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POLÍTICA

L’ESPITLLERA

Sense Portes: Una dècada 
de teatre al carrer 

La Burriac Xtrem arriba a 
la vintena edició

La visita del president 
Macià a Argentona

ESPORTS

ESPITLLERA

Ocupar el carrer, crear comunitat.  El Cap de Creus 167 us porta la 
bona salut de dues propostes sorgides de la ciutadania. Per una banda, 
la primera dècada del Sense Portes, un festival de carrer ideat per argen-
tonins professionals de les arts escèniques que van decidir compartir 
amb veïnes i veïns el seu amor per l’art. I aquella llavor va anar creixent i 
consolidant-se fins a convertir-se en una cita esperada al calendari. Un 
moment en el qual els carrers es transformen i tot esdevé un joc d’emo-
cions. El pòsit que comporta l’experiència és el d’una societat més culta 
i més oberta que sempre mira endavant. Per això, el reportatge del Sense 
Portes també s’acompanya d’una reivindicació de futur: calen espais de 
creació i assaig  per als professionals de la vila. 

L’altre esdeveniment en què s’atura aquesta edició del butlletí munici-
pal és la Burriac Xtrem. El grup de muntanya d’Argentona ha aconseguit 
que aquesta prova formi part del calendari d’esportistes d’arreu de Cata-
lunya. A més, evoluciona sense perdre de vista la cura per la muntanya i 
la voluntat d’obrir-se a col·lectius que necessiten noves vies d’integració 
a la societat. Però la Burriac Xtrem també és la primera porta d’entrada 
dels més petits a una disciplina esportiva que és salut, és vida i és teixit 
argentoní 100%. 

I que per molts anys més! 

EDITORIAL
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El canvia de dates d’Argillà ha 
millorat la fira!

El 2015 es van fer canvis substancials 
a la fira de ceràmica d’Argentona, es 
va traslladar la seva celebració al pri-
mer cap de setmana de juliol i se la va 
anomenar Argillà. La por a un fracàs 
estrepitós ens va passar de seguida 
en veure l’alta afluència de públic. 

Els motius dels canvis van ser di-
versos. En primer lloc els visitants 
de Festa Major estaven poc interes-
sats en la ceràmica. En segon lloc, 
la davallada constant de vendes cla-
mava un revulsiu. A més, a l’agost 
molt públic interessat en ceràmica, 
i amb capacitat de compra, era fora 
de vacances.  

També s’havia fet evident la in-
compatibilitat amb la Festa Major. 
Les interferències eren constants, 
es va arribar a l’extrem que algunes 
parades s’havien de desmuntar i 
tornar a muntar a la nit pel pas del 
correfoc. Algun ceramista afec-
tat va abandonar la fira per aquest 
motiu. La coincidència de les dues 
celebracions també comportava 
dificultats logístiques. La fira havia 
de tenir material propi, ja que el de 
titularitat municipal era usat en la 
Festa Major.

 Tampoc hi ajudava el fet que, 
depenent del dia en què queia Sant 
Domènec, la fira s’havia d’allargar, 
de forma absurda entre setmana, 
dies perduts a efectes de vendes. Per 
no mencionar els incidents vandà-
lics que es produïen les nits de Festa 
Major i que requerien sis persones de 
vigilància permanent, per garantir la 
integritat de la fira. Potser costa de 
creure, però eren moltes les peces de 
ceràmica robades o trencades, així 
com els orins i excrements que tro-
bàvem al matí en obrir.

Amb les noves dates, podem dir 
que ve menys públic, però el que 

REPICA, REPICA
Fes sentir la teva veu

Amb les noves dates, podem 
dir que ve menys públic, 
però el que ve ho fa només 
per la ceràmica 

ve ho fa només per la ceràmica. Pot 
aparcar amb facilitat i gaudir de bars 
i restaurants amb tranquil·litat. La 
fira cau sempre en cap de setmana, 
l’organització disposa de tot el mate-
rial logístic de l’Ajuntament, els car-
rers i places estan a plena disposició i 
és suficient un parell de vigilants per 
garantir la seguretat. Molts ceramis-
tes ens han felicitat per la valentia 
del canvi i ja no se senten comparses 
d’un altre esdeveniment, sinó que 
ells són els autèntics protagonistes. 
No crec que hi hagi cap possibilitat 
de fer un pas enrere en aquest sentit. 
— Oriol Calvo, director del Museu del 
Càntir d’Argentona

La recompensa de l’esforç

Durant el mes de setembre es van 
disputar les finals dels campionats 
superiors de patinatge artístic on Ar-
gentona va ser representat per tres 
patinadores. 

La Copa Federació es va celebrar 
el 24 de setembre a Flogueroles on 
Alexandra M. Rabassa es va procla-
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En Ferran, tot i néixer a Argen-
tona, va viure més de la meitat 
de la seva vida a la nostra vila. 
Home de talent i fortes convicci-
ons. Químic de formació i d’ocu-
pació, amant de la seva família i 
fidel amic. Amant de la natura, 
coneixedor dels boscos i expert 
caçador de bolets. 

Va ser militant de l’Entesa per 
Argenton. Com a defensor del 
Vilatà i la Vilatana (2001 - 2006) 
va estar al costat dels que més el 
necessitaven. Va treballar especi-
alment en problemes de respon-
sabilitat civil, com el perill que 
provocaven els camions circulant 
pels carrers de la vila, el preu de 
l’aigua o a l’habitatge digne.

Fou un dels fundadors, l’any 
2005, de l’Associació Fòrum SD, 
dels Síndics i Defensors Locals 
de Catalunya. L’any 2007, ell 
i altres ex-Síndics locals rebe-
ren un merescut homenatge a 
Sabadell.

Va ser un dels promotors de la 
consulta del 9-N i un dels impul-
sors de l’ANC, tant a nivell local 
com nacional. El 15 d’octubre del 
2010 fou ponent d’una conferèn-
cia organitzada per Cultura i De-
bat amb el lema “La independèn-
cia és necessària i possible”.

Va ser membre del Consell 
d’Administració de la companyia 
d’Aigües d’Argentona. L’any 2012 
va publicar una carta al El Punt 
Avui amb el títol “Menys partidis-
me i més país”, des d’on pregà als 
partits una unió per aconseguir 
una àmplia majoria per procla-
mar la independència de Cata-
lunya. Va continuar treballant en 
aquesta idea fins al final de la seva 
vida.

Recollim el seu llegat i li agra-
ïm la seva dedicació a la cerca de 
les llibertats. 

Gina Sabadell, alcaldessa  
Ple Municipal del 12 de setembre  

5

Ferran Merino

EN MEMÒRIA

mar campiona de Catalunya en Ni-
vell 1 (Benjamí), i Yuna de Miguel va 
aconseguir una ben merescuda ter-
cera plaça en Nivell 3 (Infantil).  

Tanmateix, Martina Valldeorio-
la va desplaçar-se fins a Mollerussa 
el 17 de setembre per participar a la 
Copa Catalunya de Nivell 1 (Aleví) on 
va posicionar-se en cinquè lloc de la 
classificació.

Veure que l’esforç del dia a dia té 
la seva recompensa, és el que ens fa 
més feliç. — Blanca Batlle

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 fer-

les arribar a Ràdio Argentona o pels nostres 
canals digitals.

