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De mica en mica. Després de mesos d’incertesa, tancaments i restriccions, finalment podem començar a programar la vida amb una mica de
normalitat. Ja ho vam poder viure aquest estiu a Argillà, amb els artesans
agraint que Argentona els donés la primera oportunitat, d’ençà de l’esclat
de la pandèmia, de muntar la paradeta en una fira de carrer i retrobar-se
amb els clients de la ceràmica. També ho va mostrar la Festa Major, establint un nou ordre i desplegant un exercici d’organització inèdit. Passat
l’estiu, malgrat suspensió dolorosa de la Festa de la Vellesa, tot va tornar
a arrencar amb la mateixa força que abans. La fi de les restriccions va
enganxar de ple l’estrena de ‘Les Irresponsables’ a La Sala, que va aconseguir el primer ple absolut, amb el 100% d’aforament. Això sí, la instantània no és la mateixa que abans de la pandèmia perquè, malgrat veure
la platea plena, els somriures es continuen amagant rere la mascareta.
Al Cap de Creus també hi trobareu l’entrevista amb Pere Anglada. Ha
estat policia local durant quaranta anys, els darrers vint-i-set al capdavant
del cos argentoní. Al final de la seva carrera ens asseiem amb ell per reflexionar sobre l’evolució de la seguretat i els reptes de futur.
I també destaca en aquest número la xerrada que hem mantingut amb
l’Associació de Veïns de les Ginesteres. Una urbanització que va néixer fa
més de quaranta anys acollint segones residències i que, de mica en mica,
s’ha convertit en un barri de primera residència transformant, al mateix
temps, les necessitats que tenen els que hi viuen.
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PUBLICITAT

REPICA, REPICA
Fes sentir la teva veu

OPINIÓ

Sant Domingo,
patró de les
mascaretes
Cal bus Argentona - Barcelona
Després de moltes promeses incomplertes, cal ja una línia directa d’autobusos entre Argentona i Barcelona.
Enumero els motius:
• Hi ha moltes persones d’Argentona que treballen o estudien a Barcelona i la necessita per anar i tornar.
El fet de no tenir un transport directe
a Barcelona ocasiona molts perjudicis (econòmics, de conciliació, de
gestió del temps, de possibilitats laborals, de qualitat de vida, de qualitat mediambiental, etc.) que afecten
cada dia a centenars d’argentonins i
argentonines.
• Els municipis propers, i semblants en població, ja la tenen (greuge comparatiu).
Perquè les alternatives de transport són penoses i ineficients: anar i
tornar amb vehicle propi a Barcelona, anar a agafar la línia de Rodalies
a Mataró o Cabrera de Mar.
• Perquè les rodalies de Renfe (R1)
són tercermundistes, amb incidències i retards, dia sí dia també.
• Perquè l’autobús permet accedir
a Barcelona amb més eficiència ambiental i rapidesa (carrils específics),
amb el que s’eviten embussos.
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• Perquè els objectius de l’Agenda
2030 (ODS) - que les Administracions diuen abraçar entusiàsticament- demanen una reducció de la
contaminació i la disminució de l’ús
del transport privat: aquesta és una
mesura que ajudaria a evitar milers
de desplaçaments en vehicle particular cada any.
• Perquè és cínic demanar a la
ciutadania que abandoni l’ús del vehicle privat, mentre no se’ls hi dóna
alternatives.
• Perquè és una mesura imprescindible per a tenir un desplegament
de transport públic complet, racional
i eficient a la comarca i al país.
• Perquè és un clamor desatès de
molts ciutadans i ciutadanes d’Argentona, any rere any, que l’Ajuntament no pot no escoltar.
• Perquè, si existeix una concessió
de la línia, cal que les administracions implicades actuïn amb fermesa i
exigeixin el seu compliment i activació. — Víctor Curto
Les cartes poden tenir un màxim de 1.400
caràcters i han d’anar signades. La revista
es reserva el dret de resumir-les. Podeu ferles arribar a Ràdio Argentona o pels nostres
canals digitals.

