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EDITORIAL
LA REPÚBLICA ESDEVÉ PRIORITAT EN EL NOU PACTE
DE GOVERN
A poc més d’un any perquè finalitzi el mandat de l’actual govern, els grups municipals
integrants d’aquest (CUP, ERC i ICV) han actualitzat recentment el pacte de govern
i s’han fixat les prioritats a assolir abans que acabi la legislatura. I el suport cap a la
construcció de la República ha esdevingut la novetat més destacable recollida en el
nou pacte. Aquesta decisió, però, no ha agradat a alguns grups de l’oposició com a
Tots per Argentona o el Partit Popular.
Ha estat ara, amb l’actualització del pacte -i després de la sortida del PSC de l’executiu a finals de l’any passat-, quan s’ha volgut ressaltar el caràcter totalment d’esquerres i independentista que conforma l’actual govern. A banda d’aquesta novetat,
també es pot veure en el document actualitzat quins són els projectes que s’estableixen com a prioritat, així com els indicadors del seu estat d’execució i compliment.
D’entre els projectes que ja s’han assolit, destaca l’extensió de la recollida porta a
porta a tot el municipi, la millora de les condicions laborals del personal de l’ajuntament, o la creació i activació d’àrees com la de transparència i participació, entre
d’altres. Per altra banda, d’entre els projectes que no s’assoliran abans que finalitzi
el mandat, destaquen la municipalització de serveis com la recollida de la brossa o
els serveis funeraris, i algunes polítiques d’habitatge.

L’ACTUALITZACIÓ DEL PACTE DE GOVERN, SANT JORDI,
I EL DIA DE LA DONA, CENTREN AQUEST CAP DE CREUS
No obstant, en aquest Cap de Creus número 148, no només trobareu temes de política, en el que es farà una àmplia explicació de l’actualització del pacte de govern i
es repassarà les prioritats fins el 2019. A més, a l’edició 148 del butlletí municipal, hi
haurà una presència molt important d’una de les festes culturals i tradicionals més
importants de Catalunya, Sant Jordi, on destaquen les recomanacions literàries i
la programació en clau local. També, en la galeria d’imatges, hem fet un recull dels
millors moments del Carnestoltes i també de la nevada que va tenir lloc a finals de
febrer a la vila. Així mateix repassarem l’impacte que va tenir la celebració del Dia Internacional de la Dona i tots els actes reivindicatius que es van dur a terme. Pel que
fa als esports, descobrirem les novetats de l'acte de la Tarda de l’Esport i la faceta
solidària dels Argentona Bocs. I, per acabar, a la contraportada entrevistem a Lina
Casanovas, una poetessa centenària i filla adoptiva d’Argentona.
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CARTA DE L’ALCALDE

RECUPERAR LES NOSTRES INSTITUCIONS
PER SEGUIR CONSTRUINT REPÚBLICA
Ens ha tocat viure temps difícils. La celebració del Referèndum l’1 d’octubre i la proclamació de la
independència el 27 d’octubre no han sorgit els efectes que molts voldríem: l’inici d’un procés de
separació de la República de Catalunya en relació a Espanya. Això no ha anat així, sinó que l’Estat
espanyol ha optat per la via de la repressió, de l’ús il·legal i il·legítim de l’article 155 de la Constitució
per carregar-se el Govern escollit democràticament pels catalans i la persecució judicial de tot
aquell que hagi donat algun símptoma de ser independentista. En resum, la persecució judicial
d’una ideologia: l’independentisme.
Però tota aquesta onada repressiva no ens ha de fer perdre de vista l’objectiu de tot plegat: assolir
la plena sobirania de Catalunya, objectiu polític guanyat a les urnes l’1 d’octubre, reafirmat en condicions adverses el 21 de desembre i també als carrers ens diverses ocasions (especialment el 3
d’octubre i tantes altres Diades tots aquests anys). No ens podem oblidar dels presos polítics ni de
les exiliades, però el que no podem fer segur és perdre de vista que hem lluitat tant per aconseguir
la independència de Catalunya. Si ens n’oblidéssim, la repressió hauria aconseguit el seu objectiu.
Seguim construint República, hi ha molta feina per fer. No només a la defensiva, també cal que
plantegem de manera urgent com tenir Govern i recuperar les nostres institucions, com ampliem
la base independentista, com tornem a animar a la gent que ara està desanimada, com internacionalitzem la nostra causa, com seguim buscant complicitats amb altres zones de la Península que
poden donar-nos un cop de mà per estirar l’estaca ja tant corcada (altra vegada)... fins que fem
tombar aquest règim autoritari i amistós amb l’extrema dreta. Cal que ens hi posem ja, hi tenim
molt a guanyar.

4

CARTES

CARTES LECTORS

HEM FET 40 ANYS!

DELS

LECTORS
UNA HISTÒRIA CANTAIRE
QUE VA COMENÇAR FA 120 ANYS
Quan va néixer el cant coral a Argentona
com a filial dels Cors de Clavé, ja en feia
vint-i-quatre que havia mort el seu mestre
fundador, l’Anselm Clavé, i més de quaranta
que s’anaven escampant per tot Catalunya
aquelles agrupacions corals d’homes que es
reunien per cantar, i en català. Així es posaven a la pràctica dos dels grans aspectes, el
de l’associacionisme i el de la llengua, que la
història haurà d’agrair a aquell home, polític,
músic, periodista i poeta; que estava convençut que el món ideal només es pot aconseguir amb llibertat i cultura. I ho va voler
demostrar en un moment històric ple dels
conflictes propis de la Revolució Industrial,
que no era el cas d’Argentona, com bé demostra l’Emili Amargant en el seu minuciós
treball de recerca, publicat el 1999, amb
motiu del primer centenari de la coral, “Llaç
d’Amistat. Un segle d’història local, 18981998”, on hi recull interessants testimonis
d’homes que ho varen viure.
Des d’aquell 1898 fins aquest 2018 han
passat moltes coses al poble, però aquella
agrupació, que primer només va ser coral i
després també va ser cultural, s’aguanta activa. Amb alts i baixos, amb èpoques de petites parades, segurament de creixement, per
una única raó, la que en un primer moment
va donar sentit a la majoria d’agrupacions
corals: cantar en grup és una manera de fer
música sense ser músic, per passar-ho bé,
sense tenir en compte si eres de dretes o
esquerres. Després, amb el temps, es veurà
la necessitat d’aprofundir en els coneixements musicals bàsics, per donar qualitat a
aquella afició en brut.
La programació dels actes del 120è aniversari, fets ara mentre no arribem als 125,

són doncs una excusa, una parada i fonda
per actualitzar les motivacions que té tanta
gent que canta, a Argentona i a fora, per seguir cantant en un cor, amb les noves exigències, tot i els temps adversos. Per la part que
ens toca, els actuals cantaires hi som per
passar-nos-ho bé. Cantant junts, intentant
afinar junts i fent concerts junts, alimentem
l’esperit que és una manera de cultivar el cos.
El proper 21 de maig farà cent-vint anys que
es va signar a Argentona l’Acta fundacional
d’aquella entitat que s’anomenà Llaç d’Amistat, que primer va ser coral, i que després, en
convertir-se en una entitat cultural, marcaria un tarannà envejable en una època en
que l’associacionisme ajudaria a canviar el
país. Per això, la nostra coral, única activitat
actual del Llaç, com a resistent d’aquella
entitat històrica, vol celebrar la seva continuïtat amb tot l’optimisme possible, i amb
l’agraïment a tots els presidents i col·laboradors que ho han facilitat. I sobretot als directors que han confiat amb nosaltres, uns
cantaires sense quasi base musical, però
amb ganes de fer-ne de les nostres veus
unides, aliment viu de l’esperit. Ho estarem
celebrant durant tot l’any. Vàrem començar
el mes de gener amb el 39è tradicional concert de Sant Sebastià. Seguirem amb l’acte
central, el Gran Concert del 120è Aniversari,
el 27 de maig a La Sala, on amb un programa que inclou tant cançons de sempre com
l’estrena d’adaptacions per a cors i músics,
ens reunim totes les corals del poble amb
els actuals i els antics cantaires del Llaç, per
interpretar amb músics i solistes argentonins, un programa que apunta al futur del
cant coral.

Rosa Vila,
cantaire del Llaç d’Amistat

La Llar d’Infants Argenins es va inaugurar l’any
1978. Des de sempre hem estat ubicats al carrer Nostra Senyora de Montserrat nº11, d’Argentona. Per aquells temps, Argentona tenia un
cens de 5.952 habitants. Era un poble relativament petit, però tot i així hi havia força natalitat.
Aquest fet ens va fer il·lusionar per crear una
escola, i el nostre objectiu sempre ha estat
ajudar a l’infant a créixer i a formar-se com a
persona: amb uns valors, amb autonomia, amb
alta autoestima, i amb confiança en un mateix.
Argenins va anar creixent cada cop més i l’any
2003 vàrem reformar l’escola per fer-la més
gran. Amb una capacitat autoritzada de 61
places, volíem donar un millor servei a tots els
nens i nenes de la vila. Gràcies a això, actualment el nostre centre pot oferir una línia de 0
a 1 any, una altra línia d’1 a 2 anys, i dues línies
de 2 a 3 anys. Val a dir que la nostra escola es
un centre privat i autoritzat pel Departament
d’Ensenyament (nº8050181).
Tenim un projecte educatiu pensat perquè l’infant aprengui a viure, a explorar, i a experimentar amb tot el que l’envolta. Volem que cada
nen s’enriqueixi del contacte amb els seus
companys i companyes, gràcies a la dedicació professional de les educadores. Els nostre
equip educatiu Argenins treballem amb il·lusió,
constància, dedicació i molta motivació, per tal
de fer-ho possible.
És un goig i un privilegi per a nosaltres poder seguir desenvolupant aquesta feina tan enriquidora. Ens omple d’orgull veure com ara els nostres primers alumnes ja son pares i mares i ens
porten els seus fills i filles a la nostra escola.
Així que tenim la segona generació d’Argenins
en marxa. I no només això, sinó que sentim que
també hem contribuït a crear una millor comunitat a la nostra vila, ajudant a educar persones
des de ben petites que ara ja són els adults de
la vila.
Durant aquests 40 anys hi ha hagut un treball
personal darrere que ens ha enriquit, tant a
nivell personal com professional. Per tot això
volíem donar les gràcies de tot cor a totes les
famílies que sempre ens heu dipositat la vostra confiança en portar-nos els vostres fills i
filles a Argenins. Gràcies a vosaltres hem crescut com a escola i continuem desenvolupant
la nostra tasca amb la mateixa il·lusió que el
primer dia.
Moltes gràcies per tot,
Equip Argenins
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Tweets

Tanca
Jordi Corbera@ arebroc 2 de març
La bruna de bosc (Pararge aegeria), primera #papallona als itineraris d’
#Argentona i #Dosrius a la primera setmana del #catalanBMS
@mgciencies @SerrLitCen

@ajargentona
@radioargentona
#Argentona
Tanca

ADF Serra de Marina @ADF172 31 mar.
#Argentona | Retirem arbre caigut que dificulta el pas en camí forestal
#prevencióincendis #vent #ADFcat

AgropecuàriArgentona @AgropArgentona 28 mar.
Com aquesta, moltíssimes més! Que agraït i generós el nostre llimoner!
#AgropecuàriaArgentona @agropargentona #proximitat #km0
#delcampalataula #Argentona #Maresme #productenatural
#collitacasa #alcostatdelapagesia #vocacióagrícola
#passióperlaterra #primavera

Clara Soteras@ ClaraSoteras 27 de febr.
Malgrat els arbres ho intentin impedir, #Argentona és municipi de la
#RepúblicaCatalana

Tanca

Nina@ Igualtatxarxa 26 feb.
Estem treballant per millorar #argentona la percepció d’inseguretat
@ajargentona @CollectiuPunt6 amb jovent @LaGarrinada i @insargentona
#violènciessexuals

Tanca

Tanca

JovesAC@ Joves_AC 23 mar.
Plantejant el tema de l’assetjament a les xarxes socials a traves del teatre.
Avui a #Argentona. Gran públic @insargentona. La força del teatre!
@ttp_cat #diainternacional @adriadibo @ACGranollers @EscolesAC
@naciodigital @escolanova21

Tanca

escolalesfonts@ escolalesfonts 22 mar.
Alumnes l’@escolalesfonts d’#Argentona ens hem sumat avui a la
campanya #calcetinesdesemparejados per cel·lebrar la diversitat
en el Dia Mundial del Síndrome de Down. #autenticos #LesFonts
#todossomosdiferentes

Tanca

Tanca
Carlota Gallifa@ CarlotaGallifa 25 feb.
A #Argentona acaben de tallar la pota a la #VellaQuaresma a càrrec de
l’escola #BernatdeRiudemeia. Ja en n’hem tallat dues!!!