Molts ceramistes ens han 
felicitat per la valentia d’un 
canvi que els converteix en 
protagonistes 
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Coses de la Vila

FIRMA FOTO SI CAL

López, que ara treballarà per obtenir 
un bon resultat a les eleccions del 
maig del 2023. 

Després d’un mandat a l’oposició, 
la candidata del PSC es marca l’ob-
jectiu de “ser útil al vilatà” des del 
govern: “el desig és l’alcaldia, però 
el que volem és governar”. López 
reivindica el saber fer del seu par-
tit i considera que ara és l’hora que 
Argentona opti per la “fórmula so-
cialista” per solucionar problemes 
enquistats durant anys.

MEDI AMBIENT

Els pagesos poden tornar 
a fer cremes al camp, però 
amb excepcions

Després de la normativa polèmica 
que va aprovar el Congrés espanyol, 
que prohibia les cremes al camp per 
prioritzar fer-ne el compost, la Ge-
neralitat de Catalunya ha habilitat 
un permís per poder continuar fent 

aquestes cremes sota uns supòsits 
concrets. Els pagesos es queixaven 
que la priorització del reciclatge de 
les restes vegetals mitjançant trac-
tament biològic els incrementa els 
costos de producció i fa augmen-
tar el perill de malalties i fongs al 
camp.

El nou permís de la Generalitat 
es pot demanar  al web del Departa-
ment d’Acció Climàtica, Alimentació 
i Agenda Rural. Tot i això, continuen 
havent-hi força restriccions: només 
es poden fer cremes de restes vege-
tals per raons de caràcter fitosanita-
ri, quan no sigui possible abordar-ho 
amb un altre tipus de tractament i 
quan no hi hagi altres mitjans per 
evitar la propagació de plagues i 
malalties.

Cal que els pagesos tinguin decla-
rat el cultiu o plantació i detallar la 
plaga que els afecta. Des del Servei 
de Sanitat Vegetal del Departament 
d’Acció Climàtica es verificarà que 
figuri al llistat elaborat per l’IRTA 
sobre plagues i malalties que cal 

SOCIETAT

La natalitat continua a la 
baixa

L’any passat, a Argentona, van néi-
xer 77 nadons. És una xifra inferior 
a la de 2020, quan hi va haver 69 
naixements. En dades relatives, el 
descens de la natalitat a la vila és 
d’un 9,4% respecte a l’any ante-
rior. Aquestes són les dades que ha 
fet públiques el Consell Comarcal 
del Maresme i que contrasten amb 
l’evolució global de la comarca, on 
sí que s’ha notificat un augment de 
naixements durant el 2021. Al Ma-
resme s’ha trencat la tendència dels 
darrers sis anys, en què cada vegada 
hi havia menys naixements, i la na-
talitat ha augmentat un 1,77% res-
pecte a l’any anterior.

Pel que fa als noms, en el cas dels 
nens, el 2021, “Nil” va ser el nom 
més posat a Argentona, un total de 
tres vegades, mentre que “Èric”, 
“Bruno” i “Max” es van posar dues 
vegades. Pel que fa a les nenes, hi 
ha triple empat amb “Lia”, “Lucía” 
i “Martina”, que es van posar dues 
vegades.

POLÍTICA

Susana López és reelegida 
candidata del PSC a l’alcaldia 
per a les municipals del 2023

L’assemblea local del PSC ha ratificat 
Susana López, Primera Secretària del 
grup municipal, com a cap de llista a 
l’alcaldia. La militància ha votat per 
unanimitat la seva proposta i López 
ja té carta blanca per conduir el partit 
fins a les properes municipals. “L’exe-
cutiva i el comitè de campanya tenim 
moltes ganes i il·lusió”, assegura 

EN BREU
Coses de la Vila
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controlar mitjançant la crema de les 
restes vegetals dels cultius afectats. 
Un cop verificat, es farà un informe 
que es passarà a la Direcció General 
d’Ecosistemes Forestals de la Gene-
ralitat, que serà qui finalment emetrà 
o no l’autorització.

MEDI AMBIENT

El Consell Comarcal lidera 
un projecte amb fons 
europeus per recuperar la 
Riera d’Argentona

La Riera d’Argentona és un dels 
assumptes pendents d’Argentona, 
Dosrius, Òrrius i Cabrera.  Un espai 
que ha anat perdent biodiversitat al 
llarg del temps. Els aqüífers subter-
ranis també s’han vist perjudicats. 
Ara, el Consell Comarcal del Ma-
resme lidera un projecte destinat a 
la seva renaturalització dque compta 
amb una subvenció europea de tres 
milions d’euros.

El regidor d’Obres Públiques i 
president de la companyia d’Aigües 
d’Argentona, Pere Móra, explica que 
el principal problema i detonant de 
tot plegat és la sobreexplotació de 
l’aqüífer: “sabem que la riera tenia 
un curs d’aigua continu, fins i tot 
amb peixos, molt diferent del que 
és ara”. La industrialització i l’apa-
rició de noves infraestructures van 
anar transformant l’espai; però la 
riera també pateix per la implanta-

ció d’horts il·legals, l’extracció de 
sorra sense control i abocaments 
de residus. 

El Consell Comarcal, els cinc 
ajuntaments de la conca i l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA) treballen 
ara en la redacció d’un projecte que 
estableixi com recuperar ambien-
talment la riera. De moment, el pro-
jecte ja compta amb una dotació de 
tres milions d’euros provinents de 
fons europeus. “L’objectiu final és 
aconseguir recuperar els aqüífers, 
renaturalitzar l’espai, recuperar la 
biodiversitat i que la riera funcioni 
com a connector biològic entre les 

43%
És el grau d’assoliment del 
Pla d’Actuació Municipal 
a data d’octubre de 2022, 
segons les dades públiques al 
portal web municipal.

LA XIFRA
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dues serralades  i el mar i la munta-
nya”, explica Móra.

MITJANS

La nova programació de 
Ràdio Argentona amplia els 
programes en directe 

Cada matí, a Ràdio Argentona, els 
oients podran escoltar cinc hores i 
mitja de programació en directe de 
manera ininterrompuda. Amb l’estre-
na de “TikTak”, el magazín desperta-
dor presentat per Miquel Carabaño, 
els programes en directe comença-
ran a les vuit del matí i continuaran, 
de manera ininterrompuda, fins que 
acabin els informatius, a dos quarts de 
dues del migdia.

“TikTak” s’emet de dilluns a di-
vendres de 8h a 10h i inclou infor-
mació de serveis com la previsió me-
teorològica del Consell Comarcal del 
Maresme i una connexió diària amb 
el Servei Català de Trànsit per conèi-
xer l’estat de les carreteres. I en una 
aposta d’aquesta casa per apropar la 
ràdio a les escoles, cada divendres, 
a les 8.15h, els alumnes de cinquè 
de l’escola Bernat de Riudemeia 
participaran en la secció “Bon Dia”. 
El programa de Carabaño també té 
espai per a les entrevistes i seccions 
musicals. 

