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TRIBUNA POLÍTICA

L’ESPITELLERA

CONTRAPORTADA

Argentona perd en Lluis 
Serra i en Llorenç Soldevila 

Nadal i Festa Major 
d’hivern en imatges

Consol Nogueras 
nomenada filla predilecta

REPORTATGE

REPORTATGE

A la Consol, en Lluís i en Llorenç. Consol Nogueras i Seda va ser una 
dona lliure, feta a si mateixa. Va lluitar contra un destí escrit i va obrir 
camí a les que van venir després amb la bandera del feminisme i els drets 
humans. Per a ella és la portada d’aquest Cap de Creus i amb ella saldem 
un deute com a mitjà de comunicació local. Com és possible que no 
l’haguéssim coneguda abans? Gràcies a la Margarida Colomer i al Centre 
d’Estudis per haver-la rescatat de l’oblit. 

Aquests actes de justícia històrica han de formar part de la nostra tas-
ca com a mitjà de comunicació local de proximitat. Els que hi treballem 
sabem que el servei que oferim es construeix i s’adreça a les persones 
que coneixem. En Lluís Serra n’era una, sense donar-se importància, de 
mirada múrria i somriure sorneguer, amb una veu fonda i viscuda que 
esdevenia un tresor per a la ràdio. Amb ell vam recórrer les masies d’Ar-
gentona i ens va regalar records de vida, de generacions marcades per la 
feina al camp, de penúries de la guerra i la postguerra, de transformació 
d’un paisatge viscut a peu de feixa. 

I Llorenç Soldevila n’era un altre. El mestre, el filòleg, l’escriptor, el 
divulgador, el melòman, l’activista de la llengua, totes les facetes es con-
densaven en aquest home, de rostre amable, que va elaborar la Geografia 
Literària dels Països Catalans, una obra magna, que hauria d’esdevenir 
eina imprescindible per als docents d’aquest país. Per Argentona també 
va tenir un regal, la creació d’una ruta literària que recorre les artèries 
principals de la vila.     

Adéu Lluís, adéu Llorenç, gràcies pel vostre mestratge, per la vostra 
generositat i dedicació. Continuarem divulgant la vostra tasca.

EDITORIAL
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JORDI SERRA I MACIÀ
FILL DE LLUÍS SERRA

Lluís Serra, el “Moreno”

OBITUARI

El passat 11 de novembre ens va dei-
xar, amb noranta-dos anys, en Lluís 
Serra, “El Moreno”. Era i exercia de 
testimoni d’aquella generació que 
van viure en una Argentona exclusi-
vament agrícola i dels que van viure 
la grisor de la dictadura. És en aquest 
període que començà a participar en 
el desvetllament social, cultural i as-
sociatiu d’Argentona, participant en 
diverses entitats, la Penya del Llanto, 
xofer de la primera ambulància de la 
Creu Roja, al Centre Parroquial on 
va fer teatre i va ser membre de la 
Junta. A la Comissió de Sant Anto-
ni Abat, on van mantenir la tradició 
dels Tres Tombs. I en els darrers anys 
al Grup de Fonts.  

A partir del coneixement que pro-
fessionalment el lligava amb el món 
agrari li va permetre conèixer la vida 
rural i folklòrica de la vila, com tam-
bé va poder escoltar de viva veu tot 
el que explicaven els més grans del 

poble. D’aquí va néixer el seu interès 
com ell escrivia: de perdurar el re-
cord, deixar constància d’un temps, 
unes persones, un poble, un país el 
qual he estimat.

Així a través de Televisió Ar-
gentona, d’aquesta revista Cap de 

Creus, el Full Parroquial, el Banc 
de la Plaça i la revista Fonts que 
va anar publicant tot el seu conei-
xement de memòria històrica del 
municipi. Alguns d’aquests articles 

es van recollir en el llibre “Quan 
Argentona era de pagès”, de Voli-
ana Edicions. També hem conegut 
històries argentonines a través de 
la seva veu a Ràdio Argentona a 
la secció “El Racó de l’Onclu” al 
programa Notxas de Nit. Se’l va 
reconèixer com a fill predilecte 
de la vila, soci d’honor del Centre 
Parroquial, president honorífic de 
la Comissió de Sant Antoni i soci 
d’honor del Centre d’Estudis Ar-
gentonins Jaume Clavell per la 
seva gran contribució a l’entitat i a 
la cultura i memòria d’Argentona, i 
darrerament el passat estiu home-
natjat pel Correllengua.

Però realment, el que li agradava 
i que molts per això el recordarem 
és veure’l assegut fumant a Cap de 
Creus, la paret de les mentides, fent 
la xerradeta amb els veïns que hi pas-
saven i que li demanen per aquesta 
memòria local.

 El que li agradava, i 
que molts per això el 

recordarem, és veure’l 
assegut fumant al Cap 
de Creus, la paret de les 

mentides, fent la xerradeta 
amb els veïns que hi 

passaven



5

ENRIC SUBIÑÀ
PRESIDENT DEL CENTRE D’ESTUDIS ARGENTONINS

Llorenç Soldevila i Balart
OBITUARI

Llorenç Soldevila (Monistrol de 
Montserrat, 1950 - Argentona, de-
sembre 2022) estudià a l’Escola La 
Salle de Monistrol, on dugué a terme 
un fort activisme cultural i polític. El 
1974 es titulà en Filologia Catalana 
a la UAB i el 1977 començà a fer de 
professor a l’Institut Arraona de Ter-
rassa i Sabadell. El 1978 obtingué la 
càtedra de Llengua i Literatura cata-
lanes per a professors d’institut. El 
seu primer destí fou a Terrassa, on 
va anar a viureparticipant en la vida 
cultural i relacionant-se amb perso-
nalitats de les lletres catalanes com 
Agustí Bartra i Anna Murià, Paulina 
Pi de la Serra, Feliu Formosa, Eudald 
Puig, Jaume Cabré, Miquel Desclot  o 
Vicenç Villatoro.

Es doctorà el 1991 a la UAB amb 
una tesi sobre la Nova Cançó, diri-
gida per Joaquim Molas. Una de les 
aportacions didàctiques de Solde-

vila com a mestre han estat  les “ru-
tes literàries”, iniciades a finals dels 
anys setanta; visites al Cau Ferrat de 
Sitges i a la Barcelona modernista; 
ruta de Santiago Rusiñol i de Jaume 
Brossa; la ruta del comte Arnau; Ver-
daguer; Josep Pla i moltes d’altres 
més. En l’àmbit pedagògic ha ela-
borat propostes didàctiques sobre 
les obres de Jacint Verdaguer, Josep 
Pla, Mercè Rodoreda, Agustí Bartra, 
Miquel Martí i Pol i Baltasar Porcel.

El 1984 ocupà la plaça de catedrà-
tic a l’Institut Alexandre Satorras, de 
Mataró i, a part de la seva tasca do-
cent, entrà en contacte amb l’activis-
me cultural de la ciutat. En aquesta 
època vingué a viure a Argentona. 
Establí relació amb L’Aixernador 
Edicions i forma part del seu equip 
editorial.   El 1999, juntament amb 
altres argentonins, fundà el Centre 
d’Estudis Jaume Clavell, que presi-

dí des del 2000 fins al 2009, i des 
d’aleshores en fou vicepresident fins 
a l’estiu del 2022. A través d’aquesta 
entitat Soldevila desenvolupà una 
intensa i profitosa tasca cultural, ja 
sigui al butlletí Fonts, organitzant 
anualment les tertúlies de la Tar-
dor literària o guiant els assistents 
en les seves estimades rutes literà-
ries. L’any 2022 va aconseguir inau-
gurar i guiar la Ruta Literària per 
Argentona.

Des del 2005 fou professor titular 
de la Universitat de Vic, treballant 
en l’obra de Verdaguer, en literatu-
ra contemporània, i en la posada en 
marxa d’una pàgina web (Endrets) 
del projecte Geografia Literària dels 
Països Catalans, que començà a pu-
blicar el 2009. Aquesta obra titànica 
és la culminació del seu intens treball 
de recerca, amb deu volums apare-
guts fins ara dels dotze projectats.
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El concert també va compta-
ràamb l’actuació de l’esbart dan-
saire “Mestres del Gai Saber”, que 
va interpretar el “Ball de l’Home-
natge”, una dansa molt pròxima a 
l’aurresku basc. Finalment, la “Colla 
Sardanista Mare Nostrum” va oferir 
una mostra de “punts lliures”. 

