Butlletí Municipal de l’Ajuntament d’Argentona

161
gener —març
2021

PANDÈMIA GLOBAL

ACCIÓ MUNICIPAL

L’ESPITLLERA

Les residències de
la gent gran tanquen
l’any més dur

El govern presenta
el Pla de Mandat obert
a la ciutadania

Passejada pels
arbres monumentals
d’Argentona

CAP DE CREUS — 161
GENER — MARÇ 2021

TEMPORADA

Butlletí municipal
EDITA

Ajuntament d’Argentona,
Regidoria de Mitjans de
Comunicació

d’abril a maig

2021

DIPÒSIT LEGAL

B-44775-91

PRESIDENT

Georgina Sabadell i Simó
CONSELL DE REDACCIÓ

Consell Municipal de Mitjans
de Comunicació d’Argentona
EQUIP DE REDACCIÓ

M. Rosa Martínez, Elisenda
Fernández i Ferran Egea

ME
EST REN A AL MA RES

COL·LABORADORS

WWW.ARGENTONA.CAT
CULTURAIFESTES.ARGENTONA

WWW.ARGENTONA.CAT
CULTURAIFESTES.ARGENTONA

LA
PLAÇA DEL DIAMANT CAROLA
ORTIZ
PACO MIR / COMPANYIA EÒLIA
PECATA BEATA
DIVENDRES 9 D’ABRIL | 20.30 H

EDITORIAL

DISSABTE 17 D’ABRIL | 20.30 H

WWW.ARGENTONA.CAT
CULTURAIFESTES.ARGENTONA

08310

Grups municipals d’Unitat,
Tots per Argentona, PSC,
Junts x Cat i Fran Fragoso,
Centre d’Estudis Argentonins
i Museu del Càntir
PROJECTE GRÀFIC

DISSABTE 24 D’ABRIL | 20.30 H

Ricard Marfà Castán

PRE EST REN A

IMPRESSIÓ

Impremta Pagès S.L.
WWW.ARGENTONA.CAT
CULTURAIFESTES.ARGENTONA

WWW.ARGENTONA.CAT
CULTURAIFESTES.ARGENTONA

WWW.ARGENTONA.CAT
CULTURAIFESTES.ARGENTONA

EXEMPLARS

AR LA X
GE A
NT RX
ON A
A

2.500

RASTRES_ARGELERS
AINA HUGUET

THE
SEYS SISTERS
WE GOT YOUR BACK

DIVENDRES 30 D’ABRIL | 20.30 H

DISSABTE 8 DE MAIG | 20.30 H

CONTACTE

BIG BAND JAZZ MARESME

& JONATHAN HERRERO
DISSABTE 15 DE MAIG | 20.30 H

WWW.ARGENTONA.CAT
CULTURAIFESTES.ARGENTONA

93 756 06 24
radiodirector@argentona.cat
argentonacomunicacio.cat
Foto de portada:
Jordi Fornos Bassols

AR LA X
GE A
NT RX
ON A
A

XARXA
ARGENTONA

Teniu a les mans un nou Cap de Creus. El dissenyador argentoní
Ricard Marfà ha entomat l’encàrrec de transformar el butlletí municipal
i l’ha dotat d’una estructura més endreçada, tant pel que fa a continguts
com visualment. Amb aquest nou format busquem facilitar-vos una
lectura fàcil i àgil de les diferents seccions de la revista i, al mateix temps,
propiciar una parada agradable i reposada en aquells reportatges que
demanen més atenció.
En aquest número també inaugurem la ‘Bústia Jove’, un espai on infants i joves poden adreçar preguntes als responsables municipals sobre
qualsevol tema que els afecti. Precisament els més joves són protagonistes d’un dels reportatges en el que us presentem el Pla d’Acció per a
Infants i Joves d’Argentona. Però qui s’endú el protagonisme de la publicació és la gent gran. El reportatge principal se centra a explicar com
s’ha viscut l’any de pandèmia a la Llar Santa Anna. Hem tingut el privilegi
d’entrar dins el centre en els moments més durs de la primera onada, a
través de la càmera del fotoperiodista Jordi Fornos. Aquest reportatge
també vol ser un agraïment a totes les treballadores de les residències.
I parlant de gratitud, també volem agrair, sincerament, al teixit comercial d’Argentona que hagi acollit amb els braços oberts la possibilitat
de distribuir el Cap de Creus. Deixem el ‘porta a porta’ per ser més eficients i generar menys petjada ecològica, però no renunciem al fet que tots
els ciutadans que ho vulguin tinguin un exemplar de la revista.
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REPICA, REPICA
Fes sentir la teva veu

OPINIÓ

Trencar el model
cultural a l’aula

La biblioteca, la gran oblidada
del govern municipal
A finals de febrer i inicis de març
la biblioteca no va oferir servei de
préstec, ja que la bibliotecària, única treballadora de l’equipament, estava de baixa i la vacant es va cobrir
amb personal de consergeria. Que
un equipament cultural essencial,
que obre de dilluns a divendres, set
hores al dia, tingui una única bibliotecària, es fa molt difícil d’explicar
en un ajuntament amb dos centenars
de treballadors. Des de principi d’any
no s’ha pogut adquirir cap llibre atès
que la partida pressupostària corresponent es considera inversió en lloc
de despesa corrent, i no es pot fer
inversió sense el pressupost aprovat.
I si no s’aprovessin els pressupostos?
Doncs, aquest any no es compraria
cap llibre. Demano al govern municipal que incorpori més personal per
poder donar un servei de més qualitat i no haver de tancar en períodes
festius. I que l’any vinent la compra
de llibres no estigui subjecta a l’aprovació del pressupost.
I la nova biblioteca? El 2016
s’anunciava que estaria construïda
el 2018! Però el 2019 es convocava
un concurs de propostes que es va resoldre el 2020. Després de cinc anys
encara no hi ha projecte definitiu! En
el PAM (2019-2013) acabat de presentar, ni se’n parla del tema! Tan poc
interessa la cultura a aquest govern
municipal? — Enric Subiñà i Coll
Impuls a la Comissió d’ètica
La Comissió d’ètica és l’òrgan responsable d’avaluar l’aplicació i de
proposar el manteniment i desenvolupament del Codi ètic i de bon govern. Entre les seves responsabilitats
hi ha la presentació anual al Ple Mu4

EN MEMÒRIA

L’última cursa
El passat 12 de març ens va deixar en Sergi Serra Montasell. El
meu amic de l’ànima. Després
de mig any lluitant contra una
muntanya, va haver de claudicar
davant una llosa imparable que
el consumia per dins. Company
inseparable de desenes de curses, no va poder superar la cursa
definitiva. Però com la va lluitar.
Ni us ho podeu imaginar.
Cul inquiet, gran amant de la
música i dels concerts d’estiu, i
amic de mig poble: diable, teatrero, i darrerament president
de la Xarxa d’Argentona. Tenia
una vida ben moguda, però
sempre era allà quan el necessitava, disposat a donar-me consells d’amors, de pare, de vida…
Era una persona amb un cor immens, que s’implicava amb tot el
que podia per transmetre la seva
alegria al seu poble estimat.
Ens va donar una lliçó de vida
i una lliçó de mort.
Se’m fa difícil creure que no
el tornaré a veure. Però ell serà
cada dia entre nosaltres. Perquè
en Sergi ha estat i serà sent part
de nosaltres. Tots tenim dins
nostre una part del seu cor, de la
seva alegria.
Si l’hagués de definir amb
una paraula seria VIDA, amb
majúscules. Ell ha estat vida per
tots nosaltres i ens has fet veure
que cal gaudir al màxim de les
petites coses.
PER SEMPRE JUNTS GUAPO!
Martí López

