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TRIBUNA POLÍTICA

L’ESPITLLERA

CONTRAPORTADA

Cronologia del mandat 
més convuls 

El Carnestoltes i el Dia 
Internacional de les Dones

Medalla d’honor per a les 
jugadores del CIC

EN IMATGES

CONTRA

Tot esperant les urnes. S’acaba el mandat marcat, a escala mundial, 
per les conseqüències de la pandèmia i l’esclat de la guerra a Ucraïna. Dos 
esdeveniments que ens han deixat de propina una nova crisi econòmica i 
un empitjorament de la salut mental de la societat. En clau local, Argen-
tona ha transitat amb la dificultat d’un govern en minoria que ha sofert 
diverses sotragades internes, començant per la dimissió de l’alcalde, des-
prés de reconèixer “actituds impròpies”. Però la vida política també s’ha 
vist colpejada per les pèrdues de Pep Masó (TxA), Pere Espelt (Unitat) i 
la professional encarregada de la intervenció municipal. Un trist succés 
que va comportar la paràlisis financera de la institució. 

En aquest Cap de Creus us presentem les cares i les principals pro-
postes de les dones i els homes que es postulen per afrontar el present 
i el futur de la vila. Els trobareu en l’ordre que els atorga la representa-
ció obtinguda ara fa quatre anys. També us expliquem quina serà la co-
bertura que faran els mitjans públics de la campanya electoral, amb les 
entrevistes als candidats i el debat que Ràdio Argentona organitzarà a 
La Sala. Aquesta revista surt al carrer dos mesos abans de les eleccions 
municipals, previstes per al 28 de maig, per la prohibició legal que pesa 
sobre els ajuntaments de difondre cap publicació més enllà de la data de 
convocatòria oficial dels comicis, prevista per al 4 d’abril.   

Per tant, ens retrobarem amb vosaltres després de la contesa electoral 
del maig, amb la ferma voluntat de servei públic, de continuar-vos expli-
cant quin és el rumb que pren Argentona. 

EDITORIAL

Fi
ra Maresme

EcoConstruïm
La Fira del Present per les Ciutats del Futur

27.04.23
Si t'interessa participar contacta amb  Servei Municipal 

Promoció Econòmica Ajuntament Argentona
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De la pandèmia a la crisi política: cronologia del mandat 
més convuls de la democràcia a Argentona
A les portes de les eleccions municipals, Argentona tanca 
quatre anys marcats per les successives crisis polítiques 
que van iniciar-se amb un relleu sobtat a l’alcaldia i per les 
dificultats derivades d’una crisi pandèmica mundial.

26/5/2019 
Unitat · Argentona per la 
República guanya les eleccions 
amb 8 regidors i 2.560 vots. El 15 
de juny Eudald Calvo és investit 
alcalde per segon cop.

21/10/2019 
Pep Masó deixa l’acta de 
regidor de Tots per Argentona. 
El substitueix Maica Alcalde. 
Posteriorment Alcalde seria 
substituïda per Joan Martín 
Garachana.

20/1/2020 
La decisió de deixar en suspens els 
PFI genera la primera crisi interna 
del govern. Aquests cursos van 
seguir impartint-se sota l’empara 
de la Generalitat. 

19/3/2020 
Els primers casos de Covid es 
declaren al mateix temps que 
comença el confinament. 

22/5/2020 
Gina Sabadell és investida 
alcaldessa d’Argentona.

29/7/2020 
L’Ajuntament suspèn
la Festa Major d’Estiu 
per la pandèmia.

24/11/2020 
Mor Pep Masó, alcalde 
d’Argentona del 2007 al 2011.

12/2020 
Entra en funcionament la caldera 
de biomassa, que dona servei 
a la zona esportiva i l’Escola 
Argentona. 

3/9/2020 
Es fa públic l’avantprojecte 
de la biblioteca obra de Sumo 
Arquitectes i Taller 9s Arquitectes. 

24/2/2021 
Entra en vigor el nou POUM 
d’Argentona.

29/5/2021 
Un centenar de persones 
es manifesten per 
reclamar un nou local 
per al Calabrot. 

21/6/2021 
Comencen les obres 
del carrer Josep Soler. 

18/10/2021 
El ple aprova la dissolució del 
Patronat del Museu del Càntir.

23/10/2021 
Mor Pere Espelt, primer tinent 
d’Alcalde i regidor d’Urbanisme, 
Espai Públic, Habitatge i Medi 
Ambient. El substiuirà Anna 
Sánchez, que entra al ple de 
novembre.

13/11/2021 
Obre les portes el local 
social de les Ginesteres. 

3/12/2021 
Ràdio Argentona deixa d’emetre 
des de l’antiga fàbrica Velcro i es 
trasllada a la Casa Gòtica. 

17/1/2022 
Arrenca l’esperat nou 
servei d’autobús que 
uneix Argentona amb 
Barcelona, fent parada 
a Cabrera.  

17/1/2022 
Agnès Cabot 
renuncia a l’acta de 
regidora per motius 
professionals. Laura 
Gállego la substitueix. 

13/3/2022 
Arriben a Argentona les 
primeres famílies refugiades 
de la guerra d’Ucraïna.

25/3/2022 
L’entitat de la gent gran del Cros 
s’ubica a l’espai que ocupava 
l’espai jove, que es reubica a les 
antigues escoles del barri. El PSC 
s’hi oposa en un comunicat. 

8/7/2022 
Argentona s’agermana amb 
Bialet Massé (Argentina).

28/3/2022 
Unitat es desmembra. ERC i la 
CUP comuniquen a l’assemblea 
que es presentaran en solitari a les 
eleccions municipals del 2023.

10/2022 
L’Ajuntament es paralitza per 
la falta d’interventor, la paràlisi 
s’allarga dos mesos.  

7/11/2022 
S’aproven el Pla Intern d’Igualtat 
i el nou Pla Local de Joventut.

20/11/2022 
Joan Pannon, fill predilecte 
d’Argentona.

22/1/2023 
Consol Nogueras, 
filla predilecta 
d’Argentona.

5/3/2023 
Inauguració de l’espai de dol 
perinatal al cementiri nou. 

14/3/2023 
Pere Móra renuncia a 
l’acta de regidor per motius 
personals i laborals. 

17/3/2023 
Medalla d’Honor de la Vila 
per a les jugadores del CIC, 
campiones d’Europa el 1959 
i 1961. 

2/8/2019 
Inauguració de la nova 
plaça Montserrat.

4/3/2020 
Eudald Calvo dimiteix després 
d’un atac a les xarxes socials i de 
reconèixer actituds masclistes 
i sexistes. La CUP revela que 
havia estat expulsat del partit al 
desembre. 

24/3/2022 
Comença la instal·lació del punt 
de recàrrega de vehicles elèctrics, 
que entra en funcionament a 
principis d’abril. 
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E s la primera vegada que es presen-
ta a unes eleccions. Què n’espera? 
Espero uns bons resultats i aprendre 
molt. Poder donar al poble tot el que 
crec que el meu equip i jo podem apor-

tar amb les nostres idees.

És l’única candidata que no té experiència 
com a regidora. La perjudica o la beneficia? 
Tothom té experiència perquè algun dia no en 
va tenir. Això pot aportar una visió fresca i no tan 
polititzada del municipi. Hi ha protocols i coses 
que es poden fer i d’altres que no, però no vinc 
condicionada per aquesta experiència. 

Com definiria la seva llista?
És fresca i renovada. Som un equip divers i en-
grescat, que prové de diferents punts del poble.

    
Què destaca del seu programa?
Volem treballar cinc eixos: el feminisme, la polí-
tica verda, la política social, la democràtica i que 
sigui econòmicament activa.

Concreti les propostes en ecologisme?
Hi ha diversos temes candents. L’arbrat i la poda 
n’és un, s’ha de millorar amb criteris tècnics. Cal 
solucionar la problemàtica de Marina Julià...

També parlen de feminismes.
Volem apostar per polítiques feministes, fo-
mentar el Punt Lila i no tolerar les actuacions 
masclistes ni dins ni fora de l’Ajuntament. Vo-
lem regular i sancionar aquestes accions i que 
les dones es puguin sentir còmodes al municipi, 
que hi hagi un punt de referència on les dones 
puguin anar a expressar-se o comunicar una 
situació.

Reformularien la Plaça de Vendre?
Volem fer un procés participatiu, que els vilatans 
decideixin què volen fer. Creiem que una pro-
posta és que sigui una àgora on trobar-se a prop 
de la biblioteca. Fins i tot podem posar-hi uns 
lavabos públics perquè no n’hi ha en tot el poble.

Què proposen per a les urbanitzacions?
Primer s’han de recepcionar. S’hi ha de destinar 
fons, són una part del poble i de vegades sembla 
que se’ls tingui oblidats.

L’Ajuntament funciona? Faria canvis?
L’Ajuntament no funciona i no és perquè els tre-
balladors no siguin bons, sinó perquè no hi ha 
una bona organització. S’ha d’estructurar d’una 
altra manera perquè les coses rutllin. Tenim el 
compromís de presentar una Carta de Serveis 
que contingui totes les gestions que el vilatà pot 
fer i en quin termini se li ha de donar respos-
ta. I si no es compleix, que no hauria de passar, 
donar una resposta de per què. Una llicència 
d’obres no pot trigar dos anys a donar-se.