Quan els micròfons del “Tik-
Tak” s’apaguen a les deu del matí, 
agafa el relleu l’”A Mig Matí” de 
Ferran Egea. Tota l’actualitat ar-
gentonina i d’arreu, amb entre-
vistes als protagonistes del poble, 
es combinen amb les tradicionals 
seccions, com el Salut Exprés, La 
Tertúlia dels Avis, La Cuina de l’Es-
teve o La Premsa del Cor. Aquest 
any també hi ha lloc per a una nova 
secció d’Aleidis Vila: la Dissecció. 
L’”A Mig Matí” acaba a la una del 
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149.
328€
És el cost de la Festa Major 2022 en el moment de tancament de la revista, incloent-
hi el personal, la contractació d’activitats culturals i esportives, els muntatges 
d’escenaris i instal·lacions i la seguretat, entre més.  

LA XIFRA

aquest professorat extra que estava 
assignat al grup. També ha tret els 
mòduls del pati on feien classe. Per 
tant, critica Rubio, “tenim més alum-
nes, però menys professors i menys 
aules on ubicar-los”. Actualment 
hi ha 163 alumnes a primer d’ESO, 
però el Departament no adjudica 
una sisena línia si no en són 166. Tot 
i això, Rubio explica que han decidit 
invertir la bossa d’hores del Depar-
tament a crear una sisena línia per 
poder “atendre la diversitat de tots 
els alumnes i apostar per la inclu-
sió”. I alerta: “ara hem aconseguit 
que hi hagi 27 o 28 alumnes a cada 
aula, però si l’any que ve continuen 
arribant tants alumnes a primer, ja 

migdia, moment en què comencen 
els informatius de Ràdio Argento-
na, on Elisenda Fernández i Maria 
Rosa Martínez repassen les últimes 
notícies de la vila.

Entre les estrenes d’aquesta tem-
porada de Ràdio Argentona també hi 
ha “Maresmejant”, un programa set-
manal —s’emet els divendres de 18h 
a 19h— en què Jordi Reñé repassa la 
vida cultural del Maresme i la seva 
actualitat. Cada vespre, els col·labo-
radors de la ràdio continuen sent els 
protagonistes del 104.6: des del “Co-
ses que passen”, fins als “Notxas de 
Nit”, les “Històries” de la Sílvia Can-
tos o la música del “Temps de Jazz” 
o “The Loops”.

EDUCACIÓ

Repunt d’alumnes a 
l’Institut d’Argentona, però 
amb menys professorat

1.694 alumnes van començar el 
curs escolar als centres argentonins 
(escoles i institut) el passat mes de 
setembre. L’Institut d’Argentona va 
obrir les portes el passat 7 de setem-
bre amb més alumnes que mai: 763 
joves cursen actualment l’ESO i el 
Batxillerat a Argentona, però també, 
tal com apunta la directora, Mercè 
Rubio, amb “menys professors”. 
L’any passat hi havia 749 alumnes 
matriculats a l’Institut i l’any an-
terior 746; i tot i que aquest any hi 
hagi una quinzena d’alumnes més, 
degut sobretot a un “repunt a primer 
d’ESO i primer de Batxillerat”, hi ha 
dos professors i mig menys que en el 
curs 2021-2022.

L’any passat hi havia sis línies a 
quart d’ESO, però amb la graduació 
d’aquesta promoció ha desaparegut 
la sisena línia i, en conseqüència, el 
Departament d’Educació ha retirat 

no podrem crear una sisena línia a 
segon i hi haurà ràtios de 33 alumnes 
a cada grup”. 

D’altra banda, Rubio destaca que 
“al llarg d’aquest curs es vol posar el 
focus en activitats que es van aturar 
per la pandèmia, com els viatges o les 
dinàmiques de grup”.

Pel que fa a les escoles, els centres 
argentonins acullen aquest any 924 
infants. L’Escola Les Fonts és la que 
té més alumnes: 336. A l’Escola Ar-
gentona n’hi ha 312, al Bernat de Riu-
demeia 209 i a l’Escola Sant Miquel 
del Cros 67. Totes les escoles han 
pogut abaixar la ràtio a P3, una de les 
demandes històriques, i tenen menys 
de vint alumnes per aula. 
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El primer cap de setmana d’oc-
tubre, Argentona va acollir la de-
sena edició del Sense Portes — El 
festival d’arts va tornar a omplir els 
carrers de dansa, música i especta-
cles. Les companyies convidades 
van presentar les seves propostes 
d’accés lliure dins l’espai urbà. El 
públic assistent, vingut d’arreu, va 
gaudir d’actuacions fixes i itinerants 
així com de les propostes gastronò-
miques de l’Argentast.

Per celebrar la desena edició el 
festival va programar més especta-
cles que mai. En total es van poder 
veure vint-i-set propostes culturals 
de diverses disciplines i de com-
panyies d’Argentona, d’arreu de la 
comarca però també d’altres països 
europeus.

Entre d’altres s’hi va poder veure 
“The Frame”, de la Companyia Eléc-
trico 28, “Mà Solitud”, de la Compa-
nyia Miquel Albà, o “Laberint Strip-
tease” de la Companyia Roberto G. 
Alonso.

El públic va poder votar el seu es-
pectacle preferit a través del premi 
Pom d’Or. A més, durant els tres dies 
del Sense Portes, es va poder veure 
l’exposició “Ullades”, del grup de 
fotografia d’Argentona, ubicada a la 
Plaça de Vendre i el Mirador de les 
escaletes de l’Església.  

Fotografies — Ferran Egea

EL SENSE 
PORTES 

PREN ELS 
CARRERS

A FONS
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1. Kamchàtka va ser 
un dels números 
més diverits del 
festival. 2. Guillem 
Albà va presentar 
‘Ma solitud’ a 
l’Hort del Rector. 
3. La Companyia 
Zanguango Teatro 
va ocupar el carrer 
Gran amb ‘Al otro 
lado’4. La cia Paki 
Paya va presentar 
l’espectacle 
acrobàtic ‘Shake, 
shake, shake’. 
5.Hip Horns Brass 
Colletctive va ser 
una de les darreres 
actuacions a la plaça 
Nova.

1
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DESENES DE PERSONES assegudes al 
mig del carrer segueixen les ordres 
d’un clown encorbatat. Se’ls veu con-
tents, es deixen portar. Més tard, un 
grup d’actors s’enfilen a un balcó. La 
parella de propietaris els acull amb 
un somriure. Ara formen part de l’es-
pectacle. Són dos dels incomptables 
moments que ens ha deixat la desena 
edició del Sense Portes (SP), un fes-
tival que ja ha consolidat el seu idil·li 
amb el públic.

La Claire Ducreux i en Xavier 
Amatller arriben a l’entrevista amb 
el Cap de Creus feliços, amb la pro-
va superada d’una desena edició 
que ha permès al públic argentoní 

retrobar-se amb la millor cultura de 
carrer. “L’aiguat de divendres ens va 
fer témer el pitjor”, explica en Xavier, 
“però els tècnics van actuar a contra-
rellotge i es van poder fer els espec-
tacles previstos”. La resta va anar 
rodada, temps immillorable, carrers 
plens de gent i propostes de qualitat, 
la quadratura  del cercle.

