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EDITORIAL
D’ARGENTONA NOMÉS N’HI HA UNA

Els milers de veus joves que s’han alçat aquesta tardor en defen-
sa del planeta ho tenien clar: De terra només n’hi ha una, l’hem de 
salvar. Aquests grans debats poden semblar-nos aliens de l’àmbit 
municipal, però per sort, Argentona és un municipi amb molta cons-
ciència. El nostre és un municipi model en el sistema de recollida 
selectiva, però el consistori és conscient que aquí no s’acaba la feina 
i ara promou xerrades sobre energia d’autoconsum i és a punt d’en-
llestir la posada en marxa d’una caldera de biomassa per l’escalfa-
ment de diversos equipaments municipals. Aquest esperit també és 
present als centres escolars de la vila, que periòdicament realitzen 
campanyes de sensibilització i, a més, ostenten el segell d’escola ver-
da. Finalment és de justícia assenyalar que el nostre teixit associa-
tiu també traspua aquesta consciència mediambiental.  Argentona 
compta amb entitats que, des de diversos àmbits i amb dinàmiques 
molt consolidades, treballen per a la conservació de l’entorn. 

Malgrat tot, el canvi climàtic ja és aquí. Els experts ens avisen en 
aquest Cap de Creus que aturar l’escalfament del planeta ja no és 
possible però sí que podem treballar per reduir els efectes i per 
adaptar-nos als nous escenaris que ens esperen. Això voldrà dir, per 
exemple, posar en marxa una gestió diferent dels nostres boscos, 
provablement reconvertir l’agricultura, aprofundir en polítiques d’es-
talvi d’aigua i apostar de forma decidida per les energies renovables 
tant en l’àmbit públic com en el privat. 
Per altra banda, l’escalfament global serà el desencadenant de mo-
viments migratoris mai vistos. L’ONU preveu que d’aquí a deu anys 
140 milions de persones abandonaran els seus països d’origen com 
a conseqüència del canvi climàtic. Aquests refugiats se sumaran als 
que ja arriben per altres motius i coneixerem històries com la que us 
expliquem a la contra d’aquest número, la d’en Reneé Jean Amba, un 
jove camerunès que fa un any que viu a Argentona. 

ELS EXPERTS ENS AVISEN EN AQUEST CAP DE CREUS QUE ATURAR 
L’ESCALFAMENT DEL PLANETA JA NO ÉS POSSIBLE PERÒ SÍ QUE 
PODEM TREBALLAR PER REDUIR ELS EFECTES I PER ADAPTAR-NOS 
ALS NOUS ESCENARIS QUE ENS ESPEREN

ENTREVISTA 
//Pàg. 8 i 9
Gina Sabadell, regidora de 
Participació parla dels reptes del 
mandat en el seu àmbit 

MEDI AMBIENT
//Pàgs. 10 i 11
Com afectarà el canvi climàtic a 
Argentona?

CULTURA
//Pàgs. 12 i 13
La programació de Xarxa i la 
reducció de la Temporada 
marquen el calendari cultural

FESTES
//Pàgs. 15, 16 i 17
Balanç oficial d’una Festa Major 
espectacular

CONTRAPORTADA
//Pàg 32
Reneé Jean Amba explica el seu 
periple fins arribar a Argentona

Foto de Portada:  Ferran Egea
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CARTA DE  L’ALCALDE

LLUITEM CONTRA
LA POBRESA
ENERGÈTICA
El passat 31 de juliol, vam rebre una 
carta amenaçadora de l’empresa 
Endesa. Una carta que vaig rebre 
com a Alcalde, però que ens ataca 
a tots els argentonins. En aquesta 
carta se’ns exigeix als Ajuntaments 
que paguem la despesa de la po-
bresa energètica, és a dir, que pa-
guem les factures elèctriques de les 
famílies d’Argentona que no poden 
ni tan sols fer front al pagament de 
la factura de la llum. I si no ho fem, 
amenacen en tallar la llum a aques-
tes famílies, abocant-les a una situ-
ació gravíssima sense energia elèc-
trica a poques setmanes de l’hivern.

És evident que això és una venjança 
d’Endesa contra les institucions ca-
talanes per haver impulsat i aprovat 
la Llei 24/2015 de mesures urgents 
per afrontar la pobresa energètica. 
Aquesta llei, que tot i ser millora-
ble, és la millor Llei que ha tingut 
Catalunya en aquest àmbit i que té 
un fort component social i que, no 
cal dir-ho, passa la mà per la cara a 
l’Estat espanyol que ha estat inca-
paç d’aprovar una Llei mínimament 
digna en aquest àmbit.

Argentona ens hem posicionat 
clarament en contra d’aquest xan-
tatge. Primer perquè és il•legal, ja 
que en cap llei es contempla aquest 
cobrament als ajuntaments. En 
segon lloc perquè no és ètic ame-
naçar en deixar sense llum les fa-
mílies més vulnerables. I en tercer 
lloc, perquè les institucions públi-
ques catalanes (Govern, Parlament, 
ajuntaments) mereixen una mica 
de respecte. A vegades ens hem de 
plantar.

Per sort Argentona no estem sols 
en aquesta lluita. Molts ajunta-
ments ens hem organitzat per 
fer front comú contra aquesta 
amenaça, com el famós dibuix 
dels peixos petits organitzant-se i 
passant a l’ofensiva contra el peix 
més gran.

No puc acabar aquest escrit pen-
sant en què en un futur, encara que 
sigui llunyà, un sector tan impor-
tant i estratègic com l’elèctric no 
pot estar en mans d’una empresa 
privada, l’objectiu del qual no és al-
tre que el de maximitzar beneficis.

AIXÒ ÉS UNA VENJANÇA 
D'ENDESA CONTRA 
LES INSTITUCIONS 
CATALANES PER HAVER 
IMPULSAT I APROVAT 
LA LLEI 24/2015 DE 
MESURES URGENTS PER 
AFRONTAR LA POBRESA 
ENERGÈTICA.
Eudald Calvo
Alcalde
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Per què tants dies internacionals? La 
resposta ens la dóna l’Assemblea General 

de les Nacions Unides: Per sensibilitzar, 
conscienciar, cridar l’atenció, senyalar 
l’existència d’un problema sense resoldre, 
un assumpte important i pendent en 
les societats perquè, a través d’aquesta 
sensibilització, els governs i els estats actuïn 
i acordin mesures o perquè els ciutadans ho 
exigeixin als seus representats. 

La Resolució aprovada per l’Assemblea 
General  de Declaració i Programa d’Acció 
sobre una Cultura de Pau (6 d’octubre de 
1999) assenyala que una cultura de pau és 
un conjunt de valors, actituds, tradicions, 
comportaments i estils de vida basats, entre 
d’altres, en els esforços per a satisfer les 
necessitats de desenvolupament i protecció 
del medi ambient de les generacions 
present i futures;  El respecte i el foment de 
la igualtat de drets i oportunitats de dones i 
homes. El text també defensa que el progrés 

cap al ple desenvolupament d’una cultura 
de pau s’aconsegueix per mitjà de valors, 
actituds, comportaments i estils de vida 
favorables de cara al foment de la pau entre 
les persones els grups i les nacions. 

Cada 21 de setembre, Dia internacional 
de la Pau, totes les persones i totes les 
nacions fan una crida col•lectiva a “pensar 
i practicar” la Pau: una renovació del 
compromís de viure i conviure en harmonia. 
Aquest any aquesta reflexió està centrada 
en el canvi climàtic, una emergència 
mundial que suposa una amenaça per a 
la seguretat i l’estabilitat. El risc que els 
conflictes relacionats amb el clima generin 
noves problemàtiques o accentuïn encara 
més les persistents, és palmari. Els estudis 
confirmen que els recursos cada vegada 
són més escassos i les discriminacions 
creixen provocades, entre altres factors, 
per la degradació de les zones habitables a 
conseqüència del canvi climàtic. 

La resposta ha de ser global i les accions es 
poden portar a terme des de tots els àmbits: 
governs, persones individuals, llars, escoles i 
comunitats. Calen programes educatius que 
promocionin la conservació de la natura, les 
energies renovables i, en definitiva, un estil 
de vida sostenible. Tots en som responsables 
i tots podem actuar des de la condició de 
ciutadans i des de l’exigència als polítics. És 
un problema global que requereix l’esforç 
col•lectiu dels governs, però també dels 
municipis i dels ciutadans. Hem de crear un 
món per poder viure cada dia en harmonia 
amb el medi ambient. Renovem, doncs, el 
compromís des de cada parcel•la personal, 
professional, educativa i política. Com 
persones, com a societat, com a col•lectiu, 
com habitants del nostre món, en pau. 

Ma. Mercè Balasch Sagrera
Defensora del vilatà/na d'Argentona

CARTES LECTORS

CARTES 
LECTORS

DELS
Els textos no poden tenir més de 1.800 
caràcters (amb espais inclosos). 
Han d’anar signats amb el nom i els 
cognoms de l’autor/a.

CARTES AL CAP DE CREUS
Si voleu publicar una carta al Cap de Creus,
 podeu enviar un e-mail a 
radiodirector@argentona.cat 
o adreçar una carta per correu postal a 
Les Parres 21-23, 08310 (Argentona).

DIA INTERNACIONAL DE LA PAU

PODRIA SER UN CONTE PERÒ…

Érase una vez… Hi havia una vegada… 
però no és cap conte 

El dia 5 d’agost de 2019 la meva néta es 
trobava malament, tenia febre. Vomitava i li 
feia mal la panxa.
Anem al CAP i està tancat és Festa Major, 
truco a la Policia Local per preguntar quina 
és la farmàcia que està de guàrdia i em 
diuen que aquesta informació a ells no els 
hi passen. Entro a la WEB de l’Ajuntament 
i la Informació que dona és: en aquests 
moments  totes les farmàcies d’Argentona 
estan tancades.
O sigui a espavilar-te com puguis.
Dimarts dia 6 el CAP ja és obert, la nena 
segueix amb febre i mal estar. La nena i el 
seu pare van al CAP, els hi diuen que no els 
poden atendre, perquè no és el seu CAP (no 

porten la targeta) no hi ha ningú esperant, 
el pare insisteix i demana per favor que 
s’atengui a la nena que la pobreta segueix 
vomitant i amb febre, el sanitari de torn diu 
que no se’ls pot atendre, s’insisteix per favor 
que s’atengui a la nena, ja que en aquell 
moment no es disposa de cotxe per anar a 
Mataró amb la urgència que  demana el cas, 
el sanitari els hi diu  que agafin l’autobús. 
Després d’una estona de discussió  el 
sanitari deixa passar a la nena i el seu pare. 
El Dr. Pugés que els va atendre molt bé, 
va fer el diagnòstic adequat i varen poder 
començar el tractament.
Jo crec que aquí  s’han de fer algunes 
reflexions: Un CAP pot estar  dos dies i mig 
tancat per festa local? Es podrà dir que 
aquest any ha estat especial al caure el dia 
4 en diumenge (?)

La Policia Local no hauria de saber quina és 
la farmàcia de guàrdia?
Vàrem entrar  a la WEB de l’Ajuntament 
d’Argentona i ens va costar molt trobar 
informació sobre el tema que buscàvem 
i vam trobar  informació dient que totes 
les farmàcies estaven tancades. Parlem 
d’informació, transparència... Ens omplim la 
boca de comunicació però quan necessitem 
una informació tan bàsica com el que he 
exposat no es troba cap via clara de solució. 
Agrairia a l’Ajuntament que fos més efectiu i 
que quan un ciutadà busqui una informació, 
la pogués trobar  de manera ràpida i clara.
I tal com he dit al començament, això no és 
un conte això és la realitat.