Tanca

Quim Perejoan@ irishquim 9 de febr.
Thanks 4 visiting @Tavecchio40 @ArgentonaBocs #argentona #fcfa
#americanfootball 3 hours full of football knowledge @RAIDERS

FE D’ERRATES: Des de la redacció del butlletí municipal demanem disculpes per les errades de maquetació que es va produir a la pàgina 7
en el passat Cap de Creus del mes de febrer. Els textos dels tuits no es corresponien amb les imatges que els acompanyaven.

REPORTATGE

CUP, ERC i ICV actualitzen el pacte de govern
El govern es fixa les prioritats a assolir abans que acabi aquest mandat i destaca la
construcció de la República com una de les novetats incloses en l’actualització

} Ple ordinari de març

L

es assemblees dels grups municipals
de la CUP, ERC i ICV, que conformen el
govern actual d’Argentona, han aprovat
l’actualització del pacte de govern. En aquest
es marquen les prioritats i els objectius que
l’executiu local es fixa fins al final d’aquest
mandat, després que a principis d’aquest
2018 els tres partits revisessin el full de ruta.
El document presenta una relació d’accions i
projectes a realitzar, així com indicadors del
seu estat d’execució i compliment, i està organitzat en les següents àrees: Serveis a les
persones; Serveis Territorials; Promoció Econòmica i Hisenda; Participació, Transparència
i Innovació; i República.
Com a novetat, en el nou redactat s’introdueix la construcció de la República com una
prioritat, després que el PSC fos expulsat del
govern a l’octubre de l’any passat. Mantenir un
govern amb partits que defensaven l’aplicació
per part del Govern espanyol de l’article 155 va
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fer impossible mantenir el govern, i es va posar
fi a l’acord amb el PSC. L’alcalde d’Argentona,
Eudald Calvo, ha explicat a aquest butlletí que
“ara el govern és plenament d’esquerres i independentista”. És per això que amb aquest nou
pacte el que es vol aconseguir és que els eixos
principals segueixin sent d’esquerres i es vol
mostrar, a més, que el govern d’Argentona donarà un suport fidel a tots els passos que es
facin cap a la independència del país.

AMB AQUEST NOU PACTE ES
VOL PRIORITZAR QUE ELS EIXOS
PRINCIPALS DEL GOVERN SEGUEIXEN
SENT D’ESQUERRES I DE SUPORT CAP
A LA INDEPENDÈNCIA
Pel que fa a projectes ja complerts, i que es
van establir com a objectius a l’inici del mandat al 2015, destaquen l’extensió de la reco-

llida porta a porta a tot el municipi (fins ara
només es feia al nucli urbà), la millora de les
condicions laborals del personal de l’ajuntament, la celebració anualment dels pressupostos participatius i la seva execució, així
com l’èmfasi en les àrees de transparència i
participació, destacant la creació del Consell
d’Infància; entre d’altres.

REPORTATGE

 Què diu l’oposició?
L’OPINIÓ DE TOTS PER ARGENTONA
Des de Tots per Argentona han criticat algunes qüestions referents a l’actualització del
pacte de govern. El seu cap de llista, Pep Masó, ha volgut analitzar aquesta sentència per
part del govern: “el pacte de govern ha estat fruit d’un procés de debat extens basat en
anàlisis profundes sobre les polítiques que ha de portar a terme l’Ajuntament de la Vila”.
Segons ell, es tracta d’un enunciat que “és ben buit de contingut i que els tres partits del
govern ho saben”. Masó ha subratllat que “ni fan anàlisi de la realitat argentonina ni són
capaços de fer cap mena de planificació”.
Així mateix ha dit que, “a més”, fan trampes quan enuncien les seves fites, ja que obvien
totes aquelles en les que no han estat capaços d’executar res com les obres del carrer
Josep Soler, la plaça de Vendre, el carrer Sant Ramon, etc.
Pel que fa a aspectes com el de la Promoció Econòmica “és evident que ben poc s’ha fet al
municipi ni tenen cap mena de perspectiva”, ha assegurat.
Per altra banda, amb l’objectiu de fer República, el cap de llista de Tots per Argentona ha dit
que “una cosa és que l’Ajuntament doni suport polític o ideològic a un corrent determinat i
l’altra és convertir aquest suport en una acció de govern”.

L’OPINIÓ DEL PARTIT SOCIALISTA

D’entre algunes accions que quedaran a mig
fer, i que afecten a l’espai públic, seran la
construcció dels circuits lúdics i de salut per
a la gent gran, que s’han pogut executar en algunes zones com en el cas del Cros però que
no es complirà en la seva totalitat.

L’ACTUALITZACIÓ DEL FULL DE
RUTA PRETÉN AVALUAR EL QUE S’HA
ACONSEGUIT PER PODER MARCARSE UNS OBJECTIUS FINALS QUE ES
PUGUIN ASSOLIR ABANS QUE S’ACABI
LA LEGISLATURA
D’entre els projectes que el govern ja admet
que no s’assoliran i que “els hi hagués agradat
fer” és el de municipalitzar els serveis que a
dia d’avui s’externalitzen, com és el cas de la
recollida de la brossa. En aquest sentit, des
del govern han argumentat que “admetem que
en aquesta legislatura no ens en sortirem degut a la complicació administrativa”.

La valoració que fa el PSC respecte a aquesta actualització, després de l’expulsió dels seus
dos regidors socialistes del govern a l’octubre, és que s’han vist reduïdes les expectatives
que es van plantejar a l’inici del mandat. El cap de llista del PSC, Salvador Casas, ha afirmat
que “es tracta d’una actualització que expressa renúncies i que no aporta nous reptes”. De
fet, consideren que el que es visualitza és un acord de mínims per poder passar l’any que
queda de mandat amb el mínim esforç possible.
Els socialistes creuen que manca un projecte de poble consensuat a llarg termini, i també
la falta de polítiques d’habitatge -especialment els de lloguer que facilitin l’emancipació
dels joves-.
Casas també ha criticat el format amb el qual el govern ha presentat aquest pacte “d’una
pretesa voluntat de rendiment de comptes, que expressa un cofoisme que no té relació
amb la realitat”.

L’OPINIÓ DEL PARTIT POPULAR
Des del grup municipal del PP han mostrat el seu total desacord amb l’apartat relatiu a la
República que apareix al document de les prioritats del pacte de govern 2017-2019. Segons
ells “una República fictícia” que diu molt sobre quines són les prioritats de l’Alcaldia d’Argentona: perdre el temps (i, per tant, malgastar els diners dels veïns) en projectes ficticis
amb (pseudo) partides que semblen com executades- que en cap cas revertiran a Argentona, asseguren. Des del Partit Popular Català d’Argentona es pregunten: “Quant ens ha
costat?”.
Per altra banda, també els preocupa veure que, trobant-se en el darrer any de mandat
d’aquest govern local, un dels projectes més importants, com és la revisió del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), que es va iniciar a l’època de l’anterior govern, encara
a dia d’avui no s’hagi executat. Des del PP han volgut subratllat que el POUM és l’instrument
urbanístic bàsic per a dissenyar com es vol que Argentona sigui en el futur, planificant
territorialment como hauria d’estructurar-se el municipi. “La manca d’avançament per part
del tripartit que ens governa -CUP, ERC i ICV- diu molt d’ells”, han assegurat.
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REPORTATGE

PRIORITATS DEL PACTE DE GOVERN 2017-2019
 SERVEIS A LES PERSONES
Estat
d’execució

Acció

Actuacions

MODELS SOCIALS
Augment de competències del CAP

S’ha augmentat el servei d’atenció però no l’atenció 24 hores

Difondre la carta de serveis socials

Reglament de serveis socials en procés de redacció

Fer el consell d’Esports el centre de decisions polítiques esportives i cohesió

Congelar la instal·lació de les càmeres de videovigilància

S’ha constituït una comissió de seguretat municipal

Defensar un model de Policia de proximitat

S’ha creat la policia de proximitat. S’ha retirat del cos l’arma Taser

Dinamitzar el casal per a gent gran

El casal obre els matins per oferir cursos i activitats

Impedir que cap persona passi gana

S'està redactant el reglament de serveis socials. S'ha impulsat un programa d'ajudes a les famílies
perquè puguin tenir aliments

Seguir lluitant contra la pobresa energètica

S'ha ofert un programa d'ajudes per evitar els talls energètics

Crear espais d’oci juvenil

S’ha potenciat la Festa Major d’hivern amb el Garrivern

Incrementar la presència de Protecció Civil

S’ha recuperat aquest cos de voluntaris i se’ls ha dotat de recursos materials i vehicle

Centrar la mirada en el reconeixement de les dones

Pacte contra la violència de gènere. Aprovació del pla d’Igualtat i protocols per a l’abordatge de la
violència de gènere

Seguir incorporant aliments de proximitat als menjadors escolars

Es va forçar el Consell Comarcal del Maresme a mantenir obert el menjador del Cros. S'ha millorat els
Serveis i aliments dels menjadors d'Argentona

MODEL CULTURAL I EDUCATIU
Consolidar La Sala com a equipament motor de cultura de la vila

S’han consolidat les dues temporades anuals d’espectacles professionals.

Retirar símbols feixistes del poble

S’ha retirat el monument de les escaletes de la plaça de l’Església. També s’estan retirant les
plaques dels habitatges de protecció oficial

Apostar per la continuïtat dels programes de formació i inserció (PFI)

S’ha donat continuïtat als programes PFI durant aquest mandat

Defensar una educació pública, de qualitat, laica i catalana

S'ha vetllat pel compliment d'aquests valors als Consells Escolars i al Consell Escolar municipal. Inici
del projecte educatiu del poble. Pla Educatiu d'Entorn

Lluitar contra el fracàs escolar

S'ha portat a la pràctica el projecte filosofia 3/18. S'han fet els projectes musicals Banda
Bufera i 4cordes. S'ha portat a la pràctica la formació professional PFI. S'ha portat a la pràctica
l'ensenyament de català per a nouvinguts i d'altres col·lectius

Ampliar l’oferta d’educació formal i no formal

Ampliació dels projectes musicals a la majoria d’escoles de la població (per exemple la Banda Bufera
i 4 Cordes). Creació del projecte musiquetes a les escoles (música d’arrel popular). Ampliació del
projecte Emprenedoria a més escoles

Avançar en la recuperació de la Casa Puig i Cadafalch

S’ha executat la 2a fase del projecte, s’està treballant en concretar l’execució de la 3a fase i en la
creació d’una comissió formada per ciutadans i entitats que consensuï quins usos tindrà la Casa
Puig i Cadafalch

 SERVEIS TERRITORIALS
Estat
d’execució

Acció

Actuacions

TERRITORI I MOBILITAT
Aprovar el POUM
Defensar el dret a l’habitatge com una prioritat

S’ha incentivat la construcció d’habitatges de protecció oficial

Incentivar l’ús dels habitatge

S’han aprovat els recàrrecs de l’IBI pels habitatges buits

Evitar desnonaments

La coordinació entre l'àrea de serveis socials municipal i l'oficina de recaptació de la Diputació ha
permès evitar casos de desnonament

Crear la regidoria de Cohesió

S’ha creat la regidoria de Cohesió per coordinar les polítiques i actuacions municipals als diversos
veïnats del municipi

Finalitzar el Pla de Barris

S’ha finalitzat el programa Pla de Barris que ha impulsat una important millora urbanística i social al
veïnat del Cros

No vendre sòl públic si no és per a facilitar el dret a l’habitatge o per
millorar els equipaments públics
Millorar la mobilitat i la connexió de la vila

S’ha aconseguit doblar la freqüència de busos que enllacen Argentona amb la UAB. Es reordenaran les
línies de bus que van a Mataró amb un línia “semidirecta” fins a l’estació. S’ha fet la rotonda “Can Poi”

Facilitar l’ús de la bicicleta

S’ha fet el Pla Director de Bicicleta

Facilitar la mobilitat a peu i per a les persones amb mobilitat reduïda

S’han realitzat diverses accions per millorar la connexió de la vila

Incrementar l’ús d’energies renovables, amb mires a la construcció
de la caldera de biomassa per als equipaments i l’aprofitament de
l’energia solar

