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Selecciona
com participar-hi
Descarrega l’app
Go Zero Waste
o recull el tríptic
que trobaràs aquí.
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al residu zero
Hi ha reptes
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i pensats per
a totes les edats.
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Guanya premis
i descomptes
Acumula punts
per entrar al
sorteig de premis
i descomptes.

Troba més informació
de la campanya al web:
www.moutepelzero.cat/argentona

Ajuntament
d’Argentona

Servei Municipal de Promoció
Econòmica Ajuntament d’Argentona

Felicitats, Institut d’Argentona! El passat curs escolar 2019 – 2020,
l’Institut Argentona va celebrar 25 anys de vida, però la pandèmia va passar per damunt de tots els actes commemoratius previstos. Per evitar que
l’efemèride passi sense pena ni glòria, s’està preparant un lloc web amb
imatges d’arxiu, un recorregut cronològic per la vida del centre, i cartes
de professors, alumnes, exprofessors i exalumnes.
El Cap de Creus també s’afegeix al reconeixement dedicant el reportatge principal d’aquest número a repassar la trajectòria de l’institut, la
seva evolució i les fites aconseguides. Durant l’elaboració del reportatge,
els docents consultats explicaven que l’Institut d’Argentona és una realitat gràcies a l’esforç dels que hi han treballat, però també l’arremangar-se
de les famílies i el suport de l’Ajuntament. Tot un poble conjurat a cuidar
i consolidar el seu centre de secundària públic. I aquest treball té els seus
fruits en forma de bons resultats acadèmics, premis i guardons. Però on
pren sentit definitiu és en el vincle que la gran majoria dels joves que han
passat per les aules de l’Institut d’Argentona mantenen les persones amb
qui van compartir-hi l’estada. Tots ens hem de felicitar de la contribució
que ha fet l’Institut d’Argentona a la formació de nous ciutadans compromesos i crítics.
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REPICA, REPICA
Fes sentir la teva veu

OPINIÓ

Mig any
a mitges

ARGENTONA
EN DADES

LES INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES MUNICIPALS

El meu Sant Jordi
Dia o Diada de llibres, flors i amor.
El dia és esplèndid, la gent està molt
contenta i jo molt feliç. Fa molts anys
que aquesta festa tan bonica és nostra, catalana i molt estimada. Inigualable la quantitat de persones, flors,
llibres i amor, que omplen els carrers de Catalunya. Ara ja hi ha gent
d’arreu del món que coneix la joia de
gaudir de Sant Jordi, un dia que també està fet de petits records i d’anys
passats.
El meu Sant Jordi comença a primera hora, preparant la carpa, la
taula i un munt de llibres. I a partir
d’aquí, esperar que el dia sigui radiant, que les portades dels llibres
llueixin. Fa anys vaig sortir, davant
la parada, a la portada del Cap de
Creus. Em porta molts bons records.
La gent s’acosta, pregunta i escull
el que creu que agradarà a la persona estimada. I també li porta la rosa
amb la felicitat als ulls. El malson no
existeix. Avui no toca.
Felicitats a tots els Jordis! Val més
tard que mai. I penseu que els llibres
no es moren l’endemà de Sant Jordi.
Hem de continuar publicant i llegint.
— Pilar Güell
Kabina Kultural
Les companyies de telefonia ens tenen els carrers desendreçats. Moltes façanes tenen unes caixes de
plàstic d’on pengen manyocs de fils
de connexions impossibles i sense
protecció. Les queixes dels veïns no
fan efecte i sembla que ja ens hi hem
acostumat. És la torna que paguem
per tenir fibra.
També ens havíem acostumat a la
trista silueta de la cabina plantada a
la cantonada de Marina Julià amb la
Rotonda; un esquelet sense servei,
4

EQUIPAMENT

CLUBS ESPORTIUS LOCALS

ESPORTISTES PER SETMANA

CAMP DE FUTBOL

Futbol Club Argentona

210

Club Argentona Bocs

70

LAURA GÁLLEGO MARFÀ

una terra de ningú propietat de Telefónica i abandonada a la seva sort.
Però d’un dia per l’altre la cabina s’ha
transformat en Kabina i s’ha omplert
de vida. Es diu que un grup anònim
l’ha convertida en espai d’intercanvi
de béns culturals. Kabina Kultural
posa als rètols. Des de fora ja sorprèn
la neteja de cara i el tunejat de colors.
I és a dins on trobem, ben col·locats,
llibres, DVD’s, CD’s, punts de llibre i
altres sorpreses que algú ha deixat,
perquè si a algú altre l’interessa, s’ho
emporti. Una cadena d’intercanvi on
tothom guanya. Només cal que ens
animem a fer-ne ús i que seguim les
recomanacions penjades als vidres.
Aconseguirem que la nostra Kabina
Kultural tingui una vida llarga i profitosa. — Montserrat Rodó Montamat
Les cartes poden tenir un màxim de 1.400
caràcters i han d’anar signades. La revista
es reserva el dret de resumir-les. Podeu ferles arribar a Ràdio Argentona o pels nostres
canals digitals.

En plena primavera del 2020 vam
començar a sortir de casa, a ocupar els carrers i els paisatges (potser massa i tot!) i vam sentir que la
vida podia tornar a una certa normalitat. I va ser un estiu estrany:
sense festes majors, sense grans
viatges, sense trobades concorregudes… però dins l’excepcionalitat vam viure un miratge de vida
“normal”. Érem feliços? Qui sap.
Però d’allò que de ben segur no
érem conscients era que la tardor
i el fred arribarien amb una sacsejada emocional que s’allargaria
fins ben bé la primavera del 2021.
Que si toc de queda, que si ho
tanquem tot, que si confinament
perimetral però ¡ep!, que pots desplaçar-te per a treballar... Un estira-i-arronsa constant de mesures
que mai no arribàvem a entendre
per poc explicades i per la sensació constant que il·lusionar-nos
significaria tornar a decebre’ns.
En plena primavera del 2021,
però, comencem a brotar altra
vegada amb més ganes que mai
de tornar a ocupar els espais que
han estat tants mesos buits i tants
d’altres que només hem viscut a
mitges. Mig teatre. Mig cinema.
Mitja sala de concert (i gràcies).
Mig aire lliure. Mig sopar, i corre
a casa que ja són les deu. Mitja
xarxa de vincles descuidada. Ara
començarem a viure altra vegada
la cultura, l’oci, el lleure, la vida
més enllà de la producció. Que si
ens hem de cuidar també hem de
tenir cura de l’ànima, i no volem
tenir una vida a mitges.

AE Futbol Veterans Argentona Burriac

25

COST 41.360 €
(INCLOU MANTENIMENT I PERSONAL)

Veterans Futbol Atlètic Argentona AE

22

PAVELLÓ D’ESPORTS

Club Bàsquet Argentona

222

CFS Olímpic Argentona

96

Handbol Club Laietà

121

Patinatge Artístic Argentona

54

Club Bàsquet Veterans Argentona

18

IES Argentona

418

TOTAL*

Fundació Maresme
Institut Trastorns Alimentaris
Moviment és vida
COST 84.067,38 €
(INCLOU MANTENIMENT I PERSONAL)

TOTAL

389.086,76 €
2,4% DEL PRESSUPOST
MUNICIPAL

327

20
10
36
TOTAL*

Grup Gimnàstica Terapèutica

125

TOTAL D’USUARIS SETMANALS A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES*

1.447

PISCINA MUNICIPAL**

Abonaments

1.126

COST 92.000 € (INCLOU GESTIÓ)

Entrades

4.473

1.120

INVERSIONS

5.000 €
ALTRES DESPESES

Personal (conserges) 171.659,38 €

*Aquesta xifra no contempla el nombre d’esportistes dels equips visitants, ni tampoc el nombre de persones que accedeixen a les instal·lacions com a públic | ** Dades corresponents a l’estiu 2019.

PREVISIÓ 2021
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PEL BROC GROS
Argentona a les xarxes

Vist a

#Argentona

TWITTER

instagram
capdecreus_argentona

facebook
@ajargentona

twitter
@radioargentona

INSTAGRAM

Vist a

Ramon Manté Prats @Ramon_Mante

En resposta a @xevigalceran La denominació
“Poble Sec” està documentada cap als anys
30. Segurament perquè eren terrenys sense
aigua amb alguna masia (Can Morros, Masó,
Cucurella...). La carretera d’Argentona separava
la zona de Cerdanyola (terreny a la falda del
Turo) i el “Poble Sec” la zona de baix.
Donna K @TheDKdigital

This Sunday comes the March of Les Fonts
an opportunity to enjoy the environment and
appreciate the work of the Fonts Group of
Argentona #Argentona #Maresme #community
#agreatplacetolive #Barcelona

Pacotoca @pacotoca

Danny Rae Mathias @dannylavinya

argentonauta @RobinBald1

En resposta a @3N4ICM4u41 i a @kanen49
Totalment equivocat: les rates, gossos, etc.
vindran si no poses la bossa d’orgànica dins el
cubell. Tan senzill, lògic i higiènic com això.
Fa anys que el tenim aquest sistema a Argentona
i funciona de meravella. El color de la bossa no
importa

En resposta a @324cat Argentona té des de fa
setmanes una cabina llibreria també.
El Replà Produccions @elreplaproduccions