MARIA MORA GARRIGA

nicipal de l’informe que recull la seva
activitat i les seves propostes.
En el darrer informe, presentat el
gener, es van proposar modificacions del codi per recollir les necessitats detectades en els gairebé quatre
anys des de la seva aprovació. Principalment, s’han proposat canvis per
fer-lo més precís i inclusiu en el seu
llenguatge, per cobrir la manca de
previsió del procediment de renovació i funcionament de la mateixa
comissió i per introduir un principi
dirigit a què la comunicació i la informació sigui veraç, objectiva i imparcial. Actualment s’està treballant en
la posada en marxa de la bústia ètica,
per facilitar les denúncies i tramesa
de queixes per part de la ciutadania
per mitjans telemàtics, de forma
personal o anònima i amb totes les
garanties.
En aquests anys s’ha posat de manifest que el codi ètic és un projecte
de llarg recorregut, ja que és molt
complex i suposa adoptar i assolir
progressivament canvis i adaptacions a les formes de fer en la gestió
dels afers públics. És un canvi cultural molt ambiciós. Per una banda,
ens hem de felicitar pel camí que ja
hem fet com a municipi i per l’altra,
ens hem de comprometre a seguir de
forma sostinguda amb aquest desenVeus

volupament que sabem que està cridat en el futur pròxim a ser de gran
valor per la ciutadania. — La Comissió
d’ètica, argentona.cat/comissioetica
Mentre es posa en marxa la bústia
ètica podeu utilitzar de forma anònima: oac@argentona.cat o comissioetica@argentona.cat
COVID-19 i el paradís perdut
Un any enrere no ens podíem imaginar que un virus respiratori canviaria
les nostres vides i la nostra societat.
De l’escepticisme i incredulitat inicial, davant les notícies del mes de
març del 2020, vàrem passar a adonar-nos del greu problema que la
COVID-19 ens portava.
Ha passat un any i les coses han
canviat a millor, però la situació no
està resolta. A Catalunya la COVID-19 ha causat la defunció de
més de vint mil persones, la majoria
d’edat avançada i depenent. El nombre de contagiats, alguns d’ells amb
seqüeles importants, sobrepassa el
mig milió i no està en regressió. El
nostre sistema sanitari ha estat al
límit del col·lapse en els pics més
greus de la pandèmia i la resta d’assistència mèdica se n’ha ressentit de
forma important. També cal afegir
Veus

les greus repercussions laborals, socials i econòmiques que la pandèmia
ha comportat i que, probablement, es
mantindran.
Però també diem que la situació a
canviat a millor. Tenim més coneixement de com evitar de forma eficaç
els contagis: higiene de mans, mascareta, distància social, bona ventilació i evitar trobades innecessàries
(com definir això?). Disposem de
proves analítiques fiables i factibles.
Tenim vacunes eficaces. La investigació ha experimentat una acceleració mai pensada aconseguint, amb
un temps rècord, disposar de medicaments preventius segurs.
Sabem que les mesures estrictes
d’aïllament tenen molta eficàcia,
però no es poden mantenir a llarg
termini i que l’eradicació de la COVID-19, com la de la grip, no serà
possible. Hem de tenir clar que sols
la vacunació majoritària ens portarà
a bona part dels jardins del paradís
perdut. Confiem amb els qui vetllen
per la nostra salut. — Joan Batlle i
Albert Palaudàries
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.

Els fets denunciats a l’Institut del
Teatre posen de manifest que calen solucions. Protocols que no
quedin en paper mullat, fora dels
calaixos de les direccions. Eines
i estratègies que permetin assenyalar i erradicar les conductes
negligents, apartant-les d’ipso
facto.
Les arts escèniques repeteixen un model cultural cronificat:
idealització del professorat, de
l’eterna joventut, cosificació i
hipersexualització. Rols que sumats a l’escassa oferta educativa,
amb un sector castigat contínuament per la precarietat laboral,
beneficien a perpetuar aquestes
actituds i pensaments on sovint
treballar significa callar i acatar.
Parlem d’institucions educatives que han de vetllar, abans
que transmetre coneixements,
pel desenvolupament integral
del seu alumnat. Perquè sense
desmerèixer la feina i l’esforç de
ningú, que l’any 2021 en un institut es perpetuïn aquestes actituds
és intolerable i han de poder ser
denunciables.
Cal que exigim sistemes d’avaluació que supervisin les praxis
que es desenvolupen a les aules.
Cal compel·lir el ferm compromís d’homologar i regularitzar els
ensenyaments artístics, públics i
de qualitat per part de l’administració. Cal reclamar que s’ampliï
l’oferta i cal demanar que el professorat tingui formació pedagògica i didàctica.
5

PEL BROC GROS
Argentona a les xarxes

#Argentona

TWITTER

Vist a

instagram
capdecreus_argentona

facebook
@ajargentona

twitter
@radioargentona

INSTAGRAM

Vist a

José Luis Trujillo @jltrujillo2908

Dies i dies parlant a Tele5 d Rociíto i després
que els presentadors i col·laboradors l’hagin
pronunciat centenars de vegades, encara no han
après a pronunciar correctament “Argentona”.
Uri Bruguera @UriBruguera

La meva mare quan estava embarassada de
mi li va agradar tan el nom del fill del metge
d’Argentona que em va posar el seu nom, la
sabies aquesta? @calvo_oriol Feliç Sant!
Escola Les Fonts @escolalesfonts

#Argentona Avui se celebra el #diamundial de
les persones amb #síndromededown. Aquest és
un dia per posar en valor les capacitats d’aquest
col·lectiu i per sensibilitzar a la societat en valors
com la diversitat i la inclusió #21març

SalvadorDuran @duarnpons

Lourdes Pineda @loupinsil

INS ARGENTONA @insargentona

Avui els alumnes de 2n d’ESO han fet classe
d’Educació Física en un entorn molt natural.
Gaudint dels espais que ens ofereix Argentona.
#2nESO2021

Vera @mimimontgat

Hola, Marina! Ens encantarà tenir-te de
col·laboradora. Si les restriccions per la
Covid no ens fan massa la guitza, aquest
estiu proposarem un taller de ràdio obert a
nois i noies de la teva edat. L’objectiu és que
aprengueu a preparar el guió d’un programa
de ràdio i el pugueu portar a terme. Estigues
al cas de les nostres xarxes socials i ens veurem aviat!
— Equip de Ràdio Argentona

Agraeixo el nítid somriure de lluna que m’ha
saludat des del cel d’Argentona en sortint de ca
ma mare.
en Maurici @Maurici56012417

De nano, la meva àvia m’havia explicat que
de jovenetes, les noies d’Argentona baixaven
a Mataró amb el tramvia els diumenges per
la tarda. Riera amunt, riera avall, rient i “fent
goma”
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Hola Ot! Gràcies per la pregunta. Darrerament ens hem reunit en tres ocasions amb
el Director General de Territori Mobilitat i
Sostenibilitat, que és el màxim responsable
de la gestió de la mobilitat a la comarca. Entre les peticions que li hem fet hi ha la possibilitat d’enllaçar un bus entre Argentona
i l’estació de tren de Cabrera, que es troba a
un carrer de Vilassar.
Malauradament, el transport interurbà
no és competència dels Ajuntaments, sinó
que recau sobre la Generalitat. Per tant, si
no tenim la seva aprovació no es pot fer.
Considerem que la connexió que proposes
és necessària. Però t’avanço que la Generalitat considera que la nostra estació de referència ha de ser la de Mataró.
— Montse Cervantes Codina, Regidora de
Mobilitat, Policia, Serveis Públics i Festes

Javi Sandín @paaaqman

Imma Zapata @immazapata

😃

Voldria saber si seria possible fer una línia de
transport públic entre Argentona i Vilassar de
Mar? Gràcies per la seva atenció.
Ot López Viñals 14 anys

Hola, quan sigui gran m’agradaria ser periodista
i, per això, voldria saber si puc col·laborar amb
Ràdio Argentona.
Marina Torres Garcia 12 anys

VxL Maresme @VxLMaresme

La voluntària lingüística d’#Argentona
Emília Illamola recita un dels seus poemes
del llibre Fraccions, per commemorar el Dia
Mundial de la Poesia. Moltes gràcies, Emília!
#QuanParlesFasMàgia i poesia!

A GALET
Bústia jove

Raul Lopez @raul_lopez_cat

Argentona Bocs @argentonabocs

Veus

Veus

Envia les teves preguntes a
radiodirector@argentona.cat
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87,9%

EN BREU
Coses de la Vila

SOCIETAT

Argentona té un 5,3% de
població estrangera
Argentona és el tercer municipi per
la cua en índex de població estrangera a la comarca del Maresme. La
dada s’extreu de l’informe sobre la
població estrangera resident al Maresme publicat pel Consell Comarcal. Mentre que la mitjana de la població immigrant a la comarca és del
13%, a Argentona l’índex baixa fins al
5,3%. Només Tiana i Òrrius tenen índex inferiors de població estrangera
empadronada.
Per continents, la població estrangera més nombrosa d’Argentona és
la que prové d’altres països d’Europa
amb un 39%. En segon lloc s’hi troba el grup de persones provinents de
l’Àfrica amb un 27,71%. Els originaris d’Amèrica són els tercers amb un
21,69%, seguits dels asiàtics amb un
11,45%.
A escala comarcal, l’índex de població estrangera ha experimentat
un increment en el darrer any. El
maresme va guanyar 4.062 persones
procedents d’altres països el passat
2020, xifra que suposa un augment
del 7,64%. Per municipis, la proporció més gran de població estrangera
es troba a Calella amb un 18,87% i la
menor a Òrrius amb un 3,69%.
CULTURA

La Sala presenta la
Temporada de primavera
La Sala d’Argentona ha programat
deu espectacles pels mesos d’abril i
maig. De la programació de la Temporada en destaca la presència de
dones amb força i veu pròpia i una
8

NORA BAYLACH

clara aposta pels espectacles de quilòmetre zero.
Passaran per l’escenari de La Sala
propostes musicals com les de Carola Ortiz, que presenta el seu nou
disc Pecata Beata (17 d’abril); 08310
(24 d’abril), un grup de músics argentonins creat expressament per
l’ocasió; la Big Band Jazz Maresme
& Jonathan Herrero (15 de maig) o
la presentació del darrer disc de The
Sey Sisters (8 de maig), que estaran
en residència a la Sala.
Pel que fa al teatre, a banda de
l’adaptació de La Plaça del Diamant
(9 d’abril), també pujaran damunt
l’escenari la història del camp de concentració d’Argelers amb Rastres Argelers (30 d’abril), la història de dues
lesbianes en plena postguerra amb
Una llum tímida (21 de maig) i els titelles de Javier Aranda amb Vida (29
de maig). Pel que fa als muntatges
adreçats al públic familiar, Xarxa Argentona ha programat El pitjor viatge
del món (11 d’abril) i Quan les nenes
volen alt (2 de maig).