Però Joan Maria Pasqual, número cinc 
de la seva llista, és regidor de Recursos 
Humans...?
Ell com a regidor ha vist què no funciona, i ens 
estem basant molt en la seva experiència i criteri 
per elaborar aquesta part.

ERC ha format part del govern d’Unitat. 
Ara, en solitari, veurem una ERC diferent?
Som els mateixos de sempre , tant per allò bo 
com per dolent. Al govern d’Unitat el problema 
no ha estat ideològic i els criteris que estem tre-
ballant són els mateixos.

Què els diferencia de la resta?
Que no  portem un bagatge darrere, una motxilla 
de rivalitats o problemàtiques del passat. Venim 
amb ganes de fer coses noves i sense cap mena 
de condicionant, i això fa que puguem treballar 
amb més llibertat i des del cor.

Si fos alcaldessa, què és el primer que faria? 
Arreglar carrers. No pot ser que estiguin així. 

“SI VOLEM FOMENTAR 
LA COHESIÓ I EL 
COMERÇ LOCAL, CAL 
APARCAMENT”

Mariona Pasqual 
considera que la 
plaça Montserrat 
és un punt 
de trobada i 
cohesió. 

ENTREVISTES ALS CANDIDATS
Candidata d’ERC

MARIONA PASQUAL

Parlem de grans inversions. Què faria ERC 
amb La Velcro?
La volem dignificar enderrocant la part malalta, 
la que té aluminosi. Però això és un efecte domi-
nó: si es fa la Biblioteca es perden places d’apar-
cament –Can Doro i Cal Guardià-, i en aquesta 
part de La Velcro que s’enderroca volem fer 
aquestes places per no deixar el municipi sen-
se aparcament. Si volem fomentar la cohesió i 
el comerç local, que la gent es pugui desplaçar 
caminant per anar a comprar, cal aparcament.

A banda de l’aparcament, què més hi farien?
Ho valorarem més endavant perquè la bibliote-
ca és un projecte que no es farà en un any ni dos. 
Quan s’acabi, es valorarà quines necessitats té 
en aquell moment el poble. Un viver d’entitats 
podria ser una opció. Però mentre es faci la bi-
blioteca es pot estudiar què fer a La Velcro.

Per tant, la biblioteca és la prioritat?
És una de les prioritats. Ho va aprovar tot el con-
sistori i ara seria poc democràtic tirar-ho enrere.

Qui és Mariona Pasqual?
Té 32 anys, va cursar el grau de Mitjans Audiovisuals al Tecnocam-
pus de Mataró i un postgrau de Comunicació i Imatge Corporativa. 
Treballa en una empresa industrial d’embalatge d’Argentona on 
s’encarrega de la comunicació en l’àrea de Màrketing. Es considera 
una persona inquieta, sociable i “una mica impacient”.

És filla de la Lucia Villahoz, mestra a Argentona,  i Joan Maria Pascu-
al, regidor de govern per Unitat. fa deu anys que està implicada en 
política, primer amb les Joventuts d’Esquerra i després amb ERC. 
L’any 2020 va assumir la presidència de la secció local, “al final, tot 
t’acaba portant aquí”. Admet que li van proposar que es presentés 
“i vaig dir, endavant”.
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P er què es torna a presentar?
Perquè som l’alternativa, el canvi ne-
cessari que ha de simplificar el funci-
onament de l’administració. Volem 
aturar dinàmiques que no funcionen. 

Fa temps que treballem, tenim un projecte sòlid 
farem el camí amb optimisme i amb una majoria 
que realment pugui governar.

Defineixi la seva llista 
Entre els deu primers hi ha gent que fa temps 
que hi és, però que és necessària perquè coneix 
el funcionament de la casa. També hi ha incor-
poracions noves que ens donen l’equilibri que 
necessitem. Si he de ser alcaldessa, he de tenir 
gent que pugui ocupar-se de les àrees fortes com  
recursos econòmics o cultura i patrimoni.

Què proposa en aquestes àrees?
Hem de desencallar Serveis territorials, si és 
necessari, externalitzant projectes. El govern 
actual no se n’ha sortit i això ha repercutit en un 
mal servei a la ciutadania. Cal organitzar l’Ajun-
tament com déu mana, posar ordre. Pel que fa 
a les contractacions i licitacions, cal que hi hagi 
les persones necessàries per fer la feina.  Si no, 
convertim la gestió en un embut.

Com s’ho farà per “posar ordre”? 
Aturant la màquina i reorganitzant cada àrea.  
Tots necessitem saber de qui depenem i què ens 
ve des de dalt per poder executar. Els circuits 
han d’estar clars i han de seguir un itinerari. 
Els polítics hem de d’establir ordres i prioritats 
clares i hem d’estar al costat dels treballadors, 
i fer-ho amb l’empatia que fa temps que no ve-
uen. Aquesta és la primera feina que cal fer i tinc 
claríssim que la lideraré jo. 

defensar, és de tots. És un gran edifici que pot 
donar resposta a moltes de les necessitats que 
tenim i que cap altre espai pot resoldre. Per altra 
banda, ha d’esdevenir un punt més de l’eix que 
uneix el carrer Gran, la casa Puig i Cadafalch i el 
Museu. Treballarem per fer realitat una primera 
fase de rehabilitació. És cert que hi ha una part 
malmesa, però hi ha solucions arquitectòniques 
viables.  

I què proposen per Can Doro?
El projecte que hi ha sobre la taula (biblio-
teca) no serà una prioritat. L’energia no pot 
anar canalitzada només aquí. A més, ara no 
hi ha el consens que hi havia fa uns anys amb 
aquest equipament i venim d’un temps en què 
moltes coses no s’han fet, per tant, hi ha altres 
prioritats. 

I l’aparcament? 
Hi ha un projecte de zona vermella que no 
s’ha acabat d’implantar i que donaria rota-
ció al nucli. A llarg termini s’ha de tornar 

a plantejar l’aparcament soterrat a la plaça 
Nova. 

 Què proposen a la Plaça de Vendre?
És un dels primers projectes que farem perquè 
els diners i són. Les paradetes s’han de poder 
fer i adequar a la normativa. 
 
Quin resultat espera de les eleccions? 
Estem treballant per treure majoria.El proper 
govern ha de ser fort i amb lideratge. 
 
Doncs parlem de pactes. 
No marcaré línies vermelles, però quan governi 
he de tenir un equip al costat en qui recolzar-me 
que entengui què hem vingut a fer. I hi ha perso-
nes amb qui no tinc aquesta confiança, per tant, 
no les voldré tenir al costat. No cal posar noms. 
 
Si és alcaldessa, què és el primer que farà?
Posar dos punts de llum en dos llocs foscos. Un 
al passatge Sauló i l’altre al passatge que ve de 
l’Avinguda de Nostra Senyora de la Salut. 

“LA PLAÇA DE 
VENDRE I LA VELCRO 
SÓN DUES DE LES 
GRANS PRIORITATS”

Montse 
Capdevila davant 
de l’antiga 
fàbrica Velcro, 
equipament 
prioritari per Tots 
per Argentona. 

Què proposen en educació i esports?
En educació hi ha projectes iniciats que han que-
dat  descavalcats i que cal reemprendre perquè 
siguin un projecte de poble, no només d’una es-
cola. Per altra banda, les direccions fa temps que 
demanen millorar el manteniment dels equipa-
ments, això s’ha d’entomar. En esports proposem 
reordenar les zones esportives, no només dels dos 
pavellons, sinó també les que hi ha als veïnats. 

Què farà amb les urbanitzacions?
El que s’ha de fer en els veïnats que no estan re-
cepcionats,  ho defensem tots els grups, per tant, 
no en farem bandera. En els altres, hem de ga-
rantir la inversió per mantenir els espais. Defen-
sem que els pressupostos siguin representatius 
de tota Argentona. Quan parlem de via pública 
també estem parlant de les Ginesteres i el Cros. 
Vetllarem per l’accessibilitat als veïnats.

Vostès han parat l’enderroc de la Velcro. 
Personalment i emotivament crec que l’hem de 

MONTSE CAPDEVILA

ENTREVISTES ALS CANDIDATS
Candidata de Tots per Argentona

Qui és Montse Capdevila?
Té 50 anys i és tècnic especialista en Administració i Comptabili-
tat. Mentre estudiava va treballar a la Grumbre i, posteriorment, 
va fer tasques de recepcionista a l’Acadèmia d’Argentona. Actual-
ment, gestiona la seva pròpia empresa dedicada a la formació, el 
lleure i la coordinació d’equipaments esportius municipals. 

Mostra orgullosa la vinculació del seu pare amb el Centre Par-
roquial i els Amics del Museu del Càntir. Quan els seus fills eren 
petits es va incorporar a la colla de gegants i, actualment, és una 
de les gralleres veteranes. “Anar amunt i avall amb els gegan-
ters” és una de les seves “passions”. Es defineix com a “entusi-
asta, optimista i molt sincera”.