H. M. T. @helentate

josan @joseantonionns

Silvia Moya - Aran @silviamv_aran

Argentona capital
AMPA escola Les Fonts @ampa_lesfonts

🎵 El menjador de l’@escolalesfonts ja compta
amb un nou altaveu per animar amb música els
migdies 🙌 Per molts àpats amb ritme!
Escoltes Catalans @EscoltesCat

Les dificultats dels agrupaments escoltes
per disposar d’espais on desenvolupar la
seva activitat educativa en condicions és una
problemàtica històrica ben vigent.
Dissabte, @CalabrotdArgent , d’#Argentona,
va sortir al carrer per reclamar un nou local.
6

L’skatepark d’Argentona està en un estat
deplorable. Es contempla la possibilitat
d’arreglar tots els forats per on s’encallen les
rodes, les plaques que s’aixequen, etc.? O bé
remodelar-lo. És una zona molt concorreguda i
hi ha gent que ha patit lesions per culpa del mal
estat de les rampes.
Ian Rodríguez Luque 16 anys

Benvolgut Ian,
La inspecció ocular i el manteniment de la
pista d’skate i la resta d’elements de joc de la
vila està contractada a l’empresa Urbe-Sbd.
El passat mes d’abril aquesta empresa va fer
inspecció de la pista d’skate i va arreglar una
planxa que estava parcialment despresa. Pel
que fa a la resta de l’estructura modular, no
es va detectar cap anomalia. Qualsevol desperfecte que es detecti per part dels usuaris o
vilatans es pot fer arribar una comunicació a
l’Ajuntament a través de la pàgina web.
Gràcies per la teva col·laboració.
— Quim Perejoan, regidor d’Esports

A l’skatepark hi ha molts nens obstruint el
pas dels que patinem, tot i que tenen àrees de
joc al costat. A més, a les rampes hi ha forats,
s’hi acumula sorra i s’han fet reparacions
disfuncionals. Seria possible millorar les
instal·lacions i vetllar perquè les normes es
compleixin? Voldríem que el patinatge fos més
segur.
Hug i Alícia alumnes de 3r de l’ESO

Cristina @CristinaBouzas

Carla Boba @carla_boba

A GALET
Bústia jove

Benvolguts Hug i Alba,
La normativa de la pista marca que
aquesta instal•lació esportiva només pot
ser utilitzada per a la pràctica amb bicicleta,
taules de patinar o patins, i que les persones
que no estiguin patinant han de romandre
fora de la pista. Si algun usuari no compleix
les normes, li podeu demanar que ho faci. Si
no us fa cas, podeu trucar a la policia municipal. Pel que fa als desperfectes, l’empresa
de manteniment va reparar una planxa parcialment despresa el passat abril.
— Quim Perejoan, regidor d’Esports

Envia les teves preguntes a
radiodirector@argentona.cat
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ECONOMIA

Argentona afronta el 2021
amb un pressupost de 15,9
milions d’euros
El 23 de març, el ple de l’Ajuntament
va aprovar, en sessió extraordinària, el
pressupost municipal per a l’any 2021,
amb una xifra total de 15.900.252 €.
Els comptes van tirar endavant gràcies al vot favorable del grup del govern d’Unitat, el PSC i el regidor Fran
Fragoso, i el vot en contra de Tots per
Argentona i Junts per Catalunya.
L’alcaldessa, Gina Sabadell (Unitat) va qualificar el pressupost de
“realista i ajustat” i va destacar el fet
que “dona resposta a les necessitats
de les persones i les famílies i que té
molt present el context de crisi a causa de la COVID-19”.

Els comptes contemplen una notable reducció de la previsió d’ingressos, de 334 mil euros, que capgiren la
tendència dels anys anteriors. Aquesta frenada respon, entre altres raons,
a la decisió de congelar els impostos,
taxes i preus públics. Pel que fa a les
despeses, la contenció marca les
partides de personal, béns corrents
i serveis. Només escapen de la retallada les àrees d’Educació i Serveis
Socials. Pel que fa a les inversions,
destaquen la redacció del projecte
de la futura biblioteca, l’enderroc
parcial de l’antiga fàbrica Velcro, un
equipament juvenil de lleure o el nou
magatzem de la brigada.
Des dels grups de l’oposició, el
PSC i Fran Fragoso havien fet públic el pacte previ amb el govern a
l’aprovació dels pressupostos. Els
socialistes van destacar la voluntat
de diàleg i l’aposta per un pressupost

més realista. Fragoso va assenyalar
la importància del consens en temps
de crisi. En canvi, des de Tots per Argentona, van posar en dubte que els
comptes fossin realistes i van retreure al govern la falta de projecte. Junts
per Catalunya van posar en dubte la
capacitat d’assumir tots els compromisos que s’establien tot recordant el
baix compliment de les inversions de
l’any anterior.
EDUCACIÓ

Els PFI es mantenen sota
l’ampara de la Generalitat
Després que el consistori es plantegés la suspensió dels PFI per la davallada d’inscripcions i la retirada
de la subvenció de la Generalitat,
finalment les dues administracions

han arribat a una solució. Els PFI es
transformen en PTT, i queden sota
el paraigua del Departament d’Ensenyament, amb l’Institut Thos i
Codina de Mataró com a centre de
referència. Aquesta solució atorga
viabilitat a la proposta educativa.
Paral·lelament, ja s’ha realitzat
el període de presentació de sol·licituds dels nous estudiants del PTT
d’Auxiliar de Pastisseria i Forneria. El
curs s’adreça a joves de 16 a 21 anys
que no han assolit l’ESO, però volen

LA XIFRA

És el percentatge en què van
baixar els robatoris amb
força a Argentona durant
el 2020. La dada s’extreu de
la memòria d’activitat de la
Policia Local

cercar un itinerari que els permeti accedir a un cicle formatiu, o bé iniciar-se en una qualificació professional
que els obri portes al món laboral. Els
PTT es consideren transicions educatives enfocades a millorar les habilitats personals i socials dels joves i
orientar-los en la presa de decisions.
A banda de la formació teòrica, els
PTT també inclouen pràctiques en
centres de treball i permeten als estudiants establir un primer contacte
amb el món professional.
EDUCACIÓ

Les cooperatives escolars
tornen al mercat
Després d’un any en què els projectes escolars han quedat diluïts per
la pandèmia, aquest curs les escoles
Bernat de Riudemèia i Sant Miquel
del Cros han reprès el projecte CUEME. Es tracta d’una iniciativa que
pretén introduir la cultura emprenedora a l’escola i que impulsen els
centres en col·laboració amb l’àrea
de Promoció Econòmica de l’Ajuntament d’Argentona.
Aquest any els infants han creat
una cooperativa des de zero. Han
decidit el model de gestió, han creat
uns estatuts, s’han inscrit al registre
d’entitats i s’han repartit els càrrecs.
Posteriorment han decidit quin producte elaborarien i han fet tot el procés de manufactura. El divendres,
8
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21 de maig, els infants van tancar el
cicle de producció de la seva cooperativa venent els productes als consumidors al carrer Gran, dins el mercat
setmanal.

465 actes de denúncia per incompliment de les mesures i restriccions
establertes per les autoritats.
HABITATGE

El CCM reclama declarar el
Maresme “àrea d’habitatge
tens” per acollir-se a la nova
llei de regulació de lloguers

MEDI AMBIENT

Let’s Clean Europe
El 8 de maig es va celebrar el Let’s Clean Europe, una acció de sensibilització, neteja i manteniment de l’entorn
natural que a Argentona va comptar
amb el suport dels Burriac Runners, el
Grup de Muntanya d’Argentona, Fridays for future, el Consell Local per
la República, l’Institut d’Argentona i
l’Ajuntament. Es van recollir un total
de 2.020 kg de residus i deixalles, que
es van transportar a la deixalleria per
ser separats i classificats.
L’acció mediambiental va evidenciar els nombrosos abocaments
il·legals i l’incivisme ciutadà que es
produeix als voltants d’Argentona, recollint fins a 800 kg de voluminosos.
Una quarta part del total de la recollida van ser pneumàtics i un altre 25%,
runa i materials de construcció.
SANITAT

Nou centre per urgències a
Mataró
La primera setmana del mes de maig
va entrar en funcionament el nou
Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) del Maresme, situat al
Camí del Mig de Mataró i que dona
cobertura a Mataró, Argentona i 13
municipis més de la comarca els 365
dies de l’any, les 24 hores.
El nou CUAP està ubicat en un
edifici annex al Centre d’Atenció
Primària El Maresme, a Mataró, i
10

s’hi accedeix per l’entrada que hi
ha al Passatge Antoni Díaz Conde,
cantonada amb el Camí del Mig. A
banda de ser un centre d’atenció 24
hores, també atén urgències de baixa i mitjana complexitat de medicina
general i pediatria. A més, inclou suport vital avançat, amb estabilització
inicial fins a l’arribada de les unitats
del SEM. També s’hi porta a terme
la valoració, orientació i primer tractament d’urgències de més complexitat, fins a la derivació d’aquests
casos, així com procediments programats d’infermeria en dies festius,
per garantir la continuïtat assistencial de cures i injectables. El nou equipament també compta amb recursos
diagnòstics com radiologia i servei
d’analítica urgent.