S’ha aprovat el projecte i es pagarà la meitat amb fons europeus

Ampliar les zones que es beneficien del porta a porta

S’ha ampliat el model de recollida porta a porta a tot el municipi, amb la incorporació del barri del
Cros i els veïnats de Les Ginesteres, Can Cabot, Can Raimí i Can Ribosa

El malbaratament alimentari
En previsió
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Aturat

En execució

Executat

Podeu consultar el document complert Prioritats del Pacte de Govern al web municipal: http://argentona.cat/document.php?id=39639

EQUIPAMENTS I INFRAESTRUCTURES
Redactar el projecte de nova biblioteca municipal a l'espai de Can
Doro-Cal Guardià

S'ha fet modificació urbanística. S'ha de redactar el projecte

Seguir analitzant les possibilitats de mancomunar serveis públics
amb municipis propers

S’ha mancomunat la possibilitat de l’AASA a Dosrius. S’han mancomunat part dels serveis
de promoció econòmica amb els municipis de Cabrera, Dosrius i Òrrius mitjançant el pacte
supramunicipal “La Riera”.S’està estudiant la recuperació ambiental de la Riera d’Argentona

Acordar les inversions que Argentona necessita pels futurs 10 anys

S’ha fet un estudi tècnic i s’encarregarà un d’econòmic per la construcció de la coberta de la piscina
municipal. Redactar el projecte de nova biblioteca municipal

ESPAI PÚBLIC
Fer un Pla d’inversions constant i permanent de manteniment i millora
de carrers i espai públic

S'ha realitzat l'arranjament de carrers . S'ha previst la rehabilitació de diverses vies com el carrer
Lladó o la Plaça Nova

Incorporar espais de prioritat invertida al centre de la vila

S’ha fet un Pla d’accessibilitat amb la Diputació. S’han senyalitzat de prioritat invertida i pacificat els
carrers: Bernat de Riudemeia, Lladó i Sant Ferran

Pla de millora dels espais de joc infantil

S’han millorat alguns parcs públics mitjançant els pressupostos participatius, com les zones
infantils de la plaça del Molí, Memorial Democràtic, una zona de barres per a exercitar-se al Cros, la
Plaça Salvat Papasseit i Plaça Sauló.

Construir circuits lúdics i de salut per a gent gran en espais públics

S’han instal·lat circuits lúdics i de la salut per gent gran al Cros

Delimitar espais d’esbarjo per a gossos

S’ha posat en marxa una zona d’esbarjo al carrer Bellavista

 PROMOCIÓ ECONÒMICA I HISENDA PÚBLICA
Acció

Estat
d’execució

Actuacions

PROMOCIÓ ECONÒMICA I HISENDA
Dotar el centre de la vila del teixit comercial

Elaboració de plecs per la creació de les zones vermelles per facilitar la rotació i l’aparcament en el
centre de la vila

Revitalitzar l’eix social i comercial que conformen la plaça de l’Església
i la plaça de vendre

Elaboració de plecs per la millora de l’espai de la plaça de Vendre

Realitzar els estudis necessaris per poder municipalizar els serveis
actualment externalitzats

Està previst realitzar estudis de la recollida de la brossa, la gestió de les escoles bressol i la
distribució d’aigua a les urbanitzacions no recepcionades

Simplificar el màxim possible el procés administratiu

Creació de la finestra única empresarial (FUE) que simplifica el procés administratiu.

Introduir clàusules socials, mediambientals i ètiques

S'introduiran clàusules ètiques als plecs administratius de l'ajuntament

Consolidar els projectes d’inserció laboral de la gent jove i de les
persones majors de 50 anys

Programa d'impuls de l'activitat económica (veure més detalls al web)

Tendir a uns impostos municipals més progressius

S’ha reduit l’IBI a la majoria de veïns i s’ha augmentat l’esforç fiscal de les empreses més grans
d’Argentona

Millorar les condicions laborals del personal de l’ajuntament

S’ha realitzat un estudi de valoració de llocs de treball i s’ha implantat la nova relació de fitxes de
treball

Treballar a nivell d’Ajuntament amb la banca ètica

S’han tranferit 300.000€ a la banca ètica

 PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA I INNOVACIÓ
Acció

Estat
d’execució

Actuacions

PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA I INNOVACIÓ
Introduir el programari lliure allà on sigui possible

S’ha adquirit programari lliure, com l’aplicatiu per celebrar consultes participatives

Difondre el conjunt de serveis que ofereix l’ajuntament

S’ha obert la seu electrònica, que permet fer tràmits electrònics de la majoria d’àrees

Convertir l’ajuntament en una institució electrònica

Adquirir les eines per millorar la tramitació interna i electrònica

Debatre sobre l’horari en que s’han de celebrar els Plens municipals

S’ha acordat celebrar els plens el primer dilluns de mes a les 18:30 hores

Crear un portal de transparència amb dades obertes

S’ha creat el Portal de Transparència d’Argentona, s’ha aconseguit el segell Infoparticipa amb el
100% i s’ha iniciat la creació del portal de dades obertes de l’ajuntament

Facilitar la celebració de consultes locals ciutadanes

S’han celebrat consultes dels pressupostos participatius i s’ha adquirit un aplicatiu per celebrar
consultes electròniques

Fer dels consells participatius els centres de decisió de polítiques
concretes

S'està treballant per millorar les funcions dels consells de participació i per la creació de nous, com
el Consell de Medi Ambient

Engegar processos participatius en temes importants per a la vila

S’han impulsat els pressupostos participatius i s’ha constituït el Consell d’Infància

Crear el Consell d’Infància

Es va constituir a finals de 2016, amb la participació de les escoles de la vila

Incorporar processos participatius a l’aprovació dels pressupostos

S’han obert els pressupostos a la ciutadania mitjançant els pressupostos participatius, amb una
partida anual de 500 mil euros

Executar els projectes guanyadors dels pressupostos participatius

S’han executat ja la majoria de projectes guanyadors en l’edició del 2016 i s’estan fent 2017

Treballar de forma ètica a l’ajuntament

S’ha aprovat el codi ètic que s’aplica als polítics i l’Ajuntament

Crear la Comissió d'Ètica

Està prevista la primera convocatòria el dia 14 de març

Convertir els mitjans locals en un espai de rigor i participació

S’han renovat els membres del Consell de mitjans i s’ha dut a terme un procés participatiu per
renovar el Cap de Creus

REPÚBLICA
Donar suport incondicional a la construcció de la nova República de
Catalunya des del Ple i des del Govern
Demanar la llibertat dels presos polítics
Defensar la retirada del 155 i exigir el retorn de les institucions
cessades per aquest article
Estendre els llaços amb altres municipis dels Països Catalans
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SANT JORDI 2018
PROGRAMA
DIVENDRES 20 D'ABRIL
Xerrada "ELS LLIBRES DE NATURA
d'ARGENTONA".
A les 19 h a la Biblioteca d'Argentona
DIUMENGE 22 D'ABRIL
VENDA DE LLIBRES I ROSES
A càrrec de diferents entitats d'Argentona.
Durant tot el dia, a l'Avinguda Puig i Cadafalch,
a la Plaça Nova i aI Carrer Gran
CERCAVILA DE GEGANTS
A les 11 h
Sortida a la Plaça del Geganter
Joan Padrós fins a la Plaça
Organitza: Colla de Geganters
i Grallers d'Argentona
DRAC I BOLET INFLABLE.
D'11 a 14 h a la PIaça Nova
Jocs inflables per totes les edats
Organitza: Argentona es Mou
LECTURES ALS BALCONS del Carrer Gran.
A partir de les 12 h
Performance literària i musical a carrec del

col·lectiu Lectures en Veu Alta i l'Aula de Música
d'Argentona.
TALLERS INFANTILS I ESPAI DE JOC.
De 17 a 20 h a la PI. Nova.
Taller de titelles i creació d'un castell de St.
Jordi.
A partir de 3 anys. Espai de joc. A partir de 2
anys.
ENSEMBLE MERIDIEN "ZEFIRO TORNA"
(Música clàssica i Jazz).
A les 18 h a La SaIa d'Argentona
Preu: 13€ (taquilla), 10€ (anticipada)
i 8€ (abonament)
Espectacle de titelles
"LA PRINCESA I EL DRAC" (Cia. Sim Salabim).
A les 18.30 h a la PIaça Nova
Recomanat a partir de 3 anys
DILLUNS 23 D'ABRIL
VENDA DE LLIBRES I ROSES
A càrrec de diferents entitats d'Argentona.
Durant tot el dia, a I'Avinguda Puig i Cadafalch,
a la Plaça Nova i aI Carrer Gran

DIMARTS 24 D'ABRIL
LET'S READ! with White teeth
de Zadie Smith.
A les 19 h a la Biblioteca d'Argentona
La conversa serà conduïda per l'Anna Llibre
DIMECRES 25 D'ABRIL
Tertúlia literària sobre GOMORRA
de Roberto Saviano.
A les 19 h a la Biblioteca d'Argentona
DISSABTE 28 D'ABRIL
Espectacle de titelles
"LA RATA FORASTERA"
(Cia. Teatre en miniatura).
A les 12 h a la Biblioteca d'Argentona
6è CONTE DE LA COL·LECCIÓ D'EN SANTI
"PLUJA DE COLORS".
De 9.30 a 13.30 h,
aI Centre Parroquial d'Argentona
Organitza: Fundació El Maresme
Podeu veure el programa complet de Sant
Jordi 2018 a http://argentona.cat/document.
php?id=40225”

RECOMANACIONS LITERÀRIES
Des de la Bibiloteca d’Argentona s’ha fet un recull de recomanacions literàries per Sant Jordi i,
aprofitant el bon moment dels autors locals, la seva tria s’ha volgut centrar en un ampli ventall
d’escriptors i editorials del municipi.

 NOVEL·LA D’INTRIGA
La musa d’ulls verds d’Esteve Pagès. Editorial Círculo Rojo
En Cesc fa quatre anys que viu una vida tranquil·la i sense al·licients. La major part del temps el dedica a la seva feina; treballa
de forma metòdica i aplicada com a traductor. Una tarda, però,
tot aquest benestar insuls es trenca i irromp a la seva vida un fet
inesperat que alterarà de forma brusca el seu dia a dia. De cop i
volta es trobarà a l’ull de l’huracà d’un fet mediàtic. Aquesta situació posarà la seva ment contra les cordes i es veurà empès a transitar pels seus propis límits, descobrint al capdavall què és capaç
de fer per sobreviure i arribar a comprendre’s. Caldrà recular fins
molt lluny per resoldre el misteri que l’aclapara: anar al passat i a
l’interior; regirar-los i reconstruir-los. Reescriure-ho tot.

Pirena, ets perillosa de Neus Cáceres.
Stonberg editorial
La Pirena fuig de l’atracció sexual que sent cap al
seu pare. La fugida és cara, però pagarà el peatge
al preu de separar-se de l’Eloi, l’home de qui està
obsessivament enamorada; de vendre el seu cos a
canvi d’afecte; i de ficar el dit a les ferides on ningú
més gosa burxar. Immersa en l’espiral de sensualitat
on malviu, juga a ser la nena consentida i desbocada
tot cercant el pare que l’ha d’aturar d’una vegada per
totes. I, al fons del pou, el trobarà en la persona que
menys espera.  

 NOVEL·LA BIOGRÀFICA
Cabrils, São Paulo, Barcelona. Un amor pendent d’Emília Illamola. Voliana Edicions
Novel·la inspirada en fets reals de la vida de Jaume Almirall i Joana Barrós, els quals han compartit amb l’autora records i
vivències, moltes de les quals ha reflectit en aquest llibre, que presenta en tres parts, de forma ficcionada.
Partint d’una sorprenent represa de la relació de parella en una edat tan tardana, tot descabdellant les seves motivacions,
el fil de la història ens porta cap enrere com si es tractés d’un vell relat oral.
La novel·la comença i acaba a Cabrils, transita pels grans escenaris d’Argentina, Uruguai, São Paulo i Barcelona, tot resseguint els itineraris individuals dels protagonistes. Tasca que l’autora inicia l’estiu del 2016, quan recull i escriu aquesta
història, que recula fins al 1947, en plena postguerra.
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 NOVEL·LA SATÍRICA
L’home del focus de Mia Puig. Fem Maresme Edicions
L’home del Focus és una novel·la curta sobre les aventures de l’Anastasi i en Rafel a l’Argentona de finals dels 70, als quals la vida els
hi ha anat molt diferent però que tenen alguns trets en comú. Narrada en l’estil costumista i irònic cent per cent Mia, l’obra és una
divertida crònica d’una època i d’uns personatges fàcilment identificables .