Ma Rosa Masó Nogueras
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Ins Argentona @insargentona 
No hi ha planeta B. Les petites accions poden canviar el món.
#FridaysForFuture

Escola Les Fonts @escolalesfonts
Comencem les sessions del projecte #4cordes 
a @escolalesfonts d’#Argentona molt ben 
acompanyats. Amb els companys i companyes de 
l’Institut Escola @IELaTordera de Santa Maria de 
Palautordera que s’incorporen enguany a aquest gran 
#projecte. Molt bona sort!!! 

AMPA Esc.Argentona @AMPAEArgentona
La #cuina de l’#Escola #Argentona estrena uns 
focs, un forn i una SCE: una #Super-Campana-
Extractora. Ara amb l’@Ajargentona a per la reforma 
integral !! 

Biblioteca Argentona @biblioArgentona
Diuen que pugen les temperatures aquest cap de 
setmana. Nosaltres ja ho notem...
#quèfemalesbiblios #Apardorsculturals 
#llegimicompartim #lecturesqueescalfen! 

Ferran Briansó #dempeus@ferranbrianso
Concert de @OquesGrasses a la #Garrinada2019 
d’Argentona.

Arxiu Maresme @acmaresme
Comença la visita comentada per l’ #Argentona 
medieval que clou les activitats de commemoració 
dels actes del 600 aniversari de la institució municipal 
d ‘ #Argentona #Vilassar i #Mataró #arxius 
#història @ajargentona

Guillem Vila   @guillemvilaaa_
Quan un poble, decidit, va decidir exercí el dret a 
decidir!!! #Oct1 #novesimatges1oct Imatge des del 
meu poble Argentona, també vam lluitar (amb tractors 
inclosos) Vam votar i guanyarem!!

Ingrid Lens    @ing_lens
Bona Diada a tothom des d’Argentona. 

Montse Lari     @montselari
Exposició “Diàlegs” de Montserrat Viaplana al Museu del càntir a Argentona.
És la meva mare i no puc estar més orgullosa d’ella.@museudelcantir

@ajargentona
@radioargentona
#Argentona

Tweets
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ENTREVISTA

En el nou govern d’Unitat, Gina Sabadell és la regidora de 
govern amb més pes després de l’alcalde. El seu tarannà 
serè i conciliador és un valor imprescindible per un executiu 
que es troba en minoria i que vol donar un nou rumb a la 
participació ciutadana. 

La participació era un dels eixos clau del programa 
d’Unitat. 

Ho vam debatre molt internament perquè hi creiem. Però, 
per exemple, els pressupostos participatius són una eina 
molt útil que ha funcionat molt bé però que alhora genera 
problemes. És difícil executar les propostes guanyadores d’un 
any per l’altre, sobretot les més complexes. Per solucionar-ho 
els convocarem cada dos anys. 

Això és un ajustament.

Però cal fer més, cal un enfocament nou en participació 
i transparència. Hi ha molts òrgans de participació que 
estan funcionant, però trobem a faltar que n’hi hagi un de 
més decisiu on la ciutadania no es limiti a exposar queixes 
o suggeriments, sinó que pugui fer propostes concretes 
sobre qüestions determinades. En aquest sentit, veiem que 
en els consells sectorials com el de patrimoni o infància, on 
es tracten temes específics, funcionen molt bé. En canvi, el 
Consell de la Vila s’ha de replantejar.

Com?

A data d’avui el que tenim sobre la taula és l’obertura de la 
Reunió de Poble. Tindrà un format i un objectiu molt similar 
al Consell de la Vila però serà més obert. A més, incorporarà 
una part de transparència en la que el govern explicarà els 
grans projectes del mandat. 

Perquè ha deixat de ser útil el Consell de la Vila?

Tal i com està funcionant no té èxit ni de participació, ni 
de representació. Moltes de les entitats convocades ja 
participen en altres consells. No té sentit haver de traslladar 
el mateix discurs en dos espais diferents i no volem mantenir 
un òrgan per fer veure, de cara a la galeria, que complim en 
participació i transparència. La transformació del Consell de 
Vila respon a la necessitat de cercar un format més útil. 

Participació online: Entenem 
que hi haurà gent que s’hi 
sentirà còmode i n’hi haurà que 
continuarà preferint el cara a 
cara i la participació presencial

ENTREVISTA GINA SABADELL
Primera tinent d’alcalde, regidora de Participació i Transparència,

Recursos Humans, Joventut, Gent Gran i Igualtat

‘VOLEM DONAR UN ENFOCAMENT NOU A LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA’

L’objectiu de la Reunió de Poble 
no és la presa de decisions, 
sinó l’exercici de transparència 
per part del govern i la 
generació de debats a l’entorn 
de temes que preocupin els 
ciutadans

En el nou format, les decisions seran vinculants?

L’objectiu de la Reunió de Poble no és la presa de decisions, 
sinó l’exercici de transparència per part del govern i la 
generació de debats a l’entorn de temes que preocupin 
els ciutadans. La part de participació més decisòria la 
mantindrem als consells sectorials i en els nous òrgans, per 
exemple, el PAM (Pla d’Acció Municipal). Hi ha la voluntat 
d’incorporar les propostes de la ciutadania que siguin viables 
tècnicament i econòmicament, i a més a més, estiguin en la 
línia del que el govern es proposa executar. L’altre projecte 
que hi ha sobre la taula és el Projecte Educatiu de Poble (PEP). 
El volem iniciar aquest mandat i haurà de comptar amb la 
participació de tots els àmbits que formen part de l’educació 
que, en realitat, abraça totes les edats. 
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ENTREVISTA

Estem en minoria i tenim clar que 
el treball amb l’oposició ha de ser 
d’acostament i de bona relació

Però el PAM parteix del programa electoral. 

És evident. Però ara ens cal acotar una proposta de 
compromisos pels propers 4 anys. I abans que aquest 
PAM sigui definitiu, l ’obrirem a la ciutadania a través de 
sessions dinamitzades per tal que es pugui debatre, fer-hi 
propostes relacionades i establir prioritats que marquin el 
calendari a seguir.

Quan preveuen tenir enllestit el PAM?

El juny del 2020. Sabem que aquest calendari ha generat 
desconfiança  entre els grups de l’oposició, creuen que 
s’eternitzarà el procés. Però això no és així perquè estem 
treballant des del primer dia amb el document que tenim 
sobre la taula que és el programa electoral. Al desembre farem 
públic el PAM intern, i al mes de juny presentarem el definitiu. 
Però això no vol dir que estarem amb els braços creuats tot 
aquest temps.

El PSC demanava incidir en la redacció del PAM. 

El procés participatiu es regirà per unes bases que passaran 
pel ple, aquest serà el moment de debatre com es fa aquesta 
participació.

Ells demanen incidir en el contingut.

Totes les trobades que fem ja van d’això, d’acostar postures, 
de veure de quina manera podem treballar millor plegats. 
Aquesta actitud hi és des del principi. En el PAM hi podran 
participar com a ciutadans. Però, a banda, ells tenen tots 
els espais d’incidència que els són propis: les comissions 
informatives, els plens, les reunions... Nosaltres estem en 
minoria i tenim clar que el treball amb l’oposició ha de ser 
d’acostament i de bona relació.

Per part dels ciutadans, la participació al PAM haurà de 
ser presencial?

Sí, però també estem començant a implantar un sistema 
que es diu ‘Decidim’, que es va activar la legislatura 
passada però no s’havia desenvolupat. És un sistema de 
participació ciutadana online que afavorirà un sector de 
la població. Entenem que hi haurà gent que s’hi sentirà 
còmode i n’hi haurà que continuarà preferint el cara a cara 
i la participació presencial.

I què pot explicar del projecte educatiu de poble? 

És un projecte llarg, que té moltes etapes i ha d’arribar a 
tothom. L’anterior projecte ha quedat antic perquè els temps 
canvien i les necessitats també. Suposa una oportunitat.  

En aquest mandat també hi haurà un procés de 
participació específic pel projecte del Centre Històric. 

Aquest procés es basarà en la mateixa Llei d’Arquitectura 
de Catalunya que preveu que es puguin fer concursos 
d’idees amb jurat com un procediment per a la selecció de 
projectes d’obra pública. La mateixa llei també preveu que 
aquest projecte d’idees pugui ser utilitzat en processos de 
participació ciutadana, però no defineix de quina manera. 
Això, per tant, és el que encara no hem definit. Tenim clar 
que farem un concurs de projectes i també que obrirem un 
procés de participació. Potser en el marc de la Reunió de 
Poble o en un espai específic. 



10

REPORTATGE

EL CANVI CLIMÀTIC JA ÉS AQUÍ 
L’escalfament del planeta i els seus efectes no seran uniformes. Tot indica que el Mediterrani 
és molt sensible i els seus efectes seran més contundents. A les prospeccions que fan els 
experts sobre el Maresme hi apareixen tant les sequeres com els aiguats i les inundacions. 

 “És molt provable que al Maresme hi continuï, en 
les properes dècades la clara tendència creixent 
de la temperatura i es doni una certa reducció 
pluviomètrica, fet que ocasionarà un augment de les 
condicions d’aridesa, així com una major freqüència 
i intensitat de les onades de calor i les sequeres”. 
Aquestes són algunes de les principals conclusions de 
l’informe que Javier Martín Vide, coordinador del Tercer 
Informe del Canvi Climàtic a Catalunya, ha presentat 
recentment al Consell Comarcal del Maresme (CCM). 
Des de l’organisme comarcal, els tècnics ja fa temps 
que estudien els futurs escenaris amb els quals ens 
trobarem. 

L’efecte de les inundacions es veurà 
accentuat per l’estat en el qual es troba 

la Riera d’Argentona
Oriol Bassa, enginyer forestal del CCM, sentencia que 
evitar el canvi climàtic ja no és possible, “el que sí que és 
possible és mitigar-lo, però en qualsevol cas ens hi haurem 
d’adaptar”. A la pràctica això  vol dir, per exemple, que 
les inundacions deixaran de ser fets extraordinaris i que 
afectaran  zones actualment urbanitzables.  “En els models 
que estem treballant ara mateix ens surt inundable des 
del Sot d’en Calopa fins a Mataró. I l’amplada inundable 
de Mataró és força important perquè abraça una zona on 
ara hi ha centres comercials”, explica Bassa. L’efecte de 
les inundacions es veurà accentuat per l’estat en el qual 
es troba la Riera d’Argentona. “Abans, els ramats i els 
mateixos veïns netejaven els canyissars. Ara les canyes 
han clausurat la secció, l’han reduïda moltíssim. Aquesta 
configuració ens va bé per pluges petites, però una pluja 
important suposarà la inundació dels camps del costat”, 
detalla Bassa.

