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EDITORIAL
A LES PORTES D’UN ANY RODÓ

Acabem un any que ha estat molt intens informativament parlant. 
Durant aquests 12 mesos hem viscut quatre comicis, - 2 d’estatals, 
les eleccions europees i les municipals -, un canvi de cares a la gover-
nança local, una Festa Major apoteòsica amb visita sorpresa del pre-
sident de la Generalitat inclosa. Ja a la tardor, la reacció argentonina 
a la sentència del procés ens ha portat mobilitzacions, talls d’autovia 
i activistes argentonins encadenats a les portes del parlament Eu-
ropeu. També hem vist l’alcalde, Eudald Calvo, responent als jutjats 
per haver mantingut la pancarta que reclama llibertat per als presos 
polítics al balcó de l’Ajuntament en període electoral.
Però la convulsió de l’actualitat no ha restat pes a la força de l’ex-
pressió cultural argentonina. Els espectacles que hem pogut veure a 
La Sala, els certàmens, vells i nous, organitzats per entitats, escoles, 
institut... Revelen un teixit humà viu, que s’expressa i que gaudeix 
dels diferents llenguatges. 

Estem a les portes d’un any rodó, el 2020. El nou any ens hauria de 
portar l’avançament en moltes obres esperades i encallades: La re-
forma de la plaça de Vendre, el projecte definitiu pel centre històric. 
Veurem com qualla tot plegat en un municipi com el nostre en el qual 
excavar a terra és sinònim de desenterrar la història. Així ho hem vist 
aquest novembre a Can Coca, on unes obres han deixat al descobert 
el vell molí datat del SXIX. Ara ens debatrem entre la conservació 
o la ressenya històrica del nostre passat. Com sempre serà clau la 
capacitat d’incidència de la ciutadania, una capacitat que modula i 
avança gràcies a les noves eines de participació amb les quals ens 
anem dotant com a societat. 
En aquest Cap de Creus també hi trobareu totes les activitats tradi-
cionals, culturals i lúdiques que s’organitzen a Argentona per viure en 
comunitat les Festes de Nadal. Un període que esperem que visqueu 
amb amor i esperança. Bones Festes! 

ESTEM A LES PORTES D’UN ANY RODÓ, EL 2020. EL NOU ANY ENS 
HAURIA DE PORTAR L’AVANÇAMENT EN MOLTES OBRES ESPERADES 
I ENCALLADES
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CARTA DE  L’ALCALDE

UNES FESTES DE 
NADAL TRANQUIL·LES

Cada any, quan arriba l’octubre ens 
trobem amb el canvi d’hora, que 
provoca que es faci fosc de segui-
da. Aquesta circumstància l’aprofi-
ten els lladres de cases per actuar 
des de la foscor. Qualsevol moment 
en el que haguem sortit de casa és 
aprofitat per aquests grups organit-
zats per entrar a casa i robar, cosa 
que ens provoca una sensació de 
desprotecció i, a vegades, de certa 
por. Ja no és només allò que ens han 
robat sinó la violació de la nostra in-
timitat.

Aquesta xacra dels robatoris a domi-
cilis va ser molt dura l’any 2018. En-
tre els mesos de setembre i desem-
bre vam patir fins a 63 robatoris a 
cases d’argentonins i argentonines. 
Aquesta situació extrema ens va 
portar a prendre mesures que fins 
ara havíem rebutjat perquè entení-
em que no compensaven la pèrdua 
d’intimitat amb el plus de seguretat 
que ens oferien. Però el cert és que 
la situació havia arribat en un punt 
en el qual s’havia de provar noves 
maneres de combatre els robatoris.

De la mà de la regidora Montse 
Cervantes, des del juny regidora de 
seguretat ciutadana, es van acti-

var nous operatius per fer controls 
i prevenir els robatoris. Es van fer 
algunes identificacions que van fo-
ragitar les bandes que pretenien ro-
bar. Així mateix, la coordinació amb 
altres cossos policials va facilitar la 
informació de bandes que operaven 
per la zona. Finalment, una mesura 
que feia temps que li donàvem vol-
tes es va fer efectiva: es van activar 
els lectors de matrícules per vehi-
cles implicats en robatoris. Aquesta 
mesura ha ajudat la Policia Local a 
poder actuar en un marge de temps 
molt curt, visionant en temps real 
l’entrada de vehicles amb lladres.

Enguany, en el mateix període de 
setembre a desembre hem patit 10 
robatoris a domicili. Això no vol dir 
que caiguem en el cofoisme i que 
ens relaxem. Però crec que si les 
coses es fan bé i les dades ho de-
mostren, s’ha de dir. I per això vull 
aprofitar per felicitar públicament el 
cos de la Policia Local d’Argentona 
per la bona feina exercida sempre, 
però especialment aquests darrers 
mesos.

I de pas, desitjar-vos a tots i totes 
unes bones festes de Nadal i una 
bona entrada d’any. L’any 2020 serà 
un molt bon any per Argentona.

Bon any nou!

SI LES COSES ES FAN 
BÉ I LES DADES HO 
DEMOSTREN, S’HA 
DE DIR. I PER AIXÒ 
VULL APROFITAR 
PER FELICITAR 
PÚBLICAMENT EL COS 
DE LA POLICIA LOCAL 
D’ARGENTONA
Eudald Calvo
Alcalde
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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).

VIDA Y COLOR
EPITAFI PROFESSIONAL
De petita, mai no havia pensat que seria mestra. De fet, totes 

les mestres que havia tingut jo, en època franquista, no feien 
venir massa ganes d’estar amb canalla. Quina tortura! Numerarse 
de a tres a primera hora del matí, lliris el mes de Maria, llet en pols 
americana a l’hora de l’esbarjo. Uf!
No sabia què volia ser de gran. Què era fer-se gran?
Mirava encuriosida la guardiola del Domund que hi havia a la 
farmàcia del senyor Queralt quan anava a comprar pastilles 
Joanola (valien un duro) o retallables de nines. On devia viure 
aquell negret de ceràmica que necessitava les meves pessetes?
Quan jugava a les cartes de famílies, pensava qui podia ser 
l’Abuelito Bantú.
En comprar cromos, “santets” en dèiem a Alcarràs, de l’àlbum 
Vida y color, volia veure, en directe, els animals i la gent de les 
diferents “races”.
La vida m’ha portat per altres dreceres. No he fet de reportera del 
National Geographic ni de fotògraf de guerra. Quina por!
Sóc mestra. No dic he fet de mestra, no: sóc mestra. Millor o pitjor, 
però mestra. Res a la meva vida no m’ha donat més estones de 
felicitat que la feina.
Als 18 anys volia marxar de casa, estudiar alguna cosa curteta que 
em permetés anar a viure a Barcelona, aleshores, el centre del 
meu univers. Així va ser: tres anys de Magisteri a Lleida i Psicologia 
a Barcelona. No ho vaig acabar. La ciutat em va enlluernar: teatre, 
el Born, el Raval, eren els inicis del Tricicle i d’en Bozzo, l’orquestra 
Plateria, les pel·lícules de l’Andrevj Wajda. No em penedeixo de 
res, ni de bon tros!

ELS INICIS VAN SER TOT UN REPTE, PERÒ 
RECORDO AMB AFECTE CADA MINUT QUE HI 
VAIG PASSAR I EM DOL NO SER CAPAÇ DE 
RECORDAR EL NOM DE TOTA LA GENT QUE 
VAIG ARRIBAR A CONÈIXER. US ESTIMO.
Als 22, amb la família esgotada de pagar les mogudes nocturnes 
de la filla -culturals, la majoria, vaig buscar feina. Colegio-
Academia El Salvador, a Badalona. Recordo la roba que portava a 
la primera entrevista: pantalons Lasserre de llana blanca i camisa 
de seda natural blau marí, cordada al darrere, estampada, bolso 
de vímet. Tota una pija provinciana... Em van acompanyar en Toni 
i la Ramona amb el Dos cavalls groc.
L’Antonio Rubio, el director, devia veure’m possibilitats. Mai no li 
estaré prou agraïda. Tutora de 8è amb 40 adolescents a l’aula i 
viatge de final de curs a Mallorca. Els inicis van ser tot un repte, 
però recordo amb afecte cada minut que hi vaig passar i em dol 
no ser capaç de recordar el nom de tota la gent que vaig arribar a 
conèixer. Us estimo.
Un bon dia va aparèixer un nou mestre d’Educació Física que es va 
convertir en el meu home i pare de la meva filla Mariona. Hi vaig 
treballar tres anys.

Carme Gòdia
Dona, mestra, catalana, d’esquerres, republicana, independentista 
(i respectuosa, vull pensar, amb tothom qui no veu les coses com jo).

Després d’un passeig de vuit cursos més per diverses escoles 
públiques com a mestra interina, vaig aterrar a Argentona. Jo 
només coneixia el poble per la Fira del Càntir. Llavors l’Escola 
Bernat de Riudemeia tenia cortinetes blanques de puntes i 
finestres plenes de geranis florits. Ho recordes, Virgínia? No, no 
pot ser que m’hagi tocat la casa de la Blancaneus! -va ser el primer 
pensament que em va venir al cap.
Aquí vaig conèixer excel•lents professionals i vaig aprendre a ser.
Fa molts anys que visc en un conte! Ara, a punt d’acabar, m’emociono. 
Conscient que m’és impossible agrair individualment a tothom les 
estones del passat, ho faig a través d’aquestes ratlles.
Moltes gràcies per tot, per les mostres de respecte, amor i complicitat 
que he rebut durant anys. A les nenes i nens, a les mares i pares, 
a les companyes i companys, als representants de l’Ajuntament... 
Gràcies per facilitar-ho tot i milions de petons.
M’agradaria que em recordéssiu com una bona persona que ha 
mirat d’encomanar curiositat per conèixer el món i amor i respecte 
per fer-ho. Demano perdó a tots/es aquells/es als quals, en un dels 
meus rampells, he posat les coses difícils. Ho lamento, no ha estat 
mai la meva intenció.
Ara, als 60 anys, em sento alcarrassina de naixement i, amb el vostre 
permís, argentonina d’adopció. Sí, ja sé que no seré mai “pota negra” 
d’enlloc! Què hi farem!
He estat molt afortunada; he gaudit, fins ara, de molt bona salut i els 
anys m’han posat a la vora gent en la qual emmirallar-me.
Ara, si l’Administració i el destí m’ho permeten, vull dedicar estones 
als amics i amigues. Necessito invertir temps en allò que considero 
important, en aquelles persones que ocupen un lloc en la meva 
vida, en tots/es els/les que, sense buscar-ho, em fan feliç. Em vull 
dedicar a la bona gent, als/a les imprescindibles, als/a les que fan 
que el meu món sigui millor.
I viatjar, és clar, tan lluny com la butxaca m’ho permeti.
Sort, salut i felicitat per a tots I totes. Ja sabeu on sóc!



6

XARXES
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FemRepública @Fem_Republica  2 de nov. 
Heavy metal en català!!! Grups boníssims. Ara escoltant Goliat, metal experimental 
made in #Argentona #MCF2 #Goliat

Quim Calvo @QuimCalvo 9 de nov. 
Homenatge a Pere Calders, a Argentona, organitzat 
pel col•lectiu Lectures en Veu Alta. Hem llegit 25 
microcontes, amb la filla de l’autor, Tessa Calders, i la 
neta, @DianaCorominas, que ha presentat el seu 
libre “Sobre l’exili, el feixisme i la censura”.