SEGURETAT

La Policia Local presenta
l’informe del 2020
El 2020 la Policia Local va augmentar
un 33% el número de serveis, mentre
que es va registrar una caiguda dels
delictes relacionats amb la seguretat
ciutadana, amb una reducció de gairebé el 60% de robatoris amb força
a domicilis o de quasi el 47% en el
cas dels furts. Tot plegat es desprèn
de la memòria d’activitat de l’any
2020presentada pel cos, marcada per
la situació de pandèmia i que va obligar el servei a adaptar-se per assumir
els reptes que plantejava una situació
excepcional. De fet, es van registrar

Un estudi del Consell Comarcal del
Maresme posa xifres al problema de
l’accés a l’habitatge en l’àmbit del
lloguer. L’estudi conclou que, tot i les
notables diferències existents entre
els trenta municipis del Maresme,
gairebé la totalitat de poblacions de
la comarca reuneixen els requisits
per ser declarats “àrea amb mercat
d’habitatge tens” tenint en compte
els paràmetres establerts a la coneguda com a “Llei de contenció de
preus del lloguer”. El Consell Comarcal ha posat el problema sobre la
taula aprovant una moció en la qual
es reclama que es declari la comarca
com a àrea de “mercat d’habitatge
tens” que permetria a tots els municipis del Maresme acollir-se a la nova
llei de regulació de lloguers. Actualment només ho poden fer les localitats de Mataró, El Masnou, Montgat,
Pineda de Mar, Premià de Mar i Vilassar de Mar.
Segons les dades ofertes per
l’Institut d’Estadística de Catalunya
(IDESCAT), el preu mitjà del lloguer
al Maresme és de 839,34 €, una xifra
superior a la mitjana catalana que se
situa en els 734,33 €. A Argentona,
el preu mitjà del lloguer és de 767 €,
però el que més destaca és l’evolució
dels preus. Entre els anys 2015 i 2020
els lloguers a la vila es van incrementar un 31,30%. De fet, les dades
converteixen Argentona en municipi

CARTELL DE LAURA GÁLLEGO MARFÀ

candidat a acollir-se a la nova regulació, ja que el creixement interanual gairebé dobla el mínim exigit i, a
més, els preus del lloguer superen el
30% dels ingressos habituals.
FEMINISMES I LGTBI

S’inicia el procés per a la
creació del III Pla LGTBI
La regidoria d’Igualtat ha impulsat
la campanya “Argentona és diversa”,
amb l’objectiu d’avançar en l’elaboració del nou Pla d’Igualtat, feminismes i LGTBI. Una de les eines de la
campanya és una enquesta (argentona.cat/argentonaesdiversa) ober-

ta a tota la ciutadania, que pretén
recollir dades per conèixer la realitat
del municipi des d’una vessant de diversitat sexual i de gènere. El resultat
d’aquesta enquesta ajudarà a dissenyar les polítiques municipals dels
anys vinents en aquest àmbit.
Paral·lelament a aquest procés,
el ple de maig va llegir una declaració, amb el suport de tots els grups
municipals, amb motiu del Dia Internacional contra l’Homofòbia, la
Transfòbia i la Bifòbia. D’aquesta
manera es va fer un exprés rebuig a
totes aquelles conductes i situacions
de discriminació, injustícia i de violència envers les persones per la seva
identitat, expressió de gènere o per
la seva orientació sexual. La commemoració es va acompanyar d’un pro11

EN BREU
Coses de la Vila

grama d’activitats de sensibilització
entre les quals l’exposició “Donant
voltes a la sexualitat”, que es va poder veure a l’Institut d’Argentona.
La reivindicació també va arribar al
balcó del consistori, que va exhibir la
bandera LGTBI.
CULTURA

La Fira Argillà Argentona es
celebrarà
La Fira Argillà Argentona se celebrarà presencialment del 2 al 4 de juliol.
La decisió l’ha va prendre el Patronat del Museu després de posar-se
en contacte amb la Generalitat per
conèixer les condicions que havien
de complir les fires a l’aire lliure. La
fira s’ubicarà al Bernat Riudemèia,
on es busca mantenir l’essència de
les parades de ceràmica al carrer alhora que es garanteixen les mesures
d’higiene i distància social. El format
presencial de la fira es complementarà amb el format virtual.
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Sona el timbre esquerdat que marca el canvi d’hora, s’obren portes i el brogit de
crits, rialles, i l’anar i venir d’alumnes i professors envaeix l’amplitud dels passadissos. És el batec de l’institut d’Argentona, un centre viu, arrelat a la vila i a la
seva gent. Per les seves classes hi han passat centenars d’estudiants i professors al
llarg dels seus vint-i-cinc anys d’existència. El Cap de Creus s’asseu a parlar amb
tres d’ells, en Marçal López, professor de matemàtiques que ha estat al centre
des del primer dia; en Toni Izquierdo, que va entrar-hi un any després de la seva
creació i que ha estat el director de la darrera etapa; i la Mercè Rubio, coordinadora pedagògica del centre i futura directora.
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Fotografies — Ferran Egea

25
ANYS
D’INSTITUT
A ARGENTONA
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L’INSTITUT ARGENTONA VA va néixer el setembre de

1995, amb una desena de professors, un conserge i poc
més d’un centenar d’alumnes d’Argentona, Dosrius i Òrrius, provinents del desaparegut 8è d’EGB. Ocupaven sis
mòduls prefabricats que disposaven d’un petit laboratori,
una aula d’informàtica, despatxos i la sala de professorat.
“Sempre hi havia problemes, les persianes passaven de
voltes dia sí dia també, els lavabos estaven mal dissenyats
i s’embussaven contínuament, només hi havia un laboratori pràcticament sense dotació, per fer educació física
havíem d’anar al pavelló i per sortir al pati, al camp de
futbol. Pel que fa a les instal·lacions, tot eren entrebancs
que superàvem amb il·lusió i ganes”, recorda l’actual director, Toni Izquierdo, que és al centre des del segon any
de la seva existència.
Aquells primers entrebancs es van anar resolent amb
la col·laboració de l’AMPA, “un pare va aconseguir que els
informatius de TV2 es fessin ressò de la situació”. Aquella
època complicada va coincidir amb l’inici de la implantació de la reforma i l’equip docent va entomar el repte
posant en qüestió la distribució horària de continguts que
s’establia. “Dedicant només dues hores a la setmana a les
assignatures instrumentals (català, castellà i matemàtiques) havies d’aconseguir que els alumnes assolissin el
nivell de coneixements i només ho podies complementar
amb crèdits variables. Vam tenir clar que no podia ser i,
saltant-nos la normativa, vam programar tres hores per a
les instrumentals”.
Aquesta voluntat de superar reptes i de crear un projecte educatiu des de zero va anar encomanant els docents

que s’incorporaven al centre. Aquí hi van tenir un paper
clau les mestres provinents de primària que, el curs 96 97, es van fer càrrec dels alumnes de dotze anys que, per
primer cop, s’incorporaven a l’institut a fer d’ESO. Izquierdo destaca la voluntat d’entesa d’aquella època: “veníem de camps diferents, els de secundària aportàvem les
especialitats, i els de primària l’experiència pedagògica.
Hi va haver moments complicats, però ens va portar a ser
millors, vam aprendre tots de tots”.
Aquell curs també va suposar un creixement exponencial del centre, es van instal·lar quatre nous mòduls, el
professorat es va multiplicar gairebé per tres i, a banda
del conserge, es va incorporar una auxiliar administrativa. El curs 98-99 l’institut ja acollia tots els cursos d’ESO
i Batxillerat repartits en 16 mòduls prefabricats. S’havia
superat la xifra dels 500 estudiants i més de cinquanta
professors.
Mentrestant, s’havia seguit treballant per aconseguir
l’edifici definitiu a través d’una comissió formada per les
famílies, representants polítics i el director del centre,
en aquell moment Miquel Badia. Els tràmits legals per
aconseguir-ho van passar per la requalificació del solar
que ocupa el centre, anteriorment zona verda, com a
zona de serveis. I el tràmit més feixuc, la cessió del terreny del MOPU a la Generalitat i l’assignació per part del
Departament d’Ensenyament d’un pressupost per a fer
el projecte de la nova instal·lació. Un cop superats tots
aquests esculls, el maig de 1999 es va celebrar l’acte de
col·locació de la primera pedra, hi van assistir les autoritats del moment encapçalades pel Conseller d’Educa15
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ció, Xavier Hernández Moreno (CiU), i l’alcalde Joaquim
Casabella. La comitiva va ser rebuda per una protesta
d’estudiants organitzada per l’AEIA (Assemblea d’Estudiants Independentistes d’Argentona) que havia liderat la
reivindicació dels més joves per aconseguir la construcció
de l’edifici per l’institut.
El juny del mateix any van començar les obres i, quinze
mesos més tard, el setembre del 2000 s’iniciava el curs a
les noves instal·lacions. La pressió d’AMPA, alumnes, municipi i centre havia aconseguit que es rebaixés el temps
mitjà de permanència en mòduls, habitualment d’uns 8 o
10 anys. L’institut havia passat només cinc anys en barracons. El 30 de gener del 2001, Carme Laura Gil, consellera
d’Ensenyament de la Generalitat, va encapçalar la inauguració oficial de les noves instal·lacions.
Un cop al nou edifici, el centre va seguir creixent. El
2006, amb l’entrada en funcionament de l’Institut de
Dosrius, hi va haver una lleugera estabilització, però va
ser transitòria. Actualment, l’Institut d’Argentona compta amb cinc línies d’ESO i tres de batxillerat.