“Ha estat molt intens”, explica 
Xavier Amatller, que enguany, com a 
membre de l’organització, ha viscut 
un canvi de perspectiva: “M’ha agra-
dat molt veure la tensió del públic 
amb els espectacles, els somriures, 
l’esclat de les rialles, com s’ho pas-
saven bé i gaudien. Aquest punt de 

vista que era nou per a mi”. Durcreux 
hi coincideix: “en un festival de car-
rer, les propostes artístiques són molt 
importants, però encara ho és més el 
que provoquen en la gent. Persones 
que no es coneixen acaben parlant, 
compartint emocions, es crea una 
complicitat que no existia fins aquell 
moment. El teixit social que es va fent 
durant les funcions no té preu”.

La desena edició del SP també 
ha estat la de la tornada a la norma-
litat. Queden enrere les restriccions 
pandèmiques que torpedinaven la 
necessària espontaneïtat d’un tipus 
d’espectacles que no entenen d’afo-
raments i distàncies. Les companyies 

Una dècada de teatre al carrer
El Festival va néixer per la voluntat d’un col·lectiu d’artistes d’Argentona de portar a la 
vila l’essència del teatre de carrer que veien arreu del món
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han estat les primeres d’agrair aquest 
canvi de dinàmica en un festival que 
també abracen pel fet d’estar pensat 
i organitzat, en gran part, per com-
panys provinents del seu mateix món 
de les arts escèniques. “S’hi troben 
com a casa, saben que els tractem 
bé, que estem pendents de les seves 
necessitats i que busquem solucions 
ràpides als problemes”. 

Aquest amor per l’art escènic es 
troba en l’origen del SP, quan en Le-
andre i la Claire Ducreux, després de 
voltar món, ell com a clown i ella amb 
la dansa, van voler fer realitat la idea 
de portar un festival de carrer al lloc 
on vivien. “La primera edició la vam 
organitzar amb els nostres recursos”, 
explica Ducreux. L’any següent es va 
crear el col·lectiu Sense Portes que va 
recollir aquella primera llavor amb la 
voluntat de fer-la créixer. I així va ser 
fins que la tramitació administrativa 
que comporta un festival d’aquestes 
característiques els va passar per so-
bre. “Estàvem més pendents de jus-
tificar subvencions, indexar factures 

i presentar papers, que no pas de pre-
parar una programació artística, que 
és el que ens agrada”.  En aquell mo-
ment, el festival va acabar passant a 
mans de l’Ajuntament. Ara l’àrea de 
Cultura lidera el projecte amb el su-
port del Col·lectiu Sense Portes i la 
participació de voluntaris.

En aquest temps el festival ha 
crescut i s’ha consolidat tot i que no 
sempre ha comptat amb el suport 
polític que haurien volgut els seus 
impulsors. De fet, algun cop s’han 
trobat enmig de la brega política: 
“abans de les eleccions, hi havia par-
tits polítics que ens preguntaven qui 
ens havia demanat que organitzés-
sim el festival. Nosaltres no tenim 
res a veure amb ningú! ”. 

El camí recorregut no els fa obli-
dar que Argentona té una assigna-
tura pendent: un espai per a l’assaig 
i la creació. “La Sala és un lloc d’ex-
hibició, però res més. És necessari un 
centre de creació, i si els polítics no hi 
creuen que no se’ns posin a la boca”, 
sentencien. 

71.309

És el cost del Sense Portes. 
Una part s’ha sufragat amb 
una subvenció de 25.000 
euros provinents de la 
Generalitat de Catalunya, i 
una altra de 2.450 euros de la 
Diputació de Barcelona.  

LA XIFRA
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1. La cursa 
popular de Festa 
Major va tornar a 
exhaurir dorsals. 
2 i 3. Les ganes de 
participar i les altes 
temperatures van 
convertir en un èxit 
les activitats d’aigua. 
el tobogan i la 
xeringada popular a 
la plaça Nova. 4. La 
Garrinada va omplir 
novament el pati de 
l’escola d’Argentona. 
5.  L’Argentona 
Cor de Góspel va 
protagonitzar una 
de les propostes 
musicals de la Festa 
Major.

1
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La Festa Major, la Mostra d’Enti-
tats i la Festa de la Vellesa omplen 
Argentona d’alegria— L’estiu ens 
torna a deixar instantànies que tras-
puen felicitat. Ho són les fotografies 
de la Festa Major que va tornar a ce-
lebrar-se amb la mateixa intensitat 
que els anys pre-pandèmics. Els con-
certs, les activitats esportives, les ci-
tes populars i els jocs d’aigua van ser 
les activitats més concorregudes. 

Després de vacances, les entitats 
van escalfar motors amb una nova 
convocatòria de la Mostra d’Entitats. 
Finalment, després de dos anys sen-
se celebrar-se, la Festa de la Vellesa 
va tornar a la Plaça Nova. Les perso-
nes homenatjades van ser els inte-
grants del Patronat de la Vellesa. 
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1, 2 i 3. La Mostra 
d’Entitats va 
comptar amb 
un rocòdrom, 
parades d’entitats 
i demostracions 
esportives. 4. 
Participants a la 
Festa de la Vellesa, 
sortint de l’Eslgésia 
de Sant Julià. 5. 
Els geganters van 
participar a la 
celebració de la 
vellesa. 6. Joan 
Forns, Jordi Garcia, 
Joaquim Casabella 
i Montserrat Frisol 
van ser els patrons 
homenatjats. 7. 
L’alcaldessa i la 
regidora de gent 
gran amb els 
homenatjats de més 
edat. 8. Perspectiva 
de l’envalat instal·lat 
a la plaça Nova.

1

2
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20 ANYS DE 
BURRIAC XTREM

A FONS



21

Una de les curses més esperades pels amants del trail i la muntanya, la Burriac 
Xtrem, ha celebrat aquest octubre la seva vintena edició. La cursa, única per la 
seva duresa, els seus paratges naturals i la seva sostenibilitat, ha fet anys amb una 
nova incorporació a la cartera de modalitats: la Burriac Xtrem de 9 quilòmetres. 
Un recorregut “per a obrir les portes del trail a gent a qui mai ens havíem dirigit”, 
tal com detalla el cap de cursa, Jordi Ferrer. 

SI PER ALGUNA cosa es caracteritza la Burriac Xtrem és 
per la seva transversalitat, que aquest any s’eixampla en-
cara més amb aquesta aposta per la de 9 quilòmetres. Un 
primer tast per fer dentetes a aquells novells del món de 
les curses de muntanya que, de cara a pròximes edicions, 
puguin córrer les de 17 quilòmetres o 28 quilòmetres. 

Un dels altres pilars fonamentals, detalla Ferrer, són 
les modalitats per a infants. La Correcuita “va comen-
çar com una distracció, però li hem donat un nou impuls 
perquè els organitzadors més joves tenen fills petits i els 
volem transmetre l’esperit de la cursa. Hem de repartir 
pitets pels pares i pels avis”, ironitza. També la XicXtrem 
es va consolidant com una opció per als més menuts, que 
a vegades són els més exigents: “alguns ens diuen que no 
volen córrer amb els pares, que ells corren més; per això 
també tenen l’opció de fer-la sols”, riu. 