Annick Blay @diabarama 20 de nov.
#gaudir d’un bany a la font de sant Domenech 
#argentona #fuentedesantodomingo 
#barcelona #otoño2019

Escola Les Fonts @escolalesfonts 22 de nov.
Concert de #SantaCecilia a l’@escolalesfonts 
d’#Argentona protagonitzat pels alumnes de 3r per 
mostrar-nos la feina feta en el projecte #4cordes. 
Moltes felicitats a tots i totes! Que per molts anys 
seguim creixent amb la #Música!   Resum concert 
https://youtu.be/OpdSh_MYAnw

Àngels vs Demonis. Llibertat presos polítics 
@amboil67 4 de nov. Posta de sol des d’Argentona  
@MeteoMauri @eltempsTV3

FridaysForFutureMataró @for_mataro 17 de 
nov.
Avui hem estat a Argentona netejant la riera i aprenent 
sobre l’energia solar i la petjada de carboni amb els 
companys de @PlataformaZeo! 
En total hem recollit 263 kg. de brossa.

INS ARGENTONA @insargentona 20 de nov.
El treball de recerca de l’Artur Farriols Raimí «Francesc 
Terrades i Pla (1873-1963)» ha guanyat la XVIII 
edició del Premi Antoni Quintana i Marí, atorgat per la 
Societat catalana d’Història de la Ciència i la Tècnica. 
Moltes felicitats a l’Artur i al seu tutor Rafael Ferrer.

Clack @XarxaClack 28 de nov. 
Les dones d’ #Argentona són   No ha calgut que la @cristinamadrit trenqués 
el gel perquè un parell de noies joves han compartit amb nosaltres les primeres 
reflexions sobre #LesResilients sense que haguéssim d’animar-les   @ajargentona 
#ArgentonaAntimasclista #ResilientsTour

Jordi Santacana #CDR 
@Jordisantacanaf 10 de nov.
Anem per la fotografia 1.501 a @instagram . Així s’ha llevat #argentona amb el 
#Montseny al fons ben blanquet després de la pluja/neu que ha caigut aquesta nit. 
Feta mentre esperava als corredors de la #canixtrem @burriacxtrem

@ajargentona
@radioargentona
#Argentona

Tweets
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L’equip de govern d’Argentona s’ha vist obligat a rebaixar les 
seves expectatives sobre la pujada de l’IBI.  L’executiu pretenia 
incrementar 2 punts aquest impost i aconseguir, d’aquesta 
manera, que el pressupost municipal del 2020 augmentés en 
120 mil euros. Per fer-ho, creia comptar amb el suport del Partit 
Popular, però el regidor Fran Fragoso va canviar de posició, 
durant la sessió plenària, arran dels arguments de la resta de 
grups de l’oposició. 

Amb l’objectiu d’aprovar les ordenances, marcades per un 
calendari molt rígid d’exposició pública, el govern va optar 
per recollir la proposta de Junts per Catalunya consistent a 
incrementar l’IBI un punt, enlloc de dos. Amb tot, l’alcalde, Eudald 
Calvo (Unitat), va voler deixar clar que la principal conseqüència 
de reduir l’increment de l’impost seria la impossibilitat de 
contractar dos nous policies locals, tal com es pretenia. 

ELS ARGUMENTS
CRISTINA MAYNOU (JUNTS X CAT)
“Potser es podria deixar l’augment en un sol punt. Suposo 
que amb això es cobriria una part de les despeses a les quals 
no s’arriba. Potser no es podran contractar dos policies, però 
crec que la responsabilitat no ha de recaure sobre nosaltres 
en cas que no es faci.  Fem bé els números, refem-los. Agafem 
una altra vegada el pressupost, recalculem. Per què no ens 
donem una nova oportunitat per parlar-ne? ”

L’IBI (Impost de Béns Immobles) s’incrementarà un 1%, enlloc d’un 2%, tal com 
pretenia l’executiu. Junts per Catalunya força la reculada d’Unitat, el mateix dia del 

ple, entenent que l’increment – de 26 euros anuals per habitatge – gravava 
excessivament les famílies i no estava prou justificat pel govern. 

REPORTATGE

La discussió del ple d’ordenances va comportar una situació inèdita, el ple es va suspendre durant cinc minuts per 
poder tancar un acord entre els grups municipals. 

EL GOVERN ES VEU OBLIGAT A REBAIXAR LES SEVES EXPECTATIVES 
PER PODER APROVAR ELS IMPOSTOS LOCALS DEL 2020

SUSANA LÓPEZ (PSC)
“Com que no tenim ingressos l’única cosa que se’ns acudeix 
és incrementar la càrrega fiscal a les famílies. Segurament 
si aquesta ordenança fiscal no tira endavant tallarem la 
possibilitat al govern de tenir 120.000 euros més. Però no 
els tallarem la capacitat de treball, ni la d’imaginació, ni les 
ganes de fer coses, ni les ganes de buscar aquests diners 
d’on calgui. Això no serà responsabilitat de l’oposició.”

MONTSE CAPDEVILA (TOTS X ARG)
“Ens falta molta informació per poder votar a favor d’aquest 
increment. Evidentment, segur que a la llarga s’haurà d’anar 
incrementant l’IBI perquè sinó no s’arribarà a donar millors 
serveis o modificar o ampliar els que hi ha. Però ara mateix 
això no està justificat. Per tant, el que demanem és no tocar 
l’IBI i mirar-nos les despeses .”

FRAN FRAGOSO (PP)
“Propongo dejar el IBI tal como está y a partir de ahí hincar 
los 17 los codos y ver de dónde se puede rascar. Al final no 
es tanto dinero, estamos hablando de unos 100 mil euros. 
Hay que ver entre todos de dónde se puede rascar. Métase 
en las páginas de Facebook y verá de donde sobran según 
que gastos”
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PEP MASÓ DEIXA 
LA POLÍTICA

El ple de novembre va donar compte 
de la renúncia a l’acta de regidor de 
l’exalcalde i membre fundador de 
Tots per Argentona, Pep Masó, per 
motius personals.  Masó no va ser 
present al ple però van fer arribar 
als presents paraules d’agraïment a 
tots els regidors amb els quals ha 
compartit vida política, al personal 
de l’Ajuntament i, especialment, a la 
gent d’Argentona per la confiança 
que li han mostrat durant anys. 

Per la seva banda, la portaveu de 
Tots per Argentona, Montserrat 
Capdevila, va glossar la seva 
figura destacant el caràcter actiu 
i emprenedor, la capacitat de 
treball i la proximitat amb les 
persones. “És una persona de 
fets, que s’arremanga per fer de 
les idees projectes i dels projectes 
realitats. Amb una visió àmplia de 
consens, amb implicació, preparat 
i preocupat per treballar per una 
Argentona millor”. Capdevila li va 
agrair públicament haver pogut 
treballar conjuntament durant 12 
anys. “Amb ell Tots per Argentona 
va governar i va guanyar 3 eleccions 
consecutives, essent encara, per a 
molta gent, l’alcalde d’Argentona”.  
Per tot plegat, va concloure que 
la figura de Pep Masó és una 
personalitat irrepetible, difícil de 
rellevar. 

La resta de grups municipals van 
intervenir per agrair de forma 
unànime a Masó la seva tasca 
política i el seu compromís i estima 
per Argentona.

Maica Alcalde va prendre el relleu 
com a regidora a Pep Masó en el ple 
municipal celebrat el 2 de desembre.

REPORTATGE

Durant el seu mandat (2007 - 2011), Pep Masó va inaugurar la reforma dels 
carrers Gran i Torres i Bages. 

LES PRINCIPALS NOVETATS DE LES ORDENANCES
EL  CONTRAGUAL
Es tracta d’una nova llicència  que poden demanar veïns que tinguin llicència de gual i que, per manca d’amplada del 
carrer, necessitin d'un espai enfront del gual per poder facilitar l'accés de vehicles als garatges.

FACILITAR EL PAGAMENT DE L’ICIO
Les noves ordenances preveuen que el pagament es faci quan es finalitza una obra, per tal que la taxa s’ajusti al valor real 
del cost final d’aquesta. Fins ara es feia un primer pagament que es corresponia al pressupost de l’obra i, posteriorment, 
s’havia d’abonar la diferència del cost final dels treballs. 

BONIFICACIÓ DEL 50% DE L’IBI PER A FAMÍLIES NOMBROSES
El topall per acollir-se a la bonificació augmenta i passa dels 28.000€ bruts anuals d’ingressos familiars, als 35.000 € 
bruts anuals.
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REPORTATGE

S’APROVA EL PACTE DEL TEMPS
Argentona s’ha dotat del Pacte del Temps. El document, aprovat en el ple de novembre, con-
stitueix una guia per avançar cap a una major racionalització del nostre temps personal i profes-
sional. Amb l’aprovació, l’Ajuntament es compromet a adoptar mesures que incentivin, fomentin i 
promoguin la reforma horària per fer-la efectiva en tots els àmbits de la vida quotidiana

Els orígens del Pacte del Temps es troben a mitjans del 
2014, quan es va constituir al Parlament de Catalunya 
la Comissió d’Estudi de la Reforma Horària. Àngel Puig, 
regidor de promoció econòmica explica que,  “com 
ajuntament ens hi vam adherir i vam començar a treballar 
en la creació d’un grup motor en el qual ciutadans i 
ciutadanes, amb el suport d’una empresa externa, 
col•laboraven per analitzar i concloure quines eren les 
mesures que hauríem d’aplicar”.  Aquells primers treballs 
van donar com a resultat la base teòrica del pacte. 

Un dels sectors que més s’han implicat en tot el procés 
d’elaboració del pacte ha estat el del comerç. Anna 
Alonso, tècnica de promoció econòmica de l’Ajuntament 
d’Argentona, explica que les accions de sensibilització ja 
es van començar el 2015: “Hi havia molt interès, a escala 
comercial, de tirar-ho endavant”. De fet, ja el 2015, un 
grup d’establiments van decidir mantenir l’horari d’estiu 
durant tot l’any. Això implicava abaixar la persiana a les 19 
h, enlloc de les 20 h o les 20.30 h, com era habitual.  Des 
de la Junta que hi havia en aquell moment al capdavant de 
l’associació de comerciants, es va traslladar a l’Ajuntament 
la voluntat que aquest nou horari s’estengués a tots els 
comerços, però al mateix temps, la dificultat de fer-ho 
a causa de la inèrcia d’horaris de treball. “Calia un canvi 
global a tot el municipi, no ho podien fer sols”, explica 
Alonso. A partir d’aquí l’Ajuntament va entendre que calia 
implicar diferents sectors de tota la població en la redacció 
del Pacte del Temps. Així va sorgir el grup impulsor. 