Es va presentar per primera vegada a l’alcaldia amb Tots per 
Argentona l’any 2019.
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P er què es torna a presentar?
Una mica per tradició (riu). Nosaltres 
intentem presentar-nos dues vega-
des com a cap de llista i ara em toca la 
segona. I també perquè quan el 2017 

es va interrompre el nostre mandat i ens van 
fer fora del govern, la meva feina es va quedar 
una mica a mitges. Penso que podem reprendre 
aquella feina i introduir idees noves. Em sento 
capaç de liderar-ho.

Qui l’acompanya a la llista 
Estic buscant gent, no per la seva popularitat, 
sinó per la capacitat de treball una vegada si-
guem regidors, a l’oposició o al govern. La nú-
mero 2 és experta en administració, el 3 és juris-
ta, tenim persones de la ciència, d’universitat, 
... Jo tinc un perfil molt social. Almenys, els cinc 
primers llocs de la llista són bastant equilibrats.

Què destaca del seu programa?
Per nosaltres, el més important no és el que 
posa sinó la filosofia de com el desenvoluparem. 
L’ajuntament està tant a mínims que hem de po-
sar-nos a treballar de manera pràctica. Hem de 
pensar què necessita el vilatà i diferenciar el que 
és urgent del que és important. Quan atenem la 
urgència ens perdem les coses importants, i al 
revés. Ho hem d’atendre tot, a ritmes diferents.

Què és urgent? 
És molt urgent encarrilar les urbanitzacions, ar-
ranjar carrers i millorar la neteja. Però també és 
urgent posar en ordre la relació de l’ajuntament 
amb l’àmbit educatiu. La nostra bandera és “que 
ningú es quedi enrere”. Que tothom que ho esti-
gui passant malament a nivell social, econòmic, 
mental, sigui atès per l’ajuntament. Sigui la nos-

La biblioteca continua sent una prioritat?
El projecte que hi ha és correcte, estem a favor 
que es comenci a treballar, no es pot aturar. 
Però no deixarem de fer tot el que fa falta--8 
per fer la biblioteca. Se li donarà la importàn-
cia que té i s’han d’anar seguint els terminis 
i els passos. Ara no ens podem replantejar el 
projecte. Si podem introduir un canvi que al-
gun partit polític vulgui introduir, si es pot fer 
i consensuar perquè a tothom ens agradi més 
aquella biblioteca, perfecte. Però que no aturi 
els terminis. 

Volen fer canvis en cultura. 
Si entrem a governar canviarem el nom de la re-
gidoria de Cultura per Cultura i Arts. Entenem 
que és un nom que li donaria més visualització, 
amb més pluralitat. Això de separar les festes 
més populars de la cultura tampoc ens agrada 
gaire. 

 Vostè mateixa diu que té un perfil social. 
En aquest àmbit, què proposa?

Hem de reforçar l’atenció directa, tal com ja 
vaig fer des de la regidoria. S’ha de treballar 
molt des de la prevenció i reforçar els equips. 
Volem oferir un servei de psicòleg munici-
pal. Aquest servei ja l’ofereix l’Ajuntament de 
Sant Boi i ha donat molt bon resultat, ha sal-
vat la vida de tres joves. Ho hem de poder fer a 
Argentona. 
 
Va ser regidora de Recursos Humans. 
Els treballadors estan marxant i no només pel 
sou. S’han de sentir partícips del projecte de go-
vern. Intentaré que trobin el seu espai. 
 
Té preferència a l’hora de pactar? 
Volem pactar amb gent que vulgui tirar en-
davant el poble. Candidatures progressistes, 
preferiblement. 
 
Si és alcaldessa, què és el primer que farà?
Parlar amb els treballadors de l’ajuntament, in-
tentar injectar la meva il·lusió per tirar endavant 
el projecte. Ho tinc claríssim!  

“ÉS MÉS URGENT QUE 
UNS VEÏNS TINGUIN 
CLAVEGUERAM, QUE 
SOLUCIONAR LA 
VELCRO”

Susana López, 
davant del 
Museu del Càntir, 
explica que com 
a vicepresidenta 
del Patronat del 
Museu del Càntir 
“he après molt i 
m’ho he passat 
molt bé”. 

tra competència o no. Això no és una prioritat, 
sinó quelcom que ha d’estar en el nostre ADN. 

I què és important?
La salut mental és important, però també és ur-
gent. És important tenir una biblioteca, però no 
és important que estigui feta d’aquí una a setma-
na. És important buscar una solució a La Velcro, 
però tampoc és urgent. Per mi és més urgent que 
uns veïns tinguin clavegueram. 

Però, què hi faria a la Velcro?
El PSC defensa el mateix projecte des de fa quin-
ze anys, que la Velcro sigui el motor econòmic 
del comerç, que compti amb un supermercat de 
mitjana superfície i amb aparcament gratuït que 
permeti anar  als comerços del voltant. S’ha de te-
nir imaginació i ganes de treballar, i no tenir por a 
la inversió privada si aquesta és bona per al poble.

Enderrocaria una part de la Vecro? 
S’ha d’enderrocar. Hi ha una part que és inser-
vible totalment. 

ENTREVISTES ALS CANDIDATS
Candidata del PSC

SUSANA LÓPEZ
Qui és Susana López?
Té 50 anys i és tècnica en empresa i màrque-
ting. Treballa en una residència geriàtrica on 
realitza tasques administratives, de logísti-
ca, d’ajudant de direcció i d’assistència als 
residents. Es va iniciar en la política fa dues 
dècades i anys més tard es va afiliar al PSC. Ha 
estat regidora de Recursos Humans, Serveis 
Socials, Gent Gran, Igualtat i Cohesió. Es 
mostra orgullosa d’haver “fet el pla de barris 
al Cros”. Actualment, és regidora a l’oposició, 
consellera comarcal i secretària de Justícia 
Social del Maresme.

Es defineix com una persona sociable, molt 
temperamental, impacient i “molt pràctica”, 
que “intenta buscar solucions a les coses”. 
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H o torna a intentar.
Es que segueixo il·lusionat i això és 
fonamental. Treballar per Argento-
na em continua omplint. La meva 
energia per fer coses per la vila és 

inesgotable. Per altra banda, va costar molt d’es-
forç posar en marxa la maquinària, i ara, que ja 
està engreixada, vull continuar. Ara puc aportar 
des de l’experiència política i també de funciona-
ri de carrera. Volem intentar apuntar a l’alcaldia 
o a ser decisius per un govern..

El seu germà encapçala una llista ideològi-
cament propera a la seva. Es treuran vots? 
És possible. Però insistim que nosaltres hem 
creat un projecte molt més renovat, ens hem fet 
autònoms a partits polítics perquè no volem tenir 
res a veure amb la corrupció. La meva llista no 
està formada per militants de cap partit, són gent 
independent.

Qui l’acompanya?
És una llista jove amb gent independent, il·lu-
sionada, molts estan en entitats del poble... Te-
nen il·lusió per Argentona i hem creat un equip 
coherent i fort.

Què destaca del seu programa? 
Farem més inversions en càmeres de seguretat 
i tindrem tolerància zero contra el vandalisme 
i l’incivisme. Proposem un estudi de viabilitat 
per a fer diverses zones d’aparcament i un  pla 
de poda anual. També volem incrementar un 
20% le pressupost per arranjar voreres i asfaltat. 

Argentona no és segura?
Va per tongades. Hi ha hagut molts anys amb 
problemes greus per bandes organitzades que 

Què proposen per la Velcro?
Sobretot volem evitar una “Sala 2”. No estem 
d’acord en mantenir una estructura suposi una 
inversió ruïnosa. Els tècnics ens han de dir la 
viabilitat tècnica i econòmica de les dues opci-
ons: tirar-la i aixecar un equipament nou, o la 
rehabilitació. Això sí, exigirem que s’hi creï un 
aparcament subterrani perquè estic convençut 
que en un futur hi ha de ser. Buscarem un con-
sens per a la resta d’usos. 

La biblioteca a Can Doro és una prioritat? 
La nostra prioritat és la via pública, l’aparca-
ment i la seguretat. La biblioteca s’anirà fent, 
porta anys i tant de bo es faci en aquesta pro-
pera legislatura. S’ha de fer perquè és un servei 
mínim obligatori a municipis de més de cinc mil 
habitants. 

I la Plaça de Vendre?
Fa molta pena. Sort del grup de fotografia que 
va tapar els grafits, que creen molt mala imatge. 
Tampoc diré que serà el primer que farem, però 

s’haurà de plantejar al llarg de la legislatura, no 
es pot tenir el tema aturat.. 
 
C om millorarà el funcionament del 
consistori?. 
Puc aportar la meva experiència professional, 
com a secretari d’ajuntament, per ser eficients 
i millorar la gestió. A Polinyà funcionem amb 
àrees encapçalades per un funcionari que fa de 
coordinador. També volem aportar la cultura 
de l’anticorrupció, transparència i participació. 
 
Té línies vermelles a l’hora de pactar? 
Nosaltres parlem més d’afinitats. Tot el que si-
gui el centre ampli segurament ens encaixarà 
molt, però sobretot cal coincidir en la visió de 
poble. 
 
Què és el primer que farà si és investit 
alcalde?
Sens dubte, arranjar via pública. Fer una poda 
immediata, ordenar el que sigui possible d’as-
faltats o voreres en mal estat. 