 RELATS BIOGRÀFICS

Veus sense refugi d’Anna Cabot i Badia Bouia. Males herbes
L’Anna Cabot, pediatra, i la Badia Bouia, mediadora intercultural, fa dècades que treballen en el camp de la immigració, en coneixen el
rerefons i els tràngols de molt a prop. La seva implicació en aquest àmbit les empeny a viatjar a Grècia quan les persones que fugen
de la guerra de Síria queden encallades i s’amunteguen a les portes d’Europa. Allà comproven que l’únic que els poden oferir és un
full en blanc, dues confidents a qui explicar el que vulguin, el que necessitin, sense preguntes ni directrius de cap mena. Aquest llibre
recull les històries que aquestes persones han explicat. Històries sobre la guerra i sobre tot allò que els ha fet deixar enrere, cisellant les seves vides. Relats corprenedors, des de la via morta que suposa un camp de refugiats. La narració es deixa esquitxar amb
naturalitat per les reflexions de dues dones, l’Anna i la Badia, que accepten les contradiccions i la impotència que suposa passar un
temps entre refugiats de guerra sabent que qualsevol ajuda serà insuficient.

 OBRA DE TEATRE
L’home inacabat de Pere Anglada. Voliana Edicions
L’home inacabat ens situa a Mataró, l'any 1967, en la celebració del centenari del naixement de l'arquitecte, historiador i polític mataroní Josep Puig i Cadafalch, quan les autoritats franquistes locals només autoritzen que es col·loqui una placa commemorativa
a la seva casa natal. Una companyia de teatre independent no es resigna davant el que considera un greuge històric i organitza un
homenatge clandestí en forma d'obra de teatre.

 RELATS

L’Etern retorn d’Asmaa Aouattah. Voliana Edicions
Asmaa Aouattah ens obsequia amb un recull de contes escrits amb una gran sensibilitat –sovint amb un punt d’ironia– on emergeixen històries de persones de procedència amaziga i marroquina que viuen a Catalunya, records màgics del país dels ancestres,
d’ales migrants, de somnis evaporats, de lluites per la vida i per la dignitat.
Relats, majoritàriament, de dones valentes i desacomplexades que necessiten tallar les cordes que les lliguen a l’opressió o que ja
han tallat aquestes cadenes. Sempre amb el desig de mostrar olors i realitats difícils d’una banda i l’altra de la riba.

 POESIA
Poemes d’abans i d’ara de Lina Casanovas. Casabella
Antologia de poemes de la Lina Casanovas per commemorar el centenari de l’autora.
Sol…i en companyia d’Oriol Marfà. Fem Maresme Edicions
 ACABAT DE SORTIR D’IMPREMTA!
En aquest nou llibre de poemes, l’autor canvia de registre respecte del primer. Ara ens presenta poemes escrits des del
2013 fins al 2017, amb una gran variació d’opcions formals, incloent-hi el sonet, i amb una riquesa de referents i lectures
que s’expliciten a la segona part i que donen una gran consistència al seu plantejament literari.

 OBRA HISTÒRICA
Puntes de coixí de Pepi Vila i David Farell. Ajuntament d’Argentona
 ACABAT DE SORTIR D’IMPREMTA!
L’objectiu del treball ha estat inventariar la col·lecció de puntes per saber quina és realment la seva vàlua i, sobretot, perquè pensen
que, en valoritzar-la, també aporten el seu granet de sorra per tal que es pugui preservar ben atesa i en les millors condicions.
Gràcies a aquestes ganes de realizar un inventari de qualitat, ha calgut entrar a conèixer la lletra petita de les puntes, el perquè de
les puntaires i les seves trobades, i també una de les principals col·leccions del país, la del Museu Marés de la Punta, a Arenys. I així
ho han fet per la sana pulcritud de descriure les peces amb el llenguatge propi d’aquest àmbit. Potser així, tant els entesos com
els que s’inicien n’entendran els continguts.
Josep Abril de Margarida Colomer
 ACABAT DE SORTIR D’IMPREMTA!
Josep Abril i Argemí combinà el seu ofici de sabater amb un gran afany de saber autodidacta i compromís polític esdevenint un
dels prohoms del republicanisme mataroní de principis del segle XX, com a regidor i com a líder del Partit Republicà Democràtic
Federalista i Radical.
El Centre Republicà Federal que liderà fou una de les entitats que s’adherí, el març de 1931, a la nounada Esquerra Republicana de
Catalunya. Un mes després esdevenia el primer alcalde republicà de Mataró.
Aquesta trajectòria el va portar, a la fi de la Guerra Civil, a ser detingut, empresonat, jutjat, condemnat a mort i executat pel règim
franquista, esdevenint un símbol de les llibertats democràtiques.
L’Aixernador de Joan Pannon. L’Aixernador i Ajuntament d’Argentona
 PROPERA PRESENTACIÓ!
Està previst que aquest llibre de Joan Pannon es presenti al mes de maig al Saló de Pedra. Recordem que començà al carrer dels
Rosers on prenia mides i feia la roba de mudar de la gent del poble. Va arribar un moment, però, que va deixar-se estar de teles i va
voler vestir de cultura tota la vila a través d’un establiment ben singular: l’Aixernador. Una entitat creada de soca-rel, que va editar
llibres, va muntar exposicions i va albergar els inicis de l’Aula de Música.
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Argentona celebra la festa
de Carnestoltes 2018

D

el 8 al 14 de febrer Argentona va viure una
setmana intensa amb música, colors, disfresses i molta disbauxa per celebrar la festa
de Carnestoltes.

 Mike Gavin

Els actes van arrencar amb el tradicional dijous
Llarder amb el concurs de truites. Divendres va
prosseguir la festa amb el correfoc, el pregó i el ball
de disfresses a La Sala. Dissabte es van dur a terme
activitats familiars i la rua de comparses. Per concloure, el dimecres de cendra es va acomiadar el rei
Carnestoltes amb la sardinada popular.
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ARGENTONA
ES VESTEIX
DE BLANC

16

E

l passat 28 de febrer la vila es llevava ben enfarinada de neu. I és
que durant aquella matinada i bona part del dematí havia estat
nevant de valent. La neu, que aquesta vegada va agafar, va arribar a tots els racons del municipi i va deixar imatges per al record.
Molts vilatans ens van fer arribar les seves estampes que hem volgut
compartir en aquesta secció.

REPORTATGE GRÀFIC

 Carme Petit

 Laia Valls

 Marc Wilk
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EL FEMINISME ARGENTONÍ PREN LA PARAULA
El dia 8 de març
es van dur a terme
diferents activitats
i accions a la vila
per commemorar
i reivindicar el Dia
Internacional de les
Dones

En l’àmbit institucional, el tret de
sortida es va donar el 5 de març
amb la lectura del manifest del
Dia Internacional de les Dones.
L’Àrea Bàsica de Salut va acollir
l’exposició de l’alumnat de l’Institut: “Que no t’agafi el masclisme”.
L’alumnat del PFI va participar en
el taller “Oh! L’amor...” sobre els
mites de l’amor romàntic a càrrec de les educadores de Joventut, i al taller “Visca les bruixes” a
càrrec de l’Associació Gogaraz.
A més, la Biblioteca d’Argentona
va oferir un acte de lectura de
textos protagonitzats per dones,
tot defugint de l’estereotip de
dona melindrosa. Pel que fa a la
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D

ins el marc de la celebració del Dia Internacional de les Dones, el 8 de
març, es van realitzar diferents
activitats i accions al municipi
organitzades per l’Ajuntament,
conjuntament amb les entitats,
col·lectius i serveis del municipi.
Aquell mateix dia Argentona es
va despertar amb plafons penjats al carrer Gran que mostraven amb xifres la discriminació
que pateixen les dones en comparació amb els homes. Dades
referents a les diferències salarials, a la desigual presència
als mitjans de comunicació, a
l’assumpció de les tasques domèstiques o de les cures, entre
d’altres. Darrere de les xifres,
víctimes anònimes i davant dels
plafons, ulls encuriosits. La campanya del feminisme local havia
començat.

Plafons informatius al carrer Gran

difusió audiovisual, a la Casa Gòtica es va presentar el documental “Amazona” sobre la maternitat i els límits de la llibertat, a la
Sala es va presentar “Clàudia”, i
al Centre Parroquial la pel·lícula
“Paula”.

LA NECESSITAT D’ABORDAR
LA PROBLEMÀTICA DE LA
DESIGUALTAT DE GÈNERE VA
FER NÉIXER EL COL·LECTIU
FEMINISTA LOCAL TRUGES
REBELS
Per la seva banda, el col·lectiu feminista argentoní Truges
Rebels, va llegir un manifest reivindicatiu al ple municipal ordinari del mes de març, on van fer
una crida a participar en la vaga

feminista. El mateix col·lectiu
va organitzar les II Jornades Feministes d’Argentona, que van
comptar amb una taula rodona
al Saló de Pedra, i la temàtica va
ser “L’experiència de dones en
professions masculinitzades”, a
càrrec de diverses argentonines.
Durant el debat d’aquesta segona edició de les jornades, que va
omplir el Saló de Pedra, es van
recollir opinions referents a la
discriminació i les desigualtats
de gènere. La diferència d’edat
entre assistents va enriquir el
col·loqui alhora que va evidenciar
que és una problemàtica sistemàtica. La necessitat d’abordar-la, va fer néixer el col·lectiu
feminista local Truges Rebels, i la
participació que ha aflorat a l’espai de debat sembla que el farà

consolidar. Sigui com sigui, dins
del feminisme local, institucional
o no, impera la ferma voluntat de
posar fi a la desigualtat, l’assetjament, i la violència masclista.
A continuació de la taula rodona, va tenir lloc un sopar popular
amb tot allò que va aportar el públic assistent i, seguidament, un
concert amb el duet Na Trenca
que van posar el toc festiu. Les
jornades van concloure l’endemà
amb la pintada d’un mural que
representa la fotografia icònica de la miliciana Marina Ginestà, acompanyada del poema de
la Maria Mercè Marçal: “A l’atzar
agraeixo tres dons: haver nascut dona, de classe baixa i nació
oprimida”.

REPORTATGE

VAGA FEMINISTA

Taula rodona “L’experiència de dones en professions masculinitzades”

EL TREBALL
NO REMUNERAT

LA VIOLÈNCIA
MASCLISTA

Segons l’estudi “Quantificació
econòmica del treball domèstic i
de la cura de persones no remunerat a Catalunya” de la Generalitat s’afirma que “les dones són
les que fan una major aportació
al treball de la llar i la família (el
67% enfront del 33% dels homes)”. És a dir, les dones contribueixen el doble que els homes
al valor econòmic del treball domèstic i la cura”. A més, aquestes
tasques domèstiques recauen
en la població femenina “amb independència de la seva edat, situació laboral –siguin ocupades,
parades o inactives-, tipus de
llar o nivell d’estudis”. Finalment,
conclou que “les dones suporten
una càrrega de treball total (remunerat i no remunerat) de gairebé una hora diària més que els
homes”.

Que les dones són persones és una afirmació
tant òbvia com menystinguda. A tot l'Estat
espanyol s’acumulen els
casos de dones assassinades per violència
masclista, i les xifres
oficials evidencien que
ser dona és encara un
agreujant en un món desigual. L’informe anual de
dones elaborat per les
Nacions Unides afirma
que “en l’àmbit mundial,
una de cada tres dones
ha patit violència física
o sexual, principalment
per part del seu company sentimental”.

}

}

El passat 8 de març, es van omplir
els carrers per tornar a denunciar que les dones pateixen violències i se les mata, se les mata pel
sol fet de ser dones. Enguany, a
més, va tenir lloc una vaga feminista amb l’objectiu de fer visible
que “Si les dones paren, es para
el món”. Es va convocar una vaga
laboral i estudiantil però també
de treball domèstic, de cures de
persones i de consum. El motiu
era que són tasques que segueixen sent assumides majoritàriament per la població femenina,
un treball no reconegut ni remunerat que agreuja les desigualtats que pateixen.