El Pacte del Temps assenyala mesures 
concretes que ja es poden dur a termeUn dels sectors que més s’han implicat 

en tot el procés d’elaboració del pacte 
ha estat el del comerç

La feina de creació del pacte s’ha allargat del 
2016 fins ara. Àngel Puig admet que “en funció 
del que estableix el pacte es prioritzaran 
unes accions o unes altres. Hem de continuar 
treballant”. 

Això no obstant, els seus impulsors 
veuen l’aplicació del Pacte del Temps amb 
optimisme. “M’ha sorprès que en el mateix 
procés de concreció del pacte s’han anat 
assolint canvis”, assegura Alonso. Un 
d’aquests canvis el van aplicar els monitors 
i monitores del cau, integrants de la taula de 
lleure.  “Van aplicar els horaris de la reforma 
horària en els darrers campaments i ens 
comentaven que estaven encantats perquè 
van poder fer totes les activitats amb els 
infants, gaudint-les molt millor. Els nens van 
estar més tranquils, vam sopar més d’hora i 
això els va permetre gaudir millor de totes les 
activitats”. 

Però no tot és tan senzill com fer canvis en els 
horaris d’uns campaments d’escoltes. El regidor de 
promoció econòmica admet que la dificultat més 
gran es troba, sobretot, en el món professional. 
“Creiem que en aquest àmbit la Generalitat s’ha 
d’implicar i implantar canvis en el món del treball per 
adaptar-lo a la reforma horària.  Des dels municipis 
la nostra capacitat de fer canvis és més limitada”, 
conclou Puig.

Així i tot, el Pacte del Temps assenyala mesures 
concretes que ja es poden dur a terme. Per exemple, 
estableix un protocol de planificació i gestió de 
reunions encaminat a què les trobades siguin més 
eficaces i que només es facin si cal. Una altra acció 
concreta és l’avançament d’horaris, tant d’àpats, 
com d’obertura i tancament de serveis municipals, 
comerços, etc. Per aquest motiu s’estudiarà com 
aconseguir que els joves puguin dinar a l’institut al 
migdia i no tard i a casa com fan ara. D’aquesta manera 
seria més fàcil avançar horaris d’extraescolars i que 
tothom tornés a casa més aviat. 

En l’àmbit de la restauració la recepta és més 
difícil. Aquí no es parla d’avançar horaris, sinó de 
sensibilitzar i animar els restaurants incentivar 
els seus clients perquè vagin a sopar més aviat. 
“Per exemple, un incentiu podria ser oferir postres 
gratuïtes”- explica Alonso -, “s’ha d’entendre que és 
més saludable sopar abans que no a l’hora que ho 
acostumem a fer ara”. 

Anna Alonso i Àngel Puig han estat la tècnica i el regidor que han 
tancat l’elaboració del Pacte del Temps. 
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Disminueixen un 80% els
robatoris a domicilis

Les càmeres de videovigilància i la tasca de prevenció que duu a terme la Policia Local d’Argen-
tona també estan donant bons resultats. Tot i això, la col·laboració ciutadana és molt rellevant. 
Sempre que es detectin vehicles o persones sospitoses cal trucar al 93.797.13.13.

RECOMANACIONS DE SEGURETAT

ACCÉS EXTERIOR PANYS I PORTES FINESTRES
• Reixa o mur suficientment alt/a
• En cas de barrots, col·lo-

queu-los verticalment per evi-
tar que escalin

• En cas de reixa, els cargols 
s’han de col·locar per dins la 
finca

• Si fan obres a l’exterior, asse-
gureu-vos que no poden entrar 
per les bastides o escales

• Protegiu-vos amb portes blin-
dades 

• Instal·leu un pany d’alta segu-
retat

• Recomanable un pany amb al-
menys tres punts d’ancoratge 
al bastiment de la porta

• Una balda interior a les portes 
d’accés és molt útil

• Instal·leu persianes en totes les 
finestres i balcons.

• Protegiu-vos amb reixes a les 
finestres.

• Instal·leu persianes o finestres 
de seguretat

• Col·loqueu forrellats interiors 
autoblocants

La Policia Local 
d’Argentona dedica 
molts recursos a la 

Prevenció i la 
Seguretat Ciutadana

Els robatoris a domicilis a Argentona 
han disminuït un 80% respecte a 
l’octubre i novembre de l’any passat 
–uns dels mesos amb major nombre 
d’aquests delictes-. La tendència a 
la baixa dels últims anys es va veure 
interrompuda per la gran quantitat 
de robatoris a domicilis que es van 
produir a Argentona el 2018 però 
enguany la situació és molt diferent. 
El cap de la Policia Local d’Argentona, 
Pere Anglada, afirma que “l’any 
passat va ser un mal any a Argentona, 
el Maresme i Catalunya” però s’ha 
mostrat molt satisfet amb les dades 
d’aquest octubre i novembre. 
Anglada ha assegurat que, des del 
primer dia, s’han destinat molts 
recursos a la prevenció de robatoris 
i la Policia Local d’Argentona està 
“fent molta feina”. Anglada admet 

que arribar a eliminar totalment els 
robatoris és pràcticament impossible 
però que, les xifres d’aquests mesos, 
els permetran “tornar a números 
sostenibles”. 

A Argentona els domicilis que pateixen 
més robatoris són les cases a quatre 
vents on, a més, els lladres solen ser 
molt ràpids. El Sergent Francesc Xavier 
Franco assegura que el més important 
és que coneguem les mancances de 

casa nostra i adoptem les mesures de 
seguretat que estiguin al nostre abast. 
La primera és tancar la porta amb clau 
sempre que sortim, encara que sigui 
per poca estona, i comprovar que tenim 
totes les finestres tancades. També 
recomana instal·lar i connectar l’alarma 
mentre dormim i quan som fora. I és 
que molts dels robatoris es produeixen 
perquè els propietaris ens oblidem 
d’aquests procediments. L’objectiu és 
posar-ho difícil als malfactors.

TELÈFON: 
93.797.13.13
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La seguretat ciuta-
dana i la prevenció 

són unes de les 
tasques més desta-
cades de la Policia 
Local d’Argentona

Activitat de la Policia Local 
d’Argentona per àmbits

Segons es desprèn de la Carta 
de Serveis de la Policia Local 
d’Argentona –document en què es 
detalla la tasca encomanada per 
l’Ajuntament-, el cos ha de treballar 
per “la seguretat i la protecció de 
persones i béns”. Actualment, en 
aquest àmbit estan duent a terme 
una campanya de seguretat on 
ofereixen consells i recomanacions 
per protegir la nostra llar.  Amb 
aquest objectiu, un any més es va 
celebrar una xerrada informativa 
al Saló de Pedra on van assistir una 
trentena de persones. També en 
l’àmbit de la seguretat ciutadana, 
els agents duen a terme campanyes 
de seguretat passiva i xerrades de 
seguretat adreçades a la gent gran.

La Carta de Serveis també contempla 
la mobilitat i el trànsit com una de les 
tasques de la Policia Local, ja sigui 
l’ordenació, regulació i seguretat del 
trànsit com la prevenció, el civisme 
i l’educació viària. És per això que 
els agents també realitzen controls 
als camions i furgonetes, controls 
d’alcoholèmia i drogues, controls de 
velocitat i cursos d’educació viària 
als centres escolars. 

Qui forma la Policia 
Local d’Argentona? 

L’alcalde, Eudald Calvo, i la regidora 
de Policia, Montse Cervantes, 
són els responsables de la Policia 
Local d’Argentona al govern de 
la vila. D’altra banda, el cos el 
formen 25 persones, de les quals 
el 20% són dones. El Cap del cos 
és l’Inspector Pere Anglada i, amb 
càrrecs de responsabilitat, trobem 
dos sergents i cinc caporals. La 
major part del cos de la Policia 
Local la formen els agents, que 
actualment són quinze a la vila. 
Aquest personal es completa amb 
dos auxiliars de gestió.

44%22%

15%
7%

5%

5%
2%

Els darrers anys, la Policia Local 
també ha dut a terme campanyes 
solidàries com un calendari a 
favor d’Agim Maresme el 2017 
o els escuts solidaris, el 2018 i 
2019, per la construcció del nou 
Hospital Pediatric Cancer Center de 
Barcelona.

La Carta de Serveis també contempla 
la mobilitat i el trànsit com una de les 
tasques de la Policia Local, ja sigui 
l’ordenació, regulació i seguretat del 
trànsit com la prevenció, el civisme 
i l’educació viària. És per això que 

els agents també realitzen controls 
als camions i furgonetes, controls 
d’alcoholèmia i drogues, controls de 
velocitat i cursos d’educació viària 
als centres escolars. 

Els darrers anys, la Policia Local 
també ha dut a terme campanyes 
solidàries com un calendari a 
favor d’Agim Maresme el 2017 
o els escuts solidaris, el 2018 i 
2019, per la construcció del nou 
Hospital Pediatric Cancer Center de 
Barcelona.

PREVENCIÓ I
 SEGURETAT
CIUTADANA

POLICIA 
ADMINISTRATIVA ATENCIÓ AL 

CIUTADÀ/ANA

POLICIA 
ASSISTENCIAL

CONTROL 
MEDIAMBIENTALPROXIMITAT I 

MEDIACIÓ

TRÀNSIT
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Dilluns 14 d’octubre, a les 9 h del matí, des de diferents 
mitjans d’àmbit nacional i estatal, els corresponsals a Madrid 
comencen a fer públiques les penes per als 9 polítics encau-
sats. A les 12 h Pere Espelt, alcalde accidental, llegeix un pri-
mer comunicat contra la sentència des del davant de l’Ajun-
tament envoltat de treballadors municipals. Aquell mateix dia 
a les 8 del vespre, un centenar d’argentonins es congreguen 
davant l’Ajuntament per palès el seu rebuig a la sentència. 
Molts altres argentonins que no han assistit a les mobilitza-
cions convocades a les grans ciutats del país es congreguen 
davant l’Ajuntament per fer palès el seu rebuig a la sentència. 

Dimarts 15 d’octubre, l’Ajuntament decreta tancament 
institucional

Dimecres 16 d’octubre, Arrenquen les marxes per la lli-
bertat. A les 14.30 aproximadament, unes dues-centes perso-
nes van tallar la C-60 en el seu pas a Argentona. La protesta 
contra la sentència del procés va acabar amb una càrrega 
policial. Paral•lelament, Activistes argentonins s’encadenen 
al Parlament Europeu amb l’objectiu d’internacionalitzar les 
marxes que s’estan fent a Catalunya.

ARGENTONA REACCIONA A LA SENTÈNCIA 
DEL PROCÉS

El 14 d’octubre es va donar a conèixer la 
sentència del judici del Procés. Més de 100 

anys de condemna pel conjunt de líders 
independentistes pels delictes de sedició, 

desobediència i  malversació de fons 
públics. Com ja es preveia, l’impacte que la 
notícia va tenir entre la societat catalana 
va ser, i continua essent, desbordant. Així 

ho va viure Argentona.
Dijous 17 d’octubre, segon dia de la marxa per la llibertat 
convocada per Òmnium i l’ANC arriba a Barcelona. Una colum-
na d’argentonins baixa caminant fins a Mataró per unir-s’hi. 
Al migdia, en sessió extraordinària, el ple d’Argentona aprova 
una moció de rebuig a la sentència.