Restriccions d’aigua

Però la previsió de futures inundacions no vol dir que 
augmentarà el volum de pluges, al contrari, es preveu 
que al litoral català la reducció de la pluja serà d’entre 
un 20 i un 22%. Per tant, plourà poc però ho farà de 
forma concentrada.  La reducció de la pluja requerirà 
polítiques d’estalvi d’aigua tant en l’àmbit privat com 
en el públic. Ara mateix Argentona ja té implantat un 
sistema de rec localitzat per a la jardineria municipal que 
permet el reaprofitament d’aigua, però ciutats grans 
com Mataró encara ho tenen pendent. Per altra banda, 
s’està treballant en la reutilització de les aigües de la 
depuradora que ara es llencen a mar. L’objectiu és el de 
crear una zona d’aiguamolls entre Argentona i Dosrius 
tornant l’aigua de la depuradora al capçal de la Riera, 
injectant-la a l’aqüífer i recarregar-lo. Aquesta mesura 
contrarestaria la intrusió marina, un dels efectes més 
perillosos del previsible augment del nivell del mar, que 
podria comportar la salinització dels aqüífers. 

Una altra de les derivades de la manca de pluges serà 
la transformació de la massa forestal. Tots els boscos 
orientats al sud i que tenen un pendent superior al 
20%, - com les muntanyes que hi ha a banda i banda 
d’Argentona - , tenen menys capacitat d’aguantar la 
pluja. A més, l’elevat nombre d’arbres, sumat a la poca 
disponibilitat d’aigua, es tradueix en boscos fràgils, 
amb poca resistència a les plagues. En aquest sentit, la 
recepta dels especialistes és la d’aclarir les muntanyes 
per guanyar resistència. “Això ja s’està fent al costat de 
Can Comalada on s’està retirant l’excés d’arbres morts, 
permeten que els que queden siguin més forts”. Segons 
Bassa, a partir d’ara, la reducció d’arbres per hectàrea 
haurà de fer passar els criteris de gestió forestal per 
sobres dels criteris d’aprofitament econòmic.
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EL LIDERATGE JUVENIL
Queden tan sols 11 anys per reduir 
en un 50% les emissions de gasos 
d’efecte hivernacle i evitar que la 
crisi climàtica sigui irreversible. Joves 
de tot el món han pres la iniciativa 
seguint el camí obert per l’activista 
sueca Greta Thunberg amb l’objectiu 
d’alertar sobre l’emergència abans 
que sigui massa tard. Catalunya no 
ha quedat al marge del moviment. 
Els diferents col•lectius locals que 
integren Fridays for Future han estat 
els impulsors de diverses accions 
contra el canvi climàtic que es van 
encetar amb la primera vaga pel 
clima, el 15 de març passat, i van 
tornar a sortir al carrer el 24 de maig. 
A finals de setembre, les accions de 
protesta es van convertir en tota 
una setmana pel futur del planeta 
entorn de la Cimera del Clima de les 
Nacions Unides. Alumnes de l’Institut 
d’Argentona també van posar-hi 
el seu granet de sorra abordant el 
tema a classe i elaborant material 
reivindicatiu per la manifestació que 
va tenir lloc a Barcelona. 

La pujada del nivell del mar 

La línia de la costa no s’escaparà dels efectes del canvi 
climàtic, més aviat al contrari. Totes les previsions 
assenyalen que el nivell del mar pujarà entre 1 i 4 
metres, posant en perill el futur d’alguns ports catalans  
que podrien quedar sota el nivell del mar. Per altra 
banda,  la pujada del nivell del mar sumada als efectes 
de les llevantades auguren la destrucció dels trams de 
la via de tren més propers al mar. Els costos econòmics 
que això comportarà seran elevadíssims.

Argentona 2050

Les prospeccions també diuen que el 2030 enyorarem 
les onades de calor del 2019, perquè des de l’1 de maig 
fins el 30 de setembre totes les nits tindran 20 graus 
i les que més 25. Per tot plegat, entitats com Natura, 
des de la qual Bassa exerceix d’activista, treballen per 
traslladar als ciutadans i a les institucions que tothom 
pot fer petites actuacions per mitigar els efectes del 
canvi climàtic.  Ara mateix, l’Ajuntament d’Argentona 
aplica una reducció d’un 50% a l’Ibi durant tres anys a les 
llars que instal•len plaques solars. En aquesta mateixa 
línia, l’entitat Natura està promovent una compra 
agregada d’energia solar a escala local amb l’objectiu de 
disposar de 100 metres quadrats de panells solars nous 
a Argentona.

L’Ajuntament d’Argentona aplica una re-
ducció d’un 50% a l’Ibi durant tres anys 
a les llars que instal•len plaques solars

La reducció d’arbres per hectàrea 
haurà de fer passar els criteris de 

gestió forestal per sobre dels criteris 
d’aprofitament econòmic
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Teatre 
familiar 

torna a La Sala
Xarxa d’Espectacles Infantils i Juvenils d’Argen-
tona programa 6 muntatges, entre abril i juny, 
que beuen del teatre, la dansa, els titelles i el 
clown. Es podran veure sempre en diumenge 

(18 h) a preus reduïts. 

Preu de les entrades
• Entrada general: 7 € 
• Entrada amb descompte: 6 € famílies nombroses
o monoparentals presentant el carnet individual
• Entrada anticipada: 6 €
 (fins al dia abans de l’espectacle)
• Entrada gratuïta: Menors de 3 anys
Compra d’entrades anticipades:
www.tincticket.com i www.xarxaargentona.com

el

Espectacle de clown i circ en el qual dos pallassos de 
la vella escola intenten sobreviure al món modern fent 
l’únic que saben fer, encara que ho facin de manera poc 
ortodoxa.

LA BELLA TOUR
3 DE NOVEMBRE

A La petita Capmany la companyia Tanaka Teatre ens 
mostra danses populars, gegants, capgrossos, titelles i 
rondalles. Tot plegat per despertar la curiositat pel nos-
tre llegat històric mentre que, alhora, li donem la visibi-
litat que es mereix. La protagonista és una nena que no 
entén la feina del seu pare. Aviat descobrirà que el món 
que coneix està en perill: tot pot desaparèixer. 

LA PETITA CAPMANY
2 DE FEBRER

El mag Txema arriba a Argentona amb un espectacle 
de màgia teatralitzada, visual i creativa per a tots els 
públics. Un nou estil de màgia molt personal en el que 
s’explica una història. És musical i participatiu. Es barre-
gen disciplines de mim, clown i, per descomptat, màgia. 
Tres disciplines internacionals que tothom entén.

THE POSTMAN
4 D’ABRIL

La companyia L’Estaquirot Teatre és al darrere d’aquest 
muntatge que barreja titelles, teatre i música i que ens 
explica la història de la Rita, una nena que tot i tenir mol-
tes joguines, sempre s’avorreix i no sap jugar sola. Un 
dia a casa de l’àvia, amb un simple aneguet de goma 
comença una aventura que la portarà a viatjar amb la 
imaginació al món dels colors.

L’AVENTURA 
D’AVORRIR-SE
12 DE GENER

La companyia Mucab Dans ens convida a viure el viatge 
d’una petita espora que té una missió, complir el desig 
de la Yuri. Un viatge a través del vent, ple d’aventures i 
situacions en les quals potser coneixerem on van a pa-
rar tots els nostres desitjos.

BLOWING
1 DE DESEMBRE

La companyia Sgratta ens explica la història del País del 
Poble Sec, on fa temps que no plou, i per acabar-ho 
d’arreglar, un terrorífic drac es beu la poca aigua que 
raja de la Font Dolça. Aconseguirà la princesa Maribel 
fer fora el drac? Ho aconseguirà el cavaller? Arribarà fi-
nalment l’aigua al poble? Una obra de teatre familiar per 
trencar estereotips i fer-se un tip de riure.

LA PRINCESA
 AMB TEXANS 

1 DE MARÇ
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Tot i que l’Ajuntament anunciés, en un prinic-
ipi, que no podria assumir el cost de la Tem-
porada, la Regidoria de Cultura i Festes ha 
aconseguit, finalment, dotació econòmica 
per a programar tres espectacles. L’oferta 
es complementarà amb el desè aniversari 
del Cor de Gòspel i el concert de Nadal.

Finalment, hi haurà 
Temporada de 

La Sala

FEDERICO GARCÍA 
25 D’OCTUBRE
Amb el segell de Pep Tosar, l’espectacle explora la di-
mensió humana del poeta granadí a través de la poesia 
i el testimoni, el cant i el ball flamenc, i la imatge docu-
mental. Tosar ens ofereix una guia per explorar l’univers 
desconegut de Federico García Lorca.

ENERGIA FOSCA D’EL PETIT DE CAL ERIL 
15 DE NOVEMBRE
El Petit de Cal Eril presentarà el seu darrer disc, el setè. 
Aquest nou recull de cançons giren entorn la misterio-
sa energia fosca que provoca l’expansió accelerada de 
l’univers.

LAPÒNIA 
6 DE DESEMBRE
Roger Coma, Meritxell Huertas, Meritxell Calvo i Manel 
Sans són el repartiment d’una comèdia on la veritat i la 
mentida es confronten. L’obra, amb el clar objectiu de 
divertir, es planteja si és ètic enganyar els infants per a 
mantenir les tradicions, un debat que es produeix du-
rant les festes de Nadal.

CONCERT DE NADAL DE LA BIG BAND JAZZ MA-
RESME & ERWYN SEERUTTON
3 DE DESEMBRE
La Big Band Jazz Maresme convida aquest any a l’artista 
polifacètic Erwyn Seerutton, conegut popularment en 
l’entorn de la música gòspel. En aquest concert, inclòs 
en els actes de la Marató de Tv3, viatjarem fins als nos-
tres dies a través del gòspel, el jazz, el blues i el pop.

ARGENTONA COR DE GÒSPEL 
23 DE NOVEMBRE
El grup argentoní celebra el seu desè aniversari amb un 
concert a La Sala. Sota la direcció de Georgina Blanch, 
l’Argentona Cor de Gòspel forma part de la Xarxa Gòs-
pel Catalunya.

L’Associació per a l’espectacle infantil i juvenil a Argen-
tona som una entitat integrada en la Fundació Xarxa 
de Catalunya, una fundació  privada, creada el 1995 
i formada per 64 grups locals repartits en 24 comar-
ques. L’objectiu que ens uneix és el compromís amb 
la llengua, la societat i la cultura a través de les arts 
escèniques per a públic infantil, juvenil  i familiar.
A Argentona fa 24 anys que treballem per oferir 6 es-
pectacles anuals que es poden veure a La Sala entre 
novembre i abril. Cada temporada mirem d’incorpo-
rar espectacles que treballin les diferents arts escè-
niques i que, alhora, siguin estrenes, per tal que els 
infants d’Argentona puguin gaudir dels espectacles 
d’actualitat.   
Els voluntaris i voluntàries de l’entitat ens ocupem 
d’elaborar el calendari de les activitats, programem 
teatre a la Sala, espectacles per la festa major d’estiu 
i, si ens ho demanen, oferim espectacles a les esco-
les d’Argentona. Per escollir amb criteri, durant l’any 
ens organitzem per assistir a estrenes d’espectacles 
teatrals i també anem a les fires i mostres de teatre 
que es fan arreu de Catalunya. També decidim quina 
difusió farem i gestionem la venda d’entrades.  
Tot plegat també ho fa possible el conveni de col•la-
boració anual que signem amb l’ajuntament, que es-
tableix les condicions d’ús de La Sala i pel qual rebem 
una subvenció econòmica. Aquesta aportació permet 
que les entrades pels infants aquest any no superin 
els 7 euros. I és que la nostra voluntat és oferir un te-
atre de qualitat que no exclogui cap família per raons 
econòmiques. En aquesta línia també col•laborem 
amb Càritas d’Argentona proporcionant entrades gra-
tuïtes que es poden recollir al seu local una setmana 
abans de l’espectacle. 
Els espectacles possibiliten als infants el seu desen-
volupament com a persones crítiques i creatives, as-
pectes fonamentals per a viure en la societat actual. Si 
vols col.laborar amb la Xarxa, contacta amb nosaltres 
a xarxaargentona@gmail.com

APEIJ ARGENTONA:

La Xarxa Argentona

La Xarxa Argentona (D’esquerra  a dreta) Rosa Sunyer, 
Sergi Serra, Pep Fité, Joan Alberdi, Ana Alonso, Isa Sunyer.