L’Ajuntament el dia 8 de març
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COSES DE LA VILA

S’ARXIVA LA INVESTIGACIÓ A
L’ALCALDE I L’INSPECTOR CAP DE LA
POLICIA LOCAL PER NO OPOSAR-SE AL
REFERÈNDUM DE L’1-O

La Fiscalia Provincial de Barcelona ha decretat l’arxiu de la investigació a
l’alcalde d’Argentona, Eudald Calvo, i l’Inspector Cap de la Policia Local,
Pere Anglada, en no trobar fonaments dels delictes de desobediència,
obstrucció a la justícia i prevaricació pels quals van ser citats a declarar
a finals del 2017 amb motiu del referèndum de l’1 d’octubre.
La Subdelegació del Govern de l’Estat a Barcelona i també la Brigada Provincial de Informació de Barcelona del cos de la Policia Nacional a Catalunya, havien denunciat a la fiscalia provincial l’existència d’una circular
de l’Inspector Cap amb instruccions donades per l’alcalde, així com d’un
registre d’activitat de la Policia Local, que anirien en contra de la instrucció que la fiscalia va traslladar a les policies locals perquè impedissin tots
els preparatius i la celebració d’un referèndum l’1 d’Octubre, així com la
retirada de qualsevol material de difusió i promoció.
La resolució considera que les directrius donades per l’alcalde no contradiuen l’ordenament jurídic, tot i contravenir la instrucció de la fiscalia
provincial, i recorda que poc després es van decretar unes noves ordres
des d’Alcaldia per determinar els serveis que devien realitzar els agents
locals. La fiscal també considera injustificades les acusacions en relació
a l’inspector cap de la Policia Local d’Argentona.

MOR L’ARGENTONÍ
JOAN
FONTCUBERTA,
MESTRE DE
TRADUCTORS

Un dels grans traductors catalans del segle XX, Joan Fontcuberta, va morir el passat 12
de febrer. Nascut a Argentona el
1938, Fontcuberta era traductor
i professor emèrit del Departament de Traducció i d’Interpretació de la Universitat Autònoma de
Barcelona. També fou soci d’honor de l’Associació d’Escriptors
en Llengua Catalana. En la seva
dilatada trajectòria, s’ha centrat
bàsicament en la traducció de
textos literaris alemanys i anglesos al català.
De l’alemany, destaquen les seves traduccions de l’escriptor
austríac Stefan Zweig, tots pu-

MOR EL JOIER I
ARTISTA MIA PUIG
ALS 58 ANYS

500 MEMBRES
D’ESCOLTES
CATALANS ES
REUNEIXEN A
ARGENTONA

El primer cap de setmana de març
més de 500 escoltes dels 42 agrupaments membres d’Escoltes
Catalans es van reunir a Argentona
per celebrar la Trobada de Formació (TROFO). En una entrevista a
Ràdio Argentona, una de les cap de
Calabrot d’Argent, Emma Agulló, va
explicar que tot i l’estrès organitzatiu, tenien molta motivació, i es van
dividir en comissions i van treballar
en equip. A més, van comptar amb
el suport de l’Ajuntament d’Argentona així com de responsables d’Escoltes Catalans.
La TROFO és un dels esdeveniments d’Escoltes Catalans més
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importants de l’any i Agulló va explicar que la Trofo va ser un espai de
formació i noves coneixences. Per
tant, l’objectiu va ser crear un espai
de reflexió per caps i alhora compartir inquietuds amb altres agrupaments. La temàtica de treball
d’enguany va girar entorn al paper
de l’escoltisme en el treball per la
cohesió social, amb l’objectiu d’integrar a tothom, no discriminar ni
tenir prejudicis, i per això van comptar amb formadors especialitzats i
diverses ponències. A més, també
va tenir lloc el “Salt”, formació per
membres que l’any vinent seran
caps d’agrupament.

El mataroní resident a Argentona, Mia Puig, va morir el 8 d’abril
als 58 anys d’edat. Puig era
joier-gemmòleg, autor i actor
teatral, escriptor, i estava estretament lligat a la vila. Feia poc
menys de cinc anys que va ser
diagnosticat amb ELA (Esclerosi
Lateral Amiortròfica), tot i que
això no va impedir que seguís
dissenyant joies i donant llibertat
a la seva creativitat.
Mia Puig estudià a l’Escola de
Gemmologia de la Univeristat de
Barcelona i també a la British Gemalogical Association. Aquestes
mateixes dues entitats el van
reconèixer com a especialista
de diamants. Va ser al 1983 quan
s’establí a Argentona i on ubicà el
seu taller propi de disseny i fabricació de joieria. També havia
participat en diverses exposicions col·lectives. Però en Mia no
expressava la seva sensibilitat
només en l’art professional com
a joier. Home d’esperit dúctil a
tota expressió artística, la lite-

blicats a Quaderns Crema. Precisament, Fontcuberta va rebre
el 2010 el Premi Ciutat de Barcelona per la traducció de l’obra ‘La
impaciència del cor’.
A més de Zweig, també va realitzar traduccions de l’alemany
de Peter Stamm, Thomas Mann,
Franz Kafka, Günter Grass, Hermann Broch, Thomas Bernhard,
Heinrich Heine i Hugo von Hofmannsthal.
De l’anglès, Fontcuberta va traduir obres d’Arthur Conan Doyle
‘El món perdut’, Mark Twain ‘Huckleberry Finn’, Daniel Defoe ‘Robinson Crusoe’ i Graham Greene ‘El
tercer home’.

ratura, el cant, la música i, especialment el teatre, omplien les
seves hores de lleure i, sempre
dins el camp amateur, tractà de
trobar sortida a les seves inquietuds: va fer de cantant, solista,
actor, autor de novel·les, i director i autor teatral. Així mateix és
autor de diversos monòlegs i té
dues obres de teatre.
Pel que fa el seu vincle amb Argentona, destaca la seva participació en diversos muntatges
dins el col·lectiu teatral del Centre Parroquial d’Argentona, del
que va ser director i responsable.
Destaca la seva direcció, adaptació i actuació en “Els Pastorets”. També va col·laborar a Ràdio Argentona durant uns anys
en un programa anomenat “No
sé si m’entens” on ell feia una
secció d’òpera i també parlava
de societat.

COSES D E LA VILA

S’AMPLIA EL CALENDARI PORTA A
PORTA A LES URBANITZACIONS

Des del 12 d’abril s’amplia el calendari porta a porta a Les Ginesteres,
Can Cabot, Can Raimí i Can Ribosa, amb l’objectiu de millorar el servei i
la gestió de separació de residus per part dels veïns i veïnes. Així doncs
els dijous també es recollirà la fracció orgànica per aquests veïnats,
passant així de dos a tres cops per setmana - els dimarts, dijous i dissabtes -.
L’Ajuntament va demanar que, per tal de poder dur a terme una recollida porta a porta més eficient, cal que els veïns de les urbanitzacions
deixin la brossa al carrer entre les 7 i les 9 del matí, la fracció d’orgànica
a dins del cubell (marró) i el rebuig a la bossa taxada corresponent bossa vermella i que és d’ús obligatori-. Així, el calendari als veïnats ha
quedat de la següent manera:
• DILLUNS Envasos
• DIMARTS Orgànica i restes vegetals
• DIMECRES Rebuig
• DIJOUS Orgànica i restes vegetals
• DIVENDRES Paper i Cartró
• DISSABTE Orgànica i restes vegetals
• DIUMENGE No hi ha recollida
- CADA DIA Bolquers / Vidre
(s’ha de dipositar a iglú)

ES PRODUEIXEN DIVERSOS
ROBATORIS AL MUNICIPI

Durant aquests darrers mesos s’han produït diversos robatoris al municipi d’Argentona, tant al nucli urbà com a les urbanitzacions, especialment aquelles situades a tocar del bosc. És per aquest motiu que la
Policia Local d’Argentona i els Mossos d’Esquadra han incrementat els
controls de seguretat a tot el municipi.
D’entre les actuacions més destacades cal recordar la de l’Avinguda Marina Julià. La Policia Local, amb la col·laboració dels Mossos d’Esquadra,
va detenir dues persones per robatori amb força a principis de març en
aquest carrer, després que un veí els alertés que havia vist dos individus
entrar en una casa en aquella zona. Els dos detinguts van ser un noi de
27 anys i una noia de 16 anys d’origen extracomunitari. En aquest cas, la
policia va destacar la importància de la col·laboració ciutadana a l’hora
de treballar contra els robatoris.
Així mateix, a finals de febrer també es va produir un robatori al carrer
Carreras Candi, on els lladres haurien robat primer en un habitatge d’un
bloc de pisos d’on haurien agafat les claus d’un cotxe estacionat a l’aparcament privat del mateix bloc. Durant les mateixes dates, la Policia Local
també va intervenir en un robatori a un habitatge al carrer Jacint Verdaguer.
D’altra banda també són nombroses les que s’han produït a les urbanitzacions, especialment a les Ginesteres, però la Policia Local d’Argentona ha
assegurat que “no són més que d’altres anys” i s’ha intensificat la vigilància.

EL PROCÉS DE
PRESSUPOST
PARTICIPATIU
RECULL MÉS DE
160 PROPOSTES
I PROJECTES

Després que el passat 9 de març
es tanqués el termini de presentació de projectes per a la tercera edició del procés participatiu
del Pressupost municipal, s’han
comptabilitzat més de 160 propostes recollides, presentades
per part de més d’un centenar de
veïns i veïnes, entitats, col·lectius
i consells municipals de participació.
L’arranjament dels espais públics
- places, parcs infantils, zones
verdes o la millora de l’accessibilitat - ha estat novament l’àmbit
més recurrent. També el condicionament i actualització dels
equipaments esportius, i la creació de nous espais com parcs
de barres o circuits de salut per
a la gent gran. En aquesta llista
també hi destaquen diverses
iniciatives en relació a la millora
de l’oferta lúdica i formativa, o

propostes per a la millora de la
mobilitat.
Durant els mesos de maig i juny
està previst celebrar unes taules
de debat ciutadà per tal de prioritzar i seleccionar els projectes
més interessants i elaborar la
llista que es portarà a una consulta ciutadana que s’ha de celebrar al setembre.
De nou les persones empadronades majors de 16 anys podran
decidir, per tercer any consecutiu, el destí de 500 mil euros del
pressupost municipal.
Si vols prendre part en les taules de debat ciutadà que escolliran les millors propostes que
es sotmetran a votació popular,
envia’ns un e-mail a participacio@argentona.cat, truca al
937974900 o adreça’t a la regidoria de Participació Ciutadana,
a l’edifici principal de l’Ajuntament d’Argentona (c/ Gran, 59).

ARGENTONA TINDRÀ UN NOU MAPA DE
DISTRICTES ELECTORALS

El 15 de febrer va tenir lloc el primer Consell de la Vila de l’any on, a banda
de fer una memòria de la Participació del 2017, també es van posar sobre
la taula diverses mancances, una d’elles, el desordre en el mapa electoral
d’Argentona. Segons va explicar el regidor de Transparència i Participació,
Guillem Saleta, “hem rebut moltes queixes perquè hi ha veïnats que no
tenen col·legi electoral propi en uns comicis i, per tant, han d’anar a votar
lluny de casa seva”. Saleta també va explicar el cas, per exemple, d’argentonins que viuen “al costat de l’Escola Les Fonts però han d’anar a votar a
l’Escola Bernat de Riudemeia”, o la gent de Madà que el seu col·legi electoral és l’Escola de Sant Miquel del Cros. Per aquesta raó, el Consell de la
Vila va acordar crear una Comissió que “pugui treballar en un mapa -de
districtes electorals- més coherent amb la realitat actual”. Aquesta és
una de les mesures a les quals es va comprometre l’alcalde, Eudald Calvo,
per tal de millorar la participación a Argentona.
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ESPORTS

ARGENTONA CELEBRARÀ LA TARDA DE L’ESPORT
L’Ajuntament
premiarà i
reconeixerà els
millors esportistes i
equips de l’any

L

a regidoria d'Esports de l'Ajuntament
d'Argentona prepara pel mes de maig
un acte de reconeixement als esportistes, equips i persones vinculades a l'esport
argentoní. Aquesta festa premiarà als millors
esportistes en categoria masculina i femenina, així com els equips més destacats de
l’any anterior. També es lliuraran mencions
especials a l'Esportista de l'Any, així com a
la trajectòria esportiva d'aquelles persones
vinculades al món de l'esport argentoní.

dels quals s’han registrat un total de 43, és a
dir, més d’una vuitantena de propostes recollides entre les diferents categories. Davant
la bona resposta, la regidoria d’Esports es
mostra il·lusionada de recuperar una festa
que a Argentona feia molts anys no se celebrava.
D’entre totes les candidatures rebudes, un
jurat format per 6 persones representants
de la regidoria d'Esports, de les entitats

esportives, i dels grups polítics municipals;
escollirà els finalistes i guanyadors de cada
categoria, que rebran un guardó i un premi en
metàl·lic per destinar-ho a material esportiu.
La Tarda de l’Esport, que tindrà una periodicitat anual, es celebrarà el proper 11 de maig
a La Sala d’Argentona (20 hores) en un acte
senzill obert a tothom, amb projecció de vídeos i la corresponent entrega de premis i
diplomes.