Divendres 18 d’octubre, el seguiment de la convocatòria 
de vaga és majoritari a escoles, institut i administració d’Ar-
gentona. 

Diumenge 20 nou tall a la C-60. Un cotxe atropella dos dels 
manifestants i els fereix lleument.

Dilluns 28 d’octubre, es presenta el Consell per la Repú-
blica i l’Assemblea d’electes al Saló de Plens d’Argentona. La 
sala s’omple de regidors de tota la comarca.
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L’ALCALDE D’ARGENTONA A JUDICI
PER NO HAVER IMPEDIT L’1-0

Eudald Calvo (Unitat) afronta dos judicis en el marc del procés independentista. En 
el primer la Fiscalia l’acusa de desobediència, per la via penal, per no haver impedit 
la celebració del referèndum de l’1 d’Octubre. En el segon, també per la via penal, se 
l’acusa d’haver permès la col•locació de la pancarta en favor dels presos polítics al 

balcó de l’Ajuntament en període electoral. 

El 21 de novembre, l’alcalde d’Argentona, Eudald Calvo, va ha-
ver de declarar als jutjats de Mataró per les ordres de servei 
que havia donat a la Policia Local, en condició de regidor de 
seguretat, dies abans de l’1 d’Octubre. En aquestes ordres 
Calvo manava a dos agents que vetllessin per la seguretat de 
l’alcalde, un fet que, segons la Fiscalia, “intentava impedir la 
feina de la policia” que, aquells dies, era la d’evitar la celebració 
del referèndum. Durant la declaració, la Fiscalia va requerir a 
l’alcalde que expliqués com es va desenvolupar el referèndum 
a Argentona, com havia estat possible l’entrada als col•legis 
electorals per part de la ciutadania i quan havien arribat les 
urnes. A la sortida dels jutjats Calvo va rebre el suport de 
diversos argentonins i argentonines, així com d’alcaldes i al-
caldesses de la comarca. Calvo va explicar que davant de la 
jutgessa havia admès que el seu paper “no va ser el d’evitar el 
referèndum, però tampoc el d’organitzar-lo “.

Dues setmanes després, el 4 de desembre, Eudald Calvo va 
tornar als Jutjats de Mataró. En aquesta ocasió va haver de de-
clarar en una altra causa de desobediència penal per no haver 

Dimecres 30 d’octubre, Es presenta el Consell Local per 
la República Catalana al Saló de Plens de l’Ajuntament. El 
mateix dia l’ANC d’Argentona s’uneix a la crida solidària per 
portar provisions als joves acampats a la Plaça Universitat.

Dissabte 9 de novembre, molts ciutadans responen a 
la crida de Tsunami Democràtic que insta a desobeir la Junta 
Electoral Central durant la jornada de reflexió. Durant  tota 
la tarda s’organitzen activitats a la plaça Nova: una xerra-
da – debat sobre la no-violència i la transviolència, un taller 

de pancartes per a totes les edats, un berenar solidari, una 
partida d’escacs, una crema de propaganda electoral i una 
sessió de música i lectura al voltant del foc. La mobilització 
acaba amb una acampada a la mateixa plaça Nova en suport 
a l’acampada jove de plaça Universitat.  

Dilluns, dimarts i dimecres 11, 12 i 13 de novem-
bre, Tsunami Democràtic promou el tall a la Jonquera i, 
posteriorment, l’AP-7. Diversos argentonins se sumen a la 
mobilització. 

retirat la pancarta que reclama la llibertat dels presos polítics 
del balcó de l’ajuntament, en període electoral. 

Tots dos procediments judicials es troben en fase d’instruc-
ció a l’espera que s’obri judici per la via penal.
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OBRIM EL CALENDARI D’ADVENT
De l’1 al 20 de desembre, a la biblioteca (18 h)

Els follets de la biblioteca, amb l’ajuda dels més petits de la vila, 
obren les finestres del Calendari d’Advent. 

CONCERT DE NADAL: BIG BAND JAZZ & 
ERWYN SEERUTTON

Divendres 13 de desembre, a les 20.30 h, 
a La Sala d’Argentona

La Big Band Jazz Maresme arriba a Argentona acompanyada 
d’un convidat de luxe, l’emblemàtic cantant i artista polifacètic 
Erwyn Seerutton. Seerutton és molt conegut en l’entorn de la 
música gòspel i del kreol, una de les llengües sorgides en els 
temps del tràfic d’esclaus. L’associació de comerços i serveis 
Argentona es Mou oferirà una copa de cava solidària al final 
del concert. Tot l’import de la taquilla es destinarà íntegra-
ment a la Marató de TV3.

VIU EL NADAL A ARGENTONA!
Entitats, comerciants i Ajuntament es conjuren per convertir les Festes 
de Nadal en unes dates de trobada, cultura i tradició. Preneu nota!

PESSEBRE VIVENT
Dissabte 21 i diumenge 22

a la Font del Mig, de 19 h a 21 h
Argentona es Mou agafa el relleu a l’escola Les Fonts i orga-
nitza, per segon any consecutiu, aquesta activitat familiar de 
caràcter tradicional. 

PASTORETS INFANTILS
Dissabte 21 (18 h) al Centre Parroquial 

Representació a càrrec dels nens i nenes de la catequesi.

ELS PASTORETS 
Dimecres 25 (19.30 h), dissabte 28 (18 h)

i diumenge 29 (18 h), al Centre Parroquial 
La secció de teatre del Centre Parroquial porta a escena un es-
pectacle que fusiona diverses versions clàssiques dels Pastorets. 

CONCERT DE NADAL DE LA 
CORAL CÀNTIR D’OR
Dijous 26 de desembre,

a l’Església de Sant Julià (19 h) 
Tradicional concert de Nadal de la Coral Càntir d’Or, acompa-
nyada de músics i col·laboradors d’Argentona.
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PARC DE NADAL
Del 27 al 30 de desembre, al pavelló esportiu

municipal (D’11 h a 13 h i de 16 h a 20 h) 
La regidoria d’Esports de l’Ajuntament d’Argentona organitza 
el Parc de Nadal, que ofereix diverses activitats i propostes 
lúdiques. L’entrada és gratuïta però es demana a tots els as-
sistents que col·laborin portant 1 quilo d’aliments per donar a 
una entitat benèfica. 
Els nens i nenes de fins a 12 anys (inclosos) han d’anar acom-
panyats per un adult en tot moment. Els nois i noies d’entre 
13 i 16 anys ha de portar una autorització signada per poder 
entrar sols.

ARRIBADA DELS MISSATGERS REIALS
Dissabte 28 (de 17 h a 20 h) i diumenge 29 

(D’11 h a 14 h i de 17 h a 20 h), a La Sala d’Argentona
Els missatgers reials recolliran les cartes dels nens i nenes 
d’Argentona a La Sala d’Argentona, dins un ambient fantàstic 
preparat especialment perquè els nostres infants visquin tota 
la màgia del moment. Hi haurà tallers i caldo calent a disposi-
ció del públic assistent.

REVETLLA DE CAP D’ANY 2020
Dimecres 1 de gener a les 0.30 h (nit del dimarts 31 de-

sembre), a la plaça Nova
Es convida a tots els veïns i veïnes a gaudir d’una nit divertida 
a la carpa de la plaça Nova, amb música per a tots els gustos 
fins ben entrada la matinada. La carpa és totalment tancada. 
i climatitzada.

GRAN CAVALCADA I NIT DE REIS
Diumenge 5 de gener, a les 18 h, recorregut.

Com altres anys, les seves majestats arribaran pel carrer Sant 
Sebastià per continuar pel Carrer Gran, Pl. Nova, Carrer Jacint 
Verdaguer, Av. Nostra Senyora de Montserrat, Carretera de 
Vilassar, Av. Puig i Cadafalch i plaça Nova.

La campanya d’Argentona es Mou
L’associació de botiguers i comerciants d’Argen-
tona també va iniciar la campanya de Nadal l’1 
de desembre. Fins el dia 22, els establiments ad-
herits han obsequiat als seus clients amb butlle-
tes per al sorteig de 4 cistelles valorades en 400 
€. El sorteig es farà el 23 de desembre, en directe, 
a Ràdio Argentona 107.6 (12 h).
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10N: ESQUERRA TORNA A SER LA FORÇA MÉS VOTADA

COSES DE  LA  V ILA

Esquerra Republicana va repetir com a força més 
votada a Argentona en unes eleccions estatals 
el passat 10 de novembre. Els republicans van 
obtenir 1.870 vots i un percentatge del 26%, 4 
punts menys que el 28 d’abril. En segona posició, 
superant el PSC, va quedar Junts x Catalunya que 
va millorar en vots (1.292) i percentatge (18,02%). 
El PSC va baixar a la tercera posició, seguit per En 
Comú Podem.
Cal destacar l’entrada de la CUP, que es presentava 

per primera vegada al Congrés dels Diputats i que 
va vorejar el 10% dels vots argentonins. També 
van experimentar un increment notable, respecte 
als comicis de l’abril, els sufragis del PP i Vox. El 
partit d’ultradreta va superar els 400 vots i va ser 
la segona força més votada al barri del Cros. 
La participació va ser del 75,54%, cinc punts 
inferior a la registrada durant les eleccions d’abril. 
La jornada a Argentona es va desenvolupar amb 
total normalitat als sis col·legis electorals.

LES DADES

ELS RESULTATS

28
 A

B
R

IL

28
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B
R

IL

10
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O
V.

10
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O
V.

1.870
(26,08%)

2.322
(30,39%)

1.292
(18,02%)

1.225
(16,03%)

947
(13,21%)

1.262
(16,52%)

839 
(11,7%)

928
(12,15%)

709
(9,89%)

-

493
(6,87%)

333
(4,36%)

432
(6,02%)

278
(3,53%)

381
(5,31%)

789
(10,33%)

Participació Abstenció Vots nuls Vots en blanc

10 NOVEMBRE

28 ABRIL

7.200
(75,54%)

7.676
(80,95%)

2.331
(24,46%)

1.806 
(19,05%)

29
(0,40%)

36
(0,47%)

47
(0,66%)

35
(0,46%)
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DELEGADES I DELEGATS ES 
FORMEN EN SOSTENIBILITAT I 

MEDI AMBIENT 
UNA SEIXANTENA DE REPRESENTANTS DE 
L’ALUMNAT PARTICIPEN EN UNA JORNADA 

FORMATIVA I DE CONSCIENCIACIÓ 
COMUNITÀRIA.

El passat divendres 25 d’octubre el Saló de Pedra va 
acollir una formació per delegades i delegats de l’Ins-
titut d’Argentona. Una seixantena de representants de 
l’alumnat van participar d’aquesta jornada de treball, 
enguany centrada en la sostenibilitat i el medi ambient.  
La coordinadora pedagògica de l’institut, Mercè Rubio, 
obria la sessió dirigint-se a l’alumnat:  “no sou culpables 
de la situació actual del medi ambient però teniu la res-
ponsabilitat de millorar-lo i fer un món més sostenible, 
coherent i just”. 