“L’APARCAMENT 
A LA VECRO ÉS 
FONAMENTAL”

Per Bernat Calvo, 
el carrer Marina 
Julià simbolitza 
diversos 
problemes que té 
Argentona, com 
ara l’arbrat. 

assaltaven cases a Argentona. És veritat que ara 
potser estan més desactivades, però volem ser 
molt proactius i ens volem avançar i destinar 
160.000 euros en càmeres de vigilància. 

Aquest mandat ha presentat diverses moci-
ons sobre l’okupació il·legal. 
La nostra proposta passa per explorar totes les 
competències municipals en aquesta matèria. 
Per exemple, fer inspeccions a habitatges, esti-
guin okupats o no, però on hi hagi problemes de 
seguretat o salubritat. També podem intervenir 
amb un desnonament administratiu. Si hi ha 
una okupació social no problemàtica, podem 
intentar buscar solucions socials. Per nosaltres 
és prioritari l’habitatge de protecció oficial per 
fer front a emergències habitacionals.

Què proposa a les urbanitzacions? 
Que es facin les obres ha de ser una prioritat. A 
Can Cabot i Can Raimí s’hi viu en les condici-
ons dels anys seixanta i setanta. Tot allò va que-
dar a mig fer. Buscarem subvencions on calgui. 

ENTREVISTES ALS CANDIDATS
Candidat d’Ara Argentona

BERNAT CALVO

Qui és Bernat Calvo?
Té 35 anys i és veí de Cirés. Llicenciat en dret 
per la UPF, té un màster de Dret de l’Adminis-
tració Pública i està acabant el postgrau i el 
doctorat en Dret Urbanístic. És secretari de 
l’Ajuntament de Polinyà, secretari del Consorci 
de Promoció Turística del Maresme i imparteix 
classes a l’Escola d’Administració Pública de 
Catalunya. 

Vinculat amb diverses entitats de la vila, admet 
ser un “enamorat d’Argentona”. Es defineix 
com a “possibilista” i “rigorós jurídicament”.

Es va iniciar en política l’any 2010 i l’any 
següent es va incorporar a una llista com a 
independent. El 2019 va ser regidor, per prime-
ra vegada, amb Junts per Catalunya. Ara ha 
canviat el nom de la candidatura, però manté 
els seus drets electorals.
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P er què es torna a presentar?
Perquè m’encanta. No em considero 
polític,sinó un veí més. No vinc a fer 
política per pujar en el meu partit, 
sinó a treballar pel meu poble. Mai 

em veuran presentar mocions que no siguin per 
un benefici per Argentona. Per això em presento, 
amb la mateixa il·lusió que el primer dia.

Quan va començar el mandat va deixar les 
sigles del PP i ara les recupera. S’identifica 
amb els  populars? 
Jo puc tenir les meves idees, però a la nostra llista 
hi ha persones de diferents ideals polítics. En les 
últimes eleccions vam treure els millors resultats 
del PP al Maresme. Quan -el PP- va desaparèixer 
a tota la comarca, nosaltres vam pujar en vots i 
ens vam quedar a quatre del segon regidor. Des 
del partit no ens van fer cap trucada. Ara han 
canviat d’actitud, hi ha un bon projecte. 

Com definiria la seva llista?
Tinc els millors, un equip entusiasmat, amb 
moltes idees i ganes de treballar. Hi ha gent au-
tònoma, arquitectes, advocats, treballadors... 
Gent del poble que vol el mateix que jo, millorar 
el poble.

I per on començaria? 
Estem treballant en el programa, però no prome-
tré res, no m’agrada prometre. Molta gent ho ha 
fet i després ens ha enganyat. Porto quaranta anys 
a Argentona i la veig igual que quan vaig venir.

Creu que Argentona no és segura?
El robatori zero no existeix. Ens van prometre 
en els pressupostos anteriors un agent més i en 
aquest 2022 un altre, però jo no els veig. Necessi-

mirant de quina manera aquests diners només 
es podran gastar al municipi perquè així poten-
ciarem el comerç.
 
L’habitatge és un dels problemes de la vila. 
Des dels 18 anys estic apuntat a La Velcro, allà 
s’hi hauria de fer habitatge social. No pot ser 
que el preu dels lloguers estigui com està. S’han 
de donar ajudes i des de l’ajuntament s’ha de 
cercar zones per fer habitatge social. 

A banda d’habitatge, què més faria a La 
Velcro? 
Hi havia un projecte i s’hauria d’haver ender-
rocat una part. La idea era fer habitatge social, 
mercat i aparcament. També s’hi podrien ubi-
car micro locals per ajudar al petit autònom a 
començar. S’ha de mirar la manera que al poble 
li costi el mínim possible.

La nova biblioteca és una prioritat?
No, biblioteca ja en tenim, els joves la utilitzen 
però no està plena. Potser per llei hem de te-

nir-ne una, però Argentona no necessita una 
biblioteca de 7 milions d’euros. Seria una Sala 
2, endeutaríem el poble. 

Què proposa per les urbanitzacions?. 
Es necessita el clavegueram de Can Raimí, Can 
Cabot, l’asfaltat, la il·luminació... Les Gineste-
res... Des del PP destinarem una partida econò-
mica, no només al nucli de la vila, sinó a altres 
zones, perquè ara mateix no es destina res. 
 
Q u è  p e n s a  d e l  f u n c i o n a m e n t  d e 
l’Ajuntament? 
Fa falta un bon director que organitzi i gestioni 
com una empresa. Al final, l’ajuntament és una 
empresa propietat dels veïns. Els actuals regi-
dors no han sabut fer-ho. 

Què és el primer que faria si fos alcalde?. 
Anar a veure el meu company Juanma, ell també 
haurà guanyat. Li diré que no estava equivocat, 
que ho hem aconseguit i que tirarem endavant el 
seu projecte, que era igual que el meu. 

“CAL UN DIRECTOR 
QUE GESTIONI 
L’AJUNTAMENT COM 
UNA EMPRESA”

Fran Fragoso 
a l’entrada 
d’Argentona, 
assegura que els 
interessos del 
poble passaran 
per davant dels 
del partit. 

tem dues patrulles a la nit, una no és suficient. Si 
soc alcalde augmentaré la plantilla de la Policia 
Local i posaré més eines a la seva disposició. 

A les xarxes socials ha criticat la poda. 
S’ha de podar. Segurament hi ha excepcions so-
bre quins arbres no es poden podar, però hem de 
prioritzar sobre les persones i els veïns, i després 
sobre l’arbre. Si hi ha una branca que està a punt 
de caure en una línia elèctrica o dins d’una casa, 
o és un perill per algun veí, s’ha de podar.

Endara defensa els contenidors soterrats 
per davant del portaa porta?
Ens van vendre el Porta a Porta com que es-
talviaríem diners, però la realitat és que ens 
han apujat un 8% la brossa i molta brossa s’ha 
desplaçat a altres municipis. Ara hi ha un tipus 
de sistema de recollida diferent que està funci-
onant molt bé a Bèlgica, Suïssa... I aquí sí que 
s’estalvien diners els nostres veïns. A cada veí 
se li dona una targeta que ha d’escanejar i amb 
la que obté uns cèntims per reciclatge. Estem 

FRAN FRAGOSO

ENTREVISTES ALS CANDIDATS
Candidat del Partit Popular

Qui és Fran Fragoso?
Té 45 anys, és empresari del sector tèxtil. “Quan vaig acabar la 
primària, amb setze anys, vaig dir al pare que volia treballar i vaig 
entrar a la seva empresa. Als divuit ja la portava jo”.  

La seva principal vinculació amb les entitats de la vila és la que 
li porta a destinar cada any un munt d’hores a la Colla de Reis. 
“Som un equip que treballem per a la il·lusió de petits i grans”. 

És militant del Partit Popular d’Argentona i n’és el cap de llista 
des de l’any 2015. Va entrar en política de la mà del seus amics, 
Jesús Hita i Juan Manuel Moraleda, que va morir sobtadament 
el 2016. Fragoso espera poder-li dedicar uns bons resultats el 
pròxim 28 de mig. 
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É s el candidat amb més experiència, 
això és positiu o negatiu
Hi ha inexperiència, és cert, però al 
primer ajuntament democràtic qui te-
nia experiència? En vam aprendre tots. 

D’altra banda, he tingut dues reunions amb tots 
els candidats i he notat que si jo proposo un tema 
més o menys en podem parlar, però si el proposa 
un d’un determinat partit, l’altre ràpidament ja 
està en contra. Hi ha coses que venen del passat 
i que a mi m’agradaria trencar-les.

Qui l’acompanya? 
He anat fent una llista pensant en les responsabi-
litats. És una llista flexible, posarem les persones 
adequades a les responsabilitats que puguem te-
nir a l’Ajuntament. Per exemple, al número 5 hi 
ha qui ha de portar Urbanisme, però i si en traiem 
quatre? A l’hora de formar govern si ens donen 
Urbanisme doncs la gent està disposada a sortir 
de la llista per deixar pas a l’altre. 

A Unitat no hi ha partits, és una candidatura 
pròpia i d’esquerres com ho va ser l’Entesa. 
Se’n senten hereus?
Jo no et puc dir si som hereus de l’Entesa perquè 
no hi era, però hi ha molta gent del meu partit 
que sí, que se’n senten hereus, i n’hi ha d’altres 
que senten un cert rebuig a ser identificats com 
a Entesa. No he volgut crear debat amb això. Des 
del meu desconeixement, més aviat diria que sí.