Els requisits pels candidats és que han de
ser majors de 6 anys i estar empadronats a
Argentona. S'han establert tres categories
a millor esportista masculí i femení: entre 6
i 12 anys; entre 13 i 17 anys; 18 anys i més.
Fins al 28 de febrer es podien presentar les
candidatures a través d’un formulari web

El Argentona Bocs amb Maresme Oncològic
l club de futbol americà Argentona
Bocs dóna suport, per segon any
consecutiu, a l’associació contra
el càncer Maresme Oncològic. Des de la
temporada passada l'equip sènior llueix
al seu uniforme un llaç rosa al pit, una
iniciativa que enguany ja comparteixen
tots els equips de l'entitat.
En el futbol americà és molt comú
que, durant el mes de novembre, molts
equips llueixin una peça o distintiu de
color en suport a alguna causa solidària. Va ser aleshores quan l’entitat
esportiva va decidir contactar amb
l’associació Maresme Oncològic per
començar una col·laboració conjunta.
Segons el president de l’entitat, Quim
Perejoan, l'objectiu és treballar conjuntament per sensibilitzar la població de
la importància de lluitar contra el càncer i afegeix que "si podem col·laborar
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en fer arribar aquesta campanya a més
gent i que se'n puguin beneficiar a nivell
econòmic o a nivell social, nosaltres ja
ens sentirem satisfets".
D’entre les accions que s’han portat a
terme destaca la seva visita el passat
Nadal als malalts d’Oncologia de l’Hospital de Mataró i a meitats del mes de
febrer -coincidint amb un partit de la
lliga regular a la vila- l’entitat va rebre
la visita de diversos integrants de l’associació. Aquesta, però, era la segona

vegada que assistien a un partit dels
Bocs, ja que també ho van fer al gener
per presentar a tothom la campanya
conjunta que duen a terme. A falta de
concretar dia i hora, el club confia que
hi haurà més actes de col·laboració
amb l’entitat.
Si voleu col·laborar amb la causa, us
podeu posar en contacte amb l’associació contra el càncer Maresme Oncològic a través de la seva pàgina web
www.maresmeoncologic.cat

Foto: Maresme Oncològic

E

El club dóna suport a l’associació per conscienciar tothom de la
importància de lluitar contra el càncer

ESPORTS

UNA REPICACORRIOLS MOLT EXITOSA
El ressò de la cursa atrau a ciclistes d’arreu de Catalunya i també d’Andorra

Amb aquest bona acollida, en Jordi Ferrer,
membre de l’organització, ha explicat a Ràdio
Argentona que la Repicacorriols ha quedat
consolidada i s’ha mostrat molt eufòric per
l’acceptació d’aquest any. A banda que el bon
temps va ser un aliat més, Ferrer explica que
les crítiques rebudes, tant en persona com a
través de les xarxes socials, són molt bones.
Una altra de les raons de la bona acollida pot
ser el canvi de data, ja que l’any passat es va
celebrar més entrat l’estiu. En properes edicions, Ferrer afirma que mantindran la Repicacorriols al mes de febrer i hi volen incorporar algunes novetats per millorar any rere any.

mírez amb un temps de 2 hores 33 minuts
i 33 segons. En categoria masculina, el més
ràpid va ser Ali Canals amb un temps de d’1
hora 54 minuts i 55 segons. El primer argentoní en finalitzar-la va ser en Jordi Ruiz, que
l’edició anterior va finalitzar primer, amb un
temps d’1 hora 57 minuts i 22 segons i en
cinquè lloc.
L’organització també ha volgut agrair a la setantena de col·laboradors que van vetllar pel
correcte funcionament de la prova esportiva.

ENGUANY TAMPOC HI HAURÀ MARATÓ
DE MUNTANYA A LA BURRIAC XTREM
D’altra banda, Jordi Ferrer també ens ha donat a conèixer alguns detalls de la pròxima
edició de la Burriac Xtrem, com ara la data.
La Cani Xtrem tindrà lloc el 12 de novembre, la
Corre-cuita el 17 de novembre, mentre que la
Burriac Xtrem de 15km i 30km se celebrarà el
diumenge 18 de novembre. No obstant, Ferrer
ha confirmat que no tenen previst recuperar
la Marató de Muntanya.

Foto: Cesc Lozano

L

a segona edició de la Repicacorriols, la
cursa de BTT argentonina que va tenir
lloc el passat diumenge 11 de febrer, va
ser tot un èxit. Les places es van exhaurir cinc
dies abans de la mateixa cursa i hi van participar ciclistes d’arreu de Catalunya, i fins i tot
d’Andorra.

En categoria femenina, la primera ciclista
en finalitzar el recorregut va ser l’Anna Ra-

TOT A PUNT PER LA 22ª MARXA DE LES FONTS
La cita esportiva presenta dos recorreguts com a novetat

E

l Grup de Muntanya
d’Argentona ja ho té
tot a punt per donar el tret de sortida a la
22ª Marxa de les Fonts i
presenta algunes novetats respecte edicions
anteriors. Per una banda,
amb la voluntat que la
marxa agafi un caire més
familiar, els participants
podran escollir entre dos
recorreguts: el curt (9km)
o el llarg (16km). Tot i així,
els dos recorreguts comparteixen els primers i
darrers quilòmetres de
la marxa. Per altra banda, la plaça de Vendre es
convertirà en el punt de
sortida i arribada de la

marxa popular. La dificultat d'aquesta activitat és
baixa i, per tant, apta per a
tots el públics.
La font de Sant Domingo,
del Roure, del Castanyer,
la Font del Gavatx, la de
l’Esquirol o la del Ferro
són algunes de la vintena
de fonts, depenent del
recorregut, que els participants podran visitar. A
més, hi haurà com a mínim un avituallament en
cadascun dels recorreguts i un altre a l'arribada.
Les inscripcions es poden
formalitzar
mitjançant
la pàgina web del Grup

de Muntanya, o bé un dia
abans a la carpa que instal·larà l'organització en
motiu de la Mostra d'Entitats, que tindrà lloc el 12
de maig. També el mateix
dia de la cursa amb un
suplement de 2 euros en
el preu.
L'organització recomana
portar calçat i roba còmode, un bidó d'aigua, i
moltes ganes de passar
un bon dia per l’entorn natural d’Argentona. Al final
de la Marxa de les Fonts,
com sempre, hi haurà esmorzar i una samarreta
commemorativa.
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LA QUADRA O DOMUS DEL CROS
Enric Subiñà i Coll

S

ant Miquel del Cros és un veïnat d’Argentona centrat per la capella homònima,
situat a la part sud del terme, tocant al
de Cabrera de Mar. La capella està documentada per primer cop el 1014. Una quadra o domus era un espai territorial que tenia el nucli
principal en una domus o masia fortificada,
sense jurisdicció personal, només territorial,
sempre supeditats al senyor castral.
Aquesta casa forta no s’ha conservat, tot i que
per afrontacions del segle XVII pensem que
estava molt a prop del mas Mateves, enderrocat a la dècada dels setanta del segle XX. Actualment, seria en la part superior del polígon
industrial del Cros, prop de la riera. La primera
notícia de la quadra del Cros data de l’octubre
de 1250, quan pertanyia al bisbe de Barcelona,
qui la va infeudar a Romeu Durfort¹. Els Durfort
van vendre-la el 1294 a Guillem de Bell-lloc. Els
Bell-lloc tornen a vendre-la el 1312 a Bernat de
Segaler, heretant-la la seva filla Bartomeva,
casada amb Bonanat Marquet. El 1359 el rei
Pere va reconèixer a Pere des Bosc, senyor del
castell de Burriac, com a senyor jurisdiccional
de la casa del Cros. El 1415 Francesc Marquet,
posa a subhasta la casa del Cros, adquirint-la
en Pere Puig, àlies Mujal, pagès del Cros i propietari d’una masia que havia estat sota domini de l’esmentada casa. L’any següent Joan de
Costabella, mercader de Barcelona, compra la
quadra, els descendents del qual la van posseir fins al segle XVIII.
L’interessant document de venda del 1416
especifica que aquesta incloïa els edificis,
el celler, la jurisdicció civil, i totes les terres,
tinences i drets que li corresponien, juntament amb un molí d’aigua amb els seus aqüeductes, els masos, els homes i les dones, i
amb les rendes, censos, agrers i serveis personals. Concreta que totes les persones que
habiten dins els límits territorials de la quadra
són de jurisdicció civil de la mateixa, i els que
viuen fora però fan “malifetes” dins el territo-

1 .- Els Durfort eren una nissaga de rics ciutadans de
Barcelona documentats des d’inicis del segle XIII, i
entre els seus membres en trobem que foren Batlle
General de Mallorca (1239) o Consellers en Cap de
Barcelona (1269, 1289, 1291).
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ri de la quadra estaran sota potestat del
batlle de la quadra i del senyor del castell
de Burriac a parts iguals. També especifica que la quadra podia tenir mesures de
pa, vi i carn. Aquest document ens permet
establir totes les possessions que tenia la
quadra del Cros: la casa Forta, amb el seu
celler i utillatges; 4 peces de terra de vinya
de 20 jornals de bou; el domini sobre el mas
Puig, el mas Agell, el mas Mallol i el mas Juglar, amb les seves terres, i sobre 6 horts i
4 peces de terra de diferents emfiteutes.
Els Costabella retenen la senyoria durant el
segle XV, passant per diferents membres de
la nissaga. El 1422 era Gaspar de Costabella i el 1470 Benet de Costabella. El 1484 es
celebra el matrimoni de entre Pere March,

L’Arxiu

donzell d’Esparraguera i Violant Costabella,
filla Benet. En aquest document Benet de
Costabella consta domiciliat a Argentona,
a la casa del Cros, residència senyorial.
Del darrer senyor del qual tenim coneixement el 1525 és Joan Lluís de Costabella,
nét de Benet de Costabella. Quan testa el
1531 s’anomena cavaller, i demana ser enterrat en el monestir de frares menors de
Barcelona, en la tomba dels Costabella. Va
morir sense descendència, la casa del Cros
va passar a Ausiàs March, descendent de
Violant Costabella. El seu fill, Pere Ausiàs March consta domiciliat a Cervera, on
residirien els seus descendents. Baltassar
Ausiàs March moria el 1622 declarant ser
senyor de Montcortès i estant casat amb
Anna Maria Moixó, de qui, tot i tenir des-

cendència, cap dels seus fills va arribar a
adult. Els Moixó era una nissaga cerverina
d’origen mercantil, present en el govern de
la ciutat des del segle XVI.
El 1643 es documenta a Rafael Moixó i de
Merlès, com a senyor del Cros, i també com
a síndic de Cervera i membre de la junta de
Braços de la Diputació del General durant el
1640, essent destacat partidari del rei Felip
IV durant la Guerra dels Segadors. El 1653
fou elevat a noble, i el 1681 es casava amb
Casilda de Peguera i de Riba, filla de don
Anton de Peguera, ciutadà de Barcelona. El
seu fill, Francesc de Moixó i Paguera el 1717
s’anomena senyor del Cros i successor de
Joan de Costabella. És el darrer senyor del
Cros que tenim documentat.

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

ARGENTONA A VISTA D’OCELL
L’any 1960 Argentona encara era una vila eminentment agrícola, amb un creixement demogràfic pausat fins el moment.
A partir de la dècada dels setanta s’iniciarà un important
canvi urbanístic condicionat per l’augment substancial de la
població així com per l’incipient instal·lació de la indústria al
territori.

2

1

Vista aèria general d’Argentona, 1960, Arxiu Històric d’Argentona

2

V ista aèria, detall de l’eixample d’Argentona, 1960, Arxiu
Històric d’Argentona

3

V ista aèria, detall del centre de la vila, 1960, Arxiu Històric
d’Argentona
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EFICÀCIA MUNICIPAL I QUALITAT DE VIDA
DE LA GENT

A MÉS MAR, MÉS VELA. A MÉS DESPATX,
MÉS CARRER.