ECONOMIA

L’IBI pujarà un 4% i la taxa 
de la brossa un 8%

El passat mes d’octubre, el govern va 
aprovar apujar un 4% l’IBI, amb el 
suport de Tots per Argentona. L’in-
crement comportarà que un rebut 
mitjà de 700 euros, s’incrementarà 
en 30 euros l’any. L’alcaldessa, Gina 
Sabadell,  va justificar la decisió per 
la davallada d’ingressos que ha su-
posat el nou impost de plusvàlues i 
per l’obligat increment del capítol de 
personal, marcat en un 2,5%.

Les noves ordenances també 

modifiquen l’impost de naturalesa 
urbana, la plusvàlua. En queden 
exempts els fills menors o les per-
sones amb discapacitat. L’impost 
per a vehicles de tracció mecànica 
manté la bonificació del 80% per 
a vehicles històrics, però es retira 
la bonificació per a vehicles de més 
de 25 anys per ser considerats més 
contaminants. 

Es modifica l’ordenança de reti-
rada de vehicles abandonats o mal 
estacionats per equiparar l’ordenan-
ça al cost del servei. Passa el mateix 
amb l’ordenança reguladora de la 
prestació de servei de residus mu-
nicipals. S’incrementa un 8% per 
intentar acostar la taxa al cost del 
servei.

Els nous impostos municipals 
van rebre el vot contrari del PSC i 
del PP. Els socialistes consideren 
innecessari l’increment donat que 
el consistori tanca cada pressupost 
amb superàvit. Per la seva banda, el 
popular Fran Fragoso, va basar el seu 
‘no’ a les ordenances en l’augment de 

SOCIETAT

Trenta caçadors fan batudes 
setmanals de senglars

Una trentena de caçadors federats 
realitzen batudes setmanals a l’en-
torn d’Argentona, Dosrius i Òrrius. 
Els caçadors comuniquen l’activitat 
a la Policia Local, al Parc Serralada 
Litoral i a  la Generalitat. Posterior-
ment, senyalitzen el perímetre de la 
batuda amb una trentena de cartells 
als camins i les pistes de muntanya 
de la zona.  

Així i tot, els caçadors reconeixen 
que en moltes ocasions hi ha perso-
nes que entren al perímetre sense 
ser-ne conscients. És el cas de ciclis-
tes o corredors de muntanya que no 
utilitzen els camins habituals i, sen-
se voler-ho, poden trobar-se enmig 
d’una batuda. Quan els caçadors de-
tecten aquests casos, es comuniquen 
entre ells i aturen l’activitat. 

Les batudes s’organitzen per 
combatre la proliferació de senglars, 
ja que ocasionen moltes pèrdues als 
pagesos i també són causants d’acci-
dents de trànsit. 

CULTURA

Els Amics del Ball estrenen 
“Sardanes d’Argentona” 

La Sala va acollir, el 25 de novembre, 
el concert de sardanes per la Cobla 
Maricel que va interpretar totes les 
peces del CD “Sardanes d’Argento-
na”, editat pels Amics del Ball d’Ar-
gentona. Després de cinc anys de 
recerca, l’entitat va aconseguir reco-
pilar un total de 9 sardanes relacio-
nades amb Argentona, 7 inspirades 
en la vila i dues fetes per l’argentoní 
Jaume Abril i Carbonell. 

EN BREU
Coses de la Vila
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preus generalitzat que pateixen famí-
lies i empreses. Finalment, Junts per 
Catalunya va optar per l’abstenció. 

CULTURA

L’Aventura de l’Ona a 
Argentona apropa el 
patrimoni modernista a les 
famílies

La regidoria de Promoció Econò-
mica ha iniciat una activitat famili-
ar que porta per títol l’Aventura de 
l’Ona a Argentona, amb l’objectiu 
de donar a conèixer el patrimoni 
modernista de la vila. Es tracta d’un 
joc de pistes i enigmes, pensat per 
a infants majors de 6 anys, acompa-
nyats d’un adult. El joc es troba ac-
cessible a través del mòbil i, també, 
per web. L’àrea de turisme espera 
que aquesta activitat esdevingui 
una opció complementària a les ru-
tes guiades que tornaran a organit-
zar-se a la primavera. 

SOCIETAT

El 25N reivindica la 
necessitat de seguir lluitant 
contra les agressions 
masclistes

L’àrea d’Igualtat, Feminisme i 
LGTBI va bastir un extens progra-
ma d’activitats, formatives i reivin-

dicatives, en motiu del darrer 25 N, 
dia internacional contra la violèn-
cia envers les dones. 

Entre d’altres, es va inaugurar 
un nou club de lectora, sota el títol 
a “l’Atzar” i es va celebrar un taller 
a la biblioteca entorn la terminolo-
gia del consentiment sexual, amb 
l’objectiu d’aprofundir en la nova 
llei del “Sí és sí. 

A l’institut  i es va organitzar un 
taller d’autodefensa digital femi-
nista. Precisament un grup d’alum-
nes de l’institut van ser les encarre-
gades de llegir el manifest davant 
l’Ajuntament ”.

21
És el nombre casos de 
violència de gènere 
atesos per la Policia Local 
d’Argentona des de l’1 de 
gener de 2022. Tots han estat 
objecte de seguiment tècnic 
especial per part de l’Àrea 
de Gestió Social del cos, de 
recent creació, encapçalada 
per una caporal . 

LA XIFRA

EN BREU
Coses de la Vila
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POLÍTICA

Montse Capdevila torna  
a encapçalar  Tots per 
Argentona 

L’assemblea de Tots per Argentona 
va designar Montse Capdevila com 
a candidata a l’alcaldia d’Argentona 
el passat 24 d’octubre.  “Va ser un 
moment emotiu, estic molt conten-
ta i amb més ganes que la primera 
vegada”, admet Capddevila, ja que 
considera que ara té una “radiografia 
d’Argentona més clara”.

L’objectiu de Tots per Argentona 
és tornar al govern municipal i, per 
aconseguir-ho,  Capdevila reconeix 
que serà necessari arribar a pactes 
amb altres grups. “No es pot gover-
nar amb minoria com s’ha intentat 
en aquest mandat”, considera i avisa 
que “sumarem amb qui respecti el 
nostre projecte i els nostres valors”. 

POLÍTICA

Toni Segarra serà 
l’alcaldable d’Unitat 2023

El passat 9 de novembre, el plena-
ri d’Unitat va designar Toni Segarra 
com a alcaldable. Enginyer de forma-
ció, Segarra ha desenvolupat la seva 
carrera professional com a docent. 
En clau política, va ser regidor de 
Mataró al primer ajuntament demo-
cràtic pel PSUC. 

Segarra ha viscut en diverses 
etapes a Argentona, però també a 
Canyamars, on va formar part d’un 
grup municipal. Ara fa un any que Se-
garra està empadronat a Argentona 
i ha decidit tornar a implicar-se en 
política. Reivindica la seva capacitat 
negociadora i la seva capacitat de 
generar consensos i ha revelat que ja 
s’ha trobat amb la majoria de forma-
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Bernat Calvo lamenta que no hagi 
estat possible integrar-se dins la can-
didatura d’Avancem Junts, que en-
capçala el seu germà, Eudald Calvo. 
Assegura que el negociador d’aquest 
grup els exigia un compromís neta-
ment independentista. “Nosaltres no 
entrarem en aquest debat ni anirem 
en contra de la legalitat”, ha explicat. 

POLÍTICA

La CUP renuncia a presentar 
candidatura a les eleccions 
del 2023

La CUP d’Argentona no presen-
tarà candidatura a les eleccions 
municipals del 2023. Després que 
la formació decidís sortir d’Unitat 

cions d’Argentona amb la voluntat 
de pactar posicions comunes en els 
grans temes de poble. 