Vostè s’ha dedicat a l’educació i com a nú-
mero 2 té una mestra, Isabel Sunyer. Vostè 
no portaria aquesta regidoria? 
Jo seré alcalde. A Mataró he portat diferents re-
gidories, fins i tot la Policia, i em veig en cor de 
portar les que calgui.

un secret. També cal estudiar si el Casal de la 
Gent Gran ha d’anar allà o no.
 
L’estat dels carrers també preocupa la seva 
candidatura. 
Els carrers han de ser un espai agradable per pas-
sejar i circular. Hi ha problemes de voreres i pavi-
ments, hi ha llocs on una persona gran pot caure: 
rajoles mal col·locades, asfalt que ha saltat, sots 
perillosos... S’ha de fer un pla de manteniment, i 
que no hi hagi ni un dia sense gent treballant als 
carrers. La defecació dels animals també té solució. 
Hi ha empreses que analitzen la femta d’un gos i 
per mitjà de l’ADN saben qui és el propietari. Refe-
rent a l’arbrat, de cap manera pot haver-hi arbres 
que formin part del catàleg de patrimoni. Han de 
poder-se podar i canviar si no són adequats. 

Què proposa per a les urbanitzacions? 
Per mi, el més important és tractar-les com a sòl 
urbà consolidat, com un carrer de poble. Hi ha 
d’haver més comunicació i per això proposem 
un mini bus de vuit o nou persones que faci el 

recorregut contínuament, sense parades fixes, 
pararia on una persona fes un senyal de parar.

Què cal millorar del funcionament de 
l’Ajuntament?
Canviaria les ganes de treballar de la gent, tor-
nar la il·lusió. A més, una persona ha de fer les 
funcions de gerent. Això no ho pot fer l’alcalde, 
té altres feines de representació. I instauraria el 
Telèfon de l’alcalde, la gent ha de poder parlar 
amb l’alcalde. 

Què poden aportar que els diferenciï de la 
resta de candidatures? 
El més important, el consens, treballar conjun-
tament amb tots. Tots volem el millor pel poble 
i hem de ser capaços de parlar i consensuar. 
 
Què és el primer que faria si fos alcalde?
Fer-me càrrec de com està l’Ajuntament. Reu-
nir-me amb tots els treballadors, explicar el nos-
tre programa i manera de treballar, i prendrem 
decisions. 

“HI HA COSES QUE 
VENEN DEL PASSAT 
I A MI M’AGRADARIA 
TRENCAR-LES”

Toni Segarra 
davant de la Casa 
Gòtica. L’habitatge és el punt més destacat del seu 

programa. 
És el punt número 1. Farem vàries propostes: te-
nim un lloc al Collell on hi ha gairebé dos-cents 
habitatges de protecció oficial. També tenim 
quaranta-dos habitatges de lloguer assequible 
per a gent gran a un lloc proper del centre, i en 
un altre indret cent quinze habitatges per a gent 
jove que aniríem fent progressivament. 

Unitat ja té un projecte per La Velcro, el 
mantindria? 
Unitat tenia un projecte per La Velcro, però el guar-
darem al calaix. He dit a Tots per Argentona que 
estem disposats a acceptar el seu projecte, però si 
s’han de tocar deu maons es toquen deu maons.

La nova biblioteca és una prioritat?
El ple va acordar que es poguessin fer modifica-
cions. Necessitem més espais per l’Ajuntament, 
cal una sala d’actes més àmplia i eliminarem 
l’arxiu, que tenim pensat on posar-lo, però és 

TONI SEGARRA

ENTREVISTES ALS CANDIDATS
Candidat d’Unitat

Qui és Toni Segarra?
Té 83 anys i està jubilat. Va estudiar enginyeria 
industrial i es va dedicar a l’ensenyament, des 
de Primària fins a l’Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria. Aficionat al cinema i la cièn-
cia-ficció, va fundar el Cine Club de Mataró 
i va dirigir la seva revista. També va ser cap 
de redacció de la revista Bang! i va crear una 
pàgina web sobre el món del còmic, que encara 
és activa. 

Apassionat de la política des de ben jove, va 
militar al PSUC partit amb el qual va ser regidor 
i primer tinent d’alcalde en el primer ajunta-
ment democràtic de Mataró. Ha viscut tota la  
vida entre Argentona, Mataró i Canyamars. Es 
defineix com una “bona persona que pensa”.
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L a manera com va marxar de l’ajun-
tament li pot passar factura?
Sí, pot ser. Sé que no tothom voldrà 
votar la nostra llista, és evident, i ho 
assumim. Nosaltres intentem que la 

gent vegi que la política consisteix a intentar fer 
canviar la societat, i en això estem.

A Avancem Junts, què en queda de l’Eudald 
Calvo de la CUP? 
Moltes coses (riu). Són dos partits que discrepen 
en moltes coses, però que també tenen moltes 
coses en comú. Sobretot, en política local pen-
so que la CUP si es presentés estaria d’acord en 
moltes de les nostres propostes. En l’àmbit local 
hi ha moltes coincidències. 

Com definiria la seva llista?
És una llista amb gent que ha treballat a l’em-
presa privada i que ha gestionat equips. En Ma-
nel té una empresa de sofàs i en Sergi un gabinet 
d’advocats. En el cas de la Montse i jo la gestió 
l’hem aplicat a l’ajuntament. Som gent acostu-
mada a treballar en equip, és el que buscàvem.

Què destaca del programa d’Avancem? 
És un programa ambiciós, que té l’objectiu de 
fer funcionar l’ajuntament. No plantegem grans 
projectes perquè ja n’hi ha uns quants que es-
tan engegats i no han avançat. Per altra banda, 
pensem que en els darrers anys s’ha abandonat 
el més bàsic, els serveis essencials: el microur-
banisme, la poda, asfaltats, també volem parlar 
d’aparcament, de l’enllumenat...

Plantegen un increment de la plantilla de la 
Policia Local. 
Sí. Actualment, la nostra ràtio de policies per ha-

corporant el Casal de la Gent Gran, la biblioteca 
i una plaça. Si ho aconseguim tirar endavant, 
Argentona hi guanyarà moltíssim.
 
I sobre les urbanitzacions? 
Amb els diputats de Junts, vam presentar una 
proposta al Parlament perquè es doti de diners la 
llei d’urbanitzacions. Pensem en Can Cabot i Can 
Raimí, que encara no s’han recepcionat. Han de 
ser un carrer més d’Argentona i superar la situa-
ció esperpèntica actual. Les Ginesteres, malgrat 
estar recepcionada, també necessita inversió i, a 
Madà, hi ha un projecte avançat d’asfaltat de car-
rers, però que no ha començat. No és qüestió de 
diners sinó de l’operativa del propi ajuntament. 

Ha dit abans que vol millorar el funciona-
ment de l’Ajuntament. 
Hi ha una frase que em va dir un treballador de 
l’ajuntament, que no m’agrada, però crec que 
és el resum: “l’ajuntament està malalt”. Tenim 
un ajuntament que no funciona i, per tant, no 
podem pretendre entrar amb grans projectes. 

El primer que hem de solucionar és aquest mal 
funcionament. Penso que el principal repte és 
trobar un projecte que sigui il·lusionador. Cal 
canviar dinàmiques.

Q u è  e l s  d i f e r e n c i a  d e  l a  r e s t a  d e 
candidatures?
Tenim moltes coses en comú, la qual cosa ens 
anima, parlant després dels pactes. Però el que 
ens diferencia més és que hem volgut apostar 
per posar gent que siguin gestors a les seves 
àrees professionals i, en segon lloc, prioritzar 
fer funcionar l’ajuntament abans que altres pro-
jectes més ideològics o més vistosos. 

Què és el primer que faria si tornés a 
l’alcaldia? 
El ue faria si fos alcalde? El primer seria fer 
una gran reunió amb tots els treballadors de 
l’ajuntament per explicar que hi ha un poble aquí 
fora que necessita que funcioni. L’ajuntament és 
un petit motor del poble, si l’ajuntament no fun-
ciona el poble no funciona. 

“PROPOSEM UN 
RETORN ALS 
BÀSICS, ALS SERVEIS 
ESSENCIALS”

Eudald Calvo 
davant la Casa 
Puig i Cadafalch. 

bitant és baixa en comparació a la mitjana de la 
nostra província i, per tant, hauríem d’ampliar la 
plantilla perquè hi hagi servei no només de dia, 
sinó també de nit. 

Què proposen per la Velcro? 
Hi ha una part inutilitzable que s’ha d’enderrocar, 
això no ho podem discutir. No val la pena perquè 
sinó ens estem enganyant a nosaltres mateixos. 
Aleshores, crec que hi ha bastant consens entre 
els partits en què allà hi ha d’haver el propi Casal 
de Joves o Centre Cívic, i després hauria d’anar el 
mercat o intentar, com a mínim, habilitar un espai 
comercial per dinamitzar aquella zona. Finalment, 
una demanda molt important és l’aparcament.