MARIA MORA GARRIGA

En plena pandèmia, la cultura ha
estat un dels sectors més perjudicats. En les diferents onades, el
mètode de les tres emes: mans,
metres i mascareta, ha demostrat
que la #laculturaésegura. Treballadors i treballadores han hagut
d’adaptar-se en tot moment a les
constants i ràpides decisions i restriccions del Procicat.
Al mes de juliol, en plena campanya de vacunació massiva i
amb un alt desig d’erradicar els
efectes devastadors del sector
en època Covid, es van celebrar 3
dels grans festivals de música del
país: El Vida, el Cruïlla i el Canet
Rock. Aquests, amb unes mesures
especials i innovadores fins al moment, van registrar imatges i un
informe posterior força negatiu.
Mentre que la cultura de base
li era impossible competir amb els
cartells, els catxés i les condicions
que oferien els tres festivals, ajuntaments, associacions, entitats i
diferents organitzacions culturals,
van veure patir altra vegada les seves programacions a causa de les
restriccions i el nou toc de queda.
A Argentona però, hem estat
de sort. La capacitat de treball
de les diferents persones que
han fet possible la Festa Major i
la Garrinada d’enguany ha estat
indubtable. Oferir una programació variada, de qualitat, amb una
capacitat camaleònica d’adaptació i una gran voluntat de programar i reprogramar han demostrat
que no ha estat senzill però tampoc impossible. Gràcies!

PEL BROC GROS
Argentona a les xarxes

Vist a

#Argentona

TWITTER

instagram
capdecreus_argentona

facebook
@ajargentona

twitter
@radioargentona

INSTAGRAM

Vist a

Escola Les Fonts @escolalesfonts

Aquesta setmana l’alumnat de 6è de
l’@escolalesfonts ha tingut l’oportunitat de
conèixer de ben a prop el món de les cèl·lules,
observant amb lupes binoculars una sèrie de
mostres ben interessants!

El nom de Dolors Monserdà és familiar pels
argentonins. Tot i així, sovint es desconeix la
seva importància cabdal a la literatura catalana.
Us animem a descobrir-la a través de l’exposició
de l’ @icdones que podeu veure al nostre
aparador.
Carla Pérez Vas carlaperezvas

Antonio Antuan @antonioantuan

Nació Digital @naciodigital

El passadís d’“El despertador” de @Ferrancm: la
banda sonora de l’“opening” de la sèrie “Jaguar”
de Netflix és un tema d’@EbriKnight, un grup de
folk d’Argentona que va fent forat.

Tres dies de la setmana agafo al bus. Em trobo
que a les parades hi ha molt pocs seients i la
majoria trencats. Per tant, els que esperem
hem d’anar a seure a un banc o a la vorera.
Dídac Rubio 11 anys

Hola Dídac, moltes gràcies per fer-nos arribar la incidència. Revisarem l’estat dels
seients de les parades i requerirem a la
Generalitat, que n’és la propietària, que ho
arregli.
— Montse Cervantes, regidora de mobilitat

MªPilar Palacín @Llonch15

Només vinc a dir que al final he obert el noi
d’Argentona.
Eloi @eloicampos

Racons d’Argentona @racons_d_argentona

ONG Vida Significativa @vida_significativa_org

su reyi @Reginamnt17

No esq pensava q argentona era un barri d bcn
perquè posava: Argentona (barcelona) i vaig
aplicar alla les practiques, me les han donat i ara
he vist q està pel maresme i ara només queden
practiques d merda vull morir

Estem tips de veure els carrers bruts. La gent
no recull les caques dels gossos i, si anem
despistats, les trepitgem sense voler. A casa
no els agrada gens que arribem bruts. Seria
possible fer que els amos recullin les caques
dels seus gossos?
Alma Calderon i Yi Nuo Wu 10 i 11 anys