Les entrades es poden adquirir al
web entrades.argentona.cat i a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament d’Argentona (c/ Gran, 59),
demanant cita prèvia al 673 92 00
64, de 9 a 13 hores.
CULTURA

Els concerts de Festa Major a
YouTube
Els concerts que no es van poder
veure durant la passada Festa Major,
arran de les restriccions per la covid,
Ja podeu veure al canal de Youtube
de l’Ajuntament. La regidoria de
Cultura i Festes va decidir gravar-los
a porta tancada i oferir-los a la ciutadania a través de les xarxes. Es
poden recuperar els concerts dels
“The Burriacs” format per professors i professores de l’Espai Musical
Burriac, el quartet de corda “Efímer”
amb l’argentonina Maria Juan a la viola, el concert “Argentona Sona” de
En breu

l’Associació Musicargentona, l’acústic dels Ebri Knight i el concert de la
formació “Terra de Músics” amb una
banda formada per Pep Terri, Bernat
Guàrdia, Nil Villà, Roc Sala i tot un
repertori de convidats i convidades
locals.
Els espectacles també tenen un
pes important en aquesta programació amb un marcat segell argentoní
on figuren els Notxes, Iris Bork i l’Andrés Cavallini amb un estrambòtic
Servei a les Persones. També hi és
present l’espectacle “Els Germans
Llobregat”, format pels artistes argentonins Melcior Guilera, Toni
Arteaga i Eva Montero i els músics
repicatruges Gabriel Amargant,
Marc Vigatà i Pol Nieto. Finalment,
els textos teatrals sobre el col·lectiu
LGTBIQ+ i les violències masclistes
dirigits per Marta Hernández i representats per Marc Sala i Cristina
Arenas.

LA XIFRA

Aquest és el percentatge de
recollida selectiva registrat
per Argentona l’any 2020,
suposa el millor resultat
assolit mai pel municipi.

de la següent manera: Esquerra 1.232
vots (22,76%), PSC 863 vots (15,95%),
CUP 426 vots (7,87%). El partit ultradretà, VOX va quedar només a un
punt per sota de l’esquerra independentista amb 367 vots (6,78%).
En clau nacional, el PSC va ser
el partit més votat a les eleccions al
Parlament, en una jornada en què
l’independentisme va superar, per
primera vegada, el 50% dels vots en
uns comicis. La participació va ser la
més baixa de la història dels comicis
al Parlament, caient 25 punts respecte als darrers comicis.
El 14-F va ser una jornada marcada per unes mesures de seguretat

POLÍTICA

Les forces independentistes
guanyen les eleccions del
14-F en clau local
Les eleccions autonòmiques del 14 de
febrer es van tancar, a Argentona, amb
una victòria contundent de les forces
independentistes amb Junts al capdavant. La formació de Puigdemont
i Borràs va aconseguir 1.482 (27,38%).
L’ordre de la resta de forces va quedar
En breu
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EN BREU
Coses de la Vila

inèdites: circuits marcats per arribar a les meses sense creuar-se amb
altres votants, dispensadors de gel
hidroalcohòlic i centres de votació
més espaiosos. La zona esportiva es
va habilitar per primer cop, com a
col·legi electoral.

ENTITATS

Argentona Cultura i Debat
celebra el seu desè aniversari
L’entitat Argentona Cultura i Debat ja
fa deu anys que camina i el seu impulsor, Jordi Darbra, ha recollit tot el bagatge de xerrades i conferències en un
llibre que ha entregat a l’Ajuntament.
Argentona Cultura i Debat va néixer amb l’objectiu de generar diàleg
entorn de la vida política, posant el
focus en l’àmbit nacional. És per això
que, en aquests deu anys, han desfilat per Argentona noms de primera
línia de l’activitat pública com ara els
expresidents Jordi Pujol, Artur Mas o
Quim Torra. A la llarga llista de conferenciants també hi destaquen noms
com el de l’expresidenta d’Òmnium
Cultural, Muriel Casals; l’economista, Arcadi Oliveres; l’expresidenta
del Parlament, Núria de Gispert; o
l’escriptor, Ramon Cotarelo. La darrera xerrada que va organitzar l’entitat va tenir lloc a La Sala i va comptar
amb l’advocat Gonzalo Boye com a
convidat.

MEDI AMBIENT

Recomanen treure alguns
arbres del centre de la vila
En el marc de la presentació del ‘Pla
de Poda’ d’enguany, Josep Selga, biòleg i assessor de l’Ajuntament d’Argentona, va recomanar “treure” els
arbres que provoquen més molèsties
als veïns i veïnes per les seves grans
dimensions. Selga es va referir concretament a exemplars ubicats a carrers com Doctor Samsó, Doctor Farrero o Barcelona. En aquestes zones,
on “l’arbrat no hi cap i està encastat
als balcons o façanes, ho sento, però
hem de treure l’arbre”, va manifestar. El biòleg creu que cal equilibrar
el valor de l’arbre, el conflicte que
provoca i el cost. Tot i això, Selga
va indicar que “no seria desitjable”
talar-los “tots de cop” i va recomanar “fer un pla d’actuació”, que es
podria desenvolupar al llarg de cinc
anys, per decidir com i quan s’ha de
procedir.
Enguany, la poda a Argentona es
va iniciar la darrera setmana de febrer i ha afectat els carrers: Mestre
Falla, Doctor Samsó, Jacint Verdaguer, Abat Escarré, Barcelona, Doctor Farrero, Avinguda Nostra Senyora de Montserrat i Camí de les Feixes.
A la presentació del pla de poda
també hi van intervenir la tècnica
municipal, Susana Camí, i la regidora, Montse Cervantes. La sessió es
pot recuperar al canal YouTube de
l’Ajuntament d’Argentona.
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testa per l’empresonament del raper
Pablo Hasél. L’acte va començar amb
la lectura d’un manifest que instava
a “sentir la seva condemna com a
pròpia, ja que se l’han emportat per
denunciar, amb la seva música i la
seva lluita, les misèries d’aquest règim que ens obliga a tenir vides de
precarietat, explotació i sense futur”.
El 8 de març també es va fer sentir
a la plaça Nova a través de la convocatòria del col·lectiu feminista, Truges Rebels. Vuit argentonines van fer
la lectura d’un manifest en defensa
dels drets socials i laborals de les
dones. A més, van denunciar que la
pandèmia ha fet augmentar les desigualtats de gènere ja existents així
com els casos de violència masclis-

ta. Abans de finalitzar l’acte, Truges
Rebels va fer una crida a sumar-se al
col·lectiu feminista d’Argentona.
La plaça Nova també ha acollit
ininterrompudament, cada diumenge, els concerts de ‘Músiques per a la
llibertat’ i que reclama l’alliberament
dels presos i el retorn dels exiliats.
EDUCACIÓ

Portes obertes i
preinscripcions escolars
en format virtual
Les restriccions per la pandèmia han
comportat canvis en la presentació
del proper curs escolar a les famí-

SOCIETAT

Hivern de reivindicacions
a la plaça Nova
El malestar social ha tingut la seva
expressió als carrers d’Argentona durant els darrers mesos. Just l’endemà
de les eleccions del 14-F, una trentena de persones es van manifestar a la
plaça Nova per fer front a “les polítiques de l’odi i per un Parlament sense ultres”, com a resposta a l’entrada
de VOX al Parlament de Catalunya.
Just l’endemà d’aquesta protesta,
una cinquantena de persones tornaven a trepitjar la plaça Nova en proEn breu

En breu
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EN BREU
Coses de la Vila

lies. Les jornades de portes obertes
de les escoles i l’Institut d’Argentona
s’han hagut de fer en format virtual.
D’aquesta manera, les pàgines web
i els blocs dels centres han ofert les
tota la informació referent als projectes educatius, les metodologies,
programes, projectes comunitaris,
recursos humans, serveis específics
i, fins i tot, rutes virtuals per conèixer
les instal·lacions.
Per altra banda, les dues primeres
setmanes de març es van dur a terme sessions virtuals amb els equips
directius de les escoles i instituts per
atendre i resoldre tots els dubtes i
consultes de les famílies.
Pel que fa a les dates previstes
per a la presentació de sol·licituds
del procés de preinscripció per al
curs escolar 2021-2022 són: Educació infantil de segon cicle i educació
primària (del 15 al 24 de març) i Educació Secundària Obligatòria (del 17
al 24 de març de 2021). El procés es
porta a terme en format, exclusivament, electrònic.