POLÍTICA

Eudald Calvo recorrerà la 
inhabilitació per poder ser el 
candidat d’Avancem Junts

Eudald Calvo recorrerà la sentència 
d’inhabilitació que li ha imposat el 
jutjat de Mataró per “desobediència 
greu” durant el referèndum de l’1 
d’octubre. D’aquesta manera Calvo 
esquiva, de moment, una mesura ju-
dicial que li impediria presentar-se 
com a candidat a l’alcaldia per Junts.

Tot i el setge judicial, el 17 de 
desembre Calvo va presentar ofici-
alment la candidatura d’Avancem 
Junts, acompanyat de Jordi Turull, 
secretari general de la formació.

Durant l’acte també es van donar 
a conèixer els cinc primers noms de 
la llista: l’actual regidora de govern, 
Montse Cervantes; també l’advocat 
urbanista, Sergi Blanco, l’empresari 
Manel Miranda; i l’argentonina San-
dra Cortijo. 

POLÍTICA

Bernat Calvo presenta Ara 
Argentona 

Bernat Calvo, fins ara cap de llista 
de Junts per Catalunya a Argento-
na, ha decidit crear una nova mar-
ca electoral per tornar a concórrer 
a les eleccions municipals. El par-
tit s’anomenarà Ara Argentona, i 
serà una candidatura municipa-
lista hereva de l’actual Junts per 
Catalunya. Per tant, en conservarà 
la representació obtinguda en els 
darrers comicis. 

per intentar bastir un projecte mu-
nicipal propi, l’assemblea local va 
emetre un comunicat, el 20 de de-
sembre, en què explicava que “hem 
entrat en un període de reflexió i 
autocrítica per començar a recupe-
rar la sobirania i el poder popular 
des de baix”, i amb aquesta volun-
tat “hem decidit de no presentar la 
nostra candidatura a les eleccions 
municipals del 2023”. 

CUP Argentona va presentar-se 
per primer cop a les eleccions mu-
nicipals el 2011, amb Eudald Calvo 
al capdavant, i van aconseguir un 
regidor. El 2015 va incrementar ex-
ponencialment el suport i va acon-
seguir passar a ser la segona força 
municipal, per darrera de Tots per 
Argentona, amb quatre regidors. 
Aquell resultat va permetre als cu-
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 paires liderar el govern, en coalició 
amb Esquerra, PSC i ICV. 

El 2019, en un context molt mar-
cat per la celebració de l’1 d’octubre i 
el procés, la CUP va optar per fer un 
“acte de generositat”  i entrar a for-
mar part del projecte d’Unitat. “Vam 
posar tots els esforços, la il·lusió i les 
ganes per construir aquest espai nou, 
que es va bastir sobre una base pro-
gramàtica elaborada col·lectivament, 
coincident amb els nostres postulats 
ideològics”. Però el projecte no ha 
acabat de quallar i la CUP va anunciar 
la seva sortida d’Unitat el passat mes 
de març.

POLÍTICA

L’eurodiputada Dolors 
Montserrat reivindica la 
feina del PP d’Argentona

L’eurodiputada, Dolors Montser-
rat, va visitar la secció local del seu 
partit el passat 5 de gener.  Durant 
la trobada,  Montserrat va entrevis-
tar-se amb el president de Creu Roja 
Argentona - Dosrius - Òrrius, Pep 
Valentí, amb qui va poder compar-
tir els reptes que ha hagut d’afrontar 
l’entitat en els darrers temps, amb la 
pandèmia, l’arribada de refugiats i la 
crisi econòmica. 

Fran Fragoso va aprofitar la vi-
sita per reivindicar la feina feta des 
de l’oposició. El regidor popular està 
convençut que el contacte estret amb 
els veïns que ha mantingut en els 
últims anys tindrà el seu reconeixe-
ment a les eleccions municipals del 
mes de maig i trencarà la tendència 
a la baixa que pateix el seu partit, a 
Catalunya, des del  2011.

Els populars d’Argentona van 
acabar la visita passejant pel barri de 
Sant Miquel del Cros. 



PUBLICITAT

SOCIETAT

EL nou Pla Local de Joventut 
proposa la creació d’un 
Consell de Joves

L’Ajuntament d’Argentona va apro-
var, per unanimitat, el passat Ple de 
novembre el Pla Local de Joventut 
2023-26. El document es divideix en 
tres eixos bàsics: transformació, be- 
nestar  i emancipació.

El Pla contempla la creació del 
Consell de Joves, així com donar su-
port a entitats i projectes que els joves 
vulguin tirar endavant. També posa 
èmfasi en la cura de la salut mental i 
l’oferta d’espais d’oci. 

SOCIETAT

Sara Soteras, una 
argentonina a la Casa Blanca

Sara Soteras és una argentonina de 
22 anys, graduada en Periodisme i 
estudiant de Ciències Polítiques a la 
Universitat Pompeu Fabra. A finals 
del curs passat va aconseguir una de 
les beques més prestigioses de perio-
disme, promoguda per l’agència EFE 
i La Caixa, que l’ha portat a treballar 
a Washington DC. L’experiència li ha 
permès assistir a una roda de premsa 
del president dels Estats Units, Joe 
Biden, a la Casa Blanca. 

SOCIETAT

L’ONCE reparteix 8 milions 
d’euros entre Argentona i 
Mataró

El passat 28 d’octubre, l’Alfonso Ro-
dríguez, venedor de cupons de l’ON-
CE, de la plaça Nova, va repartir gai-
rebé 8 milions d’euros entre els seus 
clients. El nou Cuponàs de l’ONCE, 

renovat recentment, va caure per 
primera vegada a Catalunya, amb el 
número 28.560 de la sèrie 014. 

Entre Argentona i Mataró, va re-
partir un premi gran de 6 milions 
d’euros i 42 premis de 40.000 euros 
cadascun. En total, 7.880.000 euros.

CULTURA

Jordi Alsina guanya la Beca 
Burriac amb una investigació 
sobre les entitats

“L’associacionisme a Argentona 
(1940-2000)”, de l’antropòleg i his-
toriador argentoní Jordi Alsina, és el 
projecte guanyador de la renovada 

Beca Burriac, que fins ara premi-
ava treballs ja finalitzats.

Llicenciat en Història i Antro-
pologia Social i Cultural, Doctor en 
Ciències Humanes, del Patrimoni i 
de la Cultura, Jordi Alsina té ara un 
any per dur a terme aquesta investi-
gació.  De moment, ja ha delimitat 
el període que abraçarà la recerca 
que durà a terme i que anirà de  la 
Segona República fins l’actualitat, 
fixant-se en el fenomen associatiu, 
encara vigent, de la Garrinada. 

La reformulada Beca Burriac, 
dotada amb 4.000 €, està impul-
sada per l’Ajuntament d’Argentona 
amb la voluntat de  promoure l’es-
tudi i la recerca històrica i cultural 
local.

EN BREU
Coses de la Vila
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LES ARGENTONINES I els argento-
nins tenien ganes de viure les Festes 
al carrer. És la principal conclusió de 
l’equip de cultura i festes que el dia 5, 
amb la cavalcada, va tancar un pro-
grama d’actes que ha tornat a ser tot 
un èxit.

Però en el balanç també hi ha as-
pectes que caldrà revisar. És el cas de 
l’accés a l’acte dels missatgers reials 
que se celebra a la Sala i que enguany 
van veure unes tres mil persones. El 
fet que molta gent que havia sol·li-
citat entrada, finalment no assistís, 
i la baixa recaptació per a la campa-
nya solidària que proposava la colla 
de reis, els fa plantejar la possibilitat 
d’establir un preu mínim per accedir 
a l’espectacle.  

Pel que fa a la festa de Cap d’Any, 
les campanades a l’església, amb el 
programa especial dels Notxes de Nit 
i l’espectacle d’una ballarina vertical, 
van superar-se amb nota. El ball a la 
carpa de la plaça Nova també va ser 
multitudinari i, de fet, en dues ocasi-
ons es va haver de tancar l’entrada al 
recinte per excés d’aforament. 

La traca final de les Festes de Na-
dal la va posar la cavalcada dels reis. 
Ses majestats van arribar enguany 
una mica més tard del previst per 
problemes amb una de les carrosses 
noves. Així i tot, la gentada va espe-
rar pacient i tothom va poder cele-
brar-ho com toca.  