I prova d’aquesta transversalitat de la cursa, que vol 
ser apta per a tots els amants de la muntanya, és que els 
gossos també tenen la seva cita amb la Cani Xtrem.

Per a Ferrer, un dels factors clau que fa única la Burri-
ac Xtrem —“la festa major de les curses de trail”— és la 
manera com cuiden els corredors. Però no només els atle-
tes, sinó també el medi ambient. Fa anys que a la Burriac 
Xtrem no hi ha lloc per al plàstic, ni als gots dels avitua-
llaments ni a les cintes del recorregut, que aquest any han 
estat de roba reutilitzada. “Per a nosaltres és imprescindi-
ble eliminar al màxim el plàstic, sobretot a la muntanya. 
Els corredors ja saben que han de portar els seus propis 
bidons per reomplir-los d’aigua”, detalla.  

El voluntariat també ha estat un dels trets més iden-
tificatius de la cursa des dels inicis. Cada any, centenars 
de persones fan possible que els més de 600 inscrits gau-
deixin dels recorreguts, ja sigui als punts d’avituallament, 
garantint la seguretat dels participants o preparant les 
botifarres i els entrepans. “Això és gràcies a tota la gent 

que fem pinya”, se n’enorgulleix el cap de cursa. Des de fa 
uns anys la Burriac Xtrem també col·labora amb el Cen-
tre Penitenciari Quatre Camins i compta amb interns que 
ajuden a l’organització.

Tot i que l’essència de la cursa sempre ha estat la 
mateixa, ha patit una important transformació al llarg 
dels vint anys d’història. Va començar sent la cursa de 
muntanya Castell de Burriac i, durant les darreres dues 
dècades, ha vist com els corredors passaven de portar 
“roba de cotó i sabates per córrer asfalt” a tenir, en molts 
casos, “un nutricionista i un entrenador”. L’esport ha 
canviat, s’ha professionalitzat més, i així ho ha fet també 
la Burriac Xtrem. “Aquest esport ens modela com a per-
sones, marca la nostra manera de ser”, destaca Ferrer. 

Però si una cosa no ha canviat mai, malgrat que els 
recorreguts sí que ho hagin fet - fins i tot s’havia fet la 
marató Burriac Xtrem-, és la seva duresa. “Tothom la 
vol entrenar”, assegura Ferrer, i, de fet, aquest any han 
celebrat les vint edicions amb un rècord: mentre que als 
entrenaments de l’any passat hi van assistir 80 corredors, 
aquest any fins a 140 dels més de 600 participants s’han 
unit a la preparació prèvia del circuit prèvia. 

De cara a l’any vinent, Ferrer avança que intentaran 
que la modalitat de 9 quilòmetres passi pel castell de Bur-
riac. El recorregut de les modalitats més llargues també 
té adaptacions any rere any, però l’esperit sempre és el 
mateix: “és una cursa extrema, si la fas tota fa patir, però 
és per gaudir d’un entorn únic com és el de les muntanyes 
d’Argentona”.   

La Burriac Xtrem ha arribat aquest 23 d’octubre a la 
meta de les dues dècades. I ho ha fet amb corredors, com 
l’Alfred Redrado, que no s’han perdut ni una sola edició. 
És una cursa, diu Ferrer ufanós, “que la gent repeteix”. De 
moment, espera poder repetir, com a mínim, vint edici-
ons més.

Fotografia — Miquel Carabaño
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Gina Sabadell Alcaldessa d’Argentona

airebé ja s’ha dit tot sobre el nostre Festival SensePortes, una cita impres-
cindible al calendari d’Argentona, i no és dir poca cosa, perquè sabem que 
en aquest poble no hi ha pràcticament cap cap de setmana sense activitats.

Ja fa deu anys que les ganes, esforç i creativitat de les persones que con-
formen el Col·lectiu SensePortes van bastir aquest festival, que acosta la 
cultura a tothom. És un “festival d’arts de carrer i en llocs extraordinaris”, i 
és que la voluntat del SensePortes sempre ha estat justament això: eliminar 
les barreres entre l’art i la vida perquè tothom pugui gaudir dels espectacles 
sense entrebancs i, fins i tot, ser-ne el protagonista. No és casual que la gent 
s’entesti a dir-ne “el Portes Obertes”. No se m’acut una manera més demo-
cràtica de viure l’art. 

Durant tres dies, els carrers i els indrets més emblemàtics d’Argentona 
s’han omplert novament de vida, i s’han transformat en l’escenari de pro-
postes artístiques molt diferents per a tots els gustos i edats. 

A quest any hem pogut veure 27 espectacles repartits en 10 escenaris i, 
a més, com a novetat hem incorporat l’Argentast, l’espai gastronòmic local 
i de cervesa artesana, que ha estat un èxit. També hem comptat amb la col-
laboració de la secció de fotografia del Centre d’estudis argentonins que ens 
va mostrar una exposició de fotografies de la passada edició.

En definitiva, el SensePortes s’ha consolidat com un festival referent 
a la comarca que atrau gent de tot arreu i que, a banda d’oferir espectacles 
de gran qualitat, també és un potent reclam turístic i de dinamització del 
comerç i la restauració local.

Felicitats a totes les persones que han col·laborat en l’organització del 
Festival i que per molts anys al SensePortes!

Tribuna política P1

G

Deu anys de SensePortes 
Deu anys de cultura per a tothom : eliminant les 
barreres entre l’art i la vida perquè tothom pugui 
gaudir dels espectacles sense entrabancs 

CARTA DE L’ALCALDESSA
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El 10 de setembre passat, les entitats d’Argentona van 
tornar a ser les protagonistes de la jornada i van tornar 
a prendre els carrers de la vila. Després de dos anys 
d’absència pandèmica, la Mostra d’Entitats va tornar 
a fer valdre el teixit associatiu de la vila: ric, divers i 
dinàmic.

Amb un canvi de dates que també responia a l’estrès 
pandèmic, les diverses entitats i associacions van poder 
tornar-se a posar cara; després d’aquests dos anys, hi 
ha hagut relleus, hi ha hagut canvis, hi ha hagut altes 
i baixes, i era important de tornar a posar la participa-
ció ciutadana al centre. Perquè, les unes al costat de les 
altres, les entitats poden crear sinergies i impulsar pro-
jectes nous.

La valoració de la jornada ha estat eminentment posi-
tiva, però treballarem perquè la mostra pugui tornar a les 
dates originàries, a la primavera, època en què les entitats 
es preparen per a la temporada vinent i poden explicar to-
tes les novetats a la ciutadania.

La Mostra d’Entitats és una de les proves més fefaents 
que tenim la gran sort, orgull i privilegi de tenir una vila 
que batega, que té energia, que trepitja i ocupa el carrer 
per teixir vincles entre la ciutadania. No podem girar-nos-
hi d’esquena, sinó que hem de potenciar-les.

Perquè una ciutadania vinculada al món associatiu és 
una ciutadania amb vocació de participar, de formar part 
de la governança del municipi i de construir un poble mi-
llor entre totes i tots.

Sovint ens ho pregunten molts vilatans, on són els polí-
tics del nostre consistori? Si, teòricament, l’Ajuntament 
és l’administració més propera als ciutadans, per què 
costa tant veure els seus administradors?