01
MUSEU DEL CÀNTIR

02

CULTURA

Els Picassos del Museu
del Càntir: les “joies de
la corona”
03

Des de l’any 1948 fins a la seva mort
l’any 1973, Pablo Picasso es va dedicar d’una forma molt intensa a la ceràmica a Vallauris (França), sobretot
entre el 1948 i el 1952, fins al punt que
la seva producció estimada obres en
ceràmica supera les 2.400, moltes
d’elles reproduïdes en petites sèries, fet que incrementa encara més
el nombre d’exemplars. És gràcies
a aquesta abundant producció que
el museu del Càntir d’Argentona pot
exposar quatre obres originals, totes
donades o deixades pels seus propi12
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etaris, que les van adquirir a petició
expressa del museu. Són totes peces
d’edició, és a dir: editades en sèrie i
numerades a la base al costat del segell “Edition Picasso”.
El primer càntir que vam tenir
va ser el cap de dona (01), del 1952,
núm. 65/100, de 31 cm d’alt, comprat
i deixat al museu per la Dra. Maria
Lluïsa Salvà l’any 1992. És una peça
feta a torn i decorada com si fos el cap
d’una dona, amb fons de color blanc i
pintat en blau.
El segon és la parella de l’anterior,
el cap d’home (02), també del 1952,
de 28 cm d’alt i té el número 5/50.
Està pintat amb colors verd, blau i
negre. Va ser adquirit per la família Esteve-Ventós i donat al museu
l’abril de 2006.
El tercer és un cantiret amb forma
de peix del 1952 (03), de 12 cm d’alt
per 19 d’ample, d’una sèrie de 500
exemplars. Va ser adquirit i deixat
al museu del Càntir el juliol de l’any
2006 pel Sr. Ramon de Santiago, de
l’empresa Nutrisport, malauradament traspassat en el fatídic accident
del vol de Germanwings entre Barcelona i Düsseldorf del 15 de març del
2015.
La quarta peça és un altre petit
càntir en forma d’ocell del 1953 (04),
de 20 cm d’alt per 30,5 d’ample, amb
el núm. 79/200, amb una llarga nansa entre broc i galet. Està pintat amb
tons blaus i grisos sobre fons blanc.
Va ser comprat i deixat en dipòsit per
la Sra. Rosa Masó i el Sr. Mateu Piñol
l’any 2006.
Actualment només ens falta un
model: un càntir en forma de sirena.
De tant en tant en surt algun a la venda en subhastes d’arreu del món, però
ens cal el finançament per a la seva
compra. Esperem que ben aviat s’incorpori a l’Espai Picasso del museu.
— Oriol Calvo Vergés. Director del Museu del Càntir d’Argentona
En breu

Segons Llei 5/2003 i Decret 123/2005 sobre mesures de
prevenció d'incendis forestals en les urbanitzacions, els
nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions
situats en terrenys forestals

Les residències de gent gran comencen a veure la llum al final del túnel gràcies
a l’arribada de la vacuna. Argentona compta amb quatre centres, tres col·laboradors de la Generalitat -Bonavista, Santa Berta i Llar Santa Anna -, i un de
privat, Nostra Llar. Entre tots sumen 130 places. El centre amb més capacitat és
la Llar Santa Anna, una entitat sense ànim de lucre, situada al bell mig del poble
i que compta amb una llarga tradició de servei. Va ser precisament la Llar Santa
Anna, el primer centre d’Argentona on va entrar el virus de la Covid-19 durant la
primera onada de la pandèmia.

A FONS

Fotografies — Jordi Fornos Bassols
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ots hem plorat molt”, qui així s’expressa és l’Enric Lloreda Cano, director tècnic de la Llar Santa Anna,
un home d’aparença enèrgica i resolutiva, que parla sense embuts i que
desprèn seguretat. Però el que han
viscut ell i tots els professionals que
treballen a les residències de gent
A fons
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gran, en el darrer any, ha posat a prova la seva fortalesa personal i la de tot
el sector.
“La primera ordre de la Generalitat per tancar el centre de dia i prohibir la sortida de residents va arribar
al mes de març”, recorda Lloreda.
“En aquell moment no teníem casos, però van trigar poc a aparèixer”.
El primer cas va ser el d’una àvia
de setanta-tres anys que, a principis d’abril, va començar a trobar-se
malament, amb febre i dificultat
per respirar. Un primer test ràpid va
donar resultat positiu, però el metge
que atén al centre va decidir derivar-la a l’hospital. Allà li van fer una
prova PCR que va donar positiva i va
quedar ingressada. Va morir una setmana després. Era la segona usuària
més jove de la residència i no tenia
patologies prèvies.
Aquell primer cas va comportar
un cribratge de tots els residents i
treballadors. Però no va ser senzill,

en aquells moments inicials de la
pandèmia, un cas no es considerava
un brot i, per tant, els responsables
de la Llar van haver d’insistir molt al
servei d’epidemiologia de la Generalitat perquè els fessin les proves.
Finalment, aquell primer cribratge
va donar com a resultat 4 positius entre els avis i 2 entre els treballadors.
“Llavors vam aïllar els positius tal
com ens van manar. Però no hi havia
material ni protocols d’actuació” , lamenta Lloreda.
El desconcert de l’inici
La manca de protocols clars i el desconeixement sobre les causes de
contagi que hi havia al principi de
la pandèmia van aplanar el camí al
virus. “Anàvem amb la mateixa bata
de l’habitació d’un confinat a la d’un
que no ho estava. Ara sabem que no
era correcte”. El nombre de positius
va anar creixent. Quinze dies després d’aquell primer PCR massiu a la
15
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residència, se’n va tornar a fer un altre. La crescuda va ser exponencial,
de cop 12 residents i 7 treballadors.
“Ens vam enfonsar”, recorda Lloreda, que va ser l’encarregat de convocar tots els treballadors per donar-los
els resultats i demanar una reunió
d’urgència amb el responsable del
Consorci Sanitari del Maresme i
membre de l’ABS per decidir com es
sectoritzava la residència per poder
aïllar els positius. Aquella intervenció
va crear amb la creació d’una “planta
vermella”.
Les actuacions anaven encaminades a barrar el pas al virus, però van
fer molt dura la vida per als avis. “Els
traslladàvem d’habitació amb prou
feines amb un parell de peces de roba.
Haver-se de llevar, obrir l’armari i no
reconèixer el que hi ha dins els desorientava molt”.
Treballar a primera línia
Pels treballadors també va ser molt
dur. A la Llar Santa Anna hi treballen
30 persones, 27 de les quals són dones.
Totes elles van haver de suportar llargues jornades amb els equips de protecció individual (EPI) posats. Per si
no n’hi hagués prou, a l’estiu es va espatllar l’aire condicionat, però se’ls va
prohibir arreglar-lo per evitar la transmissió per aerosols. Treballar amb
temperatures altes i els EPI posats va
incrementar l’esgotament i, fins i tot,

1, 2. La incertesa dels primers
mesos requerien les màximes
precaucions. 3. Visites a través
del vidre. 4, 5, 6. Les residents
van rebre una visita molt
especial. 7. Vídeotrucades i
xats per combatre l’aïllament
i mantenir el contacte amb les
famílies. // (Pàgina següent)
8. La campanya de vacunació
també ha arribat a la Llar Santa
Anna. 9, 10. A poc a poc, es va
recuperant la normalitat.
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va provocar desmais. Es van haver de
reduir els torns però, al mateix temps,
donar menys dies de descans.
La gestió del personal també es
va complicar arran de les baixes per
contagi. Durant tot aquest any s’han
contagiat 14 treballadors. Una de les
primeres va ser la Mariana González,
que va donar positiu a l’abril quan només feia cinc mesos que treballava a
la residència. Ella va estar quaranta
dies de baixa, va passar febre, caiguda
de cabell, pressió i xiulets a les orelles
i uns dolors musculars molt intensos
que va seguir arrossegant temps després de rebre l’alta. A més, la Mariana
va viure el confinament sola a casa,
amb el seu fill de deu anys. “Vaig aplicar a casa el mateix protocol que a la
residència, va ser molt dur sentir el
meu nen plorar a l’altre costat de la
porta, però no ens podíem abraçar”.
La tornada a la feina tampoc va ser
fàcil. El vincle emocional que mantenen els treballadors amb els avis
els ha fet patir molt. “Hi havia molta
feina per fer i no podíem aturar-nos,
com abans, a agafar-los la mà i fer-los
companyia”. La Mariana s’emociona encara quan recorda les paraules
d’agraïment dels avis a qui ajuda a fer
les tasques diàries. “Sentir una àvia
dir-te que ets el seu àngel, quan l’estàs
ajudant a rentar-se, et trenca. Emocionalment, tots hem quedat tocats”.
L’aïllament dels avis positius, que
en alguns casos va allargar-se més
d’un mes, els ha comportat deteriorament cognitiu i una baixada d’ànims
general. Per combatre-ho, els professionals han anat ideant accions
sobretot per ajudar-los a mantenir el
contacte amb la família. S’ha creat
un grup de whatsapp, s’han fet videotrucades i, fins i tot, un vídeo musical
amb un tema de Dr. Prats.
Davant l’esforç col·lectiu que ha suposat afrontar la situació, l’Enric Lloreda no amaga un punt d’amargor per
com la Generalitat ha volgut reconèi-
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Un pla pels ciutadans del futur
El document recull totes les accions adreçades a infants
i joves que s’estan duent a terme i, també, les que es
projecten a curt termini, per part de tots i cadascun
dels departaments municipals