Fotografies — Ferran Egea, 
Elisenda Fernández

EL NADAL 
MÉS MÀGIC 
OMPLE EL 
CARRER

A FONS
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1. L’equip artístic 
de l’arribada dels 
missatgers. 2. La 
Sala es va convertir 
un paisatge hivernal 
recorregut per un 
tren ple de regals. 
3. El rei Melcior 
saludant a grans 
i petits des de La 
Sala. 4. L’Hug i 
l’Aina, acompanyats 
de la família, van 
entregarla carta  
als missatgers. 5. 
Participants a la 
cavalcada de la nit 
més màgica.

1
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1. Els banyetes 
van oferir un petit 
correfoc durant 
la Festa Major 
d’hivern.  2. La 
Polseguera també 
va participar de la 
festa. 3. Garrinada 
va estrenar ubicació 
al poliesportiu per 
celebrar el Garrivern. 
4. El Concert de 
Mala Vida va ser 
tot un èxit la nit de 
dissabte. 5, 6 i 7. 
Els tradicionals Tres 
Tombs van tornar a 
omplir els carrers del 
casc antic.

1
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Sant Julià 2023— Sant Julià va co-
mençar dijous amb la inauguració de 
l’exposició d’Albert Ràfols–Casama-
da al Museu del Càntir, i es va tancar  
diumenge amb el nomenament de 
Llorenç Soldevila com a soci d’honor 
del Centre d’Estudis Argentonins 
Jaume Clavell. Al llarg de tot el cap de 
setmana, es van succeïr exposicions, 
cercaviles de gegants, tallers i espec-
tacles familiars, sardanes i concerts. 

Sant Julià també comptarà amb la 
cercavila de bèsties de foc, els tradi-
cionals Tres Tombs i la fira d’artesa-
nia i alimentació. 



18

QUI VA SER CONSOL 
NOGUERAS?

A FONS
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El passat 16 de gener, el Ple Ordinari d’Argentona va nomenar filla predilecta de la 
vila a Consol Nogueras i Seda. Prèviament, en el marc de la Festa Major d’hivern, 
s’havia col·locat una placa commemorativa al número 2 del carrer Nou, domicili 
on va néixer Nogueras. La importància del personatge rau en el fet que va obrir 
camí en el feminisme, particularment en el camp de la participació política de 
les dones. Després que Mataró, ciutat en la qual va desenvolupar la seva lluita, 
l’hagi nomenada filla adoptiva, ara és Argentona la que pren el relleu i situa el seu 
nom entre els més il·lustres de la vila. 

CONSOL NOGUERAS I Seda va néixer a Argentona, el 1882,  
en el sí d’una família burgesa. Emparentada amb Dosrius, 
per part de mare, el seu pare havia estat jutge de pau a 
principis de segle. Va anar a les monges fins als catorze 
anys i, a una edat tardana per l’època, es va casar amb 
en Joan Carbonell, un treballador de l’escorxador, el ma-
teix lloc on treballava el seu pare. Va tenir dos fills que va 
portar a l’escola a Argentona fins que els va inscriure als 
escolapis de Santa Anna, a Mataró. 

El 1913, després de la mort de la seva mare, es va tras-
lladar amb la família a viure a Mataró, primer al carrer 
Santa Maria, número 36 i d’allà, al carrer Don Magí, en 
aquell moment, la plaça gran de Mataró. Allà va tenir el 
seu tercer fill, en Santi, i va obrir una botiga. Tal com ma-
nava la llei, el negoci portava el nom del seu marit però, a 
la pràctica, era ella la que l’encapçalava. Aquell va serun 
moment de ruptura, va passar a gestionar tasques que no-
més desenvolupaven els homes, portava els encàrrecs, la 
comptabilitat, etc. Al mateix temps, va començar a con-
nectar amb el món de la dona treballadora, la dona que 
provenia del món industrial, que patia conflictes amb els 
salaris i que, al mateix temps, es feia càrrec de la casa i 
els fills. 

Aquesta presa de consciència coincidí amb l’explo-
sió de les vagues, com la de la Canadenca (1919), que a 
Mataró va tenir un gran ressò. La botiga esdevingué una 
porta oberta al món que la va portar a trencar amb totes 
les arrels i lligams que la quartaven i l’acostà  al republi-
canisme. De fet, el 1931, quan es proclamà la república, 
ella participà de la concentració davant l’Ajuntament i 
va viure el moment com una esperança per a la igualtat i 
el feminisme. Aquí arrencà la seva lluita per aconseguir 
l’alliberació de la dona, el dret a votar, a estudiar, a gaudir 
de serveis com guarderies, que permetessin a les dones 
no haver de renunciar a treballar.

En aquell moment també va arrencar el seu compro-
mís polític. S’afilià al Centre Republicà Federal de Ma-
taró, que després va passar a dependre d’Esquerra Re-
publicana. Col·laborà en les primeres eleccions del 1931 
i, posteriorment, fa campanya de recollida de signatures 
en favor de l’estatut de 1932. De mica en mica, es va inte-
grar al moviment republicà al costat dels homes. De fet, 
poques com ella aconseguiren representativitat. Consol 
Nogueras era al costat del president Francesc Macià quan 
aquest visità Mataró. Contribuí a la formació de la secció 
femenina d’Esquerra Republicana de Catalunya i n’assu-
mí la presidència a Mataró. Assistí a congressos feminis-
tes amb la voluntat d’irradiar la igualtat i el republicanis-
me a toles les dones de Catalunya. El 1937 formaàpart de 
la taula presidencial del congrés que tingué lloc al Palau 
de la Música de Barcelona, com a regidora de Mataró i 
com a feminista.

El 1934 va ser proclamada regidora d’assistència so-
cial. Durant els fets d’octubre del 34 començà a patir la 
repressió, fou perseguida per la justícia i es veié obligada 
a anar a declarar. L’esclat de la guerra civil, el 1936, l’obli-
gà a replantejar-se la seva continuïtat en política, tal com 
feren moltes dones, retirant-se a casa. Però ella tot i les 
pressions familiars, va posar per davant el seu compromís 
polític amb la República i va decidir continuar.

Durant aquells tres anys va aconseguir fites impor-
tants. Es va fer responsable de l’hospital que passà a ser 
municipal, creà guarderies per als infants migrats, obrí 
una maternitat amb quiròfans i espais de descans i pre-
paració per al part. També creà una biblioteca a la presó i 
impulsà reformes als casals per a gent gran, eradicant la 
segregació entre homes i dones, permeten que els matri-
monis puguessin estar junts. Tots aquests serveis trenca-
ven amb la mentalitat de l’època, suposaren avenços que 
tingueren ressò als diaris del moment.

Fotografies — Fundació Irla
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El 1939 es veié abocada al camí de l’exili. L’empren-
gué acompanyada del seu fill petit, en Santi, de disset 
anys. Els dos fills grans, un al front i l’altre al capdavant 
de la botiga, no la van acompanyar. Tampoc ho va fer 
el seu marit, que mai havia compartit la seva lluita. De 
matinada, amb una sola maleta, va recullir en Santi, que 
treballava al torn de nit a la cooperativa de la Font del 
Vidre. Junts van pujar a un camió, a la plaça dels Bous, 
que els va portar fins a França.

Tan bon punt van travessar la frontera, els van sepa-
rar. En Santi va ser internat al camp d’Argelers i a ella la 
Creu Roja la va portar fins a un poblet, Saint-Uze. Allà 
va poder arreglar els papers per treballar com a exiliada, 
però a dures penes es guanyava la vida, teixint bufandes i 
jerseis amb llana que els donava l’ajuntament. Finalment, 
amb uns quants exiliats, va aconseguir llogar un pis molt 
petit. Això li permeté i treure el seu fill d’Argelers i regula-
ritzar-li la situació. Però  llavors ell va unir-se als maquis, 
una decisió que la va fer patir molt. Alguns dels companys 
d’en Santi van ser presos per la Gestapo i portats a Maut-
hausen, ell se’n va salvar.   