No parlem, només, de veure’ls pel carrer passejant o 
comprant; parlem també dels petits actes, trobades o cer-
tàmens organitzats per les entitats d’Argentona. Aquells 
actes de petit format que passen quasi desapercebuts per-
què aglutinen poca gent i queden lluny dels focus d’inte-
rès; però que mantenen el pols de la vida cultural, espor-
tiva o social d’Argentona. On són els polítics en aquests 
actes?

I també ens referim a les reunions per compartir el fun-
cionament o treball de diferents àrees (consell de mitjans, 
consell d’esports, consell escolar, altres reunions secto-
rials...). Hi ha molts espais de debat que formen part de 
l’estructura del nostre Ajuntament i que permeten que 
les diferents formacions polítiques puguem sentir-nos 
més properes, compartir inquietuds i buscar solucions 
conjuntes per a la bona gestió municipal. On són, també, 
els polítics locals?

El govern té la responsabilitat de l’execució i explicació 
de les seves propostes i l’oposició té la responsabilitat de 
vetllar-ho, fiscalitzar-ho i explicar-ho també a la ciutada-
nia. I tots plegats tenim el deure de ser propers, visibles i 
accessibles; i assistir a tot allò que implica una transcen-
dència pública.

Així ho veiem des de TxA i així ho intentem complir. 
Fem el màxim esforç per ser a tot arreu i amb tothom. Ens 
interessa el debat, ens importa el consens i ens motiva 
participar activament de la política local, no només en els 
Plens. És el nostre deure i el nostre reconeixement a tanta 
gent que, voluntàriament, mantenen fort el teixit associa-
tiu i la vida cultural i esportiva. I també a tots els vilatans i 
vilatanes que ens han confiat la seva representació.

P2

Les entitats tornen a ser protagonistes On són els polítics?
Tenim la gran sort de tenir una ciutadania 
que ocupa el carrer per teixir vincles

El govern té la responsabilitat d’executar i 
explicar les seves propostes

UNITAT

TW TWIG T

FB FB W

@unitatargentona @TxArgentonaunitatargentona 609 945 932

/unitatargentona /totsperargentona totsperargentona.com

TOTS PER ARGENTONA
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Cinc anys després de la fallida declaració d’indepen-
dència, Catalunya ha deixat de ser la locomotora d’Es-
panya que havia estat. Es constata també que des del 
2017 l’Ajuntament d’Argentona ha deixat de ser la mà-
quina capaç de dinamitzar la vila i dotar-la dels serveis 
a  què tenim dret.

Durant el darrer lustre no hem avançat gaire. Sí que 
funciona la propaganda del grup que governa, que es va 
presentar unit aparentment i ara es va dissolent per set-
manes. Funciona la seva la xarxa de subvencions i no fal-
ten les festes: “Aquest poble sempre està de festa”, sentim 
a dir sovint a les botigues i al carrer.

No ens cansem d’haver de dir que el govern no executa 
les inversions a les que s’ha compromès davant dels veïns i 
veïnes. Moltes des de 2019 i que es van arrossegant un any 
darrera l’altre. En el primer semestre d’aquest any no han 
assolit ni el 3 per cent de les pressupostades.

Els socialistes estem fent una feina constant de con-
trol de les accions u omissions del  govern. És el que ens 
ha tocat com oposició. I alhora aportem idees i propostes 
que ens ajudin a sortir de la crisi. Hem proposat ratificar i 
incrementar els beneficis fiscals en les ordenances fiscals 
i regular -amb participació i transparència- totes les con-
traprestacions que es fan pagar als veïns per als serveis 
públics, incloses les del subministrament d’aigua.

El govern de la vila està mancat de l’empenta política 
necessària per complir els compromisos adquirits, per fer 
funcionar i liderar l’aparell tècnic i administratiu munici-
pal o per executar els pressupostos. Necessitem un govern 
honest, seriós, que treballi per dotar els vilatans dels ser-
veis (culturals, piscina, biblioteca...) i de les prestacions 
socials i econòmiques que ens mereixem: per gaudir dels 
mateixos drets que els ciutadans d’altres municipis.

A mitjan mes de setembre, vam tornar a celebrar la Fes-
ta de la Vellesa –aquest cop, amb la normalitat habitual. 
Sens dubte, parlem d’un homenatge molt merescut a la 
nostra gent gran, que també ha servit per reconèixer a 
totes aquelles persones que, des del Patronat de la Ve-
llesa, s’han esforçat a organitzar-la de forma absoluta-
ment desinteressada. Des d’aquí volem posar en valor 
la dedicació i l’entrega de tots aquests anys. Gràcies!.

Considerem que l’Ajuntament ha d’atendre de forma 
prioritària la nostra gent gran i escoltar llurs necessitats 
i inquietuds, així com adoptar polítiques transversals en 
benefici d’aquest col·lectiu, tenint en compte les diferents 
etapes de la tercera edat i les casuístiques que li són pròpi-
es. Cal reflexionar sobre el paper de l’Ajuntament quant a 
l’atenció de la gent gran atès que, ara per ara, les subven-
cions a entitats o fundacions sense afany de lucre que es 
dediquen a aquesta tasca, com ara la Nostra Llar Santa 
Anna, han estat molt limitades.  

Aprofitem aquestes línies per explicar-vos que, re-
centment, s’ha anunciat que el Congreso vol regular la 
desokupació exprés en 48 hores. Esperem que aquesta 
iniciativa arribi a bon port; des del grup JxCat Argento-
na ja fa anys que proposem i s’aproven mocions com les 
del Ple de juliol de 2020 o maig de 2021 en què exigíem al 
Congreso i a la Generalitat l’adopció de mesures legals per 
facilitar la desokupació d’habitatges i dotar els municipis 
de més mecanismes per lluitar contra aquest fenomen 
que afecta greument Argentona.

P3

La gent gran, una prioritat necessària
L’Ajuntament ha d’adoptar polítiques 
transversals per a aquest col·lectiu

PSC
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@PSC_Argentona @PerArgentona667182993

/ Junts per Catalunya Argentonaargentona.socialistes.cat

JUNTS X CATALUNYA

Volem els serveis a què tenim dret
Els socialistes fem feina de control i 
fiscalització i aportem idees i propostes

FB /psc.argentona
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P4

Argentona ‘Feina i Fets’
Nos encontraran en el diálogo y las ganas 
de cambiar lo que no funciona

PARTIT POPULAR

TW

FB

@PPArgentona

/PopularsArgentona

Queremos contar a los argentonins el trabajo que he-
mos hecho durante estos años, todo lo que hemos lo-
grado y las propuestas que vamos a seguir presentando. 
Todo siempre para mejorar Argentona. 

Nos encontrarán en el diálogo, la solución y las ganas 
para cambiar aquello que no funciona.  

Tu voz cuenta en Argentona. ¿Tienes alguna pro-
puesta para mejorar nuestro pueblo? ¿Tu calle se en-
cuentra en mal estado y el Ayuntamiento no la arregla? 
No dudes en escribirnos, tomamos nota y actuamos. 