3 d’abril de 1979: primeres eleccions municipals de la democràcia.
Per primera vegada en molts anys, la gent s’esdevenia protagonista dels
seus destins en tot allò que l’afectava més directament: el poder de les
institucions locals, els ajuntaments.
S’obria la possibilitat de poder intervenir en la gestió de l’urbanisme, la
sanitat, l’ensenyament, la cultura, l’esport, sense oblidar la crisi econòmica, l’atur i la inseguretat ciutadana, que també es patien.
El repte era fer compatible l’eficàcia de les institucions amb la qualitat
de la vida de la gent.
El repte era construir uns Ajuntaments dirigits per persones honestes i
eficients, on els polítics fossin els primers a arremangar-se i on els funcionaris fossin considerats com a treballadors amb tots els seus drets
i obligacions al servei de tots els ciutadans.
El repte era que les associacions i grups ciutadans exercissin una tasca d’informació i control de l’Ajuntament per aconseguir una bona salut
democràtica.
El repte era que els ciutadans es fessin seu l’Ajuntament i, de manera
crítica i amatent, en supervisessin la feina que s’hi fa.

(Monterrey, 2007 Declaració Universal dels Drets Humans Emergents)

CAL FER-HO REALITAT ENTRE TOTES I TOTS
Trenta-nou anys després, disposem d’una estructura burocràtica i institucional local feixuga que podria donar molt més de si mateixa. Observant la classe política que ha d’impulsar, avui a Argentona, les accions i decisions del dia a dia la veiem ancorada en un anar fent sense
trempera i incapaç de donar resposta a les necessitats diverses dels
ciutadans: les llicències d’obres tarden mesos, no es responen les instàncies de la gent, les necessitats que plantegen les associacions no
tenen resposta, problemes que sorgeixen en els diferents veïnats de la
vila no s’afronten per part del govern, no s’arregla l’espai públic tot i que
cada dia ho demana la gent,...
La política local necessita d’una activació i control per part dels ciutadans sense abaixar-ne la guàrdia; cal la màxima participació ferma dels
ciutadans, visquin en el veïnat que visquin, per mitjà de l’associacionisme polític local, amb un objectiu clar: construir un país nou que funcioni bé començant per les petites coses de cada dia a casa, activats al
mateix temps en la necessària defensa de la qualitat democràtica i de
la llibertat d’expressió del món global on compartim la nostra vida amb
els altres.

“5. El dret a la Resistència, tota comunitat en estat d’opressió, política, econòmica, militar o cultural, té dret a resistir aquesta opressió
per tots els mitjans legítims al seu abast i a buscar i rebre en aquesta
lluita suport internacional.”
Vivim moments convulsos, polítics presos que són (evidentment) presos polítics, polítics exiliats, rapers perseguits, la separació de poders
trencada, mitjans de comunicació treballant (com sempre) al servei del
règim del 78, i un llarg etcètera de despropòsits democràtics.

EL CARRER ÉS EL QUE ENS QUEDA QUAN ENS
PENSEM QUE S’HA ACABAT TOT.
La primera consulta, Arenys de Munt, 13 de setembre de 2009: carrer
per fer possible una utopia. Aquell mateix dia comença a gestar-se
l’ANC. Manifestacions multitudinàries, cada any, des del 2012: més
carrer. El 9N, ho hem vist amb el temps, un bon entrenament: escoles
obertes, desobediència. Tothom es prepara. Elna, escoles, carrer, CDR,
1 d’octubre. El dia que durarà anys, a Argentona ens organitzem entre
totes, la dignitat guanya i obrim les portes dels col·legis. 3 d’octubre: solidaritat amb les veïnes apallissades de Dosrius; aconseguim aturar el
país. Dubtes, trucades, despatxos. El 10 d’octubre el gobierno torna a dir
que no pensa asseure’s a negociar. I el dia 27, el dia que el carrer estava
preparat, mai sabrem què hagués passat. El 8 de novembre tornem a
aturar el país. Mai normalitzarem l’empresonament de líders civils i polítics. I el 21 de desembre, l’independentisme torna a guanyar. Més carrer.
Amb una mirada enrere és fàcil adonar-se que hem mantingut la dignitat gràcies al carrer. Sembla evident que les majors victòries aconseguides, la sobirania, el treball, la dignitat, segueixen en peu, segueixen al
carrer. El carrer és el que ens queda quan ens pensem que s’ha acabat
tot. Mai hi renunciarem: el carrer com a origen i mitjà de les lluites populars.
Ens veiem. Al carrer.

/totsperargentona
www.totsperargentona.cat
@ txacomunicacio@gmail.com
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NEIXEN LES JERC D’ARGENTONA I DOSRIUS

ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS, UNA
ALTRA OPORTUNITAT PERDUDA

Les JERC som un grup de joves d’Argentona i Dosrius amb consciència
política i ganes de transformar el nostre entorn, els nostres pobles i la
nostra societat. Creiem que una bona forma de definir-nos és a través
del significat de cada una de les sigles de la organització:
Joventuts: Som joves i per tant volem fer política amb i per als joves.
Som els que millor coneixem les demandes i la situació del jovent.
Esquerra: Creiem que l’única forma de lluita social enfront la situació
política actual és amb un independentisme d’esquerres. Apostem pel
socialisme com a sistema polític, econòmic i de valors.
Republicana: Creiem en el republicanisme i en els valors que es desprenen d’aquest com, per exemple, la fraternitat, la igualtat i la justícia
social.
A més, apostem per altres lluites vitals per una transformació profunda
i real. Aquestes són el feminisme, l’ecologisme, l’antifeixisme i la lluita en
pro del col·lectiu LGTBIQ+
Què volem fer?
Com a moviment d’acció social i polític el nostre objectiu principal és
la millora de la societat en la que vivim. Es per això que creiem en les
idees defensades per les JERC com a bones eines per assolir tal fita.
D’aquestes creiem que és important remarcar-ne algunes.
Es vital per nosaltres impulsar la consciència política dels joves i incentivar la seva implicació i participació en moviments tant polítics com
socials, a nivell local, comarcal o nacional. Per tant, un dels nostres objectius és ser una plataforma que doni veu en la política local als nostres iguals, els joves, i també un espai de transformació i creixement
personal, així com una eina de formació.
També volem actuar sempre amb un peu a les institucions i la política
local i l’altre al carrer. Entenem que el treball de base amb els diferents
agents locals, com entitats o associacions, és fonamental per a l’apoderament juvenil i l’assoliment i consolidació dels nostres objectius. Per
altra banda, el carrer és per nosaltres un espai fonamental de visualització, difusió i lluita.

Les escoles bressol d’Argentona han estat notícia. Per diversos motius.
El primer perquè el deute de la Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament
per al seu manteniment és de 1.230.800 euros, entre els anys 2010 i
2017. Ho hem sabut per la resposta del govern municipal a una pregunta
del grup socialista.
Si comptabilitzéssim les aportacions extraordinàries que ha fet la Diputació de Barcelona en aquest període, per suplir l’incompliment de la
Generalitat, la xifra es reduiria a 680.425 euros. Però creiem que no s’ha
de comptabilitzar, ja que l’Ajuntament deixa de rebre igualment els ajuts
de la Diputació per a altres finalitats.

EL GOVERN MUNICIPAL NO S’HA PREOCUPAT NI
DE RECLAMAR 1,2 M D’EUROS A LA GENERALITAT
NI D’UNA MILLORA QUALITATIVA DE LES ESCOLES
BRESSOL
L’import de més d’1,2 milions que ens deu la Generalitat és una xifra gens
menyspreable per un municipi com el nostre. És per això que hem instat al govern municipal a prendre les mesures necessàries per reclamar
aquesta quantitat, fins i tot amb actuacions judicials si cal, com han fet
altres ajuntaments als qui la justícia ha donat la raó.
Encara hi ha més. Finalment el municipi ha convocat el concurs públic
per adjudicar la gestió de les escoles bressol, després d’insistir a preguntar-ho el PSC al ple. La sorpresa ha estat que la durada de la concessió és només d’un any. Un termini massa curt que no ajuda gens a
consolidar un projecte educatiu. Més preocupant resulta que el concurs
no contempla clàusules socials per a evitar la precarització del sector i
per tant va en detriment de la qualitat educativa dels nostres fills i filles.
El govern municipal s’ha dedicat a facilitar que s’hi presentin empreses
del sector serveis, normalment multinacionals, a les que prioritàriament
els preocupa el compte de resultats. No s’ha preocupat ni d’una millora
qualitativa del servei, ni de nous projectes o noves dinàmiques educatives o nous enfocaments pedagògics.
En definitiva, una altra oportunitat perduda, per mor del mal govern local.

667182993
/esquerra.argentona
@ERCargentona

argentona.socialistes.cat
@PSC_Argentona
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Esta vez, en nuestra columna de opinión, queremos aprovechar el
espacio que nos ofrecen para hablar de algunos de los logros que,
durante los últimos meses, hemos conseguido desde la oposición.
Hemos trabajado muy duro, siempre en aras del bienestar de nuestro
pueblo, y estamos muy orgullosos de haber contribuido en la mejora
de Argentona aportando, como siempre, nuestro pequeño granito de
arena.
No obstante, y antes que nada, queremos agradecer y felicitar
públicamente a los agentes de la Policía Local de Argentona que,
el pasado 3 de marzo, juntamente con los cuerpos de los Mossos
d’Esquadra y gracias a la inestimable colaboración de un vecino de
nuestra Vila (a quien, desde aquí, le queremos mostrar nuestra gratitud)
consiguieron detener a dos personas que estaban cometiendo un
robo con fuerza. A razón de esto, queremos traer a colación dos
contribuciones: Por un lado, parece que finalmente, y después de que
hubiésemos presentado en múltiples ocasiones la moción, se van
a instalar cámaras de videovigilancia en distintos puntos del pueblo
y, especialmente, en los accesos al pueblo y en las urbanizaciones.
Por otro, y en reconocimiento de la gran laboral que efectúa la Policía
Local, queremos que se vuelva a celebrar el “Día de la Policía”, donde
públicamente, se reconozcan las encomiables labores que efectúan.
También, en relación con la seguridad, pero en este caso de nuestros
hijos e hijas, hemos conseguido que el Ayuntamiento haya señalizado
los llamados “Caminos escolares seguros”. Estos caminos señalizados
pretenden ser rutas seguras para que nuestros hijos e hijas puedan ir
solos a la escuela. De este modo, no solo los padres y madres están más
tranquilos de la seguridad de la ruta de acceso a las escuelas, sino que
además es una forma de fomentar la actividad física de los infantes y
de conseguir un mayor grado de autonomía y madurez.
Por otro lado, y porqué creemos que la Administración Pública tiene que
actuar con ejemplaridad y dado que tienen el deber de actuar con plena
transparencia de cara a sus administrados (es decir, de cara a todos
los vecinos de la Vila de Argentona), hemos pedido que se promueva
un Plan de Transparencia a los efectos que, por un lado, todos aquellos
argentonins que lo desean puedan acceder a visualizar todos los pagos
que nuestro Ayuntamiento efectúa a clientes y proveedores y, por otro
lado, que se articule un sistema de control a los efectos de que los
cargos electos del ayuntamiento, es decir, los concejales, tengan que
fichar para ver que cumplan con los porcentajes de dedicación por los
que cobran, equiparándolos así a los trabajadores del Ayuntamiento
que, desde hace tiempo, fichan tanto en su entrada como en la salida
de su jornada laboral.
Finalmente, y en relación con el fomento de la actividad física y la
socialización, hemos conseguido, por un lado, que se vuelva a celebrar
el “Día del deporte” y, por el otro, la instalación de un campo de petanca
en la explanada de la calle Garbi del barrio del Sant Miquel del Cros
mejorando, de este modo, un espacio público que, desde hacía tiempo,
los vecinos del cros habían estado exigiendo al Ayuntamiento.

CINC CÈNTIMS SOBRE LES ACTUACIONS DEL
PACTE DE GOVERN MUNICIPAL

@PPArgentona
Popular Argentona
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El govern municipal ha actualitzat recentment el pacte de govern dels
tres grups municipals que ara el formen: CUP, ERC i ICV. Podeu consultarlo al web de l’ajuntament.
Destaquem els projectes més importants que s’han assolit en
cadascun dels blocs del pacte.
En l’apartat de Model cultural i educatiu, dins del bloc de Serveis a
les persones, destaca la consolidació de la Sala com a equipament
cultural. En el camp educatiu, la formació professional a través dels
cursos PFI (Programes de Formació i Inserció). Correspon a aquest
apartat també la restauració de la casa Puig i Cadafalch, pendent de
realitzar la part interior.
En l’apartat urbanístic cal esmentar el POUM, que es troba en fase
final; també la finalització del Pla de Barri del Cros. Correspon també a
aquest àmbit la fita assolida en l’ampliació del sistema porta a porta a
la totalitat de la vila.