xer la tasca dels professionals. Els auxiliars van rebre 900€, mentre que el
personal tècnic en va rebre 500. “Aquí
tothom hi ha posat el coll, des de les
infermeres, les auxiliars, passant per
la gent de la cuina, recepció i el personal de neteja. Però l’administració només ha premiat amb una ajuda a dos
col·lectius i, a més, fent diferències.
Aquí tothom s’ha arremangat i s’ha
exposat”, exclama. Un dels col·lectius que es considera més injustament
tractat és el del personal de neteja.
“Han entrat a les habitacions més vegades i més temps que els auxiliars i la
seva tasca ha estat indispensable per
mantenir a ratlla els contagis”.
Actualment, el sou mitjà d’un
gericultor o auxiliar de geriatria és de
997€ bruts mensuals, segons estableix el conveni estatal vigent, aprovat el 2018. Els treballadors reclamen
millores a la patronal, i a Catalunya
l’Associació Catalana de Recursos
Assistencials (ACRA) veu impossible
fer-hi front mentre la Generalitat no
incrementi les tarifes que paga per la
gestió de places.
La pandèmia no només ha posat
en relleu el fet que les condicions laborals dels qui hi treballen no són les
adequades, també ha evidenciat les
dificultats dels centres per subsistir.
Ara mateix la Generalitat paga una
part de les places que les residències
han de mantenir vacants per poder
aïllar usuaris en cas que es detectin
nous positius. No obstant això, costa
molt quadrar els comptes.
L’alleujament no va arribar fins a
finals d’estiu, quan la residència va
quedar totalment lliure de positius.
Actualment, els residents poden rebre
visites o fer tres sortides a la setmana,
i també poden anar a dinar amb la
família dissabte o diumenge. La direcció del centre espera poder anar
ampliant aquest règim en els mesos
vinents.
18

JA FA ANYS que l’Ajuntament d’Ar8

gentona porta a terme nombroses
iniciatives destinades a potenciar els
drets d’infants i adolescents, però no
disposava de cap pla transversal que
reunís tots els projectes i en plantegés
de nous. Per resoldre aquesta mancança, es va crear un grup de treball
tècnic, amb representants de totes
les àrees del consistori, que va acabar amb la redacció d’un pla. El document, aprovat pel Ple el 18 de gener,
estableix la guia per a les polítiques
adreçades a la infància i l’adolescència durant els pròxims quatre anys.
Entre els projectes que l’integren,
n’hi ha de continuistes, de millora o
d’altres totalment nous. El pla també
estableix un sistema de control que
permet establir mesures de millora,
en cas que sigui necessari.
Tot i que el pla va adreçat principalment als més joves de la vila, per

tal que la seva aplicació sigui efectiva cal la implicació de tots els agents
que treballen amb i per a la infància i
l’adolescència. I és que l’objectiu de
fons és construir un municipi amb
capacitat d’adaptació als canvis i
amb una ciutadania empoderada i
avesada a la participació ciutadana.
En aquesta línia, un dels principals
projectes que emanen del pla és la
creació del Consell Municipal de
Joves. Una eina de participació, que
ja té en funcionament el seu germà
petit, el Consell d’Infància. Aquest
projecte s’adreçarà a joves de 12 a 16
anys, cada consell tindrà una vigència
d’un curs escolar i servirà, entre altres
qüestions per fomentar la formació
d’una ciutadania més conscient dels
drets i deures.
Una altra acció, que persegueix
donar veu als més joves, és la secció
‘La Bústia Jove’ que el Cap de Creus

ha obert en aquest mateix número.
L’espai pretén establir un canal per
interpel·lar directament als responsables públics municipals a través de
l’adreça de correu radiodirector@
argentona.cat (incloent-hi el nom i
cognoms i l’edat).
Però la llista d’accions és molt
més extensa. Entre els projectes més
destacats s’hi troba el programa que
treballa la perspectiva de gènere i
les sexualitats, liderat per l’àrea de
Joventut i que es desenvolupa en col·
laboració amb l’Institut d’Argentona.
De fet, la formació té un pes determinant en les accions proposades amb
altres cursos o sessions com les jornades per trencar estereotips laborals i
els tallers d’identitat, proposats per
l’àrea de Cohesió; els tallers de ràdio
(Àrea de Mitjans de comunicació); i
els cursos de monitors i monitores
(Joventut). L’àmbit cultural també
desplega propostes per als més joves
com l’acció d’Arts de carrer, Vila de
festes per a la infància i Promoció de
les arts escèniques infantils i juvenils.
La transversalitat el pla fa que abraci
propostes en l’àmbit de l’urbanisme,
com la millora de l’accessibilitat de
l’espai públic o la creació de la xarxa
bici-escola; o d’altres encaminades
a la promoció del municipi com el
projecte Argentona Family Welcome
(Promoció Econòmica).
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El Pla d’Acció per a la infància i l’adolescència (2021 - 2024) es pot consultar a l’adreça: argentona.cat/plainfancia.
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El PAM, una eina de cogovernança
El Govern fa públic el Pla d’Acció (PAM) i posa a l’abast de la ciutadania una eina per
fiscalitzar-lo, l’oposició creu que el pla arriba tard i l’hauria d’haver signat el govern

EL PASSAT 10 de març el govern mu-

nicipal presentava públicament, en
sessió telemàtica, el seu Pla d’Acció
per a l’actual mandat. El document
es feia públic gairebé a l’equador de
la legislatura perquè la seva redacció
ha estat fruit d’un procés participatiu
que ha implicat tan tècnics municipals, com la mateixa ciutadania. “La
cogovernança era un compromís que
Unitat va contraure quan va decidir
concórrer a les eleccions”, explica
l’alcaldessa, Gina Sabadell. Per tant,
tot i que el punt de partida del PAM ha
estat el programa electoral d’Unitat,
el procés participatiu que s’ha obert
ha permès, per una banda, que els
20

treballadors municipals avaluessin la
viabilitat dels projectes i fessin aportacions, i per l’altra, l’ha nodrit de les
propostes fetes pels ciutadans. “Ha
estat un procés lent, però ha valgut la
pena, ja que la nostra proposta política s’ha vist reforçada i millorada. La
participació enriqueix molt, per això
hi hem apostat”, conclou Sabadell.
Tot el procés s’ha treballat des de
l’àrea de Participació, amb el suport
de la Diputació de Barcelona. Quim
Perejoan, regidor de Participació,
es mostra satisfet, tant pel nombre
d’aportacions ciutadanes, - un total
de 190 - , com pel seu contingut. “La
gent ha pogut dir la seva, votant les

accions que considera prioritàries i,
també, fent propostes. De tot plegat
se n’ha fet un recull i s’ha encaixat en
els objectius definits prèviament”. A
tall d’exemple, una de les peticions
més repetides per la ciutadania ha
estat la de transformar la Plaça dels
Enamorats en un espai tancat per a
l’escola les Fonts, durant l’horari escolar, i en espai obert al públic, fora
de l’horari escolar.
També hi ha hagut propostes que
no s’han pogut incorporar perquè no és
viable la seva realització abans d’acabar el mandat. És el cas, per exemple,
de les propostes encaminades a la
construcció d’una piscina coberta.
A fons

El resultat final és un pla que recull més d’un centenar d’accions que
s’han de dur a terme abans d’acabar
el mandat i que responen a 7 objectius estratègics: Garantir oportunitats educatives al llarg de la vida
més enllà de la formació reglada;
Governar amb la ciutadania; Garantir el benestar i unes condicions
de vida de qualitat per a la ciutadania; Impulsar un desenvolupament
sostenible del municipi i del propi
ens; Millorar la xarxa de comerç i la
dels polígons industrials del municipi; Combatre l’exclusió social i la
vulnerabilitat econòmica; i, per últim, impulsar la vida col·lectiva del
municipi.
En el desenvolupament de tot
el procés d’elaboració del PAM la
pandèmia del coronavirus també
ha estat un fre, ja que no ha permès
complir els terminis marcats inicialment. “Això no vol dir que algunes
accions que contempla el PAM ja
s’hagin treballat des del primer dia”.
Però és precisament aquesta lentitud
A fons