 

JOSEP
ARENAS

PSC

FRAN
FRAGOSO

PP

SUSANA
LÓPEZ

PSC

CRISTINA
MAYNOU

JxC

MONTSE
MATAS

TxA

XAVIER
COLLET

TxA

MONTSE
CAPDEVILA

TxA

QUIM PEREJOAN
UNITAT

GINA SABADELL
UNITAT

LAURA GÁLLEGO
UNITAT

MONTSE CERVANTES
UNITAT

PERE MÓRA
UNITAT

JOAN MARIA PASQUAL
UNITAT

ANNA SÁNCHEZ
UNITAT

ÀNGEL PUIG
UNITAT

BERNAT
CALVO

JxC

JOAN
MARTÍN

TxA

4t tinent d’alcaldia, 
Educació, Esports

Alcaldessa, Administració 
General, Serveis Econòmics 

i Comunicació

Joventut, Igualtat, 
Participació, Transparència i 

Mitjans de Comunicació

2a tinenta d’alcaldia, Mobilitat, 
Policia, Serveis i Espai Públic 

i Festes

5è tinent d’alcaldia,  
Obres Públiques i Habitatge

1r tinent d’a., RRHH, Serveis 
Socials, Salut, Medi Ambient 

Benestar Animal i Cohesió

Promoció Econòmica
i Gent Gran 

3r tinent d’alcaldia, 
Urbanisme, Cultura, Patrimoni, 

Ocupació i Cooperació

MÉS INFORMACIÓ
I CONTACTES A: 

argentona.cat/corporacio

REGIDORES I REGIDORS ARGENTONA
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P5
Regidors: Unitat (U): 8  |  TxA: 4  |  PSC: 2  |  JxC: 2  |  Fran Fragoso (FF): 1

ACORDS DEL PLE MUNICIPAL ORDINARI DE 13 DE JUNY

PROPOSTES I MOCIONS SÍ NO ABSTENCIÓ

Alcaldia Determinació de les festes locals 2023 17: Unanimitat - -

Moció en defensa dels Jutjats de Pau 15: Unitat, Junts x 
Cat i PP

- 2: PSC

Modificació de l’acord plenari de 8 de maig de 2017 de reserva el dret a participar en els procediments d’adjudicació de determinats 
contractes d’acord amb la disposició addicional 4a de la Llei de Contractes del Sector Públic  

17: Unanimitat - -

Recursos Econòmics Aprovació del Compte General de l’exercici 2020 15: Unitat, TxA i PP - 2: Junts x Cat 

Baixa definitiva d’obligacions, manaments de pagament i factures afectats a prescripció 17: Unanimitat - -

 Modificació de l’ordenança fiscal núm. 67 Reguladora del preu públic del servei d’escola bressol municipal 17: Unanimitat - -

Expedient de modificació de crèdits núm. 4/2022 del pressupost municipal de l’exercici 2022 10: Unitat, PSC i PP 2: Junts x Cat 4: TxA

Reconeixement extrajudicial de crèdits corresponents a l’exercici 2021 i anteriors 8: Unitat i PP 2: Junts x Cat 6: TxA i PSC

Mocions i Interpel·lacions Moció del grup municipal Junts per Catalunya – Argentona per elaborar un pla de mesures antifrau per a l’Ajuntament d’Argentona 7: Junts x Cat, TxA 
i PSC

- 7: Unitat i PP

Interpel·lació del grup municipal PSC-CP sobre sancions per incompliment de l’obligació de retirar les deposicions d’animals a les 
vies públiques

- - -

ACORDS DEL PLE MUNICIPAL ORDINARI 4 DE JULIOL 

PROPOSTES I MOCIONS SÍ NO ABSTENCIÓ

Alcaldia Modificació del pla normatiu de l’Ajuntament d’Argentona per l’exercici 2022 per la inclusió de l’Ordenança d’Administració 
Electrònica

17: Unanimitat - -

Recrusos Econòmics Expedient de modificació de crèdits núm. 6/2022 del pressupost municipal de l’exercici 2022 10: Unitat i Junts 5: TxA i PP 2: PSC

Recursos Humans Aprovació del conveni de col•laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya (ISPC), el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament d’Argentona per seleccionar personal per a una borsa 
de treball de les policies locals dins el marc d’una selecció conjunta 

17: Unanimitat - -

Medi Ambient Aprovació inicial del Pla de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) -2018-3558 17: Unanimitat - -

Cultura Aprovació de l’acord d’agermanament entre les localitats de Bialet Massé, Córdoba, Argentina i Argentona, Catalunya 17: Unanimitat - -

Moció en suport del Correllengua 2022 17: Unanimitat - -

Mocions i Interpel·lacions Moció del grup municipal Junts per Catalunya - Argentona, per fomentar el civisme i acabar amb el vandalisme 17: Unanimitat - -

Interpel·lació del grup municipal PSC-CP sobre inversions en reposició d’infraestructures en vies públiques: asfaltats i voreres - - -

Interpel·lació del grup municipal PSC-CP sobre inversions en la xarxa d’aigua - - -

Interpel·lació del grup municipal PSC-CP sobre la creació de “Pump Trak” al Cros i a la Font Picant - - -



28

F rancesc Macià, quan va arribar a la pre-
sidència de la Generalitat, tenia setan-
ta-un anys i era popularment conegut 
per l’“avi”. Una figura molt estimada 
pel poble de Catalunya.

Aquest prestigi el tenia ben merescut, gràcies 
a la seva activitat política anterior al 1931: la fun-
dació del partit d’Estat Català el 1922; el 1926, va 
organitzar l’alçament de Prats de Molló en contra 
de la Dictadura de Primo de Rivera i, el 1931, la 
fundació d’ERC. Tres esdeveniments que per la 
seva transcendència han fet història.

Durant la seva permanència com a president 
de la Generalitat, del 1931 al 1933, va fer nom-
broses visites a pobles de Catalunya. Va ser el 
dissabte 6 d’agost de 1932 que va venir a Argen-
tona, amb motiu de la inauguració de la Portada 
d’Aigües de Dosrius i en l’acabament de la Festa 
Major de Sant Domènec.

Feia dies que una bona part dels argentonins sa-
bien de la visita del president Macià, estaven friso-
sos per donar-li la benvinguda. A les tres de la tarda 
del dia 6, ja hi havia una munió de gent esperant 
per saludar-lo. Aquest grup, de mica en mica, es va 
anar fent més gran: mainada, pares i mares, avis... 
tothom l’esperava amb entusiasme.

A l’entrada del poble junt amb la gran gentada hi 
havia també el secretari particular del governador, 
senyor Reboso, Josep Calvet, alcalde d’Argentona 
i els regidors Jaume Lladó, Bartomeu Casabella, 
Jaume Abril, Francesc Batlle, Joan Duran i Joan 
Itchart, representants del Jutjat Municipal  amb 
Collet, Codina i Anton Boba. Hi havia representa-
ció dels ajuntaments de Mataró, de Vilassar de Mar, 
de Premià i d’Òrrius. El doctor Farrero, figura molt 
rellevant, com a representant i promotor de la Com-
panyia d’Aigües, el doctor Vintró, metge municipal, 
el doctor Pous, delegat de les entitats locals ...

VISITA DEL 
PRESIDENT 
FRANCESC MACIÀ 
A ARGENTONA

El president F. Macià va arribar a dos 
quarts de cinc, quan el públic el va 
veure, li va dedicar una gran ovació de 
benvinguda. 