Més informació i compra d’entrades a
xarxaargentona.com 
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Ja fa temps que la comunicació ha deixat de ser unidireccional 
i els mitjans municipals van adaptant-se a aquesta realitat. Per 
aquest motiu, a banda de la interacció a través de les xarxes 
socials (Instagram, Facebook i Twitter), Ràdio Argentona obre 
aquesta temporada un número de whatsapp per tal que els 
oients puguin enviar-hi notes de veu. El contingut d’aquests 
missatges serà el que necessiti cada ciutadà: difondre una 
informació, formular alguna queixa, participar en algun dels 
espais de l’emissora, felicitar algú o, com s’ha fet tradicional-
ment a les ràdios locals, demanar i dedicar un tema musical. El 
número del whatsapp de l’oient és el 663 03 43 22.

A banda, la programació es reforça amb nous espais de pro-
ducció pròpia. És el cas del magazine matinal A Mig Matí, con-
duït un any més per Miquel Carabaño, que incorpora noves 
seccions sobre consum, fisioteràpia, dietètica i premsa del 
cor. Tot plegat s’afegeix a les seccions habituals de Salut Ex-
prés, Cuina i La tertúlia dels avis. 

La literatura també guanya presència diària a la graella de la 
ràdio amb l’espai de microcontes de Laura Gállego i les re-
comanacions i entrevistes de Sílvia Cantos a Històries (dime-
cres, 20 h). La música guanya força amb l’emissió diària del 
Dona la Nota, un espai en el qual cada dia un protagonista 
diferent revela les tres cançons més importants de la seva 
vida. El jazz manté la seva presència de la mà d’Abel Rogés, 
que aquest any celebra 25 anys en antena amb Temps de 
Jazz (dimecres, 21 h). 

AQUESTA TEMPORADA,
RÀDIO ARGENTONA PARA L’ORELLA

Ràdio Argentona és un mitjà viu i 
obert a la vila, és per això que durant 
tota la temporada anirà incorporant 

nous espais i noves veus

La programació es reforça amb nous 
espais de producció pròpia

Els oients de Ràdio Argentona tampoc trobaran a faltar els in-
combustibles Notxas de Nit (dilluns, 20 h) que tornen a fer 
una hora de ràdio-espectacle cada dilluns, amb permís de les 
retransmissions dels plens municipals (primer dilluns de mes 
a les 18.30 h).  També segueixen al peu del canó les tertúlies 
Coses que Passen (dimarts, 18 h), Argentona Cultura i De-
bat (dimecres 18 h) i la Tertúlia Política conduïda per Marta 
Cabot (primer divendres de mes, 18 h). I no falla el programa 
més veterà, Amanecer Cristiano (dimecres, 22 h). Els caps de 
setmana arrenquen amb sardanes i música tradicional sota la 
batuta de Joan Forns al Curts i Llargs (dissabte, 9 h).

Tota la programació de Ràdio Argentona es vertebra al vol-
tant de l’Informatiu (13 h, 15 h, 19 h i 23 h). Aquesta tem-
porada els informatius editats per Elisenda Fernández es 
condensaran en un quart d’hora, alhora que involucraran la 
resta de la redacció de l’emissora formada per Ferran Egea 
i M. Rosa Martínez. 

Ràdio Argentona és un mitjà viu i obert a la vila, és per això que 
durant tota la temporada anirà incorporant nous espais i no-
ves veus. Els argentonins que vulguin participar-hi només han 
de fer arribar la seva proposta a través del correu electrònic 
radio@argentona.cat. Plegats farem la ràdio més gran.

L’emissora municipal habilita el 
whatsapp de l’oient per tal de 

donar veu a les inquietuds dels 
argentonins i argentonines

663 03 43 22 
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La Festa Major del 2019 serà recordada per una gran 
polivalència qualitativa en tots els àmbits, destacant per 
la varietat d’espectacles amb propostes festives i actes 
familiars, amb activitats permanents concorregudes com 
l’Argentast, així com per la seva organització i la inestimable 
tasca del voluntariat. Aquestes són les conclusions 
extretes de l’enquesta d’opinió impulsada per la regidoria 
de Cultura i Festes, on han participat 130 persones i que li 
han atorgat una nota global de 8 sobre 10. 

L’enquesta de valoració ciutadana és una referència 
per prendre nota dels aspectes que han funcionat 
com dels que cal millorar i en aquest cas la majoria de 
valoracions ciutadanes coincideixen amb les exposades 
per la Comissió de Festes. La regidora de Festes, 
Montse Cervantes, explicava en una entrevista a Ràdio 
Argentona que “es valora negativament l’aparcament 
i la idoneïtat de què la Fira i la Garrinada estiguin 
tan a prop” i adquiria el compromís de treballar per 
solucionar aquestes mancances.

La Festa Major del 2019 quedarà a la memòria pel 
concert familiar d’El Pot Petit i el d’Oques Grasses 
a Garrinada, per la 40a Cursa Popular i pel pregó a 
càrrec de l’equip femení de bàsquet CIC Argentona. 
Serà recordada per les rialles en els espectacles 
teatrals a la Plaça de l’Església i pels balls amb les 
orquestres de la Plaça Nova. La música, la cultura, 
el lleure i l’esport han farcit un programa festiu 
i participatiu a l’alçada de la passió amb què els 
vilatans i vilatanes d’Argentona vivim la Festa Major. 

LA FESTA MAJOR FREGA L’EXCEL·LENT 
Tant l’enquesta realitzada pels veïns i veïnes 

com la comissió de festes coincideixen a 
valorar positivament els actes d’enguany

100 PERSONES
ENTRE TREBALLADORS DE 
L’AJUNTAMENT I VOLUNTARIAT

ORGANITZACIÓ 15 ENTITATS I
ASSOCIACIONS

14 EMPRESES
EXTERNES

LA FESTA MAJOR EN XIFRES

PROGRAMACIÓ

72 30

17 per públic familiar
25 per públic adult i  
30 per tots els públics

ACTIVITATS
DE CULTURA 

POPULAR I
INSTITUCIONAL

42 

ACTES,
ESPECTACLES
I CONCERTS

+ =

+400 PERSONES VAN PARTICIPAR EN LA CURSA POPULAR

+100 A LA PEDALADA POPULAR 

ARGENTAST: 37 ESTANDS I 26.000 TASTOS
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ARGENTONA gaudeix
al màxim la

FESTA MAJOR 2019
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FELICITACIÓ PÚBLICA A DOS AGENTS DE LA POLICIA LOCAL

C OSES DE  LA  V ILA

Eudald Calvo, alcalde d’Argentona, i Quim Perejoan, regi-
dor d’educació, van visitar la cuina de l’escola Argentona a 
principis de curs.

Els agents Mercè Noé Rodríguez i David Rastrero amb Eudald Calvo, alcalde d’Argentona, i Montse Cervantes, 
regidora de policia.

MILLORES A LES ESCOLES
El nou curs escolar ha començat amb diverses 
millores i renovacions a les instal•lacions de 
diverses escoles municipals de la vila. L’Ajunta-
ment, amb el suport de l’AMPA i l’Escola d’Argen-
tona, han renovat la maquinària de la cuina de 
l’escola, amb la substitució de la zona de cuina i 
foc i la campana extractora. També han adquirit 
un forn elèctric mixt, de vapor-convecció.

Per altra banda, a l’Escola Bernat de Riudemeia, 
s’han reparat i reforçat les finestres, amb la ins-
tal•lació d’unes reixes de protecció. Abans de 
finalitzar l’any, està previst continuar amb la mi-
llora de la façana, substituint les persianes de 
fusta que estan en pitjor estat i també repintar 
les reixes i les baranes per tal de recuperar la 
uniformitat dels diversos elements.

David Rastrero i Mercè Noé Rodríguez, agents de 
la Policia Local d’Argentona, han estat reconeguts 
per l’Ajuntament arran d’una intervenció vital que 
van realitzar aquest estiu. Els policies van salvar 
la vida d’un nen de dos anys que havia caigut a 

una piscina privada.  L’actuació de rescat va ser 
ràpida  i diligent. A més, els agents van practicar a 
l’infant un massatge cardiorespiratori vital que el 
va mantenir estable fins l’arribada del SEM.
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COSES DE  LA  V ILA

ELS VEÏNS 
PROTAGONISTES DELS 

ESPECTACLES DE LA 
FESTA MAJOR DEL CROS

La Festa Major de Sant 
Miquel del Cros ha ator-
gat aquest any un pes 
especial als veïns i veïnes 
del barri que han prota-
gonitzat la majoria d’es-
pectacles que s’han pogut 
veure. De fet, la festa ha 
comptat, per primer cop, 
amb una cançó oficial que 
els joves Gabi i Míriam van 
gravar a Ràdio Argentona. 
Durant tot un cap de set-
mana el barri va acollir un 
gran nombre d’activitats 
adreçades especialment 
al públic infantil i familiar.  La tradicional Missa Rociera i els inflables pels més menuts van amenitzar el 

darrer dia de la festa.

Amb l’inici del curs acadèmic, el passat 23 de setem-
bre es va reprendre el servei de consulta i orienta-
ció psicològica adreçat als i les alumnes de l’Institut 
d’Argentona que es va posar en marxa a principis 
d’any amb el suport de la regidoria de Serveis So-
cials. Es tracta d’un espai obert i confidencial que 
es posa per primera vegada en marxa al centre i al 
qual poden adreçar-se, de forma espontània, tots 
els joves de l’institut que vulguin formular alguna 
consulta o exposar qüestions de caràcter personal, 
emocional, de comunicació i relació amb els altres.

Aquest servei està conduït per la psicòloga muni-
cipal i atendrà els dilluns d’11 a 13 hores a les ma-
teixes instal•lacions de l’Institut. L’espai està pensat 
per poder millorar el benestar emocional dels ado-
lescents i les relacions de convivència amb el centre 
educatiu, companys i amb la família; per detectar i 
prevenir situacions de risc i problemes; per orien-
tar i donar eines per la resolució dels conflictes, així 
com detectar problemàtiques susceptibles de ser 
tractades mitjançant la intervenció comunitària o de 
grup i per donar suport als professionals de l’educa-
ció en l’abordatge d’aspectes emocionals i de salut 
mental dels alumnes.