La Consol no va voler demanar mai la nacionalitat 
francesa, ja que sempre va abraçar l’esperança de tornar a 
Catalunya. Va mantenir correspondència amb el seu ma-
rit, que li enviava roba i menjar que li permetien esquivar 
la gana i la misèria. Però ni ell ni ella van poder arreglar els 
papers per poder-se veure. Els ho van prohibir cada cop 
que ho van intentar. La Consol Nogueras va morir el 1950, 
amb 69 anys, arran de la diabetis que patia.

1. Consol Nogueras al jardí 
de casa seva a Droma, on 
passà els primers anys d’exili. 
2. Inauguració de la 3a Fira 
Comercial 3. Visita del president 
Macià al Centre Republicà 
Federal. A la seva esquerra, 
Consol Nogueras. 4. Acte de 
cloenda de la 4a Fira Comercial 
de la ciutat, al Saló de Sessions. 
D’esquerra a dreta: Joan 
Casanovas, Lluís Companys, 
Salvador Cruxent, Purificació 
Costa i Consol Nogueras. 
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DES DEL PASSAT octubre, Elsa Flores 
és la nova defensora del vilatà d’Ar-
gentona. El seu objectiu és la defensa 
dels drets de la ciutadania, per la qual 
cosa pot supervisar a l’administració 
municipal. La ciutadania pot contac-
tar amb ella a través d’argentona.cat/
defensorvilata i sol·licitar el seu su-
port com a mediadora, sempre que 
les parts ho consentin, o bé proposar 
fórmules de conciliació o acord entre 
l’administració i la ciutadania.

Flores té quaranta anys, viu a Car-
dedeu, és graduada social i treballa a 
la Generalitat com a tècnica de ges-

tió. Ara compaginarà la seva profes-
sió amb la defensoria d’Argentona 
prenent el relleu a Mercè Balasc, que 
ha exercit el càrrec durant deu anys. 

Com ha anat el traspàs amb la 
Mercè? 
Estem en contacte. També he tingut 
molt suport per part del Fòrum del 
Síndic i el seu director, Francesc Ma-
teu. He anat pas a pas, mirant-me els 
expedients i posant-me al dia.

Els regidors van destacar de 
tu la teva experiència com a 

mediadora.
La mediació és un pas entremig entre 
la ciutadania i l’administració públi-
ca. Des la Generalitat treballo en la 
intermediació en qüestions com la 
immigració. Ajudo a posar sobre la 
taula tots els tràmits que ha de fer el 
ciutadà. 

En què centraràs la teva tasca a 
Argentona?  
Sobretot vull ajudar a facilitar els 
tràmits no resolts. Acompanyar en 
propostes o reclamacions. 

En què pots intervenir i en què 
no?
Puc intervenir en procediments que 
es trobin en la via administrativa. 
Principalment, en aquells que ja 
s’estiguin tramintant. Aquí puc fer un 
seguiment i propostes de millora.  En 
canvi, no puc intervenir en aquells te-
mes que ja s’han resolt per via admi-
nistrativa i, per tant, ja entren en la 
via judicial.  

La defensoria és una tasca vo-
luntària. Què t’ha motivat a 
presentar-te?
La meva principal motivació ha estat 
la voluntat d’aprendre i adquirir ex-
periència, sobre les diferents situa-
cions i escenaris en què es pot trobar 
la ciutadania, però també en la for-
ma interlocutar amb l’Ajuntament. 
Penso que pot ser una experiència 
enriquidora. 
 
Tens vocació de servei. 
Si, exacte! De fet, a partir de la meva 
formació, sempre he intentat ajudar 
i donar suport a les persones que se’ls 
fa carregosa l’administració o  no sa-
ben ben bé quins passos han de se-
guir per tal de que la seva proposta o 
la incidència o la petició arriba a les 
mans correctes i es pugui tramitar. 

Cal donar a conèixer més el 
servei? 
S’ha fet feina, però se n’ha de fer més 
perquè aquesta figura no està gaire 
extesa entre la població. Si presto un 
bon servei i faig una bona atenció a 
la ciutadania, això pot repercutir en 
donar-li més visibilitat. 

Elsa Flores, nova defensora 
del Vilatà 
Catalunya és la comunitat autònoma de l’Estat que té 
un major nombre de síndics o defensors del vilatà. Amb 
aquesta figura el municipi assumeix un compromís 
democràtic amb la ciutadania.

Elsa Flores,és tècnica de gestió a la Generalitat. CEDIDA
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Gina Sabadell Alcaldessa d’Argentona

quest any, sí! Finalment, hem pogut viure unes festes de Nadal com les 
d’abans de la pandèmia. Qui primer va arribar, com sempre, va ser el Servei 
de Carteria Reial. Els Missatgers i Missatgeres van transformar la Sala en un 
bosc fantàstic que va meravellar les prop de 3.000 persones que van acos-
tar-se a entregar la carta als Reis. 

L’última nit de l’any, vam poder recuperar les campanades a l’església i la 
Festa de Cap d’Any, a la plaça Nova. Com a novetat, aquest any vam poder 
gaudir de la gran Gala dels Notxas de Nit, un espectacle de dansa vertical i 
la repicada de campanes a càrrec del grup de Campaners de la parròquia. 

La Nit de Reis vam viure moments molt intensos al llarg de tot el recorre-
gut de la Cavalcada i, també, al balcó de la Sala on vaig tenir l’orgull de lliurar 
als Reis la clau que obre les portes de totes les cases d’Argentona.

Fins on sabem, cap família no es va quedar sense la visita dels Reis. Ens 
satisfà en la mateixa mesura el civisme que van mostrar els argentonins i 
argentonines de totes les edats, respectant els temps de pas i els espais de les 
carrosses, recollint els caramels, fent lloc als fanalets dels més petits i petites 
del poble. Aquest any, a més, vam tenir el goig d’estrenar una carrossa nova.

En la mateixa línia, des d’Alcaldia vull agrair especialment la tasca de les 
entitats, dels treballadors municipals i de la Comissió de Reis tant en l’orga-
nització de la recollida de cartes amb els Missatgers i Missatgeres com de la 
Cavalcada. Em consta que han estat mesos de trobades fora-d’hores, posada 
en comú d’idees, propostes compartides i dedicació altruista per mobilitzar 
Creu Roja, Protecció Civil, Policia Local i un munt de voluntaris i voluntàries 
que s’han implicat al màxim per fer-nos gaudir de la nit més màgia de l’any!

A tothom, gràcies!

Tribuna política

A

Gràcies! 
Vull agrair la tasca de les entitats,  treballadors 
municipals i Comissió de Reis, en l’organització 
dels Missatgers, com de la Cavalcada 

CARTA DE L’ALCALDESSA

P1
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P2

El ple va aprovar de fer filla predilecta d’Argentona 
Consol Nogueras i Seda, a títol pòstum. Aquest reco-
neixement, impulsat pel Centre d’Estudis Argento-
nins, sobretot gràcies a la tasca biogràfica de Marga-
rida Colomer, potser arriba tard atesa la importància 
que Nogueras va tenir per al municipalisme i la lluita 
feminista del tombant de segle. Però ara ho aprofitem 
per reivindicar-nos-en hereves.

Consol Nogueras i Seda va prendre consciència 
que calia lluitar pels drets de les dones en una socie-
tat eminentment masculina, i, gràcies als valors re-
publicans i antifeixistes, es va anar polititzant fins a 
ser la primera regidora de l’Ajuntament de Mataró, el 
1934 –la primera vegada que les dones votaven en unes 
municipals.

De la seva trajectòria, hi ha moltes coses a reivindicar: 
el seu compromís pels drets de les dones treballadores, el 
seu lideratge polític, reflectit, per exemple, en l’impuls i 
presidència de la Secció Femenina d’ERC, i la seva feina 
incansable a l’àrea d’Assistència Social de l’Ajuntament 
de Mataró. La cura dels altres i la democratització i muni-
cipalització dels serveis assistencials van ser parts fona-
mentals de la seva tasca al consistori i elements cabdals 
del seu llegat. Aquesta cura pels infants, la gent gran, les 
dones, els refugiats de la guerra civil, etc., malgrat ser en-
mig del conflicte bèl·lic, demostra el tarannà reivindicatiu 
i de lluita per la justícia i la igualtat que tenia. I com va ser 
pionera no tan sols com a dona política sinó com a impul-
sora de polítiques feministes.