ELS RESULTATS EN ELS CURSOS PFI, EL PORTAL
DE TRANSPARÈNCIA I EL SISTEMA PORTA A PORTA
SÓN DELS MILLORS DE CATALUNYA.
En Equipaments i Infraestructures destaca el projecte de futur de la
nova biblioteca, encara que cal remarcar el bon funcionament de la
biblioteca actual, que ha millorat molt des que va passar a mans de
l’ajuntament.
Pel que fa a Hisenda pública, és destacable l’opció per la banca ètica,
que es va consolidant gradualment.
El portal de transparència és la gran fita assolida dins d’aquesta
legislatura en el bloc de Participació, transparència i innovació.
Finalment, en el bloc de República, es constata que l’ajuntament, adscrit
a l’AMI, ha treballat amb convicció per fer realitat la República catalana.
Malauradament l’impuls que ha vingut de l’àmbit municipalista no ha
resultat suficient, per ara.
Dels temes esmentats, els cursos de PFI, el portal de transparència i
l’ampliació del sistema porta a porta s’han situat al capdamunt de la
classificació dels municipis de Catalunya pels bons resultats obtinguts.

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

ACORDS DE PLE

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

PLE ORDINARI DEL 5 DE FEBRER
Propostes i mocions
Alcaldia
Modificació nomenament de representants de la Corporació en els òrgans
col·legiats de les entitats, fundacions, consorcis i associacions que requereixen Aprovat per unanimitat
representació municipal
Aprovació de la modificació del Pla normatiu de l’Ajuntament d’Argentona per
l’exercici 2018: aprovació del Reglament Municipal de Creació i Funcionament de la Aprovat per unanimitat
Comissió del Nomenclator
Modificació de crèdit núm. 2/2018 del pressupost municipal de l’exercici 2018

Resultat

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

PLE ORDINARI DEL 5 DE MARÇ
Propostes i mocions
Alcaldia
Aprovació de la modificació del Pla normatiu de l’Ajuntament d’Argentona per
l’exercici 2018: modificació del Reglament d’organització i funcionament del
Consell Municipal d’Infància de l’Ajuntament d’Argentona

Resultat
Aprovat per unanimitat

Modificació de crèdits núm. 04/2018 del pressupost municipal de l’exercici 2018

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

Modificació de l’Acord sobre condicions comuns del personal del Servei de
l’Ajuntament d’Argentona

Aprovat per unanimitat

Declaració de Serveis Essencials. Exercici 2018

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

Mocions
Moció conjunta dels grups municipals Partit dels Socialistes de CatalunyaCandidatura de Progrés, Candidatura d’Unitat Popular d’Argentona, Esquerra
Republicana de Catalunya, Iniciativa per Catalunya Verds i Tots per Argentona, en
defensa de l’escola catalana i del model d’immersió lingüística

Aprovat per 16 vots a favor (govern, PSC i TxA) i 1 votació en
contra del PP

Moció del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de
Progrés, en contra de la pujada de les tarifes municipals de l’aigua a conseqüència Aprovat per unanimitat
de l’increment de la tarifa d’ATLL (Aigües Ter-Llobregat)
Moció del grup municipal del Partit Popular de l’Ajuntament d’Argentona per
a denunciar al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya pels
incompliments en el finançament de les escoles bressol municipals d’Argentona

Aprovat per unanimitat amb modificacions

PLE EXTRAORDINARI DEL 20 DE MARÇ

*No hi són presents durant la sessió completa, el regidor Fran Fragoso (PP) i la regidora Monste Matas (TxA)

Propostes i mocions
Alcaldia
Ratificació de la urgència de la convocatòria
Resolució dels recursos interposats contra la relació de llocs de treball aprovada
en sessió plenària de data 18 de desembre de 2017
Modificació de crèdits núm. 5/2018 del pressupost municipal de l’exercici 2018

Resultat
Aprovat per unanimitat
Aprovat per 8 vots a favor (govern), 2 abstencions de PSC, i
5 vots en contra de TxA (la regidora Montse Matas es troba
absent)
Aprovat en 2ª votació pel vot de qualitat de l’alcalde.
8 vots a favor (govern) i 8 vots en contra de TxA, PSC i PP

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

INFORMACIÓ D’INTERÈS

EUDALD CALVO

GUILLEM SALETA

AINA GÓMEZ

ARNAU AYMERICH

PERE MÓRA

CARLES MARTÍNEZ

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

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

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

Joventut, Serveis
Socials i Cohesió

Espai públic i Obres.
1a Tinença d’alcaldia

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

MONTSE CERVANTES

ÀNGEL PUIG

PEP MASÓ

XEVI COLLET

MONTSE MATAS

MONTSE CAPDEVILA

Festes, Esports i Salut

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

Regidor a l’oposició

Regidor a l’oposició

Regidora a l’oposició

Regidora a l’oposició
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ASSUMPTA BOBA

EUSEBI TRABY

SALVADOR CASAS

SUSANA LÓPEZ RICO

FRAN FRAGOSO

Regidora a l’oposició

Regidor a l’oposició

Regidor a l’oposició

Regidor a l’oposició

Regidor a l’oposició

INFORMACIÓ D’INTERÈS
Dilluns a Divendres
Matí
Tarda

FARMÀCIES

Obertura
al públic

Matí

Dissabte
Tarda

Diumenge
Tarda

Tancat

Tancat

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

9.30 h a 13.30 h

17.00 h a 20.00 h

9.30 h a 13.30 h

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

9.00 h a 13.30 h

14.30 h a 20.30 h

9.00 h a 13.30 h

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

9.00 h a 20.30 h

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

Farmàcia Guillén
Farmàcia Sindreu
Farmàcia Buxeda

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

9.00 h a 13.30 h

9.00 h a 14 h

17 h a 20.00 h

9.30 h a 13.30 h

Dilluns a Divendres
Migdia
13.30 h a 17 h
(si està de guàrdia)

Jutjat de Pau
Tel. 93 797 17 03
Dill. A div. de 9 a 14.40 h. Entrevistes
amb el jutge: dimarts i dijous d’11
a 13.30 h
Biblioteca
Dilluns matí tancat
De dilluns a divendres, tardes 16
a 20.30 h
De dimarts a divendres de 9.30 h
a 13 h
Dissabte matí obert de 10 h a 13.30 h
ABS Argentona
Joan Fuster, 1
Tel. 93 756 10 92 i 93 756 11 38
Atenció a domicili
Per sol·licitar atenció a domicili a
Argentona i Òrrius cal trucar al telèfon
93 756 10 92
Per sol·licitar-la al consultori de Sant
Miquel del Cros cal trucar al telèfon 93
791 90 84

17 h a 20.30h

(si està de guàrdia)

17 h a 20.30h

(si està de guàrdia)

17 h a 20.00h

(si està de guàrdia)

Dissabte
Vespre

20 h a 21.30 h
(si està de guàrdia)

10 h a 13.30 h

(si està de guàrdia)

10 h a 14.00 h

(si està de guàrdia)

11 h a 13.30 h

(si està de guàrdia)

Tancat
Tancat
Tancat
Tancat

Diumenge

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

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

13.30 h a 21.30 h
(si està de guàrdia)

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

Policia Local 93 797 13 13

Escola d’Argentona 93 797 04 15

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

Escoles Les Fonts 93 756 17 13

Taxis 93 797 25 04. 677 676 289

EBM El Bosquet 93 797 45 23

Creu Roja Argentona 93 797 16 56

Museu del Càntir 93 797 21 52

Ambulància 93 757 88 88

Biblioteca 93 797 12 15

Ambulància Creu Roja Maresme (24 h)
904 100 318

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

EBM Cargol Treu Banya
93 757 51 88
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LINA CASANOVAS

“Si no ploro quan estic escrivint una poesia, l’estripo”
La poetessa Lina Casanovas
va fer 100 anys el passat 28
de febrer i diu que encara
escriu i plora quan escriu. Va
arribar a la vila l’any 1953 i al
2007 va ser anomenada filla
adoptiva d’Argentona. I el
passat mes de febrer se li fa un
homenatge al Saló de Pedra
pel seu centenari. Ha publicat
quatres poemaris: A cavall
d’un estel, Retorn, Mel i fel, i Un
punt de mel (antologia poètica).
Va ser membre de l’Esbart
femení de poesia de Mataró i ha
obtingut guardons literaris com
ara els tres premis ordinaris dels
Jocs Florals que li valgueren el
títol de Mestre en Gai Saber i
l’accèssit a la Viola en els Jocs
celebrats a Caracas l’any 1966.
Què li va semblar l’homenatge que li van fer al Saló de Pedra pel seu centenari?
Em va semblar molt maco i vaig
estar molt contenta perquè em
vaig sentir envoltada de la meva
gent. No vaig poder escoltar a tots
els que em van voler felicitar recitant poesia però els vaig reconèixer a tots.
Amb 100 anys i va recitar tres
poesies de memòria…
En podria haver recitat quaranta
de memòria… El secret és viure
com em va dir un vell amic meu, el
Capo, sense barrejar. I això en nutrició se li diu Trofologia. El menjar
és molt important perquè ja ho diu
la dita: “som el que mengem”. Gràcies a com m’he alimentat i gràcies a la genètica del meu pare, que
encara tenia més memòria que jo,
he aconseguit arribar als 100 anys
amb aquesta memòria.
Com es sent tenint 100 anys?
Sento el mateix que quan en tenia
30. No m’ha preocupat mai l’edat.

Per dins em sento com si en tingués 15 anys. Mai m’ha fet mal res,
mai he tingut una infecció, ni una
operació. I amb 100 anys no prenc
cap medicament.
Segueixes activa escrivint?
I tant que encara escric. Escric
del que pugui sentir en el moment
i també de la natura. Quan escric,
si la poesia que estic fent em fa
plorar, anem bé; si no ploro és que
no estic inspirada i llavors l’estripo
i ho deixo estar. Generalment parlo
de l’amor i de la vida en majúscules. Avui dia a tot li diuen amor i no
en saben . La gent no en sap d’estimar, només estimen els diners.
Has rebut molts premis importants. Quin és el que recordes amb més estima?
El primer premi especial va ser el
de Caracas al 1966. Uns amics de
Barcelona em van dir que hi havia
uns jocs florals a Caracas i vaig
enviar el meu poema per carta. Per
aquell llavors els tres temes principals eren l’amor, la pàtria i la fe. I

jo vaig escriure sobre la fe perquè
em va donar més llibertat a l’hora
de triar temàtica. Per altra banda,
els Jocs Florals de Martorell també
van ser especials. Vaig fer un cant
a l’amor dedicat al meu marit “La
flor natural està a l’amor”. Al jurat
hi havia Maria Aurèlia Capmany i
Josep Maria Ainaud de Lasarte. Un
altre moment especial va ser quan
em van anomenar mestra en Gai
Saber a Barcelona amb el poema
“La meitat de mi”. Un poema també dedicat al meu marit Joan.
Per què creu que tenen tan
d’èxit els seus poemes?
No ho sé. Molta gent em diu que
“d’això no n’hi ha pel món”. Crec
que potser és per això. Jo sóc molt
tendre i sentimental. Només ploro.
El meu marit sempre em deia: “tu
mai tindràs competència perquè
els temes que tu toques no els
toca ningú”. Es refereix a l’amor
que tinc cap a la natura, que és la
vida. No hi ha res més que natura.
Tot és natura. I el meu pare, que
tenia molta raó i era molt savi, em

deia: “la vida és eterna, no cal que
ens preocupem”.
Què significa Argentona per
vostè?
Jo no coneixia Argentona abans
d’arribar però quan vam venir un
dia ens va agradar molt i vam decidir establir-nos aquí, a pagès.
M’agrada la natura d’Argentona,
i qualsevol trosset de pagesia
m’agrada. Com més amagadet
millor. Qualsevol lloc on hi hagi un
ocellet i una papallona. També
m’agrada molt l’aigua. Però no tinc
un lloc preferit d’Argentona. No
sóc una persona que tingui un lloc
concret. M’inspira tot a mi, tot el
que sigui la vida.
I canviant de tema... Està
al corrent de la política del
país?
M’agradaria molt que governés qui
toca, que és la persona que ha triat el poble de Catalunya. A més, el
conec personalment. M’agradaria
tenir una Catalunya republicana i
independent.