L’OBJECTIU ÉS COMPLEMENTAR 
LES CLASSES MAGISTRALS DEL 
PROFESSORAT AMB TALLERS I 
DINÀMIQUES PARTICIPATIVES 

La primera part de la jornada va anar a càrrec de ‘Sus-
tainability by Education’, una associació d’estudiants de 
la Universitat Politècnica de Catalunya que ofereix for-
mació i sensibilització per a centres educatius. Un dels 
seus membres explicava al Cap de Creus que l’objectiu 
és complementar les classes magistrals del professorat 
amb tallers i dinàmiques participatives. En aquest sentit, 
consideren que amb aquest mètode no només afavo-
reixen que l’alumnat interioritzi la informació sinó que la 
integrin en la seva quotidianitat, és a dir, escollint alter-
natives sostenibles i d’estalvi en el seu dia a dia. 
Un cop finalitzada aquesta primera part, l’institut va 
oferir un esmorzar saludable a l’alumnat, just abans 
d’encetar un nou taller a càrrec de Mercè Rubio. Aques-
ta formació va consistir a conèixer els objectius de 
desenvolupament sostenible així com prendre consci-
ència d’accions que la ciutadania pot fer en el seu en-
torn i municipi. En aquest sentit, l’alumna de primer de 
batxillerat, Laia Trilla, afirmava que “no només hem de 
lluitar les persones implicades, hem de fer-ho entre 
tots”. L’alumna de segon de batxillerat, Laura Guillamat, 
afegia que “els joves ens hem de sensibilitzar més que 

ningú, cal adoptar les mesures adequades perquè hi ha 
el nostre futur en joc”.
Finalment, Mercè Rubio va explicar que un dels objectius 
de la jornada era reconèixer la feina i l’esforç d’aquest 
alumnat. En aquest sentit, considerava que aquest acte 
contribuïa en fer visible i de manera atractiva la tasca del 
delegat.  A banda dels agraïments, la jornada va cloure 
amb el compromís dels representants d’aula de trans-
metre els coneixements adquirits als seus companys.

L’ALUMNAT DE L’INSTITUT ENSENYA 
A FER EL MASSATGE CARDÍAC 
Els alumnes de l’Institut d’Argentona van or-
ganitzar una campanya, el 30 d’octubre, en el 
marc de la Jornada de Conscienciació d’Atura-
da Cardíaca. Aquesta iniciativa va consistir en 
una formació teòrica i pràctica amb la voluntat 
de conscienciar a la població de la importàn-
cia de saber reaccionar davant d’una aturada 
cardíaca. Al bell mig de la plaça Nova, l’alum-
nat va adquirir el rol d’educador i va ensenyar 
als vilatans com cal actuar davant d’aquesta 
situació i com fer un massatge cardíac. Els 
alumnes de l’institut s’havien format prèvia-
ment en les classes d’educació física.
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ELS GEGANTS D’ARGENTONA 
VIATGEN A MALLORCA PER 

PRIMERA VEGADA 

La segona setmana de novembre, els Gegants d’Ar-
gentona van viatjar per primera vegada a Mallorca 
per participar en la XX Trobada de Gegants. La jorna-
da va tenir lloc a Inca en el marc de les festes de San-
ta Maria la Major, copatrona de la ciutat. La sortida 
va estar marcada pel mal temps que va obligar a de-
senvolupar la majoria d’actes en un pavelló esportiu. 
Així i tot es va poder veure el “Ball de Bot” a càrrec 
dels Revetlers des Puig d’Inca, una ball popular que 
va precedir el ball de gegants.

ARGENTONA S’ADHEREIX A LA 
XARXA MAI MÉS

L’Ajuntament d’Argentona s’ha adherit a la Xarxa de 
Memòria i Prevenció del Feixisme, Mai Més, que impul-
sa l’Amical de Mauthausen. Eudald Calvo, alcalde d’Ar-
gentona, i Àngel Puig, regidor de Cultura i Patrimoni, 
van participar el passat 15 de novembre, a Sabadell, de 
la V Trobada d’Ajuntaments integrants de la Xarxa Mai 
Més. Els representants de més de 80 consistoris van 
debatre conjuntament quines han de ser les polítiques 
públiques de memòria i prevenció del feixisme. 

Aquest projecte municipalista es desenvolupa a partir 
del treball col·laboratiu entre ajuntaments, associacions 
locals i centres de secundària. Entre altres accions treba-
lla per recuperar les històries i biografies dels deportats i 
deportades locals. A més, dota als tècnics i càrrecs elec-
tes municipals, d’eines de gestió i reflexió per impulsar i 
executar polítiques públiques de memòria.

ARGENTONA RECULL GAIREBÉ 3 TONES D’ALIMENTS PEL GRAN RECAPTE 

Aquest any els argentonins vam donar 2 mil 990 qui-
los d’aliments pel Gran Recapte, els mateixos que l’any 
passat. Tot i això, al conjunt de la comarca, enguany ha 
disminuït la recaptació amb 20 mil quilos menys.
Argentona es manté amb el mateix quilo de donacions 
al Gran Recapte però a la resta de municipis de la co-
marca la participació ha estat desigual. A Mataró, per 
exemple, s’han recaptat 9 mil quilos menys que l’any 
passat i a Vilassar de Mar, mil quilos més. Aquesta vari-
etat en la participació ha provocat que al conjunt de la 
comarca s’hagin recaptat 20 mil quilos menys que l’any 
passat. És a dir, enguany, el Maresme ha donat 269 mil 
quilos d’aliments al Gran Recapte.
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El passat 20 de novembre, va tenir lloc l’acte ofi-
cial de constitució del Consell d’Infància per al 
curs 2019-2020. Hi van participar els represen-
tants dels cursos de 5è i 6è de primària de les 
escoles d’Argentona escollits per representar els 
seus companys en aquest òrgan de participació 
infantil.

Un grup d’argentonines voluntàries amb la col•la-
boració fotogràfica d’Albert Palaudàries i Antoni 
Alsina, del grup de fotografia del Centre d’Estudis 
Argentonins, i amb el suport de l’Ajuntament d’Ar-
gentona estan elaborant un joc de taula argentoní. 
De moment, han creat més de seixanta targetes 
amb una fotografia d’un indret, equipament o ele-
ment de la vila en una cara, i a l’altra l’explicació 
d’aquest element i tres preguntes relacionades. 
Ara estan debatent quina serà la dinàmica del joc. 
La iniciativa va sorgir per la voluntat de fer treballar 
la memòria i la llengua catalana a la gent gran. 

ARGENTONA TINDRÀ UN JOC DE TAULA

EL CONSELL D’INFÀNCIA ES 
RENOVA

LECTURES EN VEU ALTA ORGANITZEN UNA JORNADA 
CALDERIANA 

Enguany es commemoren els 25 anys de la mort del periodista i escriptor Pere Calders. Amb l’ob-
jectiu de retre-li un homenatge a Argentona, el col•lectiu Lectures en Veu Alta va organitzar, el 9 
de novembre, una matinal d’actes a la Plaça de Vendre.  La proposta va comptar amb la presència 
de la filla i la néta de l’escriptor que van presentar el llibre “Sobre l’exili, el feixisme i la censura”. 
L’acte es va tancar amb una acció poètica en la qual hi van participar 25 rapsodes interpretant 
micro contes de Pere Calders extrets del seu llibre “Contes portàtils”. 

D’esquerra a dreta, Olga Claramonte, Mite Ferrer, 
Montse Arenas i Núria Roure



22

ESPORTS

EL LAIETÀ ESTRENA EQUIP SÈNIOR

El club està format per nou equips i un to-
tal de 140 jugadors i jugadores.
L’Handbol Club Laietà Argentona ha començat aquesta 
temporada amb diverses novetats que va presentar ofici-
alment el passat 10 de Novembre. Per primera vegada des 
de la creació de l’entitat l’any 2012, el club compta amb un 
equip sènior masculí. Milita a Quarta Catalana i l’entrena-
dor és Dídac de la Torre, un exjugador d’handbol amb una 
llarga trajectòria com a entrenador d’equips sènior.

La plantilla la formen una vintena de jugadors d’edats 
molt diverses, des de nois que acaben de pujar de 
l’equip juvenil fins a jugadors més experimentats que 
vénen d’altres clubs o que, fins i tot, “havien deixat de 
jugar i s’han reenganxat” explica de la Torre. Per ell, 
aquesta és la clau de l’èxit: “barrejar jugadors més in-
experts amb jugadors experts, que tothom aprengui 
de tothom”. I parlem d’èxit perquè a data de tancament 
d’aquesta revista, l’equip ha guanyat els nou partits que 

ha disputat. Tot i això, de la Torre creu que “és massa 
agosarat” dir que la categoria els queda petita però ad-
met que estan eufòrics perquè no esperaven “arrencar 
tan bé la lliga”. Segons de la Torre, aquest projecte que 
va començar el director tècnic, Juan Sánchez, “ara està 
veient els fruits”.
I és que aquest gran inici no és gratuït, ja que el nou 
sènior masculí s’ha estat elaborant des de principis 
d’aquest any. Al gener es va començar a contactar amb 
els primers jugadors i, a poc a poc, “amb temps i esforç” 
es va aconseguir crear un nou equip. Al mes de juliol, 
quan l’activitat esportiva es va aturar, el sènior mascu-
lí del Laietà va començar a entrenar. “Era tot nou, ens 
havíem de conèixer tots i hem fet una pretemporada 
molt forta” afirma de la Torre. Tot i això, assegura que 
no s’imaginaven “que aniria tan bé”.

Aquest bon inici de temporada fa pensar en un ascens 
ràpid de categoria però l’entrenador, de moment, no en 
vol sentir a parlar. De la Torre recorda que “fa un any no 
hi havia equip” i que l’objectiu el tenen molt clar: “formar 
un grup, formar una base”. No obstant això, admet que 
si els resultats acompanyen “lluitaran fins al final”.

El Laietà també compta amb  tres equips 
femenins
L’Handbol Club Laietà Argentona el formen nou equips i un to-
tal de 140 jugadors i jugadores. Entre aquests hi ha tres equips 
femenins: el Cadet femení, l’Infantil femení i l’Aleví femení. Com-
pleten el club un Benjamí masculí, dos Alevins masculins, un 
Infantil masculí, un Cadet masculí i el Sènior masculí.

Al gener es va començar a contactar amb 
els primers jugadors i al juliol van iniciar els 

entrenaments

La clau de l’èxit és “barrejar jugadors més 
inexperts amb jugadors experts, que tothom 

aprengui de tothom”
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ÈXIT DE PARTICIPACIÓ I UN GRAPAT DE
NOVETATS A LA DISSETENA BURRIAC XTREM

La cursa infantil de dissabte 
va ser la modalitat més 
il·lusionant i diumenge 

780 atletes van prendre 
la sortida d’una cursa 
prestigiosa, exigent i 

respectuosa amb el medi 
ambient

El passat diumenge 17 de 
novembre va tenir lloc la 
dissetena Burriac Xtrem, una 
edició que va comptar amb 
un increment de participants 
i que va arribar a les 780 
inscripcions. En categoria 
femenina, Laura Vila va 
guanyar la cursa de 17km 
(01:57h) i Sara Sanante va ser 
la vencedora dels 28km (3h 
06min). En categoria masculina, 
Lluís Barbé va ser el guanyador dels 17km (01:34h) i 
Albert García es va proclamar campió de la cursa de 
28km (2h 41min).