Alumnes reivindicatius

1

L’AEIA va ser la primera assemblea d’estudiants de l’Institut
d’Argentona, que va néixer amb la voluntat de coordinar i donar
resposta a les inquietuds i necessitats de l’alumnat. Es va
convertir en l’eix impulsor i organitzatiu de vagues d’estudiants,
manifestacions, reivindicacions i campanyes d’àmbit català
que coordinava el SEPC (posterior sindicat d’estudiants dels
PPCC) a instituts i universitats. Van contribuir a crear Garrinada
i l’Espurnall i van editar la revista ‘Cop de falç’. A la foto, acte de
protesta durant la col·locació de la primera pedra, el 1999.

Educació: repte constant
Però en educació els reptes són permanents i canviants. Un
d’ells, l’atenció als diferents ritmes d’aprenentatge. Així es
van anar bastint projectes com l’actual 4t B (Aula Oberta),
que compta amb la col·laboració de l’Ajuntament, i que
persegueix que tots els alumnes puguin acreditar l’ESO.
I projectes com els grups flexibles, que advoquen per explorar tot el potencial dels alumnes amb molta capacitat.
Un altre repte que ha hagut d’anar afrontant el centre
és la incorporació de les noves tecnologies, especialment
frustrant en un municipi com Argentona, amb molts problemes de connectivitat. Així i tot, els confinaments forçats per la pandèmia han contribuït a consolidar eines de
treball com les reunions de professors via meet i, per als
alumnes, les plataformes (google classroom). No tot són
avenços, l’aparició del mòbil ha complica el dia a dia de
les relacions entre els alumnes. “Hem hagut d’intervenir
en casos d’assetjament que es desenvolupen als grups de
whatsapp”, admet Izquierdo.
Totes aquestes lluites han anat configurant el caràcter
d’un centre que també es diferencia a través de la seva
oferta formativa. La possibilitat d’escollir entre anglès
o francès, com a primera llengua estrangera, permet
aconseguir una doble titulació als alumnes que opten
per aquest segon itinerari lectiu anomenat Batxibac. La
primera promoció que l’ha cursat va acabar l’any passat i
el principal resultat és que tres exalumnes del centre han
optat per cursar graus en universitats públiques franceses.
16
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L’aposta pels idiomes que fa l’Institut d’Argentona
es concreta en altres programes com el d’oferir matèries en anglès a tots els cursos, o el programa d’auxiliars
de conversa, un servei contractat per la mateixa AMPA,
que consisteix a practicar l’expressió oral amb un nadiu.
En concret, estudiants canadencs que fan pràctiques a
Catalunya.
El nou repte que es planteja l’equip directiu ara és treballar per a la participació efectiva de l’alumnat. El fil conductor que s’ha adoptat per treballar-ho és la celebració
de dies internacionals, una estratègia que ha aportat valor
afegit a les tutories. “Si volem persones compromeses,
i calen persones compromeses per canviar tantes coses
que no acaben de funcionar, hem de treballar el compromís social. A primària es treballa molt, però també ho
hem de fer a la secundària perquè és allò que es conso-

lida a l’adolescència el que perdurarà després”, explica
Mercè Rubio, actual coordinadora pedagògica del centre,
on treballa des de fa onze anys. “Només he vist la meitat el recorregut, però en destaco la línia de continuïtat,
una estabilitat, en els equips, les direccions, en els projectes... Des del principi es van traçar unes línies cabdals
que s’han mantingut, el creixement ha estat orgànic, ha
permès evolucionar”.
Marçal López, professor de matemàtiques, ho corrobora: “L’ambient que es respira aquí impregna al professorat nou. Qui arriba aquí es vol quedar i això dona
estabilitat als projectes”. D’aquesta manera l’institut
compta amb programes com el dels alumnes guia, en
el que joves de 1r de batxillerat fan de mentors dels de
primer d’ESO facilitant una adaptació acompanyada al
centre. En aquesta línia d’apostar pel creixement perso-

3

1. Les noves instalacions en
construcció, l’any 1999. 2. Els
primers barracons estaven
situats a l’actual pàrquing de
la zona esportiva. 3. Alumnes i
professorat s’han hagut d’adaptar
als condicionants de la pandèmia.
4. Toni Izquierdo, Mercè Rubio i
Marçal López (d’esquerra a dreta)
al pati de l’institut.

nal dels alumnes, més enllà del currículum acadèmic, s’hi
inscriuen programes com el d’Aula Oberta, Servei Comunitari o Projecte Mentors.
Tot aquest esforç de professors i alumnes es veu recompensat en uns resultats acadèmics molt destacables.
Fa anys que l’Institut d’Argentona aconsegueix un 100%
d’aprovats a la selectivitat, però també aconsegueix mencions (alumnes que superen la selectivitat amb una nota
superior al 9). També han recollit premis al Noble de l’aigua, en el concurs de robòtica de Lego, en projecte del
club de ciències o en el concurs de declamació en francès.
També han anat encadenant guardons del Premi Recerca
Jove (antic Cirit), fins al punt de rebre un reconeixement,
en forma de premi especial, per ser un dels instituts de
Catalunya que més premis ha rebut en els darrers anys. I
que per molts anys!
17
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Literatura de quilòmetre zero
Aquestes són
sis de les novetats
litaràries d’autors i
autores d’Argentona
presentades el passat
Sant Jordi

La lectora
accidental

Dones poetes
de la Maresma

Mediterrània,
un mar de músiques

Consol
Nogueras i Seda

¿Comunicas?

Vist al
carrer

Emília Illamola
Voliana

Emília Illamola i Queralt Morros
Voliana

Jordi Alzina
El Dimoni Pelut Edicions

Margarida Colomer i Rovira
Arxiu Comarcal del Maresme

Agustí Rodríguez
Círculo Rojo

Emili Amargant i Toni Alsina
Autoeditat

L’escriptora agentonina Emília Illamola presenta una nova narració,
marcada per una potent veu poètica. A ‘La lecgtora accidental’, l’autora reflexiona sobre els lligams entre
l’escriptura i la vida. Vida i literatura, realitat i ficció, es confonen en
aquesta història en la que la Rosamaria, -alter ego de l’autora-, no s’està
de fer comparacions i paral·lelismes
amb la seva vida durant la lectura
d’una novel·la. Les reflexions sorgides de la literatura arrossegaran
el personatge cap a una experiència
imprevista i faran que es plantegi
moltes coses de nou.

Recull de poemes de les autores comarcals més destacades del gènere.
L’edició va a càrrec de Queralt Morros i Emília Illamola. Dones poetes
de la Maresma vol ser una publicació
divulgativa, una eina per descobrir
veus desconegudes o bé per aprofundir en d’altres de més presents. El
recull permet observar, a partir de la
poesia, els canvis experimentats des
del 1900 al 2020. Des de cada biografia, des de cada lligam, es projecta un
mapa poètic ric i heterogeni que traspassa els límits de la comarca. En la
primera part del llibre hi ha catorze
entrevistes a poetes de la comarca.

L’antropòleg i historiador argentoní,
Jordi Alzina, segueix aprofundint en
el seu amor per la música i l’antropologia en el seu darrer treball. L’obra
és un recull dels diversos gèneres
musicals, instruments i artistes més
representatius de diversos territoris
units per la Mediterrània. El format,
molt visual, s’adreça a tots els públics
amb l’objectiu de despertar la curiositat de petits i grans, i els fa viatjar
al cor de diferents territoris, artistes,
instruments i músiques. La lectura es
pot acompanyar de la llista de “Mediterrània, una mar de músiques” a
Spotify. Il·lustrat per Lluís Ràfols.

La historiadora Margarida Colomer
compleix l’encàrrec de retratar la figura de qui va ser la primera regidora
de Mataró. Consol Nogueras és el paradigma d’una generació. Dona treballadora, socialment i nacionalment
compromesa. Nascuda a Argentona
i mataronina per veïnatge, les inquietuds polítiques de la seva generació
la porten a esdevenir la primera regidora elegida democràticament a
la ciutat. La mou l’anhel de llibertat
que s’obre amb la proclamació de la
República i que només un cop d’estat
feixista pot estroncar. L’exili a França
posa el punt i final a la seva lluita.

“Tots comuniquem a totes hores”,
és la reflexió que s’ha fet Agustí Rodríguez i que l’ha portat a escriure
Comunicas? Qué pasa cuándo no
comunicas. El darrer treball d’aquest
periodista argentoní és un assaig sobre la comunicació que beu de la seva
experiència professional en grans
empreses com AENA o, actualment,
a la direcció de comunicació del Reial Club Espanyol. Rodríguez defensa que la comunicació és important,
tant per a empreses grans com per a
empreses petites. “La clau està en el
fet que si una empresa no comunica
bé, altres ho faran per a tu”, explica.

Petita joia que endreça amb pulcritud més de mil imatges del fotògraf
Jordi Alsina, acompanyades de textos d’Emili Amargant. Text i imatge es combinen amb delicadesa
complint la voluntat dels autors de
posar en valor els petits tresors que
amaguen els carrers i l’entorn d’Argentona. Des de rellotges de sol, a
campanes, balcons forjats o murals
a les parets. L’objectiu d’Alsina capta
detalls desapercebuts amb vocació
documental. El llibre atrapa i convida el lector a redescobrir seu trajecte
diari. Després d’exhaurir la primera
edició, ja és a punt la segona.
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La proclamació de la
República a Argentona
El passat 14 d’abril es van complir noranta anys de
la proclamació de la República. Un dia després de la
proclamació, les manifestacions populars s’escampaven
pel territori. Però, quin ambient es respirava a Argentona?