Hola Alma i Yi, això que exposeu depèn
dels propietaris dels gossos. L’Ajuntament
pot fer campanyes de conscienciació i sancionar als infractors, però és difícil veure la
infracció just quan està passant.
— Gina Sabadell, alcaldessa

Ràdio Argentona @radioargentona

@narcisperich ha presentat el seu vuitè treball
personal a Ràdio #Argentona titulat “Que ens
tornin els diners”

Adrià Garcia Silvestre @adriagarsil
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M’agradaria que arreglessin les voreres dels
carrers. Moltes rajoles estan fora de lloc,
mal col·locades o aixecades. Molts cops
m’entrebanco. Ho podeu solucionar?
Dídac Pérez 10 anys

Hola Dídac, tens molta raó. De vegades costa molt arreglar les coses que semblen més
senzilles, però per a l’Ajuntament aquesta és
una actuació prioritària.
— Gina Sabadell, alcaldessa

Biblioteca Argentona @biblioArgentona

Dramàtiques dades del sector del càmping a
Argentona, registrant un total de 0 places en
l’últim anuari de l’IDESCAT.

A GALET
Bústia jove

Turisme del Maresme costabcnmaresme

Envia les teves preguntes a
radiodirector@argentona.cat
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25,37%

EN BREU
Coses de la Vila

ESPORTS

L’Olímpic Argentona
campió de la Supercopa
de Catalunya de futbol sala
El 19 de setembre les jugadores de
l’Olímpic Argentona es van proclamar campiones de la Supercopa de
Catalunya de futbol sala en un torneig disputat al Poliesportiu Municipal Agustín Rueda de Sallent. La
competició es va desenvolupar en
format de final a quatre i les argentonines, dirigides per Lluís Macias,
van demostrar ser l’equip més fort
del torneig. L’Olímpic Argentona es
va desfer del Corbera a la semifinal
amb un contundent 4 a 0 i, a la final,
es va imposar per 4 a 2 davant l’Agrupació Esportiva Centelles. En l’acte
de lliurament de trofeus les argentonines van rebre la copa de la mà del
president de la Federació Catalana
de Futbol Sala, Dani Vives. Les jugadores de l’Olímpic han realitzat una
temporada per emmarcar, ja que
aquest és el seu segon trofeu després
de guanyar la Copa Catalunya.
ENTITATS

L’Ajuntament i Creu Roja
segellen el conveni anual
de col·laboració
El 13 de setembre l’alcaldessa d’Argentona, Gina Sabadell i el president
de Creu Roja d’Argentona-Dosrius-Òrrius, Pep Valentí, acompanyats pel regidor de Serveis Socials,
Joan Maria Pascual, van signar el
conveni de col·laboració que anualment renoven ambdues institucions.
L’acord reconeix la tasca de Creu
Roja en potenciar el voluntariat i la
col•laboració en tasques de protecció
8

distes resol que els artesans van mostrar-se agraïts perquè Argillà els va
donar l’oportunitat d’acabar l’aturada per la pandèmia. Per altra banda,
una de les novetats millor valorades
va ser la ubicació al pati del Bernat
Riudemèia, sobretot per l’ombra que
l’arbrat i la porxada els oferia. Pel que
fa a les vendes, el 60% dels artesans
van tenir una venda satisfactòria.
FCFS

civil, cobertura de l’àrea social, amb
infraestructures, material i recursos
humans. L’acord també contempla
l’impuls de campanyes solidàries,
projectes de cooperació i la promoció d’activitats preventives en el
marc del programa Conveni Social
2021, pel rebost i punt de suport a les
famílies. L’Ajuntament d’Argentona col·laborarà amb Creu Roja amb
una aportació econòmica anual de
23.000 euros, a més de la cessió d’ús
gratuït d’un dels espais a l’equipament de l’antiga fàbrica Velcro.
CULTURA