TORNA L’ESPAI DE CONSULTA I ORIENTACIÓ PSICOLÒGICA  
A L’INSTITUT D’ARGENTONA 
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ESGOTAT DUES VEGADES EL 
CÀNTIR DE MIGUEL MILÀ 

El càntir d’aquest any, dissenyat per Miguel Milà, ha es-
tat un èxit i prova d’això és que el Museu del Càntir va 
esgotar la primera tirada i, també la segona tirada de 
150 exemplars que es va posar a la venda el 16 de se-
tembre. Es dona la circumstància que, per primera ve-
gada, moltes de les vendes s’han fet per internet. Això 
ha permès que el càntir de l’any hagi arribat a diversos 
punts de la geografia espanyola però també de Portu-
gal, Holanda o Dinamarca.
Segons Oriol Calvo, director del Museu del Càntir, l’èxit 
de la peça es deu, entre altres factors, a la popularitat 
de l’autor. “Alguns compradors confessen que el com-
pren perquè és la peça més barata de Miguel Milà”, re-
vela Calvo. La funcionalitat i la sensibilitat mediambien-
tal han estat dues característiques més que expliquen 
l’èxit de la peça. 
La tercera tirada del càntir de l’any, de 150 exemplars, 
està disponible des de mitjans d’octubre. 

LA FESTA DE LA VELLESA 
ARRIBA A LA 70A EDICIÓ

 

El diumenge 15 de setembre, Argentona va comme-
morar la 70a edició de la Festa de la Vellesa, que 
va reunir veïnes i veïns majors de 75 anys en una 
celebració que va comptar amb molts familiars i 
amics. La cita va culminar amb el tradicional esmor-
zar, parlaments i música a la plaça Nova de la mà 
de Sons del Món, la Coral Llaç d’Amistat i Dj Ciano. 
L’edició d’enguany comptava amb el padrinatge de 
Joan Evangelista Ramon i Montserrat Buera. L’acte 

va comptar amb les intervencions, entre d’altres, de 
la regidora de Gent Gran, Gina Sabadell, i l’alcalde, 
Eudald Calvo, que van posar en valor l’efemèride 
d’aquest acte de reconeixement a la gent gran del 
municipi i que se celebra des de la dècada dels 50 
del segle passat.

La Festa de la Vellesa es va acabar amb el tradicional 
esmorzar que va comptar amb els parlaments dels pa-
drins d’aquesta edició, Montserrat Buera i Joan Evange-
lista Ramon (Fotos: Sergi Fernández)
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COSES DE  LA  V ILA

L’AJUNTAMENT S’UNEIX 
AL FRONT COMÚ DE 

CONSISTORIS CONTRARIS 
A LES RECLAMACIONS 

D’ENDESA 

La companyia ha enviat una carta a 400 municipis 
advertint que tallarà subministraments si les admi-
nistracions locals no cobreixen els impagaments de 
famílies amb pobresa energètica
 A principis de setembre Endesa va enviar una carta 
a l’Ajuntament d’Argentona en què amenaçava de 
talla el subministrament elèctric, a partir de l’oc-
tubre, a famílies vulnerables si no paga el 50% del 
deute contret per aquests usuaris a la companyia 
elèctrica. En el cas d’Argentona, l’import s’eleva a 
35.700 euros i la xifra de famílies afectades és de 
47, de les quals més d’un 80% no són beneficiàries 
de cap bo social. Endesa va fer comunicacions simi-
lars a més de 400 municipis, tots aquells en què la 

suma del deute de les famílies vulnerables amb la 
companyia supera els 10.000 euros. 
Des de la recepció de la comunicació d’Endesa, 
l’Ajuntament va participar en la trobada promoguda 
per la Diputació de Barcelona, el 4 de setembre i, 
l’endemà, a la reunió organitzada per l’ajuntament 
de Terrassa.  Argentona s’afegeix als posiciona-
ments conjunts d’aquestes dues trobades que van 
en la línia de no tolerar l’amenaça de privar d’un dret 
bàsic les persones més vulnerables. Els consistoris 
afectats consideren que l’amenaça d’Endesa és il•le-
gal d’acord amb els fonaments de la llei 24/2015, i 
per tant no l’acceptaran. 
En les dues reunions celebrades, els municipis van 
acordar instar al Govern de la Generalitat a prendre 
el lideratge polític en la defensa dels drets energè-
tics, especialment de les persones més vulnerables 
i la coordinació entre les diferents administracions. 
La voluntat és que el Govern català s’assegui a ne-
gociar amb Endesa per establir convenis amb rela-
ció al deute de les famílies en situació de pobres 
energètica. 

Diputació de Barcelona 
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L’argentoní Jordi Dejuan va aconseguir creuar la 
meta de l’Ultra Pirineu, considerada una de les 
curses de muntanya més exigents i internacio-
nals del país. Té lloc al Parc Natural del Cadí - 
Moixeró i consta de 94km amb un desnivell posi-
tiu de 6.200m. Precisament per la seva dificultat, 
són pocs els que aconsegueixen acabar aquesta 
cursa i Dejuan ho va fer en només 14 hores i 50 
minuts, un temps inferior al que ell mateix tenia 
previst i que li va valer la 122a posició de la gene-
ral. És la tercera vegada que l’argentoní participa 
en l’Ultra Pirineu i, d’aquesta edició, en destaca el 
record d’entrar a meta on l’esperava la seva dona 
i el seu fill Max, a qui va dedicar aquesta cursa. 
Jordi Dejuan és un esportista apassionat i incon-
formista: “mentre el cos m’ho permeti vull seguir 
entrenant i millorant per arribar el més amunt 
possible”.

ESPORTS

Després del retorn Segona Catalana en consumar-se 
el descens de categoria, el primer equip del FC Ar-
gentona ha començat la temporada amb moltes ca-
res noves, tant a la banqueta com al terreny de joc. 
Miki Corominas és el nou entrenador de l’equip que, 
juntament amb Èric Rodríguez – segon entrenador – 
intentaran tornar els quadribarrats a Primera. Tot i 
això, Corominas no vol fer volar coloms abans d’hora i 
prefereix treballar “setmana a setmana”, preparar els 
partits, aconseguir els punts i “no mirar més enllà”. 
Corominas creu que, amb les noves incorporacions 
i els nois del filial, han configurat un bon equip per 
competir i estar “el més amunt possible”.

La temporada passada, Miki Co-
rominas i Èric Rodríguez entra-
ven al Vilassar de Dalt en una 
categoria inferior a Segona 
Catalana. Per ells també és 
un repte dirigir l’equip argen-
toní però asseguren que 
ho faran amb un “joc 
ofensiu i vistós” tot 
i que són consci-
ents que “l’objec-
tiu sempre són els 
3 punts”. 

L’OLÍMPIC COMENÇA LA 
TEMPORADA A NACIONAL 
Després de la gran temporada 2018/2019 que 
va finalitzar amb l’ascens de categoria, el pri-
mer equip de futbol sala Olímpic Argentona ha 
començat aquest curs a Nacional. És la màxima 

competició catalana que farà passar pel pave-
lló d’Argentona equips de renom com Trinitat 
Nova, Padre Damián o Ripoll. L’inici de tempo-
rada ha estat molt desigual pels argentonins, 
ja que dels tres primers partits, en van empa-
tar un, van perdre el segon i van aconseguir 
la victòria en el tercer. L’objectiu d’enguany, 
però, és aconseguir mantenir la categoria.

MIKI COROMINAS, NOU ENTRENADOR 
DEL FC ARGENTONA

JORDI DEJUAN, UN 
ARGENTONÍ A L’ULTRA PIRINEU
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ESPORTS

TORNA LA BURRIAC XTREM
Corredors de renom ja han confirmat la seva assistència i, l’objectiu 

dels organitzadors, és penjar el cartell  “places esgotades”.
El 17 de novembre se citen a Argentona els millors 
corredors de muntanya de Catalunya en l’edició 
d’enguany de la Burriac Xtrem. Tot i que les dates 
solen ser complicades per alguns d’ells, perquè al mes 
d’octubre acaben la temporada, la majoria no volen 
perdre’s una de les curses de muntanya més intenses 
i ben considerades del calendari. Lluc Montull i Roger 
Tarrés, el primer i segon classificat de la cursa de 17km 
de l’any passat, ja han confirmat la seva assistència, així 
com la guanyadora dels 28km en categoria femenina, 
Anna Fernández. 

Una novetat d’aquest any ha estat el ritme d’inscripcions. 
La tendència habitual en totes les curses és que els 
participants cada vegada s’apuntin més tard, a última 
hora, però a la Burriac Xtrem d’aquest any no ha estat 
així. Els primers dies ja es van inscriure 100 persones, 
un fet que es va veure reforçat per la rebaixa de preu, 
ja que de l’1 de juny al 15 de setembre, la participació 
en la cursa tenia un cost de 20€. Del 16 de setembre 
al 15 d’octubre un dorsal de la Burriac Xtrem valia 27€ 
i, a partir del 16 d’octubre, 32€. Segons Jordi Ferrer, el 
canvi de tarifes s’ha vist reflectit en les inscripcions, un 
fet que no s’havia notat l’any anterior. 

Pel que fa al recorregut, aquest any, per primera vegada, 
es mantindrà el mateix que l’any passat, tant en la cursa 
de 17km com en la de 28km. Segons el responsable de la 
Burriac Xtrem, Jordi Ferrer, “és una motivació per superar-
te” tram a tram, ja que d’aquesta manera els participants 
es poden reptar a ells mateixos i ho poden anar seguint 
gràcies a aplicacions mòbils. Ferrer reconeix que l’any 
passat “tenia por” d’haver-se excedit en la dificultat del 
circuit: “pensàvem que tindríem queixes, però tothom quan 
arribava a meta estava súper content; som masoquistes”. 

La Corre-cuita i la Cani Xtrem completen 
l’oferta per a tots els públics

El 10 de novembre va tenir lloc la Cani Xtrem que, 
per primera vegada, formava part del Campionat 
de Catalunya de Cani Cros. El circuit, “en forma de 
paella”, sortia i acabava a la Font Picant. Aquesta 
oferta per als més peluts de casa es completa amb 
la cursa infantil Corre-cuita, que tindrà lloc dissabte 
16 de novembre. Els més petits prendran la sortida a 
les 17h de la Plaça Nova.

Es manté el mateix recorregut que l’any passat, 
tant en la cursa de 17km com en la de 28km, per 
tal que els participants es puguin reptar a ells 

mateixos.

Però la tecnologia no només estarà present en la 
cursa sinó que també ho ha estat en la preparació dels 
participants, ja que, per primera vegada, la Burriac Xtrem 
ha estat molt lligada a les xarxes socials. Des del 15 de 
juliol els organitzadors han anat publicant a Facebook 
una pauta d’entrenament setmanal perquè els corredors 
poguessin preparar-se millor la cursa. En concret, 
setmana rere setmana han penjat a les xarxes tres 
entrenaments per a cada modalitat de cursa, cadascun 
per a un nivell diferent.  Aquest pla setmanal també es 
podia complementar amb els tres entrenaments públics 
que s’han organitzat abans de la cursa.

Per primera vegada, els participants podien 
seguir un pla d’entrenament setmanal que 

s’anava publicant a les xarxes socials.