EL CONTEXT HISTÒRIC dibuixa una

comarca del Maresme molt diversa,
en la que les poblacions industrials
vivien els esdeveniments de manera
molt diferents dels petit pobles agrícoles com Argentona, marcats pel caciquisme. A Argentona hi convivien
dues llistes, per una banda, la coneguda popularment com a caciquista,
formada per la Lliga Catalana i els
Republicans Radicals (antimonàrquics que, preveient l’arribada de la
república, havien decidit transformar-se), i per l’altra, la llista republicana, anomenada Coalició Ad-

ministrativa, que aplegava Esquerra
Republicana, Unió de Rabassaires i
el Partit Català Republicà.
Les eleccions van deixar les dues
llistes gairebé empatades: Els republicans van aconseguir 764 vots,
mentre que els caciquistes en van
obtenir 708. Esperonats pel mataroní Antoni Macià, Josep Calvet i Jaume
Lladó van encapçalar la multitud que
van abraonar-se fins a l’Ajuntament
per proclamar la República des del
balcó consistorial i llençar el retrat
del rei. Seguidament es va improvisar
una marxa que va fer parada a casa

Francesc Macià proclamant la República catalana. AMADEU ARAGAY
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del senyor Fortí, representant monàrquic a la vila. Tot i els crits no van
aconseguir fer-lo sortir. A continuació, la gentada va continuar fins a la
plaça Nova, que en aquells moments
es deia plaça Fortí i posteriorment es
rebatejaria com a plaça de la República, esdevenint el símbol de la victòria
democràtica sobre la monarquia.
Malgrat l’eufòria, la constitució
del nou Ajuntament es va fer esperar. El primer intent va tenir lloc el 20
d’abril. Jaume Lladó Ros, president
del Comitè Republicà, va nomenar
alcalde a Jaume Abril i Pujol. Però
l’acte es veié interromput per l’esclat
d’un enfrontament amb la llista caciquista, formada, entre d’altres, per
LLuís LLuçà i Joan Coll, que reclamava una nova votació.
Els comicis es van repetir el 31 de
maig i la llista republicana va guanyar
de forma clara. El segon intent per a
la constitució del nou ajuntament republicà es va fixar pel 25 de juny. Fou
nomenat alcalde Josep Calvet i Mora
de la Unió de Rabassaires, i com a
tinents d’alcalde, Jaume Lladó Ros i
Bartomeu Casabella; regidor síndic,
Frances Batlle i Rabassa; i els regidors Lluís LLuçà Calafell (Partit Radical), Josep Itxart i Castells (Unió de
Rabassaires), Ramon Moré i Codina
(Partit Republicà Català), Joan Duran
i Roca (Acció Catalana) i Jaume Soler
Peguera (Unió de Rabassaires).
La República va aprovar la Llei de
la Terra (1933), que atorgava el dret
als rabassaires a comprar la terra que
treballaven. La historiadora Margarida Colomer explica que la norma
va enfrontar l’Institut de Sant Isidre i
la Unió de Rabassaires. “Els primers
representaven als grans propietaris
d’Argentona, la majoria dels quals no
vivien a la vila, però hi tenien les seves
masies per passar l’estiu. Els altres, o
bé tenien un tros de terra molt petit,
o treballaven llogats per als grans terratinents”. La Llei de la Terra va ser
anul·lada pel Tribunal Constitucional, moviment que va desencadenar
els fets d’octubre. La República, que
havia recuperat les antigues corts i
suprimides dos-cents anys abans,
va topar així amb els primers entrebancs. La revolta militar del 1936, va
acabar de liquidar el projecte.

Montse Vellvé ja fa dos anys que aposta per vendre productes a granel i d’origen ecològic. FERRAN EGEA

Objectiu: Residu Zero
S’engega una campanya que proposa trenta reptes a la
ciutadania orientats a reduir la generació de deixalles

JA FA DOS anys que la Montse Vell-

vé va decidir incorporar un nou tipus
de productes a la seva drogueria, els
detergents a granel. “Vaig veure per
la televisió una botiga de Barcelona
que oferia aquests productes i m’hi
vaig interessar”, explica. La decisió
complia dos objectius que s’havia
marcat, per una banda diferenciar-se
de la competència i, per l’altra, fer
una aposta per productes respectuosos amb el medi ambient. I és que,
a banda de la composició ecològica,
d’origen vegetal, d’aquests sabons,
amb la seva venda la Montse evita
generar residus d’envasos.
Precisament la reducció dels residus és el nou repte que s’ha marcat
l’Ajuntament d’Argentona a través de

les regidories de Medi Ambient i Promoció Econòmica. Després d’anys
concentrant els esforços en la correcta separació de residus, els bons
resultats permeten que Argentona
faci un pas més i abordi ara la necessitat de generar menys deixalles. Les
estratègies per aconseguir-ho són
conegudes i impliquen evitar les bosses de plàstic, les safates de porexpan, els embolcalls innecessaris, els
envasos d’un sol ús i, el consum innecessari de paper. Al mateix temps,
cal fomentar l’hàbit d’anar a comprar
amb carro o cabàs, prioritzar els productes a granel, els envasos reutilitzables i el paper reciclat.
L’aposta municipal es concreta
en la campanya Mou-te pel Zero que

es va presentar el passat 5 de juny i
que s’allargarà tot un any. Es tracta
d’una acció que persegueix l’educació ambiental, la reducció dels residus i la promoció del comerç local
a través de la gamificació inclusiva.
Els ciutadans hi poden participar
descarregant-se una aplicació al
mòbil o a través d’una butlleta que
oferiran els comerços adherits, i
intentant assolir els 30 reptes que
s’hi plantegen. Els reptes van des
de comprar a granel, reparar peces
de roba o electrodomèstics, mirar
documentals proposats o contribuir
a la neteja de l’entorn. L’assoliment
dels reptes comportarà l’acumulació
de punts que donaran dret a premis
i descomptes als mateixos comerços
d’Argentona.
La campanya pretén captar persones que encara no han incorporat
criteris de medi ambient al seu consum. La Montse Vellvé explica que,
a la seva botiga, el tipus de persones
que busquen els productes ecològics
i la compra a granel solen ser joves,
però que “si es fa pedagogia”, molta
més gent s’hi acaba interessant.
21

PUBLICITAT

Carta de serveis

de la Biblioteca municipal
Equip Responsable Biblioteca
tècnic:

Unitat
Serveis Personals
responsable:

Tribuna política P1

Regidoria/Àrea Regidoria de Cultura
responsable:

La Biblioteca Joan Fontcuberta i Gel és un servei públic i gratuït de consulta i préstec de documents
bibliogràfics i audiovisuals obert a tota la població. El fons bibliogràfic està format per més de 20.500
títols, que inclouen publicacions locals i un ampli ventall de publicacions periòdiques.

CARTA DE L’ALCALDESSA

Línies de servei:

1. Consulta a sala
2. Informació i assessorament
3. Expedició del carnet de la biblioteca
4. Préstec, reserva i desiderates de documents
5. Accés gratuït a Internet i zona WI-FI
6. Activitats culturals i de foment a la lectura
7. Sales d’estudi

ACETOILBIB
LAPICINUM
Gina Sabadell

Canals de prestació i sol·licitud del servei:

Altra informació d’interès:

La ciutadania es pot adreçar a la Biblioteca municipal:

El préstec de documents i l’accés a Internet i zona
WI-FI estan supeditats a l’obtenció del carnet
de la biblioteca. Per tal d’obtenir-lo cal aportar
documentació identificativa.

- Presencialment al C/ Gran, 3-5. L’horari és el següent:
Del 16 de setembre al 30 de juny
Matins (excepte dilluns): 9:30 h - 13 h
Tardes: 16 h - 20 h
Dissabtes: 10 h - 13:30 h

Cost per l’usuari/ària:

De l’1 de juliol al 15 de setembre
Matins (excepte dilluns): 10 h - 13 h
Tardes: 16 h - 20:30 h
Dissabtes tancat

Només l’ús de determinats serveis i supòsits
comporten el pagament d’unes taxes o preus públics
d’acord amb les ordenances fiscals municipals.

Horari COVID
De dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 16 a 20 h

Formes de participació:

- Al telèfon 93 7971215.
- Al correu electrònic biblioargentona@argentona.cat.

Argentona amb l’Agenda 2030
Ens comprometem a incorporar els Objectius
de Desenvolupament Sostenible (ODS) a les
polítiques municipals

Formulació de suggeriments i queixes presencialment,
per telèfon, correu electrònic o telemàticament.

Pots consultar la carta de serveis de la Biblioteca municipal completa a:
http://argentona.cat/cartabiblioteca
Les cartes de servei són una exigència de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
L’Ajuntament d’Argentona està treballant en la seva redacció.