Va defensar molt la biblioteca, ho manté?
És el que deia, no volem crear nous projectes 
sinó acabar els que estan engegats. Aquest pro-
jecte, que probablement és un dels més impor-
tant, ha avançat poc els darrers tres anys. Hi ha 
alguns matisos que ens agradaria introduir al 
projecte, però el més important és que es faci in-

EUDALD CALVO

ENTREVISTES ALS CANDIDATS
Candidat d’Avancem Junts

Qui és Eudald Calvo?
Té 37 anys, és llicenciat en economia i té dos 
postgraus d’Hisenda Pública. Actualment, 
estudia el grau d’Humanitats i és el secreta-
ri-interventor de l’Ajuntament d’Òrrius. 

Es va iniciar en política de ben jove, a la CUP. Va 
ser regidor a l’oposició i l’any 2015 va ser esco-
llit alcalde d’Argentona. En les darreres elecci-
ons, va encapçalar la candidatura d’Unitat, que 
li va donar l’alcaldia. Gairebé un any més tard, 
el març de 2020, va dimitir després de reconèi-
xer actituds masclistes i sexistes anys enrere.  
Es considera una persona pragmàtica, sobretot 
a la feina. “M’agrada anar per feina”, assegura.
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1. Cercavila de 
carnestoltes. 2, 3. 
L’enterrament del 
rei dels pocasoltes 
a la plaça de 
Vendre. 4. Pancartes 
reivindicatives 
davant l’Ajuntament 
per celebrar el 8M. 5. 
L’actriu i poeta, Estel 
Solé, va intervenir a 
l’acte d’inauguració 
de l’espai de 
dol perinatal al 
cementiri.

1

6

3

2

4

5

8M i carnestoltes 2023— Argen-
tona va tornar a celebrar el Dia In-
ternacional de les Dones amb actes 
educatius i reivindicatius. La com-
memoració també va incloure la 
inauguració d’un nou espai de dol 
perinatal, gestacional i neonatal al 
cementiri, que va comptar amb la 
participació i versos de l’actriu i po-
eta, Estel Solé. I el Saló de Pedra va 
acollir l’acte de concessió de la Me-
dalla d’Honor de la Vila a les jugado-
res de bàsquet del CIC. 

La festa i la disbauxa van arribar  
el mes de febrer de la mà del Carnes-
toltes, amb el concurs de truites, el 
correfoc de diables, el pregó amb ball 
de disfresses, el carnaval familiar i el 
dimecres de cendra. 
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Gina Sabadell Alcaldessa d’Argentona

quest és el darrer Cap de Creus del mandat. Encaro aquests darrers mesos 
amb la decisió presa de no concórrer a les eleccions vinents. Vaig acceptar 
la responsabilitat de ser l’alcaldessa en un moment molt complicat, just 
quan començàvem a viure les conseqüències de la terrible pandèmia que 
va paralitzar el món. Mai oblidaré la imatge de l’Ajuntament buit de per-
sonal mentre un grup de voluntàries, a qui no agrairem mai prou la seva 
solidaritat, omplien els despatxos de mascaretes. 

En aquell moment no vaig tenir cap dubte que la prioritat del govern havia 
de ser posar-nos al costat de la gent, donar suport a les residències, ajudar a 
combatre la solitud de la gent gran, satisfer les necessitats dels més vulne-
rables, col·laborar amb els centres sanitaris i les entitats socials, i ajudar als 
autònoms, comerços i empreses d’Argentona. En definitiva, posar les cures 
al centre per garantir la recuperació social sense deixar ningú enrere. 

L’altra cara de la moneda ha estat la paralització de molts projectes que 
hauríem volgut tirar endavant, obres tan necessàries com l’equipament 
juvenil, la biblioteca, les urbanitzacions oles millores de l’espai públic que 
han quedat en la fase de redacció de projecte. No obstant això, acabem la 
legislatura amb una proposta de pressupost que preveu els crèdits necessaris 
perquè aquests projectes es facin realitat.

Encaro el final de mandat amb sentiments contradictoris. He après molt 
d’aquesta experiència, però també he patit molt i m’ha deixat algunes ferides 
difícils de pair. Vull aprofitar aquest darrer escrit per agrair a tothom la com-
prensió i el suport que he rebut aquests anys. Espero haver estat a l’altura, 
malgrat totes les dificultats, del que es mereix el nostre poble.

A totes i tots, moltes gràcies.

Tribuna política

A

Comiat 
Vull aprofitar per agrair a tothom la comprensió 
i el suport rebut aquests anys

CARTA DE L’ALCALDESSA

P1 P2

Molt probablement, quan mirem enrere i vegem el 
mandat 2019-2023, l’assenyalarem com un dels més 
convulsos i entrebancats de la història d’Argentona. No 
solament per la pandèmia, que va marcar gairebé tot el 
mandat, sinó també pels canvis dins el consistori.

Ara bé, si d’alguna ens vantàvem a Unitat · Argento-
na per la República de bon començament era que nosal-
tres sí, nosaltres per fi posaríem les persones al centre 
de la tasca política, perquè som les persones qui fem i 
construïm el poble, i, per tant, les qui hauríem de ser la 
prioritat per als governants.

I sí que les hi hem posades. Durant tot el mandat 
hi ha hagut una aposta clar per a cuidar la gent gran, 
creant-ne una regidoria específica, però també amb 
l’acompanyament exemplar durant els mesos més 
truculents de la pandèmia, en què vam procurar de no 
deixar ningú enrere: ni gent gran, ni infants, ni comer-
ços (amb el programa Argentona Impuls, dotat amb 
més de dos-cents mil euros), ni estudiants, ni ningú.

En educació, hem impulsat un Projecte Educatiu de 
Poble que inclou l’educació en tots els àmbits de la vida, 
no solament la reglada, i també hem posat en marxa el 
Pla Educatiu d’Entorn, per a combatre l’exclusió social 
i cohesionar la vila en termes educatius.

També hem volgut donar veu a les entitats de la vida, 
el teixit que fa bategar el poble, potenciar-les i recuperar 
la Mostra d’Entitats com a espai de trobada per elles. I 
al jovent, pensar en la seva realitat canviant i mirar de 
fer les millor polítiques possibles per mitjà del nou Pla 
Local de Joventut.

Finalment, no es pot entendre la política progressista 
si no ens fixem especialment en les persones que, per la 
seva identitat o gènere, són discriminades; per això, un 
dels focus d’aquest mandat ha estat potenciar la regido-
ria d’Igualtat, Feminismes i LGTBI.

És sabut que en aquest mandat que acabem la gestió de 
la companyia d’Aigües ha estat fiscalitzada i criticada 
per algunes formacions polítiques, la nostra també.  

Una vegada a l’any, com a mínim, la companyia d’ai-
gües té l’obligació de convocar la Junta General (JG), 
formada per tots els regidors del Consistori, per tal de 
passar comptes, fer balanç de l’any, valorar diferents en-
càrrecs i proposar canvis en la gestió. A més de la JG la 
companyia té un Consell d’Administració format per un 
representant de cada formació política i, d’entre ells, un 
President. Durant aquest mandat el President ha estat el 
regidor d’Unitat Pere Móra. Finalment, i perquè tot rutlli, 
tenim el personal al capdavant del qual hi ha un director. 

Però al llarg d’aquests anys, tal com hem dit al principi, 
s’han anat produïnt diverses situacions que ens han fet 
qüestionar la seva bona gestió. Les darreres i més desta-
cades son les obres del carrer Josep Soler i l’estat de man-
teniment de la piscina municipal, però hi podríem afegir 
també la falta de transparència i les males formes en les 
reunions del consell d’administració.

En el Ple de  març, després de més d’un any i mig sense 
que es convoqués la JG, vam fer ús dels estatuts per dema-
nar una reunió i poder fer un control del què està passant 
i rebre informes tècnics que responguin aquests dubtes:

Què ha passat al carrer Josep Soler? Perquè paguem un 
manteniment durant l’hivern de la piscina si no es fa? Per 
què no s’ha convocat la junta general durant tant temps? 
Perquè no s’han portat a aprovació els comptes anuals del 
2021? I el Balanç 2022?

En el moment d’escriure aquest article ens han saltat 
més les alarmes: el dilluns 13 de març de 2023, el regidor i 
president de la companyia, a una setmana de donar totes 
les explicacions a la JG (convocada per al dia 20) ha dimitit 
sense donar cap tipus d’explicació. Qui es farà càrrec ara 
de tot aquest embolic?

Un mandat per a les persones Amb l’aigua al coll
No es pot entendre la política progressista 
si no ens fixem en les persones  
discriminades per raó de gènere

La gestió de la Companyia d’Aigües està 
plena de preguntes sense resposta 

UNITAT

TW TWIG T

FB FB W

@unitatargentona @TxArgentonaunitatargentona 609 945 932

/unitatargentona /totsperargentona totsperargentona.com

TOTS PER ARGENTONA
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De ben segur, les obres de reurbanització del carrer 
Josep Soler són la imatge més representativa de l’ac-
ció d’un govern municipal en extinció. Ens consta el 
retard, la imprevisió i l’encariment -en més d’un vint 
per cent- del projecte. Amb conseqüències pèssimes 
per al veïnat.

Retard, perquè havien d’estar enllestides el març de 
2022. Imprevisió, ja que es van iniciar sense tenir en comp-
te uns estudis sobre soterrament de línies elèctriques i 
sense la valoració preceptiva del consell del Patrimoni.

