


