E

Alcaldessa d’Argentona

l 25 de setembre del 2015 va tenir lloc la Cimera de Desenvolupament Sostenible en la qual els 193 estats membres de l’ONU van arribar a un consens
per aprovar la iniciativa “Transformar el nostre món: l’Agenda de 2030 per al
Desenvolupament Sostenible”. L’Agenda desplega 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que proposen abordar els grans reptes globals,
des de la lluita contra la pobresa o el canvi climàtic fins a l’educació, la salut,
la igualtat de gènere, la pau o les ciutats sostenibles.
Argentona també s’ha compromès amb els ODS i ha elaborat una diagnosi que ha evidenciat el fort compromís de l’Ajuntament amb la cogovernança participada amb la ciutadania, la gestió ètica i responsable, el benestar
de les persones i un model urbanístic sostenible i segur. Però perquè aquest
gran repte tingui èxit hem de continuar avançant, donant a conèixer els ODS
entre la ciutadania i les entitats del municipi mitjançant accions específiques
i incorporant-los en les comunicacions de les actuacions municipals.
Així, per exemple, aquests dies amb el Grup de Muntanya i la col·laboració del Consell per la República i Friday for future, hem participat en la jornada Let‘s Clean Europe, de sensibilització ambiental, conservació i neteja
dels nostres boscos i entorn natural. Aquesta actuació s’alinea amb els ODS
11 (ciutats i comunitats sostenibles) i 13 (acció climàtica). Un altre exemple,
el procés participatiu que hem iniciat per abordar la realitat del municipi en
l‘àmbit de la diversitat sexual i de gènere, directament vinculat a l’assoliment
dels ODS 5 (igualtat de gènere) i 10 (reducció de les desigualtats).
El repte és immens, però estic convençuda que amb el compromís i corresponsabilitat de totes i tots: administracions públiques, empreses, entitats
i ciutadania podrem assolir-lo.
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P3
TOTS PER ARGENTONA

PSC

JUNTS X CATALUNYA

Un poble amb projectes

Quan els partits fan de partits

Som el primer partit de Catalunya

Contra l’ocupació il·legal

El govern impulsa el projectes de la
biblioteca i el mercat municipal

Defugim els dogmes que ens separen
i potenciem allò que ens uneix

Argentona necessitem carrers en bon
estat, nets i segurs

Lluitem contra l’ocupació i a favor de
l’accés l’habitatge digne i assequible

El procés que ha d’acabar amb la construcció de la
biblioteca ha començat i no té aturador. En aquests
moments ja s’està redactant el projecte arquitectònic
d’acord amb el concurs d’idees que es va fer fa uns mesos. El nou edifici donarà resposta al dèficit històric
que té la vila amb una biblioteca moderna i de les dimensions que ens mereixem. Aquest projecte també
donarà solució definitiva al solar de Can Doro i Cal
Guardià, millorarà l’espai urbà i ajudarà a dinamitzar
el comerç del seu entorn. Un cop rehabilitada la casa
Puig, aquesta era l’última peça que faltava per cosir el
centre històric. Amb consens amb la resta de partits del
consistori també s’ha decidit que el nou equipament
aculli el casal de la gent gran. També s’ha desestimat
la possibilitat que incorpori un aparcament soterrani. Per una banda, pel convenciment que el millor pel
centre històric i comercial és alliberar-lo de trànsit de
vehicles, però també per les dificultats tècniques i econòmiques que suposaria la seva construcció per sota
de les mines protegides de la font de sant Domingo i
l’impacte de les rampes d’accés.
L’altre gran projecte és el mercat municipal a l’antiga
Velcro, que començarà amb l’enderroc del vell edifici
afectat per ciment aluminós i fibrociment. Aquesta primera fase servirà per dotar de 70 places d’aparcament
aquest extrem de l’eix comercial, la Sala i els habitatges
de l’entorn que en tenen un fort dèficit. El projecte ha de
culminar amb la construcció del mercat, un aparcament
soterrat i una plaça pública que a banda de millorar la qualitat urbana dotarà al poble d’un motor comercial que ha
de servir per reforçar el comerç local.
Així mateix, hi haurà un equipament municipal que
acollirà el casal de joves i tindrà espais de trobada per les
entitats del municipi.

Quan els partits fan de partits la política deixa de ser allò
que tots voldríem. Per això Tots per Argentona no ens hi
sentim ni representats ni propers. I per això Tots per Argentona representem una altra manera de fer les coses,
radicalment diferent.
Promovem el compromís dels vilatans en els afers públics. Només entre tots avançarem de veritat. Tractem els
vilatans com a ciutadans adults, parlant clar i comunicant
les coses tal com les veiem, ens agradin o no. Posem per
sobre de tot, l’interès d’Argentona. No tenim altres aspiracions ni personals ni com a grup. Entenem la dedicació
a la política com un servei públic, no com una professió
ni com la manera de guanyar-nos la vida. Som diversos
i, per tant, capaços d’entendre que la diversitat d’Argentona és una fortalesa que hem d’aprofitar. Sortim de la
societat civil i associativa. Per això tenim molt clar que és
l’Ajuntament que ha d’estar al servei d’ella i no a l’inrevés.
Defugim els dogmes ideològics que només serveixen per
separar i basem la nostra política a potenciar allò que ens
uneix. Ens esforcem per fer realitat en el nostre entorn els
valors de respecte, igualtat, progrés i justícia social, sostenibilitat i bé comú. I, sobretot, no els pronunciem en va.
Tot això, i més coses que ens deixem, ens defineixen
com el que som, un grup de vilatans i vilatanes amb ganes
de trencar motlles en la política, de fer-la útil per millorar
i fer avançar Argentona. I ho volem reivindicar ara, quan
sentim la política municipal més buida que mai, quan fa
temps que les promeses han deixat de ser creïbles, quan
tot es justifica sense vergonya, quan no hi ha idees ni prioritats, ni lideratge. I justament ara, potser, perquè farà
15 anys que vam néixer. I perquè seguim treballant amb
la mateixa il·lusió. I perquè creiem que és necessari que
algú faci de la política una cosa diferent... mentre els partits polítics segueixin fent de partits polítics.

Encara hi ha massa llocs a la vila on, tant les calçades
com les voreres, no estan en bon estat i són causa freqüent d’accidents. Necessitem un poble endreçat, amb
carrers en bon estat, nets i segurs. Ens proposem un seguiment continuat de les obres i neteges necessàries.
Denunciarem els casos que representin perill pels vilatans i us invitem a col·laborar en aquesta tasca.
Celebrem la reducció de velocitat de vehicles en
els nuclis urbans, que ja portàvem al nostre programa.
Hem proposat que se senyalitzi la vila d’acord amb la
nova normativa, i volem que, perquè la mesura sigui
efectiva, es creïn passos de vianants elevats i elements
dissuasius de la velocitat.
En els veïnats de Clarà hi tenim dues bones notícies. La primera és que ja disposem del centre cívic a les
Ginesteres, que serà molt útil per a la cohesió i les activitats dels veïns de la urbanització i per facilitar també
els serveis municipals en igualtat de condicions.
La segona, relativa a les urbanitzacions de Can Cabot
i Can Raimí, és que la Diputació ha presentat a l’ajuntament l’estudi per a la seva regularització. També s’ha
sondejat els veïns per conèixer la repercussió assumible
dels costos d’urbanització d’acord amb la seva estimació d’ingressos per a fer-hi front. L’estudi representa un
gran pas endavant. Caldrà continuar esglaonadament
fins a la recepció d’aquesta part del poble.
Els socialistes continuem treballant, des de l’oposició, per resoldre els problemes d’Argentona, tractant
d’aconseguir el màxim d’unitat entre les diferents forces
polítiques. El context polític general ha estat el de no reconèixer-nos, les forces independentistes, que vam guanyar les eleccions i som el primer partit de Catalunya.
Mentrestant, ens han mostrat la seva incapacitat per
formar govern a la Generalitat.

Al Ple ordinari de maig vam presentar una moció per
lluitar contra l’okupació il·legal d’habitatges. La moció
parteix de la preocupació de molts ciutadans envers les
molèsties que poden ocasionar alguns immobles okupats als veïns, així com el fet que en alguns casos aquestes okupacions vinguin ocasionades per màfies, fet que
naturalment ens genera una gran preocupació.
El que intenta la moció és, des del marc de la legalitat vigent, demanar que s’inspeccionin amb celeritat
els habitatges okupats en cas d’indici d’obres per tal de
poder evitar que s’hi desenvolupin obres il•legals.
També reiteràvem la necessitat de fer inspeccions
de salubritat i seguretat dels edificis okupats, doncs en
cas que es detectin irregularitats greus es pot procedir
a desallotjar l’immoble. Així mateix, demanàvem al legislador estatal i català que doti de més instruments als
municipis per lluitar contra aquesta problemàtica, així
com endurir les lleis per okupació il·legal.
La moció que es presentarà al Ple de juny és per afavorir l’obtenció d’un parc d’habitatges municipal per al
lloguer assequible. Demanem que l’Ajuntament negociï
amb la SAREB la possible cessió en dret d’usdefruit o
fins i tot l’adquisició d’habitatges a baix cost per a poder-los destinar a lloguer assequible per a persones en
situació d’emergència habitacional. També demanem
que els habitatges obtinguts es destinin a programes
subvencionats per la Generalitat, com el programa
60/40 per a persones en situació d’emergència habitacional, corresponsabilitzant-se aquestes persones amb
el pagament a l’Ajuntament d’una petita part del lloguer
fins que tinguin mitjans per a ser més autònoms.