Totes les dones que hem aconseguit de tenir repre-
sentativitat política, malgrat tots els obstacles que encara 
afrontem, devem molt a les pioneres que van lluitar per 
aconseguir-nos aquests drets i que van posar la primera 
pedra d’una política igualitària. Gràcies, Consol!

No és un cas aïllat, n’hi ha molts exemples. Els vilatans 
que necessiten algun tràmit dels serveis territorials de 
l’Ajuntament veuen com passen els mesos i no es resol 
res, moltes vegades ni tan sols reben cap notificació de 
l’Ajuntament. Silenci i espera de mesos, com si no vin-
gués d’un dia haver de fer obres a casa o construir-la, 
mentre pagues lloguer.  

Tampoc és una situació que ens hagi sorprès. Fa temps 
que ho advertim i n’hem parlat amb el govern: cal substi-
tuir les baixes, cobrir les vacants,  marcar objectius i prio-
ritats clares, fer costat dels tècnics i personal administra-
tiu, comptar amb ells per trobar solucions i, sobretot, cal 
lideratge polític. El maig del 2021, alarmats per la situació, 
vàrem publicar a la nostra web un article titulat “Els SSTT 
al límit”. Llegiu-lo si voleu entendre d’on ve el problema, 
tot i que ara veiem que el pitjor encara havia d’arribar. 

Ara hi ha centenars d’expedients que s’acumulen sobre 
les taules pendents d’informar; el càrrec de coordinador, 
que ha anat passant d’un tècnic a un altre, està vacant per-
què tots hi han acabat renunciant; la pressió justificada 
dels vilatans enfadats i la deixadesa política provoquen 
un estrès difícil d’aguantar.

A tres mesos del final del mandat està clar que aquest 
govern no té la capacitat de resoldre-ho perquè no ho ha 
fet fins ara i perquè l’únic que proposa és posar tiretes a 
una ferida sagnant. Hem de pensar, malauradament, en 
l’endemà de les eleccions i fer tot el possible perquè el go-
vern que en surti tingui clara la urgència i la solució.

TxA tenim clar que cal posar en marxa un pla de xoc 
ràpid, valent i total; mobilitzant els recursos de personal i 
econòmics que facin falta des del primer dia. Afrontar el 
problema de cara, arremangar-nos, posar-nos al capda-
vant i treballar de valent. I sobretot no enganyar més als 
vilatans; donar-los un calendari fiable, respostes transpa-
rents i solucions ràpides (que no podran ser immediates).

Hereves de la Consol Nogueras i Seda Un any i mig per obtenir llicència
Va lluitar pels drets de les dones en una 
societat eminentment masculina

A tres mesos del final de mandat, el 
govern només posa tiretes a la ferida

UNITAT

TW TWIG T

FB FB W

@unitatargentona @TxArgentonaunitatargentona 609 945 932

/unitatargentona /totsperargentona totsperargentona.com

TOTS PER ARGENTONA
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El grup socialista hem votat a favor de l’avantprojecte 
de la nova biblioteca municipal que permetrà adjudicar 
el projecte i iniciar la construcció de l’equipament que 
inclourà la Biblioteca, el Casal per la gent gran i l’Arxiu. 
Emplaçat entre l’Ajuntament, Cap de Creus, la plaça 
de Vendre i la Casa Puig, posarà fi a la provisionalitat 
que impera, des de fa anys, en aquest espai cèntric i 
estratègic de la trama urbana.

El grup socialista hem votat en contra de l’increment 
de l’impost sobre béns immobles (IBI) i contra l’incre-
ment de la taxa de recollida d’escombraries. Per dos mo-
tius. El primer, perquè creiem que no és moment d’apujar 
impostos i taxes quan la inflació i la pujada del preu dels 
aliments i de l’energia estan collant les economies fami-
liars. Segon, perquè el govern municipal ha demostrat al 
llarg de tot el mandat, que ha estat incapaç d’executar les 
despeses ordinàries i les inversions pressupostades. Per 
tant, no cal fer repercutir aquests increments d’ingressos 
en els vilatans, si després tampoc s’és capaç d’executar el 
pressupost.

Hem votat també a favor dels plans d’Igualtat i de Jo-
ventut, perquè estan ben plantejats i creiem que s’han de 
tirar endavant. Amb tot i això, sabem que, com ha passat 
amb altres plans, el paper ho aguanta tot, però la realitat 
és que la inoperància del govern actual ha deixat en paper 
mullat moltes de les activitats previstes. Així ho hem cons-
tatat amb el Pla director de la Bicicleta, amb el Pla de Ca-
mins Escolars o amb el Pla d’Accessibilitat, entre d’altres.

Ara, quan les neules i els torrons ja queden lluny, l’any 
ens brinda l’oportunitat de canviar la deriva a la qual ens 
hem vist abocats. És moment de fer realitat, entre tots, 
allò de: “Any nou, vida nova!”.

El passat mes de setembre es van presentar diverses 
iniciatives per combatre les ocupacions il·legals d’im-
mobles amb caràcter delinqüencial, que són propietat 
de grans tenidors, i que alteren greument la convivèn-
cia a més de generar alarma social. Tot això, en el sentit 
de mocions com les que ja vam presentar i aprovar el 
juny del 2021 en el que, entre altres coses demanàvem 
iniciatives a la Generalitat per dotar als ajuntaments 
d’instruments legals per lluitar contra el fenomen de 
l’okupació il·legal d’immobles, especialment en els ca-
sos en què es creen problemes als veïns.

L’objectiu de la reforma és dotar els ajuntaments i les 
comunitats de propietaris d’instruments perquè puguin 
actuar, en cas que el propietari no ho faci, per restituir la 
convivència, en aquells àmbits en què es veu greument 
pertorbada per les actituds conflictes que duen a terme 
persones que han ocupat de forma il·legal habitatges que 
son propietat de grans tenidors.  

La proposta passa perquè els ajuntaments i les comuni-
tats puguin demanar el desallotjament de l’immoble ocu-
pat quan el propietari no ho hagi fet. D’aquesta manera, 
quan un ajuntament detecti que una finca, ocupada il·le-
galment, genera problemes de convivència i ordre públic, 
demanarà al propietari que inici l’acció judicial de desocu-
pació. Si en un mes aquesta acció no ha estat presentada 
a cap tribunal competent, l’ajuntament quedarà habilitat 
per iniciar el procediment de desocupació.

Aquesta proposta de canvi normatiu sembla que no 
prosperarà, i per això vam decidir presentar una moció 
per pressionar al Govern de la Generalitat a moure fitxa. 
Però, la manca de suports de la majoria d’altres grups mu-
nicipals va impedir que la moció prosperés malgrat ser 
una mesura del tot necessària per a la bona convivència

La moció per facilitar desocupacions
La manca de suport dels altres grups va 
impedir que prosperés tot i ser necessària

PSC

TW TWT

FBW

@PSC_Argentona @PerArgentona667182993

/ Junts per Catalunya Argentonaargentona.socialistes.cat

JUNTS X CATALUNYA

A favor de la nova biblioteca i el casal
No cal apujar impostos, quan el govern 
no executa el pressupost municipal

P3

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

En primer lugar, ¡Feliz año a todos y nuestra más sincera 
enhorabuena a la comisión organizadora de Reyes Ma-
gos por el fantástico espectáculo que organizaron! Ini-
ciativas así y gente comprometida como ellos no hacen 
más que demostrar la capacidad que tiene Argentona 
para generar actividad.  

No podem dir el mateix del govern de l’Ajuntament. 
Ens expliquem: acaba de començar l’any electoral i els 
partits comencen a anunciar els seus candidats. En Fran 
Fragoso repetirà per nosaltres amb una oferta molt 
clara: treballar i pensar per Argentona, sense sectaris-
mes ni condicionants polítics o ideològics. 

En els darrers anys, el nostre grup municipal ha re-
colzat els pressupostos a canvi de compromisos de l’ac-
tual equip de govern. Hem rebut moltes critiques, però 
en Fran sempre ha defensat que la seva prioritat és, ha 
estat i serà la nostra Vila.