MARGARIDA COLOMER 

L’ESPITLLERA
Centre d’Estudis Argentonins
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El president F. Macià va arribar a dos quarts de 
cinc i, quan el públic el va veure, li va dedicar una 
gran ovació de benvinguda. Tothom va rodejar l’au-
tomòbil tot cridant paraules emotives. Quan van 
arribar a la vora de les escoles, el cotxe va aparcar.

Un testimoni, la Pepi Vila, que tenia cinc 
d’anys, ens explica que ella el va anar a rebre amb 
els seus dos germans més grans, en Jaume i en 
Pau, i ens diu que: “Quan va aparcar el cotxe jo 
vaig caure a terra i ràpidament el president Ma-
cià em va collir i em va dir: que t’has fet mal?, i 
jo li vaig dir que no, però em va agafar un esclat 
d’emoció tan gran que vaig fugir corrents que no 
hi havia qui m’atrapés...” .

Les autoritats van fer els honors al president 
Macià i la seva escorta, amb el conseller M. Serra 
i Moret, E. Pèrez Farràs i Antoni Ventós, regidor de 
l’Ajuntament de Barcelona, que estiuejava a Argen-
tona. L’alcalde Josep Calvet els va donar la benvin-
guda en nom del poble i els va acompanyar a la Casa 
de la Vila, on es va fer la recepció oficial. Seguida-
ment, van anar a visitar una exposició d’Art Inèdit.

A continuació F. Macià es va dirigir al públic en-
mig d’un fort aplaudiment per part dels congregats. 
El president va tenir paraules d’elogi per l’Ajunta-
ment i el va encoratjar a continuar endavant en 
aquest camí de millora i engrandiment d’Argento-

na. Al seu discurs  de frases solemnes i instructiu no 
hi va faltar una anècdota divertida amb la qual va 
donar per finalitzades les seves paraules.

Segons Joan Alsina, recorda que en acabar el seu 
discurs el president Macià va dir: “Aquesta aigua és 
molt bona per posar-hi el vi en fresc. L’endemà, tot 
el poble n’anava ple.”

Immediatament, acompanyat de l’alcalde Josep 
Calvet, es van dirigir al Camp d’Esports on es dis-
putava la copa cedida pel Consistori. El F.C. Argen-
tona jugava amb la U. E. Blanes i els va fer entrega 
dels trofeus.  El president F. Macià  va ser obsequiat 
amb un ram de flors i acollit amb entusiasme per 
tots els presents.

Una vegada acabat el partit es va acomiadar de 
les autoritats, dels jugadors i de tot el públic. Segons 
el Diari de Mataró, va tenir dificultats per obrir-se 
pas, ja que la gent l’ovacionava i li feia difícil el camí 
de retorn.

F. Macià havia de marxar cap a Terrassa, on 
també l’estaven esperant i, per aquest motiu, no 
va poder assistir, com estava previst, al sopar que 
es va celebrar amb l’assistència del conseller de la 
Generalitat M. Serra i Moret i altres autoritats.

Enguany ha fet noranta anys de la visita a la 
nostra vila del President de la Generalitat. Hem 
pensat que calia fer-ne memòria. 

Foto. ARXIU 
NACIONAL DE 
CATALUNYA. FONS 
SAGARRA
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ARXIU MUNICIPAL
Plaça de l’Església, 4 
673 28 72 09

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

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.

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)

Telèfons d’interès

Farmàcies

Serveis Municipals

Informació i serveis d’interès

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.

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

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 

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

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)

Del Cros Plaça Blas Infante, s/n
93 757 05 01

Carrer Gran 22
93 797 12 62

Carrer Barcelona, 26
93 797 14 00

Carretera de Vilassar, 12
93 765 16 85

Obert només si està de guàrdia

9.30h -
13.30 h

9.30h -
13.30 h

17.00 h -
20.00 h

9.00 h -
13.30 h

9.00 h -
13.30 h

9.00 h -
14.00 h

10.00 h -
14.00 h

10.00 h -
14.00 h

10.00 h -
14.00 h

16.30 h -
20.30 h

-

Dilluns a divendres

MATÍ TARDA
Dissabte

Festius 
i Guàrdies Contacte

8.00 h -
21.00 h

8.00 h -
21.00 h

8.00 h -
21.00 h

Guillén

Sindreu

O’Callaghan



COMERÇOS
D’ARGENTONA

OFICINA D’ATENCIÓ 
AL CIUTADÀ

BIBLIOTECA JOAN 
FONTCUBERTA I GEL

OFICINA DE BARRI  
DEL CROS

AQUÍ TROBARÀS EL TEU CAP DE CREUS



Promotor d’artistes: Als artistes els dic 
que tinguin una altra feina. Si viuen només 
de l’art, acaben perdent la llibertat i la 
llibertat és imprescindible per crear. 

Els Orígens: Vaig néixer amb la Re-
pública, en el si d’una família pagesa 
benestant. L’esclat de la guerra va ser 
devastador. El pare va passar un any exili-
at a Argelers. Quan va tornar, vaig decidir  
deixar l’escola franquista, no la suporta-
va.  Vaig entrar d’aprenent a una sastreria 
de Mataró que em va obrir els ulls al món. 

La pagesia: M’identifico amb el 
valor de l’esforç dels pagesos. A 
ells ho devem tot: els camins, el 
paisatge, els camps, els boscos. 
Són fruit de l’esforç de la gent 
que ha cuidat la terra. 

L’Aixernador: Els inicis del centre cultural van 
ser una impremta clandestina, La Juliana, que 
vam obrir el 1975 amb en Pep Masó. Teníem 
una impressora offset amagada al centre de la 
sastreria. Editàvem només en català, manifestos, 
correspondència, llibrets, cartells, revistes... 
Estàvem compromesos en recuperar les llibertats 
i la llengua. L’Aixernador pren el nom d’un espai 
natural que era un punt de trobada, on confluïen 
les aigües, la vida. Això també és el que simbolit-
zava el nostre centre cultural. 

El Perú: Hi vaig anar un cop jubilat per dur-hi a 
terme un projecte solidari. M’hi vaig estar quatre 
anys i mig, fins que la salut em va fer tornar. És un 
país impressionant. 

La defensa de la cultura: Mai he buscat l’afalac. He 
estat un personatge compromès que intentava donar 
cap a tot. He treballat de nits i de dies i això ha estat 
possible perquè la il·lusió ho pot tot. 

Joan Pannon
“El que m’ha mogut ha estat 

la defensa de les llibertats”

LA PARET DE LES MENTIDES

Joan Pannon (Argentona, 1931) va ser nomenat fill 
predilecte d’Argentona en el Ple Municipal d’octubre.  
Nascut al carrer dels Rosers, fill de Joaquim Pannon i Isabel  
Ginestà. Ha dedicat la vida a la creació, també quan va ser 
sastre, però sobretot després, quan va iniciar-se com a editor 
i promotor cultural del desaparegut Aixernador. D’aquella 
època i dels seus viatges al Perú, va acumular un extraordi-
nari  fons d’obres d’art, part del qual ha donat a Argentona. 