S’aprova la dissolució del
Patronat del Museu del
Càntir
El Museu del Càntir passarà a ser
gestionat de manera directa per
l’Ajuntament i s’integrarà a l’organització municipal. El primer pas
d’aquest procés es va materialitzar

en un Ple Extraordinari celebrat el
18 d’octubre, en el que es va aprovar
inicialment la dissolució del Patronat
del Museu del Càntir. La mesura té
com a objectiu la millora i l’optimització dels recursos, i evitar la duplicitat en molts procediments administratius que provoca la fórmula actual
de gestió.
La integració com a servei municipal motivarà la creació d’un Consell
Municipal del Museu del Càntir, del
qual ja s’ha elaborat un esborrany de
reglament de funcionament. Amb
aquest canvi de fórmula, els treballadors del Museu del Càntir s’integraran a la plantilla de l’ajuntament. La
previsió és que la dissolució definitiva del Patronat del Museu del Càntir
i la incorporació com a servei municipal gestionat directament per l’Ajuntament d’Argentona es faci efectiva a
31 de desembre de 2021.
Per altra banda, el Patronat va
cloure amb satisfacció el balanç de
l’edició d’enguany d’Argillà. L’enquesta anual que es fa a tots els para-

SOCIETAT

Primer 11 de setembre
a la Plaça Ballot

LA XIFRA

És la ràtio d’endeutament
de l’Ajuntament. S’obté de la
divisió del conjunt de deute
de l’Ajuntament i el Museu
del Càntir, entre el conjunt
d’ingressos corrents. Donat
que és inferior al 75% es
considera òptima i evita
la tutela financera de la
Generalitat.

ECONOMIA

L’aixecament de peatges
comporta 190 mil euros
menys per Argentona
L’eliminació del peatge de la C-32 al
Maresme tindrà un efecte negatiu
sobre els recursos municipals. En el
cas de l’Ajuntament d’Argentona, es
deixarà d’ingressar uns 190.000€,
en concepte de l’IBI corresponent al
tram que passa pel terme municipal.
A banda, l’aixecament dels peatges
ha derivat en una reconfiguració de
la mobilitat a la comarca i un incre-

Argentona ha canviat l’emplaçament
per commemorar la Diada Nacional
de Catalunya. Enguany, la Plaça
Ballot va acollir l’acte oficial després
que s’hi hagi traslladat el monòlit en
memòria de Rafael de Casanovas
Durant l’acte, l’alcaldessa de vila,
Gina Sabadell (Unitat), va pronunciar un parlament en el que va animar
a tothom a reivindicar la sobirania
de Catalunya i govern, grups municipals i entitats, van fer les tradicionals ofrenes florals al monument.
Entre els assistents, ànim i motivacions diverses. Hi havia qui mostrava
el seu desencant pel moment polític,
mentre que d’altres es confessaven
esperançats en què la diada d’enguany marqui un punt d’inflexió en
la represa de les reivindicacions,
després de l’aturada forçosa que ha
comportat la pandèmia.
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EN BREU
Coses de la Vila

ment de trànsit de l’autopista entre el
5 i el 15%, provinent de la N-II.
El Pacte del Maresme, acordat pel
Departament i el Consell Comarcal i
presentat l’octubre de 2020, defineix
els objectius del nou model de mobilitat del Maresme i contempla millorar
la funcionalitat de la C-32, afavorint
la connectivitat, els enllaços al llarg
del corredor, i reconfigurar la via per
captar el trànsit que actualment utilitza la xarxa local. Un dels objectius
primordials és pacificar i fer de la N-II
una via més cívica, cap a un model de
mobilitat més segur i sostenible. Es
deixa enrere, per tant, models plantejats històricament, com el de les
calçades laterals o la Ronda del Maresme. A partir de l’any vinent i fins
al 2026, es preveu una inversió de 120
milions d’euros que es destinaran a
parts iguals a millores de connectivitat a la C-32 i a la pacificació a la N-II.
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FEMINISMES