Irresponsabilitat política, vist que es van encomanar a 
Aigües d’Argentona. “Alguna cosa ha fallat en aquesta de-
cisió”, reconeixia la mateixa l’alcaldessa, el 16 de gener en 
el ple. L’obra es va encomanar a la companyia, que si bé té 
solvència demostrada en el ram de serveis d’aigua i obra 
civil vinculada, se’n desconeixia la capacitat per desen-
volupar un treball de construcció d’aquesta envergadura.

A més el projecte s’ha hagut de modificar. Com bé sa-
bem, per tal que una obra s’executi de forma adequada i 
al màxim ajustada a terminis i costos previstos, requereix 
suportar-se sobre un projecte sòlid i adequadament vali-
dat tècnicament. Cosa que, pel que sabem, no ha passat.

Durant el mandat que ara es tanca, no s’han fet ni les 
obres de la biblioteca municipal, ni la reforma de la Velcro, 
ni el magatzem de la brigada, ni el centre cívic de joven-
tut... Ni les inversions per al bon funcionament de la xarxa 
d’aigua potable, ni per a l’arranjament i l’accessibilitat dels 
carrers

No ha estat, en definitiva, un mandat productiu per 
les obres públiques municipals.  Les inversions han estat 
ínfimes i les conseqüències per als argentonins, nefastes. 
L’obra de Josep Soler només n’és un símptoma.

És moment d’avaluar i d’exigir responsabilitats. De 
prevenir o erradicar la malura. És l’hora del canvi.

Octubre de 2019: presentem una moció sobre la decla-
ració d’emergència climàtica i ambiental a Argentona. 
Resultat: aprovada per unanimitat. Estat: si bé s’han 
adquirit alguns vehicles elèctrics, no s’ha tirat endavant 
el Pla Municipal d’Acció per a la Millora de la Qualitat 
de l’Aire, atès que no han obtingut el recurs de la Dipu-
tació per a fer-ho.

Març de 2020: presentem una moció per al reconeixe-
ment oficial de l’Ajuntament d’Argentona, amb la Medalla 
d’Honor de la Vila, a les jugadores del CIC, campiones 
d’Europa de Bàsquet. Resultat: aprovada per unanimitat. 
Estat: tres anys després de no haver-se fet cap gestió per 
part del govern municipal, JxCat Argentona vam fer un 
recordatori d’aquesta moció al ple de febrer de 2023. Afor-
tunadament, aquesta vegada sí que la regidora d’Igualtat 
va posar fil a l’agulla per atorgar aquest reconeixement 
tan merescut i, al ple de març de 2023, es va aprovar per 
unanimitat concedir la Medalla d’Honor a les campiones 
argentonines.  

Juny de 2021: presentem una moció per facilitar l’accés 
al dret a l’habitatge a persones en situació d’emergència 
habitacional. Resultat: aprovada per unanimitat. Estat: a 
dia d’avui no s’ha adquirit cap habitatge per emergènci-
es habitacionals ni s’ha tirat endavant amb el programa 
60/40 per ajudar a famílies que puguin necessitar aquest 
recurs d’habitatge; tampoc no consta cap acord de cessió 
amb la SAREB per gestionar habitatge desocupat.

Entre altres mocions i propostes que ja hem anat re-
passant en les darreres publicacions, al llarg d’aquesta 
legislatura, JxCat hem presentat diverses mocions més 
enfocades a dur a terme accions contra l’okupació il·le-
gal d’immobles problemàtics, si bé han estat rebutjades 
sistemàticament pel govern.

P4

Les mocions de  JxCat aquest mandat
Fem balanç de què s’ha fet, i què no, a 
partir de les nostres propostes

PSC
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@PSC_Argentona @PerArgentona667182993

/ Junts per Catalunya Argentonaargentona.socialistes.cat

JUNTS X CATALUNYA

Retards, imprevisió i encariment
Cal avaluar les obres del carrer Josep 
Soler i exigir responsabilitats
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No us volem vendre fum
Ahora que llegan las elecciones... Que no 
us venguin fum!

PARTIT POPULAR
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@PPArgentona

/PopularsArgentona

Si voleu una Argentona bruta, amb desenes de carrers 
per asfaltar i sots cada 2x3, no ens voteu. Si queréis una 
Argentona insegura, no nos votéis. Si voleu una Argen-
tona encaixonada en el temps, no ens voteu. Si queréis 
una Argentona en la que cada año nos suben los im-
puestos y las tasas municipales, no nos votéis.

Si voleu una Argentona amb macro projectes que no 
s’executen, no ens voteu. Si voleu una Argentona en la 
que qualsevol tràmit fet a l’Ajuntament s’eternitzi, no 
ens voteu. Si queréis una Argentona en la que no se de-
dican suficientes horas en los CAP de atención en pedi-
atría, no nos votéis. Si voleu una Argentona sense places 
d’aparcament, no ens voteu. Si queréis una Argentona 
en la que se margine y menosprecie a las urbanizaciones 
como Can Raimí, Can Cabot, Les Ginesteres, el Veinat 
de Clarà, Madà o El Cros, no nos votéis. Si voleu una Ar-
gentona en la que alguns regidors del govern es creguin 
intocables i facin us privat de les dades personals dels 
nostres veïns, no ens voteu.

Si, pel contrari, voleu una Argentona diferent, una 
Argentona cuidada, una Argentona segura, neta, ober-
ta, innovadora i engrescadora per la gent jove i respec-
tuosa per la gent gran, aleshores, doneu-nos la vostra 
confiança.

La resta de candidatures que es presenten en les pro-
peres eleccions municipals us poden prometre tot el que 
vulguin. Però NO tenen cap mena de credibilitat perquè 
totes han tingut responsabilitats de govern, d´una o al-
tra manera, i ja sabeu el que han fet.

Argentona es mereix una administració al servei de 
les persones; una utilització dels pressupostos que sigui 
raonable i realista; un poble sense endollats ni cognoms 
sagrats; una vila que pensi en els joves, en els emprene-
dors i en els autònoms. El cambio tiene nombre y ape-
llidos: Fran Fragoso.
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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 16 DE GENER 

PROPOSTES I MOCIONS SÍ NO ABSTENCIÓ

Alcaldia Aprovació Xifra final a 1 de gener del 2022 15: Unanimitat - -

Nomenament filla predilecta Consol Nogueras i Seda 15: Unanimitat - -

Recursos Econòmics Baixes de valors per crèdits incobrables-fallits 10: Unitat, PSC i PP 6: TxA, JxC -

Mocions i Interpel·lacions Interpel·lació del grup municipal PSC-CP, sobre els retards en la presentació dels comptes de 2021 - - -

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

P5

Segueix el Plens Municipals a Ràdio Argentona
Cada primer dilluns de cada mes18.30 h 104.6 FM

ACORDS DEL PLE MUNICIPAL ORDINARI DE 6 DE FEBRER 

PROPOSTES I MOCIONS SÍ NO ABSTENCIÓ

Alcaldia Modificació de les festes locals per l’any 2023 15: Unitat, TxA, 
PSC i PP

- 1: JxC

Aprovació del pla de mesures antifrau de l’ajuntament d’Argentona en relació a la gestió dels fons provinents del pla de 
recuperació, transformació i resilièncida

17: Unanimitat - -

Mobilitat Augment tarifes dels serveis urbans d’autotaxis d’Argentona per a l’exercici 2023 17: Unanimitat - -

Recursos Econòmics Prescripció de drets de naturalesa pública 10: Unitat i PSC 2: JxCat 5: TxA i PP

Aprovació OPP72 Text Regulador del Preu Públic pel servei de recàrrega de vehicles elèctrics 14: Unitat, TxA, 
JxCat

1: PP 2: PSC

Mocions i Interpel·lacions Interpel·lació del grup municipal PSC-CP, sobre els estudis i gestions fetes per dotar la ronda de Llevant d’una zona d’aparcaments - - -

Interpel·lació del grup municipal Junts Per Catalunya, referent al compliment de la moció presentada al Ple d’octubre de l’any 
2019 referent a la declaració d’emergència climàtica i ambiental a Argentona 

- - -

Interpel·lació del grup municipal Junts Per Catalunya, referent al compliment de la moció presentada al Ple de juny de 2021, per 
facilitar l’accés al dret a l’habitatge a persones en situació d’emergència habitacional

Interpel·lació del grup municipal Junts Per Catalunya, referent al compliment de la moció aprovada al Ple d’octubre de 2019, per 
millorar la integració del paisatge natural d’Argentona i els usos industrials

Interpel·lació del grup municipal Junts Per Catalunya, referent al compliment de la moció aprovada al Ple de març de 2020, per al 
reconeixement oficial de l’Ajuntament d’Argentona a les jugadores del C.I.C. campiones d’Europa a Lovaina l’any 1959

Moció urgent conjunta dels grups municipals Tots per Argentona, PSC-CP i Junts per Catalunya, Argentona, sobre la gestió de les 
obres del carrer Josep Soler u

8: TxA,PSC i JxCat 1: PP 8: Unitat

A PARTIR DEL 15 DE MAIG, DE DILLUNS A DIVENDRES (13.00, 15.00, 19.00 I 23.00) 
INFORMATIUS de Ràdio Argentona Especials Campanya electoral 

A PARTIR DEL 15 DE MAIG, A LES 10.30
ENTREVISTES A LES CANDIDATES I CANDIDATS a l’alcaldia d’Argentona

EL DIJOUS 18 DE MAIG, A LES 19.00
DEBAT DE CANDIDATS a la Sala d’Argentona

EL DIUMENGE 28 DE MAIG, A PARTIR DE LES 10.00
PROGRAMACIÓ ESPECIAL ELECCIONS MUNICIPALS 2023

Trobareu tots els continguts a www.radioargentona.cat 
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L ’any 2010 es començaren a exposar al 
Museu d’Art Contemporani de Mataró, 
ubicat al peculiar espai arquitectònic de 
la Nau Gaudí, part de les més de 3000 
peces d’art de la Col·lecció Bassat. En 

Lluís Bassat Coen havia passat molts estius de la 
seva infància a Caldetes i, ja d’adult, va adquirir 
una propietat a Llavaneres que es va convertir 
en el refugi on cercar la tranquil·litat. Aques-
ta població havia de ser la seu del fons artístic, 
però desprès de diverses vicissituds va aterrar a 
l’edifici concebut per la ment genial de l’arqui-
tecte de Reus. Aquesta vinculació amb la comar-
ca es completava amb moltes visites per passar 
el dia a la casa que els seus oncles-avis tenien a 
Argentona.