Foto cedida pel Grup de Muntanya d’Argentona
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(1419–2019) 600 anys de la 
municipalitat d’Argentona

Argentona, des de l’alta Edat Mitjana, està sota dependència del 
castell de Burriac. Aquesta fortalesa la trobem esmentada per 
primer cop el 1022, quan la comtessa de Barcelona Ermessen-
da l’empenyora al seu fill Berenguer Ramon I. Al cap de poc els 
comtes de Barcelona venen el seu territori a Berenguer Gua-
dall, reservant-se la propietat del castell. El 1146 un altre Be-
renguer Guadall fa servir per primer cop el sobrenom “de Sant 
Vicenç”, prenent el patronímic del castell que posseïen, ja que 
la capella del castell estava sota l’advocació d’aquest sant. Els 
Sant Vicenç teixiren aliances matrimonials amb membre de la 
burgesia barcelonina, com ara els Marcús el 1193 o els Grony 
el 1228.  El darrer membre del llinatge fou Berengueró de Sant 
Vicenç, que el 1348 va morir víctima de la pesta negra. En no 
tenir successió el castell, amb el permís reial, es va posar en pú-
blica subhasta el 1352, essent el comprador en Pere des Bosc, 
funcionari reial i ciutadà de Barcelona, molt proper al monarca, 
aleshores Pere el Cerimoniós. La venda comprenia, entre altres 
coses, el castell de Sant Vicenç, que tindria sota domini reial, i 
el de Vilassar, en lliure alou, amb llurs fortaleses, amb masos, 

Enguany, concretament el 25 d’octubre, commemorem els 600 anys del pri-
mer privilegi que va permetre a Argentona nomenar un Consell Municipal 
i tenir batlle i, per tant, poder decidir i invertir en les prioritats de la vila i 
dels argentonins, tot i que ni fou un camí fàcil, ni fou definitiu.

bordes, masoveries i cases, i també prats, pastures, boscos, de-
veses, muntanyes, aigües, aqüeductes, vivers, fonts i els molins 
amb llurs casals. Pere des Bosc compra el 1354 al rei la jurisdic-
ció criminal o mer imperi, o sigui, el dret a impartir tota classes 
de justícia al seu territori. Però el 1364 les poblacions d’Argen-
tona i Vilassar donen al rei l’import per pagat per des Bosc a fi 
que la  jurisdicció criminal torni a la Corona. El 1361 els homes 
d’Argentona li van prestar homenatge a la plaça de l’església 
com a nou senyor del castell. 

A inicis del segle XV, seguint 
la tònica general d'altres 
poblacions, Argentona i 
Vilassar continuen lluitant per 
recuperar per al rei els castells 
de Burriac i de Vilassar
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Castell de Vilassar. Postal ARV. 1910. Arxiu Enric Subiñà
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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

El 1481 Argentona es converteix 
en carrer de Barcelona, que era 
un estatus que equiparava els 
argentonins al barcelonins, amb 
els mateixos deures i obligacions

A inicis del segle XV, seguint la tònica general d’altres pobla-
cions, Argentona i Vilassar continuen lluitant per recuperar 
per al rei els castells de Burriac i de Vilassar. A tal fi, el 1419 
van aconseguir del rei Alfons el privilegi mitjançant el qual re-
tornaven a la Corona, amb el compromís del monarca d’unió 
perpètua a la Corona i dret de ser carrer de Barcelona si el 
rei intentava tornar a alienar el castell, poder percebre les 
imposicions durant 10 anys per fer front als crèdits dema-
nats, poder escollir anualment el govern municipal compost 
per dos jurats, quatre consellers i un clavari, i també facultat 
per tenir Batlles Reials per triennis, començant per Argentona 
i després Vilassar,  que seria escollit pel rei  entre tres candi-
dats presentats pel Consell de cada Universitat, que era el 
nom que prenia aleshores el Consell Municipal.  La població 
que no tingués batlle podria escollir lloctinent.

El pregó de Festa Major d’enguany ha anat a càrrec de l’equip femení del CIC d’Argentona, un equip històric que el 1961 va 
guanyar tots els títols en joc, inclosos els jocs europeus. Una nodrida representació d’aquell equip històric van pronunciar 
el pregó des del balcó de l’Ajuntament Vell. 

Arxiu_CIC Argentona
(Dalt d’esquerra a dreta) Dolors Famadas, Maria Rosa Forns, 
Esteve Canals, Marta Glanadell, Carme Lladó, Anna Maria 
Gallemí. (A sota) Montserrat Famadas, Maria Güell i Carme 
Famadas.

Arxiu_CIC Argentona avui
 (Dalt d’esquerra a dreta) Maria Soler, Carme Casaramona, 
Marta Glanadell, Carme Lladó, Montserrat Famadas, Maria 
Güell. (A sota) Alcalde, Maria Rosa Forns, Carme Famadas, 
Mercè Lladó. En aquesta imatge hi faltava la Dolors Famadas. 

Però el 1424 una sentència reial retorna als des Bosc la juris-
dicció del castell, i cap al 1452 torna a haver-hi un intent dels 
argentonins i dels vilassarencs de recuperar les jurisdiccions. 
El 1472, com a compensació pels serveis rebuts durant la 
Guerra Civil Catalana, el rei lliura a Pere Joan Ferrer, cavaller 
que va lluitar al seu costat, els castells de Burriac, Vilassar 
i Mataró, anomenant-se Baró del Maresme.  Finalment, el 
1480, i de manera definitiva, els castells tornen a la Corona 
mercès a un privilegi del rei Ferran, i l’any següent Argento-
na es converteix en carrer de Barcelona, que era un estatus 
que equiparava els argentonins al barcelonins, amb els ma-
teixos deures i obligacions. Com es veu, el segle XV fou molt 
convuls, i costà molt d’aconseguir que la jurisdicció passés a 
mans reials, per la necessitat de diners de la monarquia que, 
sovint, la venia i la revenia, això sí, sempre a costa i despesa 
dels argentonins.  

En la revista FONTS del Centre d’Estudis Argentonins Jaume 
Clavell podem llegir el privilegi del 1419 transcrit en la seva 
totalitat per primer cop i un llarg estudi que complementa 
aquest efemèride.

Enric Subiñà i Coll

L’Arxiu
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LA 70A FESTA DE LA VELLESA

Estem contents que any rere any es continuï celebrant la Festa 
la Vellesa. Des d’aquí felicitem i animem als membres del pa-
tronat a continuar amb aquesta tradició i que cada any hi pugui 
haver més participació per part dels nostres avis i àvies.

A la “Festa la Vellesa” la gent gran de la nostra Vila en són els 
protagonistes per unes hores, i ho fan acompanyats d’una 
persona molt especial per a ells, un fill o filla, nét o néta, ne-
bot o neboda, un veí o veïna….. i entre tots intentem se sentin 
estimats, valorats, acollits i acompanyats. Ells són una font de 
saviesa, de maduresa, pou d’històries i anècdotes recollides al 
llarg de tota la vida, i disposades sempre a compartir-les.

Una de les imatges que ens sembla més boniques és la pas-
sejada pel carrer Gran, amb tots els avis i àvies ben acompa-
nyats de bracet, amb el so de les gralles, els gegants i els més 
menuts que es van afegint al darrere; tots junts fins a la plaça 
Nova, on poden fer petar la xerrada a taula mentre esmorzen. 
Després de regalar-los un petit obsequi arriba el moment dels 
parlaments dalt de l’escenari: Els padrins de la festa (a qui tam-
bé agraïm la seva predisposició), pubilles i hereus, la regidora 
de gent gran (així és com es va presentar) i l’Alcalde.

VOLEM ANIMAR A TOTHOM A PARTICIPAR EN AQUESTA 
FESTA TAN ENTRANYABLE

Cal dir que vàrem trobar la intervenció de l’Alcalde buida de con-
tingut i poc encertada. Tenint en compte que ha sigut la 70a Festa 
de la Vellesa, s’hauria pogut esmerçar una mica més en aques-
ta en comptes de dir que ja estan treballant per la que farà 100. 
D’entrada, per a la Festa de l’any que ve, des de Tots per Argen-
tona els demanem que renovin les cadires, tan incòmodes per a 
la gent gran, i que hi hagi disponible algun lavabo públic (només 
cal que obrin el del casal d’avis o el de la sala). També hauria estat 
una deferència que els representants del govern haguessin tin-
gut la delicadesa de quedar-se a l’acte i no marxar després dels 
seus propis parlaments; creiem que el patronat de la vellesa, els 
padrins i les àvies i avis del poble s’ho mereixen sobradament. 

Per acabar volem animar a tothom a participar en aquesta festa 
tan entranyable, sigui com a avi o àvia, com a col•laborador, o par-
ticipant activament amb el patronat de la vellesa que l’organitza.

 www.totsperargentona.cat

@  txacomunicacio@gmail.com

 /totsperargentona

 @TxArgentona

 609 945 932

LLIBERTAT PRESOS POLÍTICS!

En un article d’àmbit municipal, voldríem parlar de les qüesti-
ons que afecten específicament els argentonins i argentonines. 
N’hi ha moltes de què parlar. Un exemple seria la proposta de 
l’equip de govern de fer Reunions de Poble trimestrals. 

Un altre exemple seria la implantació de l’Agenda 2030 en el 
nostre municipi (l’Agenda 2030 és el full de ruta per avançar 
vers el desenvolupament sostenible impulsat per les Nacions 
Unides). També hauríem d’informar del que es fa per desen-
callar projectes i qüestions que porten un considerable retard 
d’execució; esperem parlar-ne en positiu en propers articles.

Però malauradament hem de denunciar la repressió de l’estat. 
En tant que argentonins i argentonines, independentistes o no, 
però en tot cas demòcrates, ens hem de fer ressò de les ac-
tuacions arbitràries d’un estat que actua contra els ciutadans 
i les ciutadanes i que, sense cap mena de vergonya, pregona 
als quatre vents que és un estat de dret.

EL RECENT EMPRESONAMENT DE SET MEMBRES 
DELS CDR ÉS UN EPISODI MÉS DE LA LLARGA LLISTA 
D’ACTUACIONS REPRESSIVES DE L’ESTAT ESPANYOL

El recent empresonament de set membres dels CDR és un 
episodi més de la llarga llista d’actuacions repressives de l’es-
tat espanyol. És evident que en l’aniversari de l’1-O, en vigílies 
de la sentència sobre el procés i a unes setmanes d’unes no-
ves eleccions, l’estat necessitava fer una actuació contra l’in-
dependentisme. Tots els manuals repressius ho deuen inclou-
re entre els principals preceptes. I també és evident que l’estat 
actua saltant-se la necessària separació de poders. Si no, com 
s’explica que tots els mitjans informatius d’àmbit estatal culpa-
bilitzin els CDR -sense tenir en compte la presumpció d’inno-
cència- sobre actuacions que ningú més hauria de saber tret 
de la policia i els jutges?

Denunciem aquests fets i advertim als demòcrates que s’ho 
prenen com una qüestió aliena: si se’n surten amb els inde-
pendentistes, a qui perseguiran després?

@unitatargentona

/unitatargentona

unitatargentona



27

OPINIÓ

Junts per Catalunya Argentona

Junts per Catalunya Argentona

LA DEFENSA DEL MEDI AMBIENT I DE 
LA SEGURETAT, DUES DE LES NOSTRES 

PRIORITATS
Des del primer Ple ordinari de juny hem volgut intentar abordar la 
defensa del medi ambient i la sostenibilitat des d’una perspecti-
va integral: defensa dels drets dels animals, defensa del paisat-
ge i del patrimoni natural i finalment des d’un punt de vista de 
l’emergència climàtica que viu actualment el món. Tot això sense 
oblidar la importància del reciclatge, on gràcies a molts diversos 
governs municipals podem dir que som un dels municipis que 
millor recicla.