El Partit Popular va ser capaç d’arribar a acords per 
instal·lar passos de vianants als camins escolars, jocs 
infantils i aparells de gimnàstica passiva a la Font Pi-
cant, punts de carrega elèctrics en el poble i càmeres de 
seguretat, entre d’altres. 

Vàrem aprovar els pressupostos perquè l´equip de 
govern va adquirir uns compromisos. Això és la política; 
estar al servei dels vilatans. Però la resposta la resposta 
de l’Ajuntament ha estat l’incompliment sistemàtic dels 
acords. Els gran projectes parats i els petits projectes 
sense fer. 

La nostra oferta no va d’ideologia, va de gestió. Ara 
que s’acosten les eleccions, els partits us faran prome-
ses;  però és hora de recordar-los que tots ells han go-
vernat i que la seva gestió ha deixat sempre molt que 
desitjar. L’any 2023 és l’any de fer canvis i nosaltres 
només volem seguir treballant amb honestedat pel po-
ble, posant l’accent en les necessitats diàries de tots els 
argentonins     

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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Regidors: Unitat (U): 8  |  TxA: 4  |  PSC: 2  |  JxC: 2  |  Fran Fragoso (FF): 1

ACORDS DEL PLE MUNICIPAL ORDINARI DE 12 DE SETEMBRE

PROPOSTES I MOCIONS SÍ NO ABSTENCIÓ

Recursos Econòmics Expedient de modificació de crèdit núm. 8/2022 del pressupost municipal de l’exercidi 2022 12: Unitat, PSC, 
JxC, PP

- 4: TxA

Mocions i Interpel·lacions Moció conjunta dels grups municipals Tots per Argentona i Unitat, Argentona per la República, per l’aprovació del manifest de 
l’acord social per l’amnistia i l’autodeterminació 

13: Unitat, TxA, JxC 3: PSC, PP -

Moció conjunta dels grups municipals Junts per Catalunya - Argentona, Unitat, Argentona per la República i Tots per Argentona, 
de suport al 5è aniversari de l’1 d’octubre

13: Unitat, TxA, JxC 1: PP 2: PSC

Interpel·lació del grup municipal PSC-CP, sobre l’estat d’execució d’inversions als centres escolars, centres per a la gent gran i per 
a joves

- - -

Interpel·lació del grup municipal PSC-CP, sobre unes retencions del pagament de la participació en els tributs de l’Estat a 
l’Ajuntament d’Argentona

- - -

ACORDS DEL PLE MUNICIPAL ORDINARI DE 3 D’OCTUBRE 

PROPOSTES I MOCIONS SÍ NO ABSTENCIÓ

Alcaldia Nomenament d’en Joan Pannón Farré com a fill predilecte d’Argentona 17: Unanimitat - -

Nomenament del Defensor/a del Vilatà/Vilatana 17: Unanimitat - -

Mocions i Interpel·lacions Moció del grup municipal PSC-CP, sobre la millora de la política redistributiva i adopació de beneficis fiscals en les ordenances 
fiscals de l’Ajuntament d’Argentona per al 2023 i regularització de les ordenances sobre prestacions patrimonials no tributàries

2: PSC 8: Unitat 7: TxA, JxC, PP

Moció del grup municipal Fran Fragoso per aconseguir un acord de Ple de tots els Grups per mocions y projectes endarrerits 12: Unitat, PSC, 
JxC, PP

1: JxC 4: TxA

Interpel·lació del grup municipal PSC-CP sobre l’accessibilitat en els centres escolars públics d’Argentona - - -

P5

ACORDS DEL PLE MUNICIPAL EXTRAORDINARI DE 24 D’OCTUBRE 

PROPOSTES I MOCIONS SÍ NO ABSTENCIÓ

Recursos Econòmics Modificació de les ordenances fiscals de l’Ajuntament d’Argentona 2023 - - -

Espai Públic Acord relatiu a l’accés a la documentació contracte mixt pel servei de manteniment del verd urbà d’Argentona, i requeriment de 
documentació. Lot 2: Espais de transició i de la xarxa hidrogràfica. Franges de Protecció contra incendis  i solars 

- - -

Acord relatiu al contracte mixt pel servei de manteniment del verd urbà d’Argentona, requeriment de documentació. Lot 3: 
Manteniment d’arbrat

- - -

Promoció Econòmica Aprovació del calendari d’obertura dels establiments comercials en diumenge i dies festius per a l’any 2023 - - -
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P6
Regidors: Unitat (U): 8  |  TxA: 4  |  PSC: 2  |  JxC: 2  |  Fran Fragoso (PP): 1

ACORDS DEL PLE MUNICIPAL ORDINARI DE 7 DE NOVEMBRE

PROPOSTES I MOCIONS SÍ NO ABSTENCIÓ

Alcaldia Revisió de preus del contracte d’arrendament del local de la biblioteca municipal, any 2022 15: Unitat, TxA, 
PSC i PP

- 2: JxC

Aprovació del pla normatiu de l’Ajuntament d’Argentona per l’exercici 2023 17: Unanimitat - -

Infància, adolescència i 
joventut

Pla Local de Joventut 2023 - 2026 17: Unanimitat - -

Igualtat, feminismes i LGTBI Aprovació del Pla Intern d’Igualtat de Gènere, 2022 - 2025 17: Unanimitat - -

Mocions i Interpel·lacions Moció del grup municipal Junts per Catalunya, Argentona, per procedir a l’adquisició i rehabilitació de la masia de Can Cabot per 
convertir-la en un local social per a les urbanitzacions de Can Cabot, Can Raimí, Can Ribosa i el disseminat de la Vall de Clarà 

16: Unitat, TxA, 
PSC i JxC

- 1: PP

Interpel·lació del grup municipal PSC-CP, sobre el projecte de “camins escolars” - - -

Interpel·lació del grup municipal PSC-CP, sobre la cobertura de la intervenció municipal - - -

Interpel·lació del grup municipal Junts per Catalunya, Argentona, referent a mancances de les urbanitzacions de Can Cabot, Can 
Raimí i Can Ribosa 

- - -

ACORDS DEL PLE MUNICIPAL ORDINARI DE 5 DE DESEMBRE 

PROPOSTES I MOCIONS SÍ NO ABSTENCIÓ

Alcaldia Moció per a la millora del finançament de l’administració local 17: Unanimitat - -

Aprovació inicial ordenança d’Administració Electrònica de l’Ajuntament d’Argentona 17: Unanimitat - -

Obres Públiques Aprovació Avantprojecte Biblioteca Municipal 10: Unitat i TxA 3: JxC i PP 4: TxA

Mocions i Interpel·lacions Moció per exigir canvis normatius per dotar ajuntaments i comunicats de veïns per fer fora les okupacions il·legals molestes 2: JxC 7: Unitat 7: TxA, PP i 
Unitat (1)

Moció del grup municipal Tots per Argentona, relativa a la manca d’aigua 17: Unanimitat - -

Moció del grup municipal Tots per Argentona, en defensa de l’educació inclusiva i la dotació de recrusos humans 17: Unanimitat - -

Segueix el Plens Municipals a Ràdio Argentona
Cada primer dilluns de cada mes18.30 h 104.6 FM
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L ’Assemblea General de les Nacions Uni-
des va designar el 27 de gener com  a 
Dia Internacional en Memòria de l’Ho-
locaust. Des de 2005, l’ONU i els seus 
estats membres han fet cerimònies 

commemoratives per marcar l’aniversari de l’alli-
berament d’Auschwitz-Birkenau i honorar els 
milions de víctimes del nazisme, com els jueus, 
homosexuals, gitanos, republicans espanyols i 
catalans entre altres...

Aquests actes de memòria haurien de servir 
per fer justícia a aquells que no la van tenir, com 
les víctimes del nazisme i el franquisme. També 
per promoure l’educació  per la memòria demo-
cràtica al món.