La primera de les novetats d’enguany, que es 
mantindrà a les pròximes edicions, és la de repetir el 
circuit cada dos anys perquè els participants puguin 
superar la seva pròpia marca quan trepitgin la catifa 
magenta de la meta. Pel que fa als avituallaments 
es van substituir els envasos per dispensadors de 
manera que els corredors poguessin omplir els seus 
bidons i reduir així el consum de plàstic, ja que l’any 
passat es va saldar amb un ús de quatre mil gots. 
D’altra banda, la cursa canina Cani Xtrem, va formar 
part per primera vegada del Campionat de Catalunya 
Popular de Cani Cross.

En una entrevista a Ràdio Argentona, el cap de 
cursa Jordi Ferrer, es mostrava molt satisfet per les 
valoracions dels participants, per la col·laboració 
dels comerços argentonins i lloava la tasca del 
voluntariat que havia fet possible un cap de setmana 
ple d’activitats. En aquest sentit també destacava la 
creixent participació vilatana, especialment en la cursa 
infantil Corre-cuita: “és una passada veure córrer els 
infants, l’any que ve escurçarem els grups d’edat i 
organitzarem el doble de sortides”. Finalment, Ferrer 
assegurava que aviat començaran a treballar en la 
pròxima edició d’una cursa especial perquè celebrarà 
la majoria d’edat.

Onze interns de Quatre 
Camins participen en la 

Burriac Xtrem
Per segon any consecutiu es va portar a terme 
aquesta iniciativa conjunta entre l’organització 
de la Burriac Xtrem i el centre penitenciari que 
ofereix aquesta disciplina esportiva als interns 
que gaudeixen de permisos a l’exterior. El Tècnic 
d’Esports del Centre Penitenciari de Quatre 
Camins i responsable del projecte, Roger Estapé, 
manifestava en una entrevista a Ràdio Argentona 
que “aquesta és una iniciativa engrescadora i 
motivadora perquè els interns poden fer esport, 
tenir contacte amb la natura i sentir-se part de la 
societat participant en una cursa normalitzadora”. 
En referència als condicionants que comporta el fet 
d’estar privat de llibertat, el tècnic apuntava que 
malgrat que no és la preparació física més idònia, 
ho supleixen amb moltes ganes i il·lusió i això és el 
que transmeten les seves cares quan entren a la 
meta. Finalment, Estapé afirmava que “l’esport és 
normalitzador, trenca barreres independentment 
de la procedència i classes social, és una de les 
eines més potents per ressocialitzar a les persones 
que tard o d’hora tornaran a la societat”.
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El molí de can Coca

El 1815, Pau Janer i Calopa, hisendat d’Argentona i propietari 
de can Calopa, fa una petició al Batlle General de Catalunya 
per poder fer un molí en les terres del mas Camp, de la seva 
propietat. El 1818, el Batlle General li va concedir «la facultad 
de construir un molino harinero en el terreno de su manso 
Ramon y Camps y de valerse para su curso y para el riego de la 
tierras de dichos mansos de las aguas vistas y subterraneas del 
punto de la Roqueta, que en el dia se halla dentro el alveo de la 
riera de Argentona y de las que pudiese hallar y recoger en los 
torrentes de Collell, de Caramany y de Clará hasta la riera dels 
Pins inclusive ... con tal que las tenga concluidas y construido 
y corriente el molino y riego dentro el termino de dos años». 

Pau Janer va encarregar les obres a Isidre Torner, mestre 
de cases i forner de rajoles d’Argentona, que les va iniciar 
immediatament, acabant el molí i la bassa cap el 1820. Les 
obres van costar 1.970 lliures, que ell detalla com: «per la 
obra en lo meu forn presa per uns y altre per la construcció 
de la mina de aigua que tenen construïda per donar curs a 
la fàbrica del molí que en ella tenen y posseheixen, per la 
construcció de la obra de la vassa y casa de dit molí, successivas 
recomposicions de dita mina y prolongació de aquesta en dos 
diferents vegades, segons los comptes per mi presentats». 

Pau Janer va morir el 1821, i en l’inventari dels seus béns 
consta que el molí era de dues moles: «Tota aquella pessa 
de terra coneguda com lo mas Ramon ahont se troba constrida 
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la casa del moli ab dos molas, ab tots sos arreus per moldrer, 
ab sa bassa i la mina de aiguas que arriba fins davant casa 
Caramany, part vinya donada a parceria a Joseph Costa, part 
camp, part regadiu y alguns olivers». L’aigua que arribava de 
la mina pel molí era insuficient, i va caldre allargar la mina a 
fi de buscar-ne més, obra que també va fer Isidre Torner el 
1824. El 1861 Joaquim Noguer i Calopa adreça una carta a 
l’alcalde d’Argentona fent saber que el molí havia estat parat 
dos anys per manca d’aigua, i que l’havia tornat a posar en 
funcionament «con una piedra, advirtiendo que siendo muy 
poca el agua que da curso al molino, por no haver revenido la 
mina, no llega ha moler media hora diària». Un document del 
1862 ens descriu molt detallat el funcionament del molí: «el 
molino està destinado solamente a reduir a arina los trigos que 
se presentan. Anda en él únicamente una piedra. La elevación 
a salto de agua no és de mucha gravedad. La fuerza serà de 
tres Caballos. Funciona cuando tiene trigo para  moler porqué 
se desembarcant y llegan por mar y tierra arina de toda classe. 
La balsa necessita para llenarse 30 horas a lo menos por razón 
de la poca agua que recibe, y al cabo de una hora que muele, 
tiene que suspender el trabajo a causa de faltarle la fuerza 
necesaria. La única piedra que trabaja podrà ordinariamente 
en el espacio de una hora que funciona moler dos cuarteras 
de trigo Tierno o candeal y menos si es trigo fuerte. I se pagant 
comunmente dos reales de vellón por cuartera de arina».

El molí, la bassa i la sortida d'aigües. Foto: ATICS SL
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Amb un total d’11.473 visitants el 2018, el nostre museu es 
manté com el més visitat del Maresme. Al darrere queden el 
Museu de l’Estampació de Premià de Mar (8.960), la Fundació 
Palau de Caldes d’Estrac (8.021), el Museu de Mataró (7.540), 
el del Gènere de Punt de Mataró (6.719) i Calella (5.345). La 
resta de museus de la comarca no arriba als cinc mil usuaris. 
En aquesta estadística no es compten ni els usuaris de la bo-
tiga (més de 3.000) ni els assistents a la fira Argillà Argentona 
(30.000) ni la Festa del Càntir (1.500), entre altres activitats 
que el museu organitza. Des del 2015 el museu d’Argentona 
es manté com el més visitat de la comarca, només superat en 
alguna ocasió puntual pel de Mataró. 

Dels 11.473 de visitants del nostre museu, 6.461 van visitar 
les exposicions temporals, mentre que 5.012 van visitar l’ex-
posició permanent. Les exposicions més visitades van ser les 
d’Enric Mestre (2.061) Glòria Badosa (1.124) i Ceràmica 3D 
(1044). Per mesos, el juliol és el més visitat (3.380), seguit del 
juny (1.640), mentre que setembre (267) i febrer (357) són els 
mesos amb menys visites.

EL MUSEU DEL CÀNTIR ES 
CONSOLIDA COM EL MÉS 
VISITAT DEL MARESME
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El 1929 consta «una casa de un cuerpo que antes servia de 
molino harinero» en l’inventari de Josefa Saborit i Noguer, 
la seva propietària. Per tant, el molí ja havia deixat de 
funcionar, segurament des del darrer quart del segle XIX, 
tant per la manca d’aigua com per l’aparició de farineres a 
Mataró que funcionaven amb vapor i corrent elèctric.

Fruit dels treballs arqueològics s’ha netejat el que resta de la 
bassa, d’uns 15 metres de llarg (en tenia més de 40), la qual es 
troba tota enrajolada i amb un fort pendent cap al casal, on 
accedia al carcabà mitjançant un canal (cup) de poc pendent 
i un sistema de comportes. La Sala de les Moles, amb una 
magnífica volta catalana, ha estat buidada completament de 
la runa dipositada i han quedat al descobert les dues moles 
sotanes. Sota hi ha la Sala de les Voltes (n’hi ha tres), molt ben 
conservada, on hi havia el carcabà que rebia l’aigua de la bassa i 
feia voltar una roda hidràulica de fusta, que feia voltar un eix de 
fusta (arbre) connectat a la roda volandera que girava (i molia) 
al damunt de la roda sotana. En l’extrem de llevant hi ha un 
canal tipus mina que evacuava l’aigua sobrera en direcció a la 
riera, que servia per regar els camps i que seguia, mitjançant un 
rec, cap al molí d’en Saborit. L’estat de conservació del conjunt 
moliner és molt bo, i és el darrer que es conserva dins del 
nucli urbà en una població maresmenca. La seva museïtzació 
seria una fita important pel patrimoni cultural d’Argentona, 
especialment en el fet que l’aigua i els seus diversos usos 
continuarien sent protagonistes de la història de la vila.

Per tipus de públic, la gran majoria (8.184) són visitants indi-
viduals i públic familiar, mentre que 3.289 ho van fer en grup: 
1.398 en grups de gent gran i els altres i 1.891 eren públic es-
colar. La major part del públic escolar fa l’activitat “Enfanga’t al 
torn” a l’Escola de Ceràmica, juntament amb la visita al museu, 
tot i que altres decoren un càntir a l’estil de Picasso.

Sembla difícil superar els 11.500 visitants si no hi ha algun can-
vi estructural important, com la possible ampliació del museu 
a la casa veïna de la Plaça de l’Església o el trasllat de l’Escola 
de Ceràmica al local del carrer Sant Ferran, contigu al museu, 
fet que incrementaria el públic de les exposicions.

Sala de les Moles. Foto: ATICS SL

Enric Subiñà i Coll 
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SENSE LES DONES NO HI HA REVOLUCIÓ

Aquesta frase la sentim molt últimament i tot i que la trobem 
molt simplista (sense les dones no només no hi hauria revo-
lució, sinó que no hi hauria res...) hi estem del tot d’acord. Però 
una cosa són les paraules i una altra els fets, i el govern actual 
d’això en sap un munt.

Ja va sent hora, i de fet estem fent tard, que a les dones se’ns 
comenci a reconèixer en l’àmbit dels alts càrrecs, en les insti-
tucions, en llocs de poder o de significat rellevant. I se suposa 
que tots estem fent un esforç en aquest sentit... tots? Doncs 
no, resulta que la força política que va guanyar les eleccions 
té el grup menys paritari de tots (2 dones de 8) i ara el govern 
forma el jurat per al seguiment del projecte de la biblioteca 
amb 9 membres entre arquitectes, tècnics i polítics, i no hi ha 
ni una dona !

Com es veurà reflectida la visió femenina, tan necessària i rei-
vindicada actualment en un equipament municipal del segle 
XXI?

Es fa servir l’expressió que s’ha d’empoderar a les dones, ens 
omplim la boca i omplim les xarxes, però després ni revolució 
ni empenta. No les tenim en compte perquè puguin formar 
part d’òrgans de govern, ni jurats, ni en representacions on es 
vegi que els temps han canviat.