El procés participatiu ha
permès la implicació tant
dels treballadors municipals
com dels ciutadans

Què és el PAM?
El Pla d’Actuació Municipal (PAM) és
el document que recull els principals
objectius polítics que donen resposta
a les prioritats del govern i les línies
d’actuació per a assolir-los durant el
mandat, considerant tots els recursos
que la corporació té al seu abast. És a
dir, el PAM és una eina de seguiment i
d’orientació de l’acció de govern que
permet a avaluar el grau d’execució
dels compromisos establerts.

la que critiquen els grups municipals
de l’oposició. Tots per Argentona i el
PSC coincideixen a assenyalar que
el PAM hauria de ser una declaració
d’intencions del govern, una eina
política derivada del programa electoral que s’ha de presentar tan bon
punt es comença a governar i no traspassar la responsabilitat a la ciutadania. Lamenten que s’hagin destinat
tants esforços a fer aquest document
i reclamen a l’executiu que no s’entretingui més.
En qualsevol cas, tant els grups
municipals de l’oposició com tots els
ciutadans, podran fiscalitzar el grau
de compliment del PAM. Tots els objectius i les accions que se’n deriven
es poden consultar al web municipal
(www.argentona.cat/PAM) i, en el
mateix espai, hi haurà disponible l’eina de seguiment del pla. Es tracta d’un
aplicatiu que donarà compte del grau
d’execució dels projectes. D’aquesta
manera, tothom podrà veure com va
evolucionant el pla de forma nítida
fins al final del mandat.
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Carta de serveis

d’Igualtat, Feminismes i LGTBI
Equip Tècnic/a d’Igualtat,
tècnic: Feminismes i LGTBI

Unitat
Serveis Personals
responsable:

Tribuna política P1

Regidoria/Àrea Regidoria d’Igualtat,
responsable:
Feminismes i LGTBI

La principal funció del Servei d’Igualtat, Feminismes i LGTBI és el desenvolupament de polítiques i
accions per introduir la perspectiva de la diversitat sexual i de gènere a totes les àrees de l’Ajuntament.

CARTA DE L’ALCALDESSA

Arriben les primeres vacunes
Ens han fet patir molt les greus conseqüències
emocionals i psicològiques que ha suposat per
a la gent gran l’aïllament i la solitud

Línies de servei:

Gina Sabadell

1. Atenció i prevenció de les violències masclistes.
2. Informació i orientació a les dones.
3. Assessorament jurídic.
4. Acompanyament psicològic a dones i acompanyament a la ciutadania sobre qüestions de diversitat
sexual i de gènere.
5. Programes i campanyes per fomentar la igualtat i la diversitat sexual i de gènere.
6. Convocatòria anual de subvencions adreçades a les entitats registrades a l’Ajuntament d’Argentona
per a projectes que promoguin la igualtat i la diversitat sexual i de gènere.
7. Activitats adreçades a la comunitat educativa i a tota la ciutadania.
Altra informació d’interès:

Cost per l’usuari/ària:

Utilitzem la governança i la participació com a eina
per treballar de forma horitzontal i tenir una visió
compartida amb els interessos de la ciutadania des de
l’apoderament i la transversalitat de la gestió pública.

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

Canals de prestació i sol·licitud del servei:

Formes de participació:

La ciutadania es pot adreçar al Servei d’Igualtat,
Feminismes i LGTBI:

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

• Presencialment al Carrer Gran, 59.
• Prèvia sol·licitud de cita al telèfon de l’Ajuntament:
93 7974900.
• Al correu electrònic a igualtat@argentona.cat.
• A través del formulari d’atenció ciutadana del web
municipal argentona.cat/atenciociutadana.

H

Pots consultar la carta del Servei d’Igualtat, Feminismes i LGTBI completa a:
http://argentona.cat/cartaigualtat
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.

Tribuna

Alcaldessa d’Argentona

em estrenat aquest 2021 de la millor manera possible: a principis d’any les
residències de gent gran d’Argentona van rebre la primera dosi de la vacuna
contra la COVID-19 i a finals de gener ja se n’havien subministrat les segones. Aquesta gran notícia ens ha fet respirar una mica més tranquil·les
perquè aquest ha estat un dels col·lectius més castigats per aquest virus. Els
morts a les residències durant la pandèmia han representat entre el 30% i el
40% del total de defuncions. Però a banda d’aquesta dada fatídica, també
ens han fet patir molt les greus conseqüències emocionals i psicològiques
que ha suposat per a la gent gran l’aïllament i la solitud que han viscut en
els pitjors moments de la pandèmia. En una segona fase es va començar a
subministrar la primera dosi a les persones de més de vuitanta anys i professionals essencials. A primers de març el 7,2% de la població d’Argentona
ja ha rebut la primera dosi de la vacuna i el 2,7% la segona.
Aquesta era una fita molt esperada, i l’Ajuntament, el CAP i la Creu Roja
d’Argentona ens hem coordinat perquè tot funcioni amb garanties, amb
especial atenció a les persones amb mobilitat reduïda. Sabem que els percentatges encara són baixos i esperem que ben aviat arribin més vacunes
per continuar amb el pla de vacunació. Des de l’Ajuntament, continuarem donant tot el nostre suport al CAP i els oferirem tots els recursos que
puguem perquè la campanya sigui un èxit i puguem arribar ben aviat a la
desitjada immunitat de grup. Però, mentre no arribem a aquesta situació
hem de continuar amb la distància de seguretat, la mascareta, la rentada de
mans i una bona ventilació. Sabem que l’any que hem viscut ha estat molt
difícil i totes tenim moltes ganes de tornar a la vida d’abans de la COVID-19,
però hem de fer un darrer esforç, cada dia hi estem una mica més a prop.
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P2

P3
TOTS PER ARGENTONA

PSC

JUNTS X CATALUNYA

El nostre Projecte Educatiu de Poble:
PEP 2.0

Quousque tandem abutere,
Unitat, patientia nostra?

El PSC posa condicions
al pressupost 2021

Volem ajudar qui ho necessita

Entenem l’educació com un valor
permanent al llarg de la nostra vida

Fins quan abusaràs, Unitat,
de la nostra paciència?

Per sortir de la crisi, subvencions a famílies
i entitats i promoció de l’obra pública

Durant l’any 2020, any d’incorporació de mots com teletreball, pandèmia, confinament o escletxa digital entre
d’altres al nostre lèxic del dia a dia, l’Ajuntament d’Argentona ha treballat per actualitzar el seu Projecte Educatiu
de Poble (PEP). Aquest projecte que data de l’any 2006
i que cal adaptar als nous temps i reptes educatius d’Argentona, permetrà disposar d’un instrument estratègic i
participatiu perquè el govern pugui fer possible i operatiu
el concepte de poble educador. Així mateix, aquesta eina
té per objectiu, entre altres, afavorir les relacions entre els
agents educatius.
El desenvolupament del PEP respon a dos grans
objectius. Per una part avançar el municipi cap a una
concepció de l’educació com a treball en xarxa integrat
per tothom a partir d’un projecte educatiu compartit, i
d’altra, ser un projecte organitzador i articulador de les
polítiques educatives municipals. En la seva elaboració
han participat agents educadors de tots els àmbits socials, culturals i de l’educació i el lleure d’Argentona. Amb
la intervenció de la ciutadania hem aconseguit dibuixar
una fotografia del nostre poble que ens permet treballar
en l’educació del present i del futur.
El Projecte Educatiu de Poble es fonamenta en quatre eixos: Argentona com a poble que promou la igualtat
d’oportunitats; que posa èmfasi en els valors, la convivència i la participació; que té la cultura i la ciència com a elements prioritaris i, finalment, que promou un estil de vida
saludable, sostenible i respectable amb el nostre entorn.
L’educació, pilar constructiu i fonamental de les nostres
vides, ens acompanya en totes les etapes de la vida. Ens
eduquen en néixer, però acabem educant al llarg de la
nostra vida. S’educa des de l’escola, però ens eduquen els
comerciants, els sanitaris i la gent gran que sàviament ens
aconsella. Som poble educador i ens sentim orgullosos.