A més a més del Dia Internacional en Memò-
ria de l’Holocaust, molts països organitzen actes 
en altres dates, com és el cas de Catalunya. El 
Govern de Catalunya va instituir el Dia Nacional 
de l’Exili i la Deportació, en memòria dels fets 
esdevinguts el 5 de febrer de 1939, quan els mà-
xims dirigents de les institucions republicanes –
el president de la Generalitat de Catalunya, Llu-
ís Companys; el president del Govern Basc, José 
Antonio de Aguirre; el president de la Segona 
República espanyola, Manuel Azaña, el president 
de les Corts espanyoles, Diego Martínez Barrios-, 
van travessar la ratlla fronterera, camí de l’exili 
juntament amb desenes de milers de civils i sol-
dats fidels a la República, la major part dels quals 
no van poder tornar mai més.

Com a víctima d’aquesta repressió a Argentona 
tenim un testimoni, malauradament va ser-ho de la 
repressió franquista i de l’Holocaust nazi: Ventura 
Casanovas i Miguel, que va anar a la guerra civil de 
1936, i posteriorment va marxar a l’exili a França. 
Sabem que Ventura Casanovas va néixer al carrer 
de Sant Miquel núm. 1 de Premià de Mar el 23 de 

DIADA PER LA 
MEMÒRIA DE 
L’HOLOCAUST

MARGARIDA COLOMER 

L’ESPITLLERA
Centre d’Estudis Argentonins

setembre de 1912; era fill de Francesc Casanovas 
i Demont i d’Elvira Miguel i Carcañà. Entre 1932 i 
1933 la família Lladó Miguel van venir a viure a Ar-
gentona.  Treballaran de rajolers al carrer del Puig, 
12, on també hi tenien l’habitatge familiar.

Davant el cop d’estat militar i la guerra civil, van 
sortir d’Argentona una vintena de joves per formar 
les Milícies Antifeixistes; d’entre ells en Ventura 
Casanovas. Va marxar des de Barcelona el 28 d’oc-
tubre de 1936; sortí amb la Columna Ortíz.  Aquesta 
Columna operava al front d’Aragó. Una vegada les 
tropes franquistes van envair Catalunya, es va veu-
re obligat a emprendre la retirada. A la primavera 
de 1939 França va començar a reclutar republicans 
que estaven refugiats al territori francès per a allis-
tar-se a les Companyies de Treballadors Estran-
gers (CTE). Ventura Casanovas es va incorporar a 
la “109a Companyia de Treballadors Estrangers” 
fent de camioner.

Entre maig i juny de 1940 les tropes alema-
nyes van fer un gran nombre de presoners, entre 
els quals s’hi trobava Ventura Casanovas, fou 
capturat el juny de 1940 a la zona del Departa-
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ment dels Vosgues o territori de Belfort. Va estar 
empresonat en un dels camps de presoners de 
guerra, el 140 Belfort. Posteriorment, fou tras-
lladat a un altre camp de presoners de guerra, el 
XI-B Fallingbostel, on li van designar la matrí-
cula 85921 .

El 25 de gener de 1941, Ventura Casanovas va 
sortir en un comboi, el més nombrós de tots els que 
es van formar per deportar republicans espanyols 
a Mauthausen. Comptava amb 1.472 republicans, 
dels quals en van morir 1.079. El 27 de gener de 
1941 arribà al camp de Mauthausen. Una vegada 
entraven al camp de Mauthausen, els portaven a 
les dutxes, els desinfectaven, els afaitaven totes les 
parts peludes del seu cos i els donaven un pijama de 
ratlles amb el triangle blau i el número de la matrí-
cula. A Ventura Casanovas li adjudicaren el 5870 i el 
triangle blau que era el signe d’apàtrides.

La vida al camp era d’esclavatge, se’ls obligava a 
fer un treball físicament esgotador, exposats a la in-
tempèrie i amb una indumentària inapropiada per 
al rigorós clima d’hivern. L’alimentació era escassa 
i en cap cas garantia que aportés aliment. Les con-

dicions higièniques i el poc descans propiciaven el 
sorgiment de malalties que aviat es convertien en 
epidèmies. 

En Ventura Casanovas va resistir aquestes dures 
condicions durant un any. El 30 de juny de 1941 fou 
traslladat a Gusen amb la designació de la matrícu-
la 12958. Gusen era un annex de Mauthausen situat 
a cinc quilometres d’aquest camp. Les morts per la 
càmera de gas foren massives. No sembla exage-
rat parlar d’extermini de republicans al camp de 
Mauthausen, ja que en el període entre 1941-1942 
hi van morir 5.000 republicans. Va ser el període 
més salvatge i justament és el que li va tocar viure 
en Ventura Casanovas, que morí a Gusen el 9 de 
desembre de 1941

El projecte de les STOLPERSTEINE, són llam-
bordes on es graven les dades de cada persona i es 
col·loquen davant de la casa on han viscut. Gràcies 
el Centre d’Estudis Argentonins hem tirat enda-
vant aquest projecte perquè es pugui posar una 
d’aquestes llambordes davant de la casa del carrer 
del Puig, 12. De moment l’Ajuntament i el Memo-
rial Democràtic estan tramitant la seva gestió. 

El camp de 
Mauthausen en el 
seu alliberament. 
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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



L’activisme: Formo part de l’entitat 
Natura. Quan es va implantar la 
taxa justa vaig oferir-me voluntària 
per vendre les bosses taxades. És 
un compromís, ja que suposa una 
feinada impressionant, l’any passat 
vam vendre fins a vint mil euros de 
bosses de brossa. Però ho he volgut 
fer i ho he fet de gust. A més, quan 
la gent venia enfadada, la meva 
missió era calmar-los i donar-los 
alternatives. El reciclatge ens ha 
vingut molt de nou a la gent del 
poble, però a pagès s’ha fet tota 
la vida, tot tenia un final, no es 
llençava res. 

Els orígens: Vaig néixer al carrer 
Gran, a la central de telèfons que 
regentaven la mare i l’àvia. Es treba-
llava amb un sistema manual i vam 
arribar a tenir 800 línies. Es treballa-
va les 24 hores del dia, cada dia de la 
setmana. No hi havia un moment de 
descans i menys per a nosaltres, que 
vivíem allà.  

L’amor a la terra: Encara surten molts 
calçots i mongetes del ganxet d’Ar-
gentona. El gènere que es cultiva té el 
100% de garanties, els pagesos cuiden 
molt el producte i el client. He après 
moltíssim d’ells. M’han ensenyat les 
llunes, les èpoques de sembra, com es 
fa... I no ho he fet mai! Però ho explico 
i la gent està molt contenta i agraïda. 
La cultura popular que no està escrita 
també és una gran cultura. 

Els companys: Sempre he 
estat una més, com de la 
família, ens hem respectat 
i apreciat molt. Mai he tin-
gut problemes. Hem estat 
una pinya. Mai m’he sentit 
marginada en cap mo-
ment ni per proveïdors, ni 
clients, ni pels companys 
de treball. . 

Evolució de la pagesia: Amb vint-i-cinc anys, vaig 
entrar al sindicat amb el pare, que ja hi treballava. 
Quan el pare es va posar malalt vaig assumir les seves 
tasques: comprar, vendre, portar la comptabilitat 
i fer tot el que fos necessari al magatzem. També 
portàvem la seguretat social agrària. Als vuitanta hi va 
haver els traspassos a la Generalitat i ens vam poder 
constituir com a cooperativa amb vida pròpia, sense 
dependre de cap organisme central. Vaig passar a ser 
treballadora del sindicat agropecuària.  

Raquel Maynou
“He après molt dels pagesos, 

hem estat una família”

LA PARET DE LES MENTIDES

La Raquel Maynou (Argentona, 1950) continua essent 
la Raquel del sindicat, tot i que es va jubilar el passat mes 
d’octubre. Els 50 anys que ha passat rere el taulell de l’agro-
pecuària l’han convertida en un personatge popular . Un 
cop jubilada espera poder continuar treballant, de forma 
voluntària, per acabar d’endreçar l’arxiu immens que con-
serva el sindicat, “no s’ha estripat mai ni un paper”, asse-
gura orgullosa.  

La feina: Hi ha hagut 
moments de tot, per 
exemple, quan arribava 
una glaçada, havia de fer 
les estadístiques del que 
s’havia perdut, intentar 
que aconseguissin ajudes. 
He treballat moltes 
hores perquè no hi havia 
alternativa, això compor-
ta renúncies en l’àmbit 
personal, tot i que he 
estat molt contenta amb 
la feina.  