L’organització municipal s’amplia per poder tenir departaments 
i tècnics en igualtat, però després poca cosa sòlida a part d’uns 
cartells, fotos i samarretes. Això fa pensar en una mera etique-
ta publicitària o electoral, sense fonament, ni intenció, ni volun-
tat que sigui un fet, que sigui una realitat.

La importància que les dones puguem rellevar aquesta mas-
culinitat comença perquè es tingui en compte la figura feme-
nina en tots els espais possibles, que estigui recolzada, reco-
neguda, escoltada i valorada.

Un govern on les seves dones van amb la bandera feminista 
però no les té en compte en quasi cap moment del procés, 
ni electoral ni posterior, camina cap enrere i promulgant, com 
sovint, allò que després no fa.

 www.totsperargentona.cat

@  txacomunicacio@gmail.com

 /totsperargentona

 @TxArgentona

 609 945 932

A ARGENTONA DIEM NO
 A LES VIOLÈNCIES MASCLISTES

El 25 de novembre, Dia internacional per a l’eliminació de la 
violència envers les dones, sortim al carrer per denunciar les 
agressions masclistes, llegim un manifest, tenyim l’espai pú-
blic de lila i ens solidaritzem amb les víctimes.

Aquest tipus d’accions són imprescindibles per visibilitzar una 
realitat que ha estat silenciada i normalitzada durant molts 
anys però no n’hi ha prou. El nombre de dones que pateixen 
violències masclistes no s’atura.

Des de principi d’any s’han comptabilitzat 27 feminicidis als Pa-
ïsos Catalans, i aquesta dada és només la punta de l’iceberg 
d’una realitat molt més dura: una de cada 4 dones han patit 
algun tipus de violència masclista especialment greu al llarg 
de la seva vida.

ENTRE TOTES I TOTS HEM ACONSEGUIT QUE UN COP 
MÉS ARGENTONA HAGI DIT NO A LES VIOLÈNCIES 

MASCLISTES. ENS VOLEM VIVES, LLIURES I SENSE POR!

L’ajuntament d’Argentona ha volgut contribuir activament per 
combatre aquesta xacra amb una sèrie d’actes enfocats en 
la sensibilització de tota la ciutadania des d’una perspectiva 
inclusiva i coeducadora. Dins d’aquesta programació s’han 
fet tallers a l’Institut adreçats a la prevenció de les relacions 
abusives i la desmitificació de l’amor romàntic, xerrades i ex-
posicions per promoure la identificació de les diferents situ-
acions de violència masclista i l’acompanyament a les seves 
víctimes, i ha projectat ‘Les Resilients’, un documental sobre la 
lluita feminista a través de la mirada de 4 bandes de música 
formades per dones. I un any més el grup ‘Si sortim millorem’ 
ha fet una caminada amb el lema “A pas ferm per combatre el 
masclisme”.

Però totes aquestes accions no s’haurien pogut fer sense la 
participació i el compromís dels col•lectius, associacions i 
centres educatius d’Argentona. Entre totes i tots hem acon-
seguit que un cop més Argentona hagi dit NO a les violències 
masclistes. Ens volem vives, lliures i sense por!

@unitatargentona

/unitatargentona

unitatargentona
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OPINIÓ

Junts per Catalunya Argentona

Junts per Catalunya Argentona

PER UNA GRAN ZONA D’APARCAMENT AL 
CARRIL AUXILIAR DE LA RONDA DE LLEVANT

Escrivim aquestes línies a pocs dies del Ple ordinari de desem-
bre, on presentem una moció per demanar que s’estudiï recon-
vertir el carril auxiliar de la Ronda exterior de Llevant en una zona 
d’aparcament. D’aquesta manera, tal com proposàvem al nostre 
programa electoral, es compatibilitzaria la circulació de la Ronda 
exterior amb els preuats llocs d’aparcament que es necessiten al 
nucli urbà d’Argentona. De fet, no seria el primer cop que l’espai 
funcionaria com a zona d’aparcament, sinó que ja s’acostuma a 
habilitar-lo com a tal per Festa Major de Sant Domingo.

Considerem que aquesta pot ser una alternativa econòmica i 
relativament fàcil per obtenir nombrosos llocs d’aparcament 
a pocs minuts a peu dels principals eixos comercials del mu-
nicipi. D’aquesta manera, facilitem que els nostres convilatans 
de veïnats i urbanitzacions puguin aparcar ben a prop d’allà on 
volen comprar i s’evitaren fuites de clients cap a Mataró, Vilassar o 
Cabrera per raons d’aparcament. També aplica a la gent d’Òrrius, 
Dosrius i rodalies –com que solen passar per la Ronda exterior de 
Llevant per desplaçar-se a poblacions veïnes, sens dubte seria 
una bona opció oferir-los aparcament gratuït i sense complica-
cions a Argentona, sempre amb l’objectiu de dinamitzar la vida 
econòmica d’Argentona amb nous consumidors externs.

CREAR APARCAMENT A LA RONDA DE LLEVANT POT SER 
UNA ALTERNATIVA ECONÒMICA I RELATIVAMENT FÀCIL 

PER OBTENIR NOMBROSOS LLOCS D’APARCAMENT 
A POCS MINUTS A PEU DELS PRINCIPALS EIXOS 

COMERCIALS DEL MUNICIPI.

La proposta s’ha de contemplar com una opció a curt i mit-
jà termini per obtenir nous llocs d’aparcament; a llarg termini, 
s’han de plantejar més solucions, com poden ser aparcaments 
soterrats en punts neuràlgics que, sobretot, siguin viables i 
rendibles econòmicament. També caldria buscar terrenys 
prou cèntrics que serveixin com a esplanades d’aparcament 
dissuasiu.

Queda clar, doncs, que l’aparcament és un dels grans reptes 
d’aquest municipi i que la seva solució contribuirà a activar la 
mobilitat i a l’economia d’Argentona.

Ens acomiadem desitjant-vos molt bones festes de Nadal i 
bona entrada al 2020!

TOLERÀNCIA ZERO DAVANT LES 
AGRESSIONS A LES DONES

El PSC d’Argentona rebutja rotundament les violències mas-
clistes i es posiciona per la tolerància zero davant les agres-
sions a les dones. La violència de gènere  és avui una de les 
violacions més persistents dels drets humans. El fet que hà-
gim hagut de condemnar més de mil assassinats a dones per 
aquesta causa, a Espanya, de l’any 2003 ençà, n’és una prova.

Aquesta mena de violència és conseqüència de l’estructura 
patriarcal i es tradueix en el fet que les dones no poden de-
senvolupar els seus projectes de vida en llibertat. Les seves 
manifestacions són diverses. Sense arribar a l’assassinat, es 
manifesta en expressions molt variades, ja sigui de manera 
verbal, física, jurídica, psicològica, econòmica o social: és pre-
sent en el nostre entorn contínuament.

CAL DOTAR DE RECURSOS, EN L’ÀMBIT LOCAL, DES DE LA 
GENERALITAT I DEL GOVERN CENTRAL, AL PACTE D’ESTAT 

CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE 

Des de l’Ajuntament, el PSC promourem polítiques feministes 
transversals i impulsarem amb determinació acords amb la 
resta de grups municipals contra la violència de gènere. Cre-
iem que cal dotar les partides en l’àmbit local i des de la Gene-
ralitat i el govern central,  en el marc del Pacte d’Estat contra la 
Violència de Gènere.

Només, des de la coeducació, la tolerància zero davant la 
violència i des de l’aplicació de la transversalitat feminista, 
podrem fer front al problema. Ens calen polítiques d’igualtat 
d’oportunitats, amb perspectiva de gènere, en educació, en 
salut, en acompanyament a la inserció laboral i en el suport 
a persones amb dependència. Són imprescindibles per a una 
convivència justa i per a alliberar-nos del cicle de violència en-
vers les dones.

Cal que la Generalitat dediqui recursos als programes pre-
ventius i assistencials i els faciliti a les administracions locals, 
i superi la fase de declaracions simplement moralistes, res-
pecte d’un assumpte tan greu que reclama solucions socials 
i polítiques.

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

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

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

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

Jutjat de Pau
Tel. 93 797 17 03
Dill. A div. de 9 a 14.40 h. Entrevistes 
amb el jutge: dimarts i dijous d’11 
a 13.30 h

Biblioteca
Dilluns matí tancat
De dilluns a divendres, tardes 16 
a 20.30 h
De dimarts a divendres de 9.30 h 
a 13 h
Dissabte matí obert de 10 h a 13.30 h

ABS Argentona
Joan Fuster, 1
Tel. 93 756 10 92 i 93 756 11 38

Atenció a domicili
Per sol·licitar atenció a domicili a 
Argentona i Òrrius cal trucar al telèfon 
93 756 10 92 
Per sol·licitar-la al consultori de Sant 
Miquel del Cros cal trucar al telèfon 93 
791 90 84

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

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

TELÈFONS D’INTERÈS
Ajuntament 93 797 49 00

Policia Local 93 797 13 13

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

Taxis 93 797 25 04. 677 676 289

Creu Roja Argentona 93 797 16 56

Ambulància 93 757 88 88 

Ambulància Creu Roja Maresme (24 h) 
904 100 318

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

Gas Natural 900 760 760
C.I. St. Miquel del Cros
93 757 51 88
IES Argentona 93 797 46 10
Escola Sant Miquel del Cros
93 799 93 51
Escola Bernat de Riudemeia
93 797 09 56
Escola d’Argentona 93 797 04 15
Escoles Les Fonts  93 756 17 13
EBM Cargol Treu Banya
93 757 51 88
EBM El Bosquet 93 797 45 23
Museu del Càntir 93 797 21 52
Biblioteca 93 797 12 15
Assessorament jurídic  
per a dones 93 797 49 00 – Ext. 600

OPINIÓ

 @PPArgentona

 Popular Argentona

PP
Queridos Reyes Magos,

Muchas gracias por ser siempre tan generosos con todos nosotros. 
Este año nos gustaría pedir muchas cosas, pero no para nosotros, 
sino para todo el pueblo: 

1º.- Necesitamos más cámaras de seguridad: Las cámaras que se 
han puesto han dado muy buenos resultados. Los robos han des-
cendido una barbaridad y las familias estamos mucho más tranqui-
las. La Policía de Argentona está realizando un trabajo estupendo y, 
por ello, creemos que se merecen más y mejores herramientas. 

2º.- Queremos un pueblo más limpio y justo: A nadie le gusta levan-
tarse por la mañana y encontrarse el pueblo lleno de bolsas y de 
pintadas. Argentona tiene que ser un pueblo donde prime la sana 
convivencia; hay que respetar a todo el mundo y unos pocos no se 
pueden apropiar de las calles de todos.    

3º.- Queremos que se ejecute la moción de los caminos escolares 
seguros: Hace años presentamos una moción, que se aprobó en 
el Pleno, para crear caminos escolares seguros para que nuestros 
hijos e hijas pudieran ir andando a la escuela. A pesar de aprobar-
se, el Alcalde la tiene guardada en un cajón cubriéndose de polvo. 
No podemos permitir que se juegue con la seguridad de nuestros 
niños y niñas. 