Amb una frase així començà Ciceró (63 aC) quatre discursos al Senat Romà. Des d’aleshores la frase s’empra
per expressar que la paciència s’ha acabat. N’hem tingut, però la degeneració política ha arribat a quotes mai
vistes. Fins quan tindreu el poble presoner de les vostres
contradiccions?
Dieu defensar la participació, però no heu complert
ni la meitat dels pressupostos participatius i en el disseny de biblioteca no n’hi ha hagut gens. Dieu fer política ecològica, però ni rastre de punts de recàrrega de
cotxes elèctrics, no aprofiteu la caldera de biomassa per
gestionar els boscos i cada dia llenceu milers de litres
d’aigua.
Dieu fer polítiques d’esquerres, però no feu res en habitatge, la conflictivitat laboral a l’Ajuntament no para
de créixer, aproveu les línies econòmiques amb el vot de
grups antitètics. Dieu que sou feministes, però el vostre
govern és el més desigual dels últims anys, i amagueu el
cap sota l’ala davant d’assetjaments.
Dieu que sou eficients, però s’han perdut subvencions per no fer bé les peticions, s’han deixat de cobrar
taxes per no fer els tràmits, fa més de quatre anys que
voleu solucionar el problema de l’aparcament i només
heu canviat el blau pel vermell, fa vuit anys que dieu que
comprareu la casa del costat del Museu i ara us desdieu.
Dieu que sou transparents, però no deixeu que l’oposició pregunti als tècnics municipals, censureu el pregó
de carnestoltes i voleu posar a dit membres del Consell
de Mitjans. Dieu estar al costat dels joves, però fa vuit
anys que enganyeu el Cau prometent-los un local.
Dieu tantes coses! I quan arriba el moment, falleu
més que una escopeta de fira. Estem cansats de veure
com la vostra política cada dia és més decebedora. I...
no és per la covid! Estem cansats, però no ens rendim!

El grup municipal socialista ha fet una aposta clara per
no rebaixar les partides destinades a l’atenció a les persones, en el pressupost per al 2021: ajuts individuals i a famílies, educació, salut, esport. Igualment, amb els ajuts
a entitats cíviques, socials, medi ambient, esportives,
culturals i de desenvolupament. El mateix pel que fa al
suport a l’hoteleria, el comerç i els serveis, tan castigats
per la crisi. Proposem un impuls de la Cultura, realista
amb la celebració d’espectacles públics, d’acord amb
l’evolució de la pandèmia. Hem establert la necessitat
de complir amb les inversions previstes en obra pública
i equipaments, prioritzant les d’una reparació profunda
de la Xarxa de l’Aigua, que eviti les avaries, i que ha de
començar immediatament i continuar durant anys.
Hem exigit la definició dels usos de l’edifici Velcro per a construir-hi un equipament que sigui motor
econòmic del poble, incloent-hi un mercat i un espai
cívic municipal i per a entitats. El pla funcional de la
Velcro estarà enllestit aquest any. Primer es traslladarà
la Ràdio, la Brigada, l’Escola de Ceràmica i la resta de
serveis. A continuació s’emprendrà l’enderroc parcial
i s’hi emplaçarà un d’aparcament en superfície, de durada transitòria, fins a la construcció del centre cívic i
comercial, mercat i aparcament soterrani.
El pressupost recull l’augment, en un dia més, de la
recollida d’envasos als veïnats de la Vall de Clarà (urbanitzacions). El servei de recollida de mobles és previst
fer-se almenys dos cops al mes per zona, sense que s’hagi de concertar cita abans. Els estatuts de la Companyia
d’Aigües tindran en compte les propostes socialistes i
s’aprovaran amb el consens dels grups municipals. El
pressupost per al 2022 s’aprovarà en termini, de manera
que el Museu de Càntir s’inclogui en el pressupost de
l’Ajuntament.

Els pressupostos per al 2021 demanem que estiguin
pensats en les necessitats de les persones que ho necessiten. Fa temps que reclamem un augment de les
partides pressupostàries de les entitats, especialment
aquelles de caràcter social que ajuden a la gent necessitada, com la Creu Roja, Càritas o la Fundació de la Llar
Santa Anna.
També demanarem que es porti a terme el Market
place, una plataforma de comerç electrònic per ajudar
al comerç local i facilitar les compres als argentonins,
vam presentar una moció al Ple de setembre de 2020
per tirar-ho endavant, si bé de moment no s’ha creat.
Una altra reclamació de cara als pressupostos és la
implementació definitiva del sistema de càmeres de videovigilància perimetral al nucli urbà per lluitar contra
els robatoris i altres delictes a la via pública. Posant les
coses difícils als delinqüents aconseguirem que evitin
venir a Argentona.
També demanem que es compleixin els compromisos adquirits en el pressupost del 2020 que no van poder
ser executats. Sabem que entre tots tirarem endavant
Argentona i ens en sortirem d’aquest mal tràngol de la
Covid, però cal que els pressupostos reflecteixin aquesta voluntat política.
Finalment també volíem fer menció de la moció per
convertir Argentona en vila amiga del patrimoni cultural i natural que vam presentar al Ple de març i va ser
aprovada per unanimitat. Desitgem que serveixi per reforçar el compromís municipal amb la nostra història,
art, cultura i natura. L’objectiu és treballar per protegir
allò que ens fa únics i ens dóna identitat pròpia i demanar a les administracions supramunicipals que treballin
en aquest sentit.
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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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TW @PSC_Argentona

Demanem un pressupost que ajudia la
gent necessitada i preservi la seguretat
ciutadana
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P5
Regidors: Unitat (U): 8 | TxA: 4 | PSC: 2 | JxC: 2 | Fran Fragoso (FF): 1
ACORDS DEL PLE MUNICIPAL ORDINARI DEL 14 DE DESEMBRE

PROPOSTES I MOCIONS

ACORDS DEL PLE MUNICIPAL ORDINARI DEL 8 DE FEBRER
SÍ

NO

ABSTENCIÓ

Aprovació del pla normatiu de l’Ajuntament d’Argentona per l’exercici 2020. Modificació de l’Ordenança Municipal de convivència
ciutadana i de l’Ordenança municipal de la tinença d’animals de companyia

17: Unanimitat

-

-

Aprovació de l’acta de delimitació dels termes municipals d’Argentona i Mataró

12: U, PSC, JxC

-

5: TxA, FF

Nomenament responsable del contracte mixt de les Escoles Bressol Municipals d’Argentona, Cargol Treu Banya i el Bosquet de
l’Ajuntament d’Argentona

17: Unanimitat

-

-

Recursos Econòmics

Modificació de l’ordenança fiscal núm. 13, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic
municipal

17: Unanimitat

-

Recursos Humans

Establiment d’un nou termini per a executar el desplegament i aplicació de la Relació de llocs de treball, de l’Acord de convalidació
de la Relació de llocs de d’aquest Ple Municipal de data 18 de desembre de 2017 sobre la relació de llocs de treball de l’ajuntament
per a l’any 2018

13: U, PSC, JxC, FF

Igualtat

Aprovació de la Pròrroga del Pla d’Igualtat 2021 - 2022

Mocions

Moció del grup municipal Junts x Cat – Argentona, per declarar la Festa del Càntir festa tradicional d’interès nacional (es retira)

Alcaldia

PROPOSTES I MOCIONS
Participació i Transparència

Renovació dels Membres del Consell Municipal d’Infància de l’Ajuntament d’Argentona any 2020-2021

Recursos Econòmics

Declarar la prescripció dels deutes de naturalesa pública
Revisió de preus del contracte de sotsarrendament de la nau industrial situada al carrer Montserrat Roig i Fransitorra 22 (es retira)

SÍ

NO

ABSTENCIÓ

17: Unanimitat

-

-

-

-

-

9: U, FF

-

8: PSC, TxA, JxC

Urbanisme

Aprovació inicial de la revisió del PPI (Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals) període 2021-2026

17: Unanimitat

-

-

-

Cultura

Reconeixement públic mitjançant col·locació de llambordes 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

-

-

-

4: TxA

Igualtat

Aplicació de la instrucció 1/2019 sobre l’adequació dels formularis de l’Ajuntament a la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per garantir el
dret de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals (LGBTI) i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la
transfòbia.

15: U, TxA, PSC, FF

-

2: JxC

17: Unanimitat

-

-

-

-

-

SÍ

NO

ABSTENCIÓ

-

-

-

Aprovació Pla d’Acció per a la Infància i l’Adolescència d’Argentona 2021-2024

11: U, PSC, FF

-

6: TxA, JxC

Medi Ambient

Extinció del contracte per a la cessió d’ús d’un terreny de propietat municipal al polígon industrial Nord

13: U, TxA, FF

2: JxC

2: PSC

Mocions

Moció de grup municipal Junts per Catalunya-Argentona, per declarar la Festa del Càntir, festa tradicional d’interès nacional

17: Unanimitat

-

-

Moció del grup municipal PSC-CP, per la millora del finançament i una millor dotació de recursos per l’Hospital de Mataró i el
Consorci Sanitari del Maresme

17: Unanimitat

-

-

ACORDS DEL PLE MUNICIPAL ORDINARI DEL 18 DE GENER
PROPOSTES I MOCIONS
Participació i Transparència

Aprovació Modificació del Codi Ètic i de Bona Governança de l’Ajuntament d’Argentona (es retira)

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

FRAN
FRAGOSO
NO ADSCRIT

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

Oposició

Oposició

Oposició

Oposició

Oposició

Oposició

Oposició

Oposició

Oposició
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L’ESPITLLERA
Centre d’Estudis Argentonins

Consulta el catàleg complet
cutt.ly/CxRAhp0

Consulta el mapa virtual
cutt.ly/oxRSJdr

18

ARBRE

00

ARBRE MORT

1. Margalló de la plaça Nova
Al parterre de la plaça Nova, al costat
del carrer Les Parres. Es considera el
segon margalló més gran d’Europa,
després del que hi ha a les Bodegues
del Garraf, a Sitges, obra d’Antoni
Gaudí.