L’any 2016 es publicava El retorn dels Bassat 
escrit per Vicenç Villatoro, que resseguia el fil 
de les confessions d’aquest personatge que s’ha 
convertit en un dels més prestigiosos en l’art de 
la publicitat. Llegint-lo descobrim la increïble 
història que s’inicia al segle XIV amb l’expulsió 
dels sefardites d’Espanya, les diverses migraci-
ons a través de un munt de països dels membres 
de les famílies Bassat, Coen, Strumza, Jerusalem 
i d’altres cognoms del seu arbre familiar, que de-
semboquen amb l’arribada a principis del segle 
XX d’un dels seus avantpassats a Barcelona. És 
durant aquest segle on la condició de jueu pren el 
significat més tràgic, quan les onades antisemites 
de les dictadures feixistes que van assolar Euro-
pa els converteix en la diana de les seves dèries 
malaltisses.

Fruit d’aquesta concentració de famílies ju-
eves al Maresme, aquests oncles-avis d’en Lluís 
varen escollir la nostra vila per construir-s’hi una 
casa. L’arquitecte Agustí Domingo Verdaguer sig-
nava els plànols de construcció, l’any 1935, d’una 

paisatgístic i ambiental d’Argentona. La festa per 
inaugurar la casa s’havia de celebrar el 18 de juli-
ol de 1936 i, com us podeu imaginar, no va ser el 
millor dia per un acte festiu. Els esdeveniments 
provocats per la Guerra Civil, i en especial els bom-
bardejos, motivaren que s’hi instal·lessin de forma 
permanent l’any 1938. Els Bassat, segons en Lluís, 
varen passar llargues temporades fins a la seva 
mort a finals del passat segle.

A banda d’aquesta part de la família també va 
viure una temporada a la vila una tia d’en Lluís, la 
Regina Bassat Cuenca, nascuda a Bulgària i casa-
da a Constantinoble amb Rafael Yais. S’instal·la 
a una casa del carrer Torres i Bages, molt propera 
a l’església, i és protagonista d’algun paràgraf del 
llibre de Villatoro. La casa la llogaven a una família 
de la vila a canvi que tinguessin cura de dues filles 
d’aquesta família que les estaven passant magres a 
causa de la Guerra Civil. Podem llegir com la Re-
gina soterrà duros d’argent dins d’olles al galliner 
que, més endavant, servirien per bescanviar men-
jar als “moros que havien entrat amb l’exèrcit de 

Franco” o  que “veia actuar a les patrulles de la FAI, 
com treien del llit a la gent de dretes, algun mossèn, 
gent de missa, a mitjanit, i els mataven”. Això mo-
tivava que el seu marit acudís a la fàbrica de fulles 
d’afaitar Bassat, que estava a la ciutat comtal, ves-
tit d’obrer. En aquest habitatge, que ells mateixos 
qualificaven com una espècie de gueto secret, la 
Regina i el seu home, juntament amb un fill nascut 
recentment, reuniren als avis d’en Lluís, en Samuel 
Bassat Strumza, que estava força envellit i malalt, 
en Manuel Coen, la dona que tenia cura del primer 
i d’altres membres de famílies jueves que fugien o 
cercaven refugi.

Aquesta relació dels Bassat amb Argentona 
va motivar, per exemple, una destacada expo-
sició d’obres de Josep Guinovart incloses en 
la Col·lecció Bassat que es mostraren a la sala 
d’exposicions del Museu del Càntir el mesos 
de novembre i desembre de 2018. L’acolliment 
cordial que la família Bassat va rebre a Argento-
na va voler ser retornat amb aquesta particular 
i cultural forma d’agraïment. 

ELS BASSAT I 
ARGENTONA

JORDI PINART I PRADAL 

Casa dels Bassat 
a Argentona. 

L’ESPITLLERA
Centre d’Estudis Argentonins

casa a quatre vents de planta baixa i pis situada al 
veïnat del Puig al carrer Bonet i Garí. En aquella 
època estava força allunyada de l’estructura urba-
na i compartia espai rústic amb el mas Serra del 
Puig, una de les masies més característiques de la 
vila, esmentada des del segle XIII i amb  Ca n’Es-
corsell (propietat de Juli Fuchs construïda l’any 
1934 sota la direcció de Jaume Mestres i Rodes). 
Aquests dos arquitectes són assenyalats com dels 
més destacats del corrent modernista de la pri-
mera meitat del segle XX. Agustí Domingo fou, 
durant molts anys, el cap del Servei de Cemen-
tiris, Sanitat i Beneficència de l’Ajuntament de 
Barcelona. Entre les seves construccions destaca 
l’edifici de la Caixa de Pensions de Vic, el Panteó 
Gili, la Casa Vehils Vidal i les Cases Barates de 
l’Esperança de Barcelona.

Els propietaris, els oncles-avis mencionats, eren 
l’Alberto Bassat i la seva esposa Nurié Frances, i la 
casa va adquirir el nom de Can Bassat que ha per-
durat fins a l’actualitat. L’edifici està inclòs en el 
Catàleg de patrimoni arquitectònic, arqueològic, 
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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

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



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 impres-
sionant, 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 en-
fadada, 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: L’any 1956, la monja 
basca Sor Plàcida va formar un club 
de bàsquet amb nenes de 10 a 12 
anys de l’escola en què era directora 
i professora, el Col·legi Immaculada 
Concepció. Com que necessitava un 
entrenador de confiança, va contac-
tar amb l’Esteve Canal. “Érem molt 
disciplinades”, asseguren.   

Embaixadores d’Argentona: Quan 
anàvem pels països d’Europa, dèiem 
que veníem d’Argentona, un poblet a la 
vora de Barcelona. [A Estrasburg haví-
em de representar Espanya i ens vam 
atrevir a ballar una sardana vestides 
de catalanes, en ple Franquisme però 
sempre vam fer país. Campiones d’Europa: 

es van coronar campi-
ones d’Europa en dues 
ocasions: l’any 1959 i l’any 
1961, a Estrasburg. A Sant 
Sebastià, al 1960, vam 
quedar subcampiones 
després de perdre la final 
“amb un arbitratge més 
que qüestionable”. 

Seleccionades per a fer història: Tot i jugar 
en una pista molt poc adequada i preparada 
per al bàsquet, la del Centre Parroquial,  vam 
anar sumant victòries. Tres anys després de la 
formació de l’equip, al 1959, els seleccionadors 
de la Sección Femenina de la Falange ens van 
escollir per a representar Espanya al Campionat 
Europeu Escolar a Lovaina (Bèlgica). “Els hi va 
interessar per mostrar-se, sempre guanyàvem”, 
recorden.  

Les jugadores del CIC
“Sempre ens hem sentit 

com germanes”

LA PARET DE LES MENTIDES

La Montserrat Famadas Soler, la Carme Famadas So-
ler,  la Dolors Famadas Güell, la Maria Güell Domènech, 
la Marta Glanadell Xirau, la Anna Maria Gallemí Serra, la 
Magdalena Gallemí Serra, la Maria Rosa Forns Duran i la 
Carme Lladó Pascual han rebut la primera medalla d’ho-
nor que atorga l’Ajuntament d’Argentona. El guardó els re-
coneix el mèrit d’haver fet història en el món del bàsquet. 
El seu equip, el CIC ,es va coronar campió d’Europa l’any 
1959, a Lovaina, i l’any 1961, a Estrasburg. També van ser 
subcampiones a Sant Sebastià, al 1960. Les jugadores es 
van convertir en referents per a totes aquelles noies que, 
durant els últims seixanta anys, han fet del bàsquet la seva 
passió. 

Una pista que no estava 
a l’alçada: L’any 1965 
ja érem sèniors i vam 
arribar a Lliga Nacional 
però l’equip es va haver 
de dissoldre. El CIC, dues 
vegades campió d’Europa 
i una vegada subcampió, 
necessitava un pavelló 
adequat per jugar a la mà-
xima categoria però no es 
van valorar suficientment 
els mèrits i no va poder 
competir més.  