4º.-  Necesitamos más máquinas de gimnasia pasiva en los par-
ques: Tanto nuestras personas mayores, como nuestros jovenzue-
los se merecen lo mejor. No estaríamos aquí si no fuera por la sabi-
duría de los primeros y, seguramente, no querríamos seguir aquí sin 
la alegría de los segundos. 

5º.- Queremos que el Alcalde sea el Alcalde de todos y no solo el 
de algunos pocos: Todos los vecinos de Argentona se merecen ser 
ciudadanos de primera. No puede ser que haya zonas del pueblo 
que hayan sido abandonadas a merced de suerte o que se ignoren 
las preocupaciones de aquellos que no son de su cuerda. 

6º.- Queremos trabajo y una muy buena salud para todos los Ar-
gentonins y Argentonines: Como sabemos que es muy difícil que 
nos podáis traer todos estos regalos, nos conformamos con que 
los vecinos de Argentona tengan un trabajo estable y, sobretodo, 
una salud de hierro durante muchos años más. 

En fin, Majestades ¡Nos vemos el día de la cabalgata! Ya saben que 
pueden contar con nosotros para lo que necesiten. 

Fran Fragoso y su equipo os desean una Feliz Navidad y Feliz Año 
Nuevo
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ACORDS DE  PLEAcords de PleAcords de Ple
PLE ORDINARI DEL 7 D’OCTUBRE 
 (El govern el forma Unitat – Argentona per la República)
*El regidor del PP, Fran Fragoso, s’absenta a la meitat de la sessió

Propostes i mocions Resultat
Alcaldia
Nomenament de representants de la Corporació als òrgans col•legiats S’aprova per unanimitat

Normativa que regirà als sorteigs dels membres de les meses electorals que actuaran durant els 
processos electorals S’aprova per unanimitat

Recursos econòmics 

Expedient de modificació de crèdits núm. 13/2019 del pressupost municipal, exercici 2019 S’aprova per 11 vots a favor (Unitat, Junts x Cat i PP) i 6 
abstencions (TxA i PSC)

Modificació ordenances fiscals per l’exercici 2020 Es retira de l’ordre del dia
Medi ambient  
Aprovació conveni de col•laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya, La Federació de Munici-
pis de Catalunya, l’Associació de Municipis i Comarques, l’àrea Metropolitana de Barcelona, l’Agrupa-
ció per a la recollida selectiva del paper i cartró de Catalunya i el Gremi de Recuperació de Catalunya  

S’aprova per unanimitat

Promoció econòmica 

Calendari d’obertura d’establiments comercials en diumenge i festius 2020 S’aprova per unanimitat

Mocions i interpel•lacions dels grups municipals

Moció PSC-CP relativa als recursos de reposició, restitució dels noms dels carrers Baró de Viver i Dos de Maig Resultat d’empat* per 8 vots a favor (TxA, PSC i Junts x 
Cat) i 8 vots en contra (Unitat) 

Moció conjunta dels grups municipals Tots per Argentona i Junts per Catalunya-Argentona, a favor d’un procés 
clar i participatiu per als canvis de nom de carrers

Es rebutja per 5 vots a favor (TxA i JxCat), 8 vots en contra 
(Unitat) i 2 abstencions (PSC)

Moció del grup municipal Unitat – Argentona per la República, de suport a totes les detingudes el 23 de setem-
bre de 2019

S’aprova per 12 vots a favor (Unitat, TxA i Cristina Maynou 
de JxCat), 2 vots en contra (PSC) i 1 abstenció (Bernat 
Calvo de JxCat)

Moció conjunta dels grups municipals PSC-CP i Tots per Argentona, en resposta a les amenaces d’Endesa a les 
administracions locals sobre el deute de les famílies vulnerables

S’aprova per unanimitat

Moció del grup municipal Tots per Argentona, relativa a la creació d’una comissió de Serveis Territori-
als i Urbanisme Es retira de l’ordre del dia 

Moció del grup municipal Tots per Argentona, relativa a la creació d’una comissió informativa per a la planificació 
dels usos, ordenació dels espais i calendarització del projecte d’urbanització i edificació del centre històric Es retira de l’ordre del dia

Moció del grup municipal Junts per Catalunya – Argentona, per millorar la integració del paisatge natural d’Argen-
tona i els usos industrials

S’aprova per unanimitat

Moció del grup municipal Junts per Catalunya- Argentona, sobre la declaració d’emergència climàtica i ambiental 
a Argentona

S’aprova per unanimitat

Moció 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

Moció del grup municipal Fran Fragoso, per a la instal•lació de plats de dutxa Es retira de l’ordre del dia

PLE EXTRAORDINARI DEL 25 OCTUBRE
Propostes i mocions Resultat

Expedient de modificació de crèdits núm. 14/2019 del pressupost municipal de l’exercici 2019 S’aprova per 8 vots a favor (Unitat) i 9 abstencions (TxA, 
JuntsxCat, PSC i PP)

Modificació ordenances fiscals per a l’exercici 2020 S’aprova per 8 vots a favor (Unitat) i 9 abstencions (TxA, 
JuntsxCat, PSC i PP)

Aprovació del conveni – i annex – amb el Consell Comarcal del Maresme per a la delegació parcial de 
competències en la prestació del projecte: Campanya de Pla d’embelliment de l’espai públic a les 
centralitats urbanes i les entrades del poble i urbanitzacions en el marc de la política d’ocupació en 
el marc del programa Programa Treball i Formació (2018-2020)

S’aprova per unanimitat

PLE ORDINARI DEL 7 D’OCTUBRE 
 *No hi és present el regidor Pep Masó (Tots per Argentona)

Propostes i mocions Resultat
Promoció econòmica

Aprovació del Pacte del Temps S’aprova per 12 vots a favor (Unitat, PSC, JxCat i PP) i 4 
abstencions (TxA)*

Mocions i Interpel•lacions dels grups municipals
Moció del grup municipal Tots per Argentona, relativa a la creació d’una comissió de seguiment dels projectes 
d’urbanització i edificació del centre històric S’aprova per unanimitat

Moció del grup municipal Tots per Argentona, relativa a la creació d’una comissió de Serveis Territorials i Urbanismes S’aprova per unanimitat
Moció del grup municipal Junts per Catalunya – Argentona, referent a la restitució dels elements patrimonials 
de Can Doro i Cal Guardià Es retira de l’odre del dia 

Moció del grup municipal Fran Fragoso, per a la instal•lació de plats de dutxa. S’aprova per unanimitat



COMPOSICIÓ DE L’AJUNTAMENT D’ARGENTONA

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

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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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 8.00 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)

INFORM ACIÓ D ’ INTERÈS

Maica Alcalde
Regidora a l’oposició

alcaldem@argentona.cat
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La Carme Ruano va néixer fa 65 anys a Santa 
Cruz de Mudela (Ciudad Real). És la cinquena 
de deu germans, de pare ferroviari que va 
emigrar a Catalunya quan ella només tenia 4 
anys. Ha viscut a Blanes, Barcelona, Badalona, 
Vilassar i Canyamars. Des de finals dels 90 
viu a Argentona. Té dues filles i s’ha passat 
21 anys com a secretària d’alcaldia. Mentre el 
CdC parla amb ella, no para de riure.  

Com vas entrar a treballar a l’Ajuntament?
Vaig començar el 94 fent el padró, quan es va 
informatitzar. Després, val treballar a l’antic 
Consultori cobrint una baixa d’intervenció. 
En principi era una substitució d’un mes a 
les oficines de l’antic consultori. Recordo que 
les primeres dues setmanes les vaig passar 
tramitant factures. El 99 ja em van passar a 
alcaldia i combinava les dues tasques. 

A l’Ajuntament tothom patia pel dia que 
et jubilessis. 
(Riu) El meu secret era ser molt metòdica. 
Tenia un informe de tots els actes que 
organitzava on deixava constància de l’abans, 
el durant i el després. 

I sempre sortia tot bé. 
I semblava senzill, però no es veia tota la feina de preparació 
que hi havia al darrere. Perquè tot estigui previst, normalment 
diversos departaments han hagut de treballar plegats. He 
procurat estar sempre a disposició dels companys. 

Has treballat amb 5 alcaldes. 
I cap m’ha mogut de lloc, alguna cosa devia fer bé! (riu). També 
és veritat que sempre he procurat mantenir una relació 
professional sense vincles personals. Crec que això ha estat 
el que m’ha donat la continuïtat. 

Ara que ja has plegat, ens pots explicar com era treballar 
amb cadascun d’ells. Com recordes l’Antoni Soy?
Em va anar molt bé començar amb ell perquè era molt metòdic 
i donava instruccions precises. Dirigia però alhora et deixava 
marge. Recordo que em va fer contactar amb un ministre. En 
aquell moment em va semblar una gran responsabilitat. Però 
ell confiava en mi.

I com va ser treballar amb l’Esther Merino?
El fet de tractar amb una dona marca la diferència. Però ella 
només va ser alcaldessa 7 mesos i no em va donar temps a 
copsar diferències personals. 

Després, Pep Masó va arribar a l’alcaldia.
En Masó no tenia un ‘no’ per ningú, rebia tothom. Això no vol dir 
que després se solucionessin les coses, però com a mínim hi havia 
un contacte. Jo podia donar hores d’agenda sense preocupar-me.

El va succeir en Ferran Armengol.
Ell també intentava rebre a tothom... Potser és el caràcter 
més discret de tots. 

CARME RUANO,
jubilada, 21 anys com a  secretària d’alcaldia 

L’últim ha estat l’Eudald Calvo. Què el diferencia?
L’edat (riu). És curiós, és amb qui he tingut un contacte més 
proper, més de mare-fill (riu). És normal, té l’edat de les meves 
filles. Però, al mateix temps ha sabut estar al lloc que li tocava, 
tot i ser una persona molt propera. 

El càrrec institucional canvia a les persones?
Els comporta un desgast molt gran. En alguns casos els ha 
passat factura. 

En aquests anys quin és el millor moment que has viscut?
La inauguració del Museu del Càntir va ser un dels primers 
actes potents que vaig organitzar. Però no vaig fer-ho sola, 
va ser un acte transversal, molta gent va posar-hi el coll. 
També recordo l’agermanament amb Aubagne. Van ser 4 dies 
frenètics. 

I el pitjor moment?
No hi ha un pitjor moment. Hi ha moments farragosos per 
la càrrega administrativa, hi ha moments de nervis... Però 
sempre he volgut reflectir en els meus informes la importància 
del treball en equip. 

I ara què? Trobes a faltar la feina?
No he tingut temps. Quan treballava ja tenia al cap pintar, i 
l’endemà de plegar ja tenia els pintors a casa. Després m’he 
hagut de fer una petita operació al peu. Segueixo fent ioga i 
ballant country, estic estudiant anglès, m’he fet el carnet de la 
biblioteca, m’he apuntat a l’associació Moviment és Vida i em 
vull apuntar al casal d’avis. Fins ara vivia un ritme frenètic, no 
tenia temps per tot això. 

Sospitem que continuaràs igual. 
(riu)

 ‘Sempre he estat a disposició de tots’