Argentona es dotarà d’un
espai de reconeixement del
dol perinatal, gestacional i
neonatal
El dol és un procés que tothom viu
d’una manera particular. Hi ha cementiris que tenen espais expressament habilitats perquè qui vulgui pugui recordar els seus éssers estimats.
Aviat Argentona podria comptar amb
un d’aquests espais, però destinat
expressament a les famílies que han
patit la mort d’un nadó durant la gestació o amb pocs dies de vida.
L’acció és un dels compromisos
que es desprenen de la moció per al
reconeixement del dol gestacional,
perinatal o neonatal, que va aprovar
l’Ajuntament d’Argentona, per una-

nimitat, en el ple de setembre, a proposta d’Unitat i Junts per Catalunya.
La regidora d’Igualtat, Feminismes i
LGTBI, Agnès Cabot (Unitat) explica
que l’espai es farà “d’acord amb les
famílies que han passat per aquesta
dura experiència”. A banda de la creació de l’espai de dol, l’administració
local també es compromet a impulsar campanyes de sensibilització, donar suport a les associacions d’acompanyament del dol que puguin sorgir
a Argentona i a oferir suport psicològic i acompanyament a les famílies
que pateixen una pèrdua.
El 15 d’octubre és la data que commemora anualment el Dia Internacional del Dol Perinatal i Gestacional.
A l’Estat espanyol moren, cada any,
gairebé 2.500 nadons per mortalitat
perinatal, la que es produeixen des
de la setmana 22 de gestació fins als
primers dies de vida del nadó.

URBANISME

La remodelació del Josep
Soler evocarà els orígens
del camí
El carrer Josep Soler enfila la remodelació definitiva després de gairebé
40 anys esperant. El primer projecte
data dels anys 80 amb l’alcalde Esteve Canal (1987-1991). Després van
arribar altres intents que van quedar frustrats per la crisi econòmica.
Finalment els treballs ja estan en
marxa amb les obres de canalització
del carrer Carrasco i Formiguera,
pas previ per arranjar definitivament
el carrer Josep Soler. A banda de renovar totes xarxes de clavegueram i
aigua, la remodelació també donarà
resposta a la reclamació dels veïns de
soterrar les línies elèctriques.
Els treballs s’allargaran vuit mesos, tindran un cost de 606 mil euros
i aniran a càrrec de l’empresa Aigües
Argentona (AASA). L’execució per
part de l’empresa municipal representarà un estalvi econòmic, ja que
AASA no aplica beneficis industrials,
i per tant, oferirà un major avantatge
fiscals als vilatans.
El resultat de la intervenció serà
un carrer peatonal, sense places
d’aparcament, que mantindrà el
mateix sentit de circulació. S’intentarà recuperar part de les línies del
tramvia que hi han quedat soterrades
i, també, evocar la imatge que tenia
el carrer en els seus orígens. Segons
Pere Móra, regidor d’Obres Públiques, “el color del llambordí serà el
sauló, recordant l’origen d’aquest
carrer, un dels més antics del poble,
que sortia de la Plaça de l’Església
i anava als camps. Durant la major
part de la seva història va ser un camí
de sorra i el que volem és recuperar
aquesta imatge”

URBANISME

La xifra d’atur segueix a la
baixa a Argentona
El mes de setembre la xifra d’aturats a Argentona es va reduir en 12
persones i la taxa d’atur es va situar
al 9,13%. En total, a Argentona hi ha
544 persones registrades que busquen feina. En clau comarcal, per
vuitè mes consecutiu el Maresme
registra una destacada baixada de
l’atur i se situa a l’11,20%.

Les dades del darrer informe de
l’Observatori de Desenvolupament
Local del Consell Comarcal del Maresme mostren una clara recuperació de l’ocupació a la comarca situant-se, fins i tot, en valors superiors
als de setembre de 2019. El nombre
de persones ocupades al Maresme
aquest setembre s’ha incrementat
un 0,2% respecte a l’agost i en el cas
d’Argentona, és superior al comarcal,
arribant a l’1,1%. Al Maresme i amb
relació al mateix període de 2020,
l’increment és prop d’un 4% mentre
que a la vila és d’un 2,82%.
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A FONS

HI HA
GANES
DE

Fotografies — Ferran Egea

El primer sold out després de la pandèmia se’l va emportar Les irresponsables,
que van aterrar el dissabte 23 d’octubre a La Sala, sota la direcció de Sílvia
Munt. Però aquest va ser només l’esclat final d’un retorn progressiu que va
arrencar amb la fira Argillà i la Festa Major, va seguir amb el festival Sense
Portes i continua ara amb la Temporada i la represa de l’activitat associativa.