TW @unitatargentona

TW @TxArgentona

T

609 945 932

T

667182993

TW @PerArgentona

FB

W

totsperargentona.com

W

argentona.socialistes.cat
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*A data de tancament d’aquesta edició, el grup municipal Fran Fragoso no ha fet arribar el seu article polític a la redacció del Cap de Creus
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P5
Regidors: Unitat (U): 8 | TxA: 4 | PSC: 2 | JxC: 2 | Fran Fragoso (FF): 1
ACORDS DEL PLE MUNICIPAL ORDINARI 1 DE MARÇ

ACORDS DEL PLE MUNICIPAL ORDINARI 10 DE MAIG

PROPOSTES I MOCIONS

SÍ

NO

ABSTENCIÓ

PROPOSTES I MOCIONS

SÍ

NO

ABSTENCIÓ

Mobilitat

Manteniment tarifes dels serveis urbans d’autotaxis d’Argentona del 2018 per a l’exercici 2021

17: Unanimitat

-

-

Serveis

Licitació del contracte de la prestació dels serveis de neteja viària i recollida i transport de residus urbans del municipi d’Argentona

17: Unanimitat

-

-

Recursos Econòmics

Revisió de preus del contracte de sotsarrendament de la nau industrial situada al carrer Montserrat Roig i Fransitorra 22

17: Unanimitat

-

-

Promoció Econòmica

Aprovació del Manifest XXII Edició del Dia Mundial del Comerç Just, 8 de maig de 2021

17: Unanimitat

-

-

Espai Públic

Pròrroga del contracte de serveis de neteja dels edificis municipals de l’Ajuntament d’Argentona i del Museu del Càntir

17: Unanimitat

-

-

Mocions i interpel·lacions

Moció del grup Municipal Junts per Catalunya Argentona per a que l’Ajuntament adopti mesures de lluita contra l’okupació il·legal
d’immobles

2: JxC

10: U, PSC

5: TxA, FF

Igualtat

Aprovació del Manifest en motiu del 8 de març de 2021 Dia Internacional de les Dones

17: Unanimitat

-

-

Mocions i interpel·lacions

Moció del grup municipal Tots per Argentona i Unitat de suport a Pablo Hasél

13: U, TxA, JxC (1)

3: PSC, FF

1: JxC (1)

Moció de Junts per Catalunya per declarar Argentona vila amiga del patrimoni cultural i natural

17: Unanimitat

-

-

SÍ

NO

ABSTENCIÓ

9: U, FF

2: PSC,

6: TxA, JxC

Aprovació del Pressupost General de l’Ajuntament per a l’exercici 2021

11: U, PSC, FF

-

6: TxA, JxC

Rectificació d’errada en l’acord d’aprovació inicial de la revisió del PPI (Pla Municipal de Prevenció d’incendis Forestals) període
2021-2026

17: Unanimitat

-

-

SÍ

NO

ABSTENCIÓ

Moció que presenta el grup municipal Junts per Catalunya, per facilitar l’accés a l’habitatge a la gent que ho necessita
Moció per reclamar una Llei d’Amnistia i la posada en llibertat dels presos i preses polítiques i el retorn de les persones exiliades

Es retira
14: U, TxA, JxC

3: PSC, FF

0: U,

ACORDS DEL PLE MUNICIPAL ORDINARI 22 DE MARÇ
PROPOSTES I MOCIONS
Recursos Econòmics

Expedient de modificació de crèdits núm. 3/2021 del pressupost municipal de l’exercici 2021

Medi Ambient

ACORDS DEL PLE MUNICIPAL ORDINARI 12 D’ABRIL
PROPOSTES I MOCIONS
Espai Públic

Adjudicació del contracte mixt de serveis i obres de manteniment instal·lacions dels equipaments municipals i control energètic i
memòria valorada actuacions a realitzar en les instal·lacions de l’Ajuntament d’Argentona

17: Unanimitat

-

-

Cultura

Proposta de modificació de l’acord del ple corporatiu de data 8 de febrer de 2021, relatiu al reconeixement públic mitjançant
col·locació de llambordins stolpersteines de les argentonines i argentonins que van ser deportats als camps de concentració nazis
i/o represaliats durant la Segona Guerra Mundial

17: Unanimitat

-

-

Moció del grup municipal PSC-CP, per a la reobertura immediata del consultori mèdic al barri del Cros

17: Unanimitat

-

-

-

-

-

Mocions i interpel·lacions

Interpel·lació del grup municipal PSC-CP, sobre la posada en funcionament i l’accessibilitat del centre cívic Les Ginesteres

Segueix el Plens Municipals a Ràdio Argentona
18.30 h

Cada primer dilluns de cada mes

104.6 FM

REGIDORES I REGIDORS ARGENTONA

MÉS INFORMACIÓ I CONTACTES A: argentona.cat/corporacio

GINA
SABADELL
UNITAT

PERE
ESPELT
UNITAT

JOAN MARIA
PASQUAL
UNITAT

MONTSE
CERVANTES
UNITAT

QUIM
PEREJOAN
UNITAT

ÀNGEL
PUIG
UNITAT

PERE
MÓRA
UNITAT

AGNÉS
CABOT
UNITAT

MONTSE
CAPDEVILA
TxA

XAVIER
COLLET
TxA

MONTSE
MATAS
TxA

JOAN
MARTÍN
TxA

SUSANA
LÓPEZ
PSC

JOSEP
ARENAS
PSC

BERNAT
CALVO
JxC

CRISTINA
MAYNOU
JxC

Alcaldessa, Administració
General, Serveis Econòmics
i Mitjans de Comunicació

1r tinent d’alcaldia,
Urbanisme, Espai Públic,
Habitatge i Medi Ambient

2n tinent d’a., RRHH, Serveis
Socials, Gent Gran, Salut,
Benestar Animal i Cohesió

3a tinenta d’alcaldia,
Mobilitat, Policia, Serveis
Públics i Festes

Educació, Esports,
Participació i Transparència

Cultura, Patrimoni,
Promoció Econòmica,
Ocupació i Cooperació

4t tinent d’alcaldia,
Obres Públiques

5a tinenta d’alcaldia,
Joventut, Igualtat,
Feminismes i LGTBI

FRAN
FRAGOSO
FRAN
FRAGOSO

Oposició

Oposició

Oposició

Oposició

Oposició

Oposició

Oposició

Oposició

Oposició
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L’ESPITLLERA
Centre d’Estudis Argentonins

TRENTA ANYS
DE LES ELECCIONS
MUNICIPALS DE 1991
BERNAT CALVO CATALÀ

E

*
Bernat Calvo
Català és
membre del
Centre d’Estudis
Argentonins
Jaume Clavell
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l 26 de maig farà trenta anys de les eleccions municipals de 1991. A Argentona
van ser unes eleccions que van portar
canvis a la política municipal, ja que
es venia de la primera i única majoria
absoluta d’una candidatura (la de Convergència
liderada per l’Esteve Canal) i aleshores els grups
que van estar a l’oposició es van conjurar per portar un canvi al govern municipal.
Les principals novetats de les candidatures
van ser la no renovació de la candidatura d’Aliança Popular. En canvi, ERC es presentà per primer
cop amb l’històric polític argentoní Àngel Gómez
de cap de files i un joveníssim Jordi Pinart de número dos. També es presentà per primer i únic
cop la candidatura independent d’esquerres de
Progressistes d’Esquerra de Catalunya, amb José
Antonio Sánchez Mateo al capdavant i diversa
gent del Cros en la llista.
Una altra novetat va ser el retorn de l’exalcalde
Jordi Suari a la política, aquest cop amb el grup
independent d’Agrupació Argentona. Per la seva
banda, del PSC cal remarcar que Josep Clofent
passà a ser cap de llista, mentre que la històrica
Montse Brugal va anar de número dos. En el cas
d’Iniciativa també hi hagué un canvi de lideratge:
Concepció Sala va ser cap de llista per primer cop.
On no hi hagué grans canvis va ser a Convergència i Unió, ja que repetiren la fórmula exitosa de
presentar Esteve Canal d’alcaldable.
La participació va ser del 63,26%, per tant, va
baixar 8 punts respecte a les eleccions de 1987.
Aquests resultats implicaren un nou triomf de
CiU, si bé sense majoria absoluta, perdent 368
vots i un regidor respecte a les anteriors eleccions, fet que implicaria que la resta de forces fessin un “Pacte de Poble” que deixaria a la primera
força a l’oposició (CiU), mentre que la resta for-

El principal beneficiat va ser Jordi Suari
i la seva Agrupació Argentona, que
amb 3 regidors es convertí en segona
força política al municipi

ELECCIONS
MUNICIPALS
1991

TOTAL REGIDORS

CENS

13

5.875

VOTS EMESOS
3.725

ABSTENCIONS
2.150

VOTS EN BLANC
53

VOTS NULS
19

marien un govern alternatiu liderat inicialment
per Jordi Suari (AA). El PSC va ser també un dels
perjudicats en aquelles eleccions en perdre 2 regidors, mentre que la PEC es va quedar al límit del
5% del vot i no va obtenir representació. Segurament aquest vot, principalment del Cros, seria el
que expliqués la baixada de vots del PSC respecte del 1987. ERC i IC van entrar amb timidesa al
consistori, si bé en el cas de la primera, l’obtenció
d’un sol regidor va fer que hi hagués la renúncia
del regidor Àngel Gómez i que Pinart entrés de

RESULTATS

VOTS
% VÀLIDS
% CENS
% CANDIDATURES
REGIDORS

Ceremònia
d’entrega de la
vara d’alcalde a
Jordi Suari. ARXIU

regidor al cap de poc de constituir-se el consistori. El principal beneficiat de les eleccions va ser
Jordi Suari i la seva Agrupació Argentona, que
amb 3 regidors es convertí en segona força política al municipi i amb la clau per formar un govern
alternatiu a Convergència i Unió, que com hem
dit, configurà juntament amb el PSC, ERC i IC.
La nova legislatura es va caracteritzar per ser
fortament inestable, amb renúncies, qüestions
de confiança, nombrosos canvis de govern i regidors no adscrits.