Al Ple de juny es va aprovar la moció que vam presentar en de-
fensa dels drets dels animals, on es vol posar els seus drets en un 
punt central de les polítiques a nivell municipal i supramunicipal.

JUGA UN PAPER CRUCIAL EN LES NOSTRES PRIORITATS 
EL TEMA DE LA SEGURETAT, ESTEM TREBALLANT 

CONJUNTAMENT AMB ELS ALTRES GRUPS MUNICIPALS 
UNA MOCIÓ PER COMBATRE ELS ROBATORIS EN LES CASES 

Al Ple d’octubre, i després de més d’un mes preparant la moció 
conjuntament amb altres grups municipals estem en condicions 
de portar una moció en defensa del paisatge d’Argentona, recu-
perant la Carta del Paisatge de la Conca de la Riera d’Argentona, 
un document que aporta mesures per dissimular l’impacte pai-
satgístic de les naus industrials, hivernacles, etc. Així com pro-
posem dur a terme mesures per mitigar l’impacte de les torres 
d’electricitat al municipi. Aquesta moció ha de servir, si finalment 
s’aprova i es compleix, per tenir un terme municipal amb molta 
més bellesa estètica, que és una de les nostres preocupacions.

També aportem una moció per comprometre a l’Ajuntament 
d’Argentona en la seva lluita contra la crisi climàtica mundial que 
vivim, adherint-nos a les reivindicacions del moviment Fridays for 
future.

També juga un paper crucial en les nostres prioritats el tema de 
la seguretat, estem treballant conjuntament amb els altres grups 
municipals una moció per combatre els robatoris en les cases, i 
sobretot intentarem fer la deguda feina en el Consell de Segu-
retat, òrgan que ha de tractar aquestes qüestions. Aprofitem per 
agrair a la nostra policia local la bona feina en aquest aspecte.

EXIGIM LES INVERSIONS PRESSUPOSTADES 
I PROPOSEM BONIFICACIONS

Argentona té un govern minoritari, que continua sense exe-
cutar els pressupostos. Moltes de les inversions aprovades ni 
tan sols s’han iniciat. És el cas de la Reforma integral del carrer 
Josep Soler, de la reforma del Centre cívic les Ginesteres o de 
la Remodelació de la plaça de Vendre. Totes tres representen 
una inversió superior a sis-cents cinquanta mil euros.

Davant la incapacitat manifesta de gestió, els Socialistes hem 
demanat poder conèixer el compromís del govern local per 
al quadrienni 2019-2023. Només hem aconseguit saber que 
no tenen programa de govern i ens han remès al programa 
d’Unitat, un conglomerat de partits i associacions,  disposats 
a proclamar de forma unilateral la independència, tal com van 
insistir en l’acte institucional de l’Onze de Setembre a la plaça 
del Molí. 

Un govern, per tant, sense majoria al Ple, sense programa mu-
nicipal i sense compromís ni tan sols d’executar els pressupos-
tos aprovats. És així com al poble ens trobem mancats d’un Pla 
d’Acció Municipal, previst en la normativa local, com a element 
primer de transparència i d’orientació de cara a la participació 
del veïns i contribuents, pel mandat.

VOLEM GARANTIR LA CONSTRUCCIÓ DE LA BIBLIOTECA I 
LA RESTA D’INVERSIONS

Quan estem a punt de discutir el nou pressupost per al 2020, 
exigim l’execució de les inversions pendents, la realització 
dels contractes de prestació de serveis previstos, com el de 
la Sala Argentona. Demanem la creació d’un comitè de segui-
ment per garantir la realització de la nova Biblioteca municipal 
Joan Fontcuberta, ja que fins ara el govern no ha estat capaç 
d’avançar en el tan necessari projecte que inclourà la ràdio i 
l’arxiu. Incidirem també en la inclusió de les inversions neces-
sàries en la xarxa del servei de l’aigua i la de clavegueram.

D’acord amb el programa socialista, a nivell d’ingressos, proposa-
rem bonificacions de fins al 90% en el pagament de l’IBI a famílies 
nombroses i monoparentals, segons els casos; l’ampliació d’una 
bonificació del 50% de la quota de l’IBI per a immobles que ins-
tal•lin sistemes aprofitament tèrmic o elèctric amb energia solar, 
fins a quatre anys. I una bonificació de fins al 95% de l’IBI per al 
foment d’activitats econòmiques d’especial interès o d’utilitat mu-
nicipal, per promoure ocupació de qualitat, entre d’altres.

 argentona.socialistes.cat

 @PSC_Argentona  667182993

 “A data de tancament d’aquesta edició el grup municipal del PP no ha fet arribar el seu article polític a la redacció del Cap de Creus”
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ACORDS DE  PLEAcords de Ple
PLE ORDINARI DEL 3 DE JUNY
*(EL GOVERN EL FORMEN CUP, ERC I ICV)

Propostes i mocions Resultat
Alcaldia
Adjudicació del contracte mixt de serveis, manteniment d’alarmes, extintor, boques d’incendi, ruixa-
dors, exutoris i desfibril.ladors i execució memòria valorada actuacions a relitzar en les instal.lacions 
d’alarmes, extintor, boques d’incendi, ruixadors, exutoris i desfibril.ladors

Aprovat per unanimitat

Aprovació del pacte del Temps a Argentona Es retira de l’ordre del dia

Actualització dels models de declaració a inscriure en el Registre d’Interessos de l’Ajuntament d’Argentona Aprovat per unanimitatadscrit) i 5 abstencions TxA
Recursos econòmics 

Reconeixement extrajudicial de crèdits corresponents a factures de l’exercici 2018 i Anteriors 12 vots a favor (CUP, ERC, ICV, PSC, PP i No adscrit)
5 abstencions (TxA)

Expedient de modificació de crèdits núm. 09/2019 del pressupost municipal de l’exercici 2019 12 vots a favor (CUP, ERC, ICV, PSC, PP i No adscrit)
5 abstencions (TxA)

Recursos humans 
Reconèixer l’aplicació de l’increment de les retribucions del personal d’acord amb el Reial Decret 
Legislatiu 24/2018, de 21 de desembre, pel que s’aproven mesures urgents en matèria de retribuci-
ons en l’àmbit del sector públic 

Aprovat per unanimitat 

Modificació dels membres designats per a la constitució de la Comissió d’Investigació, d’acord amb el proto-
col d’assetjament laboral d’Argentona Aprovat per unanimitat 

Esports

Segona pròrroga de la concessió demanial de l’adequació i explotació del servei de bar del poliesportiu municipal Aprovat per unanimitat de tots els presents

PLE EXTRAORDINARI DEL 28 DE JUNY
*( (EL GOVERN EL FORMA UNITAT – ARGENTONA PER LA REPÚBLICA)

Propostes i mocions Resultat
Creació i composició de les Comissions Informatives i Comissió Especial de Comptes Aprovat per unanimitat
Nomenament de representants de la Corporació als òrgans col•legiats Es retira de l’ordre del dia

Nomenament de vocals en representació dels grups municipals en la Junta de Govern del Patronat 
del Museu del Càntir Aprovat per unanimitat

Delegació d’atribucions plenàries a la Junta de Govern Local Es retira de l’ordre del dia

PLE ORDINARI DEL 15 DE JULIOL
Propostes i mocions Resultat
Alcaldia
Nomenament de membres en els òrgans del Consell de la Vila Aprovat per unanimitat

Actualització de la composició de la Comissió d’Ètica prevista en el Codi Ètic 13 vots a favor (Unitat, PSC, Junts x Cat i PP)
4 abstencions (TxA)

Nomenament vice-presidència del Patronat Municipal del Museu del Càntir 16 vots a favor (Unitat, PSC, Junts x Cat, TxA i PP)
Susana López s’absté

Constitució Consell municipal d’Esports i nomenament de vocals Aprovat per unanimitat

Designació membres de la Comissió del Nomenclàtor Aprovat per unanimitat

Adhesió de l’Ajuntament d’Argentona a l’aprovació de la segona pròrroga de la contractació de 
serveis de telecomunicacions centralitzada a través del Consell Comarcal del Maresme

15 vots a favor (Unitat, TxA, PSC i PP)
2 abstencions (Junts x Cat)

Resolució al•legacions de l’expedient de revisió d’ofici dels acords plenaris de 18 de desembre de 2017 i 20 de 
març de 2018 d’Aprovació de la Relació de Llocs de Treball i Valoració de Llocs de Treball

8 vots a favor (Unitat)
9 abstencions (TxA, PSC, Junts x Cat i PP)

Recursos Econòmics
Expedient de modificació de crèdits núm. 10/2019 del pressupost municipal de l’exercici 2019 Aprovat per unanimitat

Aprovació definitiva del Conveni Urbanístic entre l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament d’Argentona en relació amb 
l’àmbit de “El Cros”

10 vots a favor (Unitat i PSC)
7 abstencions (TxA, Junts x Cat i PP)

Aprovació certificació 2na i última de les obres de rehabilitació porxo i galeria de la Casa Puig i Cadafalch 15 vots a favor (Unitat, TxA, PSC, i PP)
2 abstencions (Junts x Cat)

Medi Ambient
Modificació Estatuts Consorci per al tractament de residus sòlids urbans del Maresme Aprovat per unanimitat

Espai Públic
Contracte de serveis per a l’eradicació de plagues de termites subterrànies a l’EBM Cargol Treu Banya i l’EBM 
El Bosquet Aprovat per unanimitat

Promoció Econòmica
Aprovació del Pacte del Temps Es retira de l’ordre del diaW

Mocions i Interpel•lacions dels grups municipals
Moció del grup municipal Junts per Catalunya – Argentona, de rebuig a la Llei per declarar la tauromàquia 
patrimoni cultural immaterial (PCI) i per declarar Argentona vila antitaurina, amiga dels animals i transmissora 
de valors sobre els drets dels animals

Aprovat per unanimitat



COMPOSICIÓ DE L’AJUNTAMENT D’ARGENTONA

PLE ORDINARI DEL 9 DE SETEMBRE
(*ABSÈNCIA JUSTIFICADA DEL REGIDOR PEP MASÓ DE TOTS PER ARGENTONA **EL REGIDOR DE GOVERN ÀNGEL PUIG S’ABSENTA A MITJA SESSIÓ)

Propostes i mocions Resultat
Alcaldia

Ratificació resolució d’Alcaldia Aprovat per 8 vots a favor (govern) i 8 abstencions (TxA, 
PSC, JxCat i PP)

Nomenament de vocals del Consell Escolar Municipal d’Argentona Aprovat per 13 vots (govern, PSC, JxCat i PP) a favor i 3 
abstencions (TxA)

Recursos econòmics 
Modificació de crèdits núm. 4/2019 del pressupost del Patronat Municipal del Museu del Càntir de 
l’exercici 2019

Aprovat per 12 vots a favor (Govern, PSC, JxCat) i 4 ab-
stencions (TxA i PP)

Expedient de modificació de crèdits núm. 09/2019 del pressupost municipal de l’exercici 2019 12 vots a favor (CUP, ERC, ICV, PSC, PP i No adscrit)
5 abstencions (TxA)

Recursos humans 
Pròrroga conveni de col•laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament d’Argentona 
per l’ús i gestió de les borses de personal d’àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter 
conjuntural, no estructural

Aprovat per unanimitat 

Modificació dels membres designats per a la constitució de la Comissió d’Investigació, d’acord amb el proto-
col d’assetjament laboral d’Argentona Aprovat per unanimitat 