00

15

13

LES GINESTERES

21

17

2. Pi Gros del Sant Crist
Estava situat a l’entrada sud d’Argentona, davant les cases del MOPU. Va
morir per causes desconegudes.

16
28
27

CAN CABOT

14

19

29

31 LA PUJADA

3. Pi del passatge Gallifa Ballot
Es troba a l’illeta del Passatge Gallifa
Ballot.

30

CAN RAIMÍ
CAN RIBOSA

20
1

ARGENTONA
6

4. Lledoner del Puig
A Cal Rei, al veïnat del Puig, davant
de la casa.

23

4

22
24

26

ST. JAUME
DE TRAIÀ

5. Eucaliptus de Can Baladia
A Can Baladia, situada al carrer Baró
de Viver.

7
2

3

25

5

6. Evònim de Can Baladia
A l’entrada de Can Baladia, a la banda
esquerra.

8

MADÀ

MAPA: RICARD MARFÀ

12
9
10
11

EL CROS

VELLS,
GEGANTS I
DE VEGADES,
DESCONEGUTS
ORIOL BASSA I VILA
Doctor enginyer de Forest

28

L’AJUNTAMENT D’ARGENTONA DISPOSA d’un valuós i divers Catà-

leg de Patrimoni on, a més dels elements habituals d’aquests tipus
de catàlegs, hi ha un extraordinari compendi d’elements naturals i
paisatgístics: arbres, arbredes, jardins, camins, fonts, mines, pous,
rieres i torrents. Aquest article recull els arbres que formen part del
catàleg. Alguns exemplars, especialment els més vells, ja han desaparegut arran de l’acció de fongs i insectes, però en altres casos a
causa de l’activitat humana. Alguns dels arbres que us presentem tenen més de 600 anys, són de dimensions considerables i esdevenen
fonamentals per entendre el valor patrimonial natural d’Argentona.
L’ESPITLLERA

12. Alzina del Torrent de les Mateves
Al costat del torrent de les Mateves
13. Pi de Can Riudemeia
A la part de dalt del camí de Can Riudemeia, prop de la masia.
14. Lledoner de Can Cabot
A l’era de la masia de Can Cabot
15. Surera de Can Bada
Al marge de la carretera d’Argentona a
Dosrius, a prop de Can Bada.
16. Roure Martinenc del Mot del Ros
Darrere Cal Ros, al costat dret vist des
del davant de la masia.
17. Roure Reboll del Mot del Ros
Al mot del Ros de la riera de Pins, entre el pou i cal Ros. Porta aquest nom
en honor a Joan Bassa, conegut com
“el ros” pel color dels seus cabells,
que va viure a la casa del mateix nom
durant la segona part del segle XX.

7. Bútia de Can Baladia
En un parterre que es troba a l’entrada
per vehicles a Can Baladia.

18. Pi de Ca l’Espinal
Estava situat davant de la masia de
l’Espinal, a sota del safareig, a la dreta, sota el marge. Va morir per l’atac
de l’insecte minador dels brots del pi
(Tomicus destruens).

8. Cirerer Gros de la Font del Ferro
Estava situat al torrent, just a sobre la
Font del Ferro. Va desaparèixer arran
d’una tempesta que el va tombar.

19. Xiprer de Can Calau
Davant de la masia de Can Calau (Veïnat de Clarà), al costat dels Lledoners
de can Calau.

9. Roure del Torrent de Madà
Al torrent de Madà, entre la carretera
de Vilassar i Can Garí.

20. Lledoner de Can Ribosa
A l’àrea esportiva de Can Ribosa, a tocar de la riera de Clarà.

10. Alzina de la Plana de l’Arròs
A la Plana de l’Arròs, entre la nau de
l’ITV i Can Garí

21. Olivera de Can Martí de la Pujada
Al camí d’accés a la masia de Can Martí de la Pujada.

11. Morera de la Plana de l’Arròs
A la Plana de l’Arròs, entre la nau de
l’ITV i Can Garí

22. Noguera Americana de Can Met
Darrere de la casa de can Met de Traià,
a la dreta.

L’ESPITLLERA

23. Lledoner de Can Marfà
Vora del camí que va des del camí de
serveis de l’autopista a Can Santiago
Marfà.
24. Àlber de Can Marfà
Al camí que va del camí de serveis de
l’autopista fins a Can Santiago Marfà.
25. Eucaliptus de Can Balançó
Davant la masia de Can Balançó, al
veïnat de Traià. Probablement l’arbre
més gran d’Argentona, amb més de 12
metres de perímetre de soca.
26. Palmera de Can Pardal
A l’era de Can Pardal, al veïnat de Sant
Jaume de Traià.
27. Alzina de Can Castells
Davant l’entrada principal de la masia
de Can Castells.
28. Aladern de fulla estreta de Can
Castells
Al davant de Can castells, seguint el
camí que surt de l’Alzina, cap amunt
i a l’esquerra.
29. Alzina del Torrent de Can Castells 1
Estava situat al torrent de Can Castells. Baixant dels roures del torrent
de Can Castells. Desaparegut per una
tempesta que el va tombar, ajudat per
la modificació del marge del torrent
per l’activitat humana.
30. Alzina del Torrent de Can Castells 2
Passada l’alzina anterior, baixant el
torrent de Can castells, a mà dreta, a
l’entrada d’un finca agrícola.
31. Roure Africà de Can Castells
Estava ubicat a les planes agrícoles
de Can Castells, a tocar de la riera. Va
desaparèixer a causa de l’atac d’insectes escolítids. Era el roure africà
(Quercus canariensis) més gran del
continent europeu.
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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

Contacte

MATÍ

TARDA

GUÀRDIES

MATÍ

GUÀRDIES

Del Cros

9.30h 13.30 h

17.00 h 20.00 h

-

9.30h 13.30 h

-

-

Plaça Blas Infante, s/n
93 757 05 01

Guillén

8.30 h 13.30 h

15.00 h 20.00 h

20.00 h
21.00 h

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TROBA’L AQUÍ

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

Dissabte
Festius

AGROPEQUÀRIA ‘EL SINDICAT’
Carrer Gran, 44
937979959
agroargent@telefonica.net

Serveis

OAC
Carrer Gran, 59
937974900
oac@argentona.cat

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La Música és un dels eixos
sobre els quals gira la meva
vida. És la meva professió però
molt més. És la manera que
he trobat d’explicar-me a mi
mateix, i als altres, les coses
que em passen per dintre.

M’agrada molt compondre, és on em trobo més a gust. Però
també m’agrada produir i ara estic en un procés de revifar el meu
segell discogràfic ‘sota la palmera’ que em fa treballar la gestió, i
això també m’agrada.

Els meus primers passos els vaig fer de molt jove
a Argentona mateix, amb la senyoreta Abat, una
professora de música molt estimada que va iniciar
a molts músics del poble.

Quan era una adolescent tenia al cap
la idea de ser un músic professional.
Tenia aquesta dèria, volia viure de la
música. Haver passat tota la meva
trajectòria professional dedicat a la
música i haver pogut fer la meva vida,
ha estat un premi fantàstic. Estic
molt agraït al destí. La música m’ha
ajudat en moltes facetes de la vida,
en els moments més difícils a tirar
endavant, i en els moments de plenitud m’ha proporcionat sensacions
impagables.

M’agrada molt fer cançons i
tot el procés que les envolta,
arranjar-les, gravar-les… Però
de vegades passa que faig una
cançó que em demana que
no sigui la meva veu la que
la canti. Em va passar amb
una cançó que li vaig portar a
Aute i vaig tenir l’alegria que la
volgués cantar.

Les meves cançons expliquen de tot. De
vegades expliquen històries amb principi i final,
però normalment el fil és molt més abstracte.
Sentiments i vivències que no sé d’on surten.

La pandèmia m’ha afectat moltíssim,
de forma rotunda. Els primers mesos
de confinament, fins a l’estiu, vaig estar
pràcticament sense idees.

LA PARET DE LES MENTIDES

MONTSE FARRÉ

Pep Lladó
“Estic molt agraït
al destí”
Pep Lladó (1961, Argentona) publica el seu nou treball “Les petites certeses”. Compositor, intèrpret i productor, assegura que gaudeix amb totes les facetes de la
música. Mentre espera poder retrobar-se amb el públic,
explica que se sent feliç d’acostar-se a la jubilació havent
complert un somni de joventut: viure de la música.