CIU
CONVERGÈNCIA
I UNIÓ

AA
AGRUPACIÓ
D’ARGENTONA

PSC-PSOE
PARTIT DELS SOCIALISTES
DE CATALUNYA

ERC
ESQUERRA REPUBLICANA
DE CATALUNYA

IC
INICIATIVA
PER CATALUNYA

PEC
PROPOSTA D’ESQUERRES
PER CATALUNYA

1.417
38,24
24,12
38,79
6

835
22,53
14,21
22,86
3

708
19,1
12,05
19,38
2

272
7,34
4,63
7,45
1

240
6,48
4,09
6,57
1

181
4,88
3,08
4,95
0
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Informació i serveis d’interès
Serveis Municipals
ARXIU MUNICIPAL
Plaça de l’Església, 4
673 28 72 09

PARRÒQUIA DE SANT JULIÀ
Plaça de l’Església, 1
93 797 01 59
Informació i acollida: DT i DV: de 7 a 20.30 h.

BÚSTIA DEL CONSUMIDOR
Ajuntament d’Argentona, C. Gran, 61 (SEMPRE)
De 9.30 h a 13.30 h
93 797 49 00

OFICINA DEL BARRI DEL CROS
Plaça Blas Infante, local 17
93 741 26 42

JUTJAT DE PAU
Carrer Gran, 61
93 797 17 03
DL-DV de 9 a 14.40 h.
Entrevistes amb el jutge: DM i DJ d’11 a 13.30 h

DEIXALLERIA
Carrer Can Carmany, s/n.
Polígon. Ind. Nord
93 756 14 48
DL-DV: de 10 a 13 h i de 16 a 19 h.
DS: de 10 a 14 h i de 16 a 20 h.
DG: de 10 a 14 h.

BIBLIOTECA MUNICIPAL
Carrer Gran, 3
DL: de 16 a 20.30h
DM-DV: de 9.30 a 13 i de 16 a 20.30 h
DS: de 10 a 13.30 h

ABS ARGENTONA
Carrer Joan Fuster, 1
93 756 10 92 | 93 756 11 38
• Atenció a domicili
Argentona i Òrrius: 93 756 10 92
Sant Miquel del Cros: 93 791 90 84
• Serveis Socials d’Atenció Primària
Carrer Gran, 59
93 797 04 86
Cita prèvia: 93 797 04 86 (de 9 a 13 h)

Telèfons d’interès
Ajuntament. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93 797 49 00
Policia Local .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93 797 13 13
Ràdio Argentona Directe .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93 757 15 50
Ràdio Argentona Redacció. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93 756 06 24
Taxi.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 633 015 000
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. M. del Cros .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93 757 51 88
IES Argentona. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93 797 46 10
Escola St. M. del Cros. . . . . . . . . . . . . . . . .93 799 93 51
Escola B. 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
Assessor jurídic per a dones .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93 797 49 00
(Ext.600)

Farmàcies
Dilluns a divendres

Dissabte
Festius

Contacte

-

-

Plaça Blas Infante, s/n
93 757 05 01

9.00 h 13.30 h

17.00 h 20.00 h

10.00 h 13.30 h

Carrer Gran 22
93 797 12 62

20.30 h 21.00 h

9.00 h 14.00 h

17.00 h 20.30 h

10.00 h 14.00 h

Carrer Barcelona, 26
93 797 14 00

20.30 h 21.00 h

9.00 h 13.30 h

17.00 h 20.30 h

10.00 h 14.00 h

Carretera de Vilassar, 12
93 765 16 85

MATÍ

TARDA

GUÀRDIES

MATÍ

GUÀRDIES

Del Cros

9.30h 13.30 h

17.00 h 20.00 h

-

9.30h 13.30 h

Guillén

8.30 h 13.30 h

15.00 h 20.00 h

20.00 h
21.00 h

Sindreu
Buxeda

8.00 h 20.30 h
9.00 h 13.30 h

16.30 h 20.30 h

Obert només si està de guàrdia

AGROPECUÀRIA ‘EL SINDICAT’
Carrer Gran, 44
937970059
agroargent@telefonica.net

COLL MODA
C/ Gran, 46
937971050
info@collmoda.com

DROGUERIA I PERFUMERIA VELLVÉ
C/ Doctor Samsó, 21
937971072
mvellvep@hotmail.com

NÚRIA MONTASELL FLORISTA
Carrer Doctor Samsó, 10
937971100
floristerianuriamontasell@gmail.com

ARENAS (LLIBRERIA)
Carrer Gran, 18
937970616
arenas@llibreriarenas.com

COPIMAR
Avd / Puig i Cadafalch, 28
936385068
argentona@copimar.cat

ENGLISH CENTER
C/ Doctor Farrero, 5
937974070
info@amaingenglishcenter.com

PEIX I MARISC EVA
Carrer Joan XXIII, 6
937561226
pescaderiaeva1@gmail.com

ATAHUALPA
Carretera de Vilassar, 16
696450837
atahualpabcn@gmail.com

PIGMALIÓ CENTRE DE REFORÇ
Avinguda Puig i Cadafalch, 9
937560825
cpigmalio@gmail.com

AULA DE MÚSICA
Carrer Sant Ferran, 24
669923107
musicaargentona@gmail.com

PIZZERIA PEPERONI
Carrer Barcelona, 5
937972836
annajl2004@hotmail.com

AUTOSERVEI CA LA ROSARIO
Carrer Badalona, 33
937970973
felipfelip1@yahoo.es

RESTAURANT XALAVIA
Carrer Gran, 8
937070461
xalaviarestaurant@gmail.com

BACALLANERIA BLANCA
Plaça de Vendre, parada 4
937560002
aleixcc@gmail.com

RICHMOND
Carrer Parres, 20
937974173
richmond.argentona@gmail.com

TROBA’L AQUÍ

CAN BELLATRIU
Carrer Gran, 50
658933247
bellatriu@hotmail.com

SUPERMERCAT COALIMENT
Carrer Barcelona, 40-42
937970503
distperarnau@hotmail.com

CAN CIANO
Plaça de Vendre, 2
937971057
-

FINQUES CABRESPINA S.L.
Avinguda Puig i Cadafalch, 28
937560306
mcabrespina@yahoo.es

KID’S AND US
Carrer Dr. Samsó 44
646228546
argentona@kidsandus.es

OAC
Carrer Gran, 59
937974900
oac@argentona.cat

CAN VALLS
Carrer Gran, 39
937970207 / 619021019
canvallsargentona@gmail.com

GRANERIA SERRA
Carrer Barcelona, 46-48
937970270
joan@graneriaserra.com

MARTA TRENS
Carrer Gran 2
931297140
-

OFICINA BARRI DEL CROS
Barri Sant Miquel del Cros, local 17
937412642
pladebarri@argentona.cat

CASABELLA, LLIBRERIA I PAPERERIA
Carrer Puig i Cadafalch, 10
937971290
comandes@grupcasabella.com

INSTANTS FOTOGRAFIA
Plaça Nova, 3
937560577
info@instantsfoto.com

MIM SALUT
Carrer Ramon i Cajal, 30
931154171 / 627847355
mim@mimsalut.com

BIBLIOTECA J. FONTCUBERTA I GEL
Carrer Gran, 3
937971215
-

30
Si vols col·laborar en la distribució del Cap de Creus envia un correu a radiodirector@argentona.cat

President de la Mancomunitat
oblidat: Només Jordi Pujol el
supera en anys de govern i, en
canvi, en plaques de reconeixement, a places i carrers, només
es fa referència a la seva condició
d’arquitecte modernista.

Art: Una persona de capacitat
extraordinària, tot el que feia
ratllava l’excel·lència (...) Feia
parar el cotxe, baixava, pintava
el paisatge amb un moment i
tornava a pujar al cotxe.

Periodista: Puig de jove era periodista, hi ha un
estudi, és la segona persona de Catalunya que més
articles va escriure en la seva època. Primer a Mataró,
en publicacions locals i després a ‘La Veu’.

La taca a la trajectòria: Puig arrossega el judici
històric a la seva reacció davant el cop d’estat
de Primo de Rivera. Però, què podia fer? No tenia
exèrcit! Va redactar un document acceptant la intervenció, amb la unanimitat del consell de govern
de la Mancomunitat. En un primer moment, Primo
de Rivera va acceptar aquell text obligant a canviar ‘regió’ allà on hi havia ‘nació catalana’. Però,
després va trair el pacte i va publicar el decret de
repressió del separatisme que va abocar Puig i
Cadafalch a prendre el camí de l’exili.

La joia d’Argentona: La casa d’estiueig és un
edifici brillant, no és tan espectacular com altres
obres, però la relació entre la preexistència i el
resultat final és del màxim rendiment.

Historiador: Va normativitzar tot l’art romànic català. Encara avui, totes les publicacions de Puig i Cadafalch són referència
obligatòria en l’estudi del romànic.

LA PARET DE LES MENTIDES

AMICS DE

Puig i Cadafalch
“La història no
li ha fet justícia”
L’associació ja ha aconseguit publicar 2 números de la
revista 4 Columnes, una publicació que pretén reivindicar
i difondre totes les vessants del personatge: arquitectura,
història, periodisme, art, però sobretot l’acció política. Puig
i Cadafalch va presidir la Mancomunitat de Catalunya, un
càrrec que ha quedat molt oblidat als llibres d’història.