CULTURA!
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1. El càntir de l’any, ‘Elefas’.
2. Taller de torn pels més petits
a la fira Argillà 3. Mishima, un
dels plats forts de la Festa Major.
4, 5, 11. Activitats per a tots els
públics a la Festa Major.
7, 8. Carles Porta i Vicent
Partal, dos dels autors que han
presentat els seus llibres a la vila.
6,9. El carrer, protagonista a la
Festa Major del Cros.
10 i pàg. anterior. El Festival
Sense Portes aposta per les arts
escèniques.
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Fira de ceràmica
i terrissa Argillà

Festa Major de
Sant Domingo

Festa Major de
St. Miquel del Cros

Festival
Sense Portes

Entitats
culturals

Temporada
i La Xarxa

2 — 4 Juliol

4 — 6 Agost

25 — 26 Setembre

1 — 3 Octubre

Tardor

Tardor — Hivern

L’edició d’enguany es va tancar amb
un balanç satisfactori. Ubicada al
pati de l’escola Bernat Riudemèia, la
Fira va rebre 7.324 visitants, segons
el control d’aforament obligat per la
pandèmia. Durant la fira es van exhaurir els 500 càntirs de l’any, d’Òscar Tusquets, que hi havia a la venda.
L’enquesta anual als paradistes va
concloure que els artesans agraïen
que Argillà els hagués donat l’oportunitat d’acabar l’aturada per la pandèmia. La ubicació va ser una de les
novetats més valorades. Pel que fa a
les vendes, el 60% dels artesans van
tenir una venda satisfactòria i tots van
manifestar la seva intenció de repetir.

La Festa Major va tornar a ser punt
de trobada. Concerts, teatre, espectacles i tradició es van combinar,
un cop més, adaptant-se a les noves
circumstàncies. Les colles locals de
Diables i Geganters van oferir homenatges molt sentits a Jaume Nogueras i a Sergi Serra. També es va voler
reconèixer la tasca del personal sanitari durant la pandèmia, que va ser
l’encarregat de pronunciar el pregó.
L’aixecada de càntirs es va convertir
en exhibició i les tradicionals cursa
i bicicletada populars, van acotar el
nombre de participants. La Garrinada va complementar els concerts
habituals amb l’espai La Porqueta.

El darrer cap de setmana de setembre el barri del Cros va celebrar la
seva Festa Major, amb una programació farcida d’activitats lúdiques
per a tots els públics, competicions
esportives, música i propostes culturals com un espectacle de foc de
la Colla de Diables d’Argentona. Els
veïns també van haver de fer reserva
prèvia per poder accedir als actes.
Entre les activitats que es van poder gaudir hi va haver exhibició de
Taekwondo per part dels Crazy Jumpers, un concert de versions a càrrec de Pelukass, torneig de domino,
mostra de gegants, zumba, vermut
popular, música i ball.

Unes 5.000 persones van assistir a la
novena edició del Festival Sense Portes d’Argentona, amb una mitjana
d’ocupació als espectacles del 90%.
Les restriccions de la pandèmia van
fer necessària la reserva prèvia d’entrades, així com el control d’aforament. Diversos espais del centre de
la vila, juntament amb La Sala, o la
Font del Mig, van acollir una vintena d’espectacles de teatre, dansa, el
clown, titelles, circ i instal·lacions. La
qualitat va ser el denominador comú
de la proposta i, un cop més, el públic
va poder donar la seva opinió participant en la votació del Premi Pom
d’Or pel millor