Promoció econòmica
Aprovació del Pacte del Temps d’Argentona Retirada
Proposta del grup municipal Socialista (PSC) – Candidatura de Progrés (CP), de convocatòria d’un Ple especial 
per aprovar un programa municipal i pla d’actuació 2019-2023

Rebutjada per 4 vots a favor (PSC i JxCat), 7 vots en contra 
(Govern**) i 4 abstencions (TxA i PP)

Proposta del grup municipal Socialista (PSC) – Candidatura de Progrés (CP), per a l’ordenació del correu certifi-
cat al Veïnat de Les Ginesteres Aprovada per unanimitat

Proposta del grup municipal Junts per Catalunya – Argentona, per ordenar estèticament les naus industrials del 
municipi i soterrar les línies elèctriques de la riera Es retira de l’ordre del dia 

Proposta del grup municipal Junts per Catalunya – Argentona, relativa a la restitució dels elements patrimonials 
de Can Doro i Cal Guardià Es retira de l’ordre del dia

AC ORDS DE  PLE

Joan Maria Pasqual 
Tercer tinent d’alcalde i regi-
dor de Medi Ambient, Salut, 

Benestar Animal, Serveis 
Socials i Cohesió

pascualmjm@argentona.cat

Pere Móra
Cinquè tinent d’alcalde i 

regidor d’Obres Públiques
morajp@argentona.cat

Montse Matas
Regidora a l’oposició

matasom@argentona.cat

Gina Sabadell 
Primera tinent d’alcalde, regidora 
de Participació i Transparència, 

Recursos Humans, Joventut, 
Gent Gran i Igualtat

sabadellsg@argentona.cat

Quim Perejoan 
Regidor d’Educació i Esports

perejoanhj@argentona.cat

Pep Masó 
Regidor a l’oposició

masonp@argentona.cat

Pere Espelt
Segon tinent d’alcalde 
i regidor de Mobilitat, 

Urbanisme, Espai Públic i 
Habitatge

espeltllp@argentona.cat

Àngel Puig 
Regidor de Cultura, Patri-

moni, Promoció Econòmica i 
Cooperació

puigba@argentona.cat

Xavier Collet 
Regidor a l’oposició

colletdx@argentona.cat

Eudald Calvo
Alcalde i regidor d’Admi-
nistració General, Mitjans 

de Comunicació i Recursos 
Econòmics

calvoce@argentona.cat

Montse Cervantes 
Quarta tinent d’alcalde i 

regidora de Policia, Serveis 
i Festes

cervantescm@argentona.cat

Montse Capdevila 
Regidora a l’oposició

capdevilacm@argentona.cat

Josep Arenas 
Regidor a l’oposició

arenaspj@argentona.cat

Susana López 
Regidora a l’oposició

lopezrs@argentona.cat

Cristina Maynou 
Regidora a l’oposició

maynoucc@argentona.cat

Fran Fragoso 
Regidor a l’oposició

fragosoej@argentona.cat

Bernat Calvo 
Regidor a l’oposició

calvocb@argentona.cat
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INFORMACIÓ D ’ INTERÈS

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

FARMÀCIES Dilluns a Divendres Dissabte Diumenge
Matí Tarda Matí Tarda Tarda

Obertura  
al públic

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 Tancat Tancat Tancat

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 17 h a 20.30h

(si està de guàrdia)
10 h a 13.30 h

(si està de guàrdia) Tancat

Farmàcia Sindreu
C/ Barcelona, 26 - Tel 93 797 14 00 9.00 h a 20.30 h 9.00 h a 14 h 17 h a 20.30h

(si està de guàrdia)
10 h a 14.00 h

(si està de guàrdia) Tancat

Farmàcia Buxeda
Ctra. De Vilassar, 12 - Tel 93 756 16 85 9.00 h a 13.30 h 17 h a 20.00 h 9.30 h a 13.30 h 17 h a 20.00h

(si està de guàrdia)
11 h a 13.30 h

(si està de guàrdia) Tancat

Migdia
Dilluns a Divendres Dissabte Diumenge

Migdia Vespre  Tarda 

Guàrdies
(amb recepta)

Farmàcia Guillén
Farmàcia Sindreu
Farmàcia Buxeda

13.30 h a 17 h
(si està de guàrdia)

20 h a 21.30 h
(si està de guàrdia)

14.00 h a 19 h
(si està de guàrdia) 13.30 h a 21.30 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

Serveis socials d’atenció primària
C/Gran, 59 | T. 93 797 04 86
Per demanar cita prèvia per a la tre-
balladora social, educadora social i 
psicòloga, cal trucar al 93 797 04 86 
de 9 a 13 h o, directament, a les ofi-
cines del C/ Gran, 59. 

Centre Obert L’Esquirol
Av. Del Mediterrani, s/n de Sant Miquel 
del Cros Tel. 93 757 00 86

TELÈFONS D’INTERÈS
Ajuntament 93 797 49 00

Policia Local 93 797 13 13

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

Taxis 93 797 25 04. 677 676 289

Creu Roja Argentona 93 797 16 56

Ambulància 93 757 88 88 

Ambulància Creu Roja Maresme (24 h) 
904 100 318

Fecsa-Endesa 900 770 077
Oficina de Correus 93 756 12 17
Aigües d’Argentona
93 797 06 03

Gas Natural 900 760 760
C.I. St. Miquel del Cros
93 757 51 88
IES Argentona 93 797 46 10
Escola Sant Miquel del Cros
93 799 93 51
Escola Bernat de Riudemeia
93 797 09 56
Escola d’Argentona 93 797 04 15
Escoles Les Fonts  93 756 17 13
EBM Cargol Treu Banya
93 757 51 88
EBM El Bosquet 93 797 45 23
Museu del Càntir 93 797 21 52
Biblioteca 93 797 12 15
Assessorament jurídic  
per a dones 93 797 49 00 – Ext. 600
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En René Jean Amba (Yaoundé, Camerun) té 27 anys i en fa un 
que viu a Argentona. Al seu país en René era un jove estudiant 
de Belles arts que compaginava els estudis amb el seu taller 
d’escultura. La seva vida va fer un gir quan el seu equip va 
guanyar un concurs governamental per fer escultures de 
reconeixement militar. Això el va portar a anar a treballar a 
un emplaçament fronterer on va veure’s atrapat en una màfia 
militar que trafica amb joies. Allà va haver d’escollir entre 
convertir-se en mercenari a sou – 300 euros per matar a una 
persona -  o fugir. No hi va haver dilema: “Jo sóc un artista, no 
un assassí”. Va haver de deixar el pare i els germans i fugir a 
Xipre amb l’ajuda d’un oncle. El 6 de febrer de 2006 va passar 
a formar part d’un col•lectiu que creix dramàticament i que ell 
sempre havia considerat aliè: els refugiats. 

El teu exili el vas començar a Xipre. 

Vaig anar-hi amb visat d’estudiant. El meu oncle m’havia 
apuntat a un curs de disseny web. Però durava un semestre. 
Després d’allò no tenia res. Vaig estar-m’hi uns mesos i d’allà 
vaig anar a Turquia. 

On volies arribar?

A Suïssa, allà hi tenia amics amb família que els podien ajudar. 
Jo no tenia contactes.  

Com va ser el teu pas per Turquia?

Molt difícil. Si no tens autorització per viure allà, la policia 
t’atura a cada moment preguntant-e on vas, què fas... Vaig 
decidir marxar a Grècia a través d’Izmir, un port fronterer des 
d’on surten molts vaixells. Vaig aconseguir embarcar-me en 
un que em va portar a l’illa grega de Samos. Allà Frontext em 
va portar a un camp de refugiats. 

Com era la teva vida allà?

Al principi, com que parlo anglès i francès a banda de 7 
idiomes del meu país, vaig estar 4 mesos treballant com a 
traductor per una organització internacional que s’anomena 
Boat Refugee. 

Quant temps t’hi vas estar?

En total, 1 any i 4 mesos. Només podia sortir demanant asil, 
però em denegaven el permís perquè no tinc proves per 
demostrar el que em va passar. L’altra possibilitat era buscar-
me un advocat que no podia pagar. 

Com era la vida al camp?

Molt difícil. És un equipament militar preparat per 600 places 
però hi ha moltíssima més gent. No hi cap tothom. Hi ha gent 
dormint al camp, al bosc, a la muntanya... Allà em vaig posar 
malalt. Em van haver d’operar d’una hèrnia i vaig estar 10 dies a 
l’hospital. Però després em van tornar al camp. Havia de marxar. 
Com vas sortir del camp?

Amagat en un vaixell comercial que transportava cotxes. Així 
vaig arribar a Atenes. Tot i que hi ha molta gent i és difícil que 
t’agafin, sabia que havia de sortir d’allà per evitar la deportació. 

Aquí pots preguntar informació sense que et 
coneguin i la gent t'ajuda, i si no t'entén busca la 
manera de comunicar-se amb tu 

Entrevista RENÉ JEAN AMBA, artista camerunès

Preparo una col·lecció de 15 quadres amb els que 
vull explicar la gent i les mentalitats diferents 
que m'he anat trobant durant el meu viatge

I vas tornar a marxar. 

Vaig anar fins a Rodes i allà vaig aconseguir agafar un avió fins 
a Roma. Com que hi ha tanta gent, tants turistes, no tenen 
temps de controlar tothom i només miren si portes el bitllet. 
Me la vaig jugar perquè no tenia documentació. 

A Roma tampoc t’hi vas voler quedar. 

No, allà vaig conèixer un fotògraf que em va ajudar. Però ell 
em deia que la vida a Roma seria igual de difícils que a Grècia. 
Finalment, vaig comprar un bitllet a Civitavecchia i, després 
d’un dia de viatge, vaig arribar a Barcelona. 

Aquí coneixies algú? 

Només coneixia una persona, l’Alba. Ens havíem conegut a 
Samos, quan jo treballava de traductor i ella era psicòloga a la 
mateixa organització. Li vaig trucar. Quan li vaig dir que era a 
Barcelona no s’ho creia. Però al cap de tres quarts d’hora em 
recollia i em portava a Argentona per primer cop. 

Aquí has decidit tornar a intentar la sol•licitud d’asil. 

Sí, però és molt difícil. De moment vaig encadenant permisos 
de 6 mesos. Amb el primer no podia treballar i havia de viure 
del suport de la meva amiga i de la comunitat. Ara ja treballo 
en un centre de jardineria i estudio l’idioma.

Has tornat a fer escultures?

Sobretot pinto, no tinc massa espai. Ara preparo una 
col•lecció de 15 quadres amb els que vull explicar la gent 
i les mentalitats diferents que m’he anat trobant durant el 
meu viatge. 

Com t’ha canviat el que t’ha passat?

Ha canviat la meva visió de la vida, és com una pilota que es 
mou, avui estàs de cap per amunt i demà has donat la volta. 
M’he adonat que no hi ha un lloc especial per fer una vida 
especial. Allà on ets, si la gent hi viu, tu també hi pots viure 
malgrat que les condicions no siguin bones. 

Que t’agradaria fer en un futur?

Voldria obrir un taller d’escultura i pintura on poder ensenyar i 
compartir el que jo sé fer. Ara és difícil, he de fer moltes coses 
abans. Ja ho veurem.

‘No hi ha llocs especials, allà on 
viu gent tu també pots viure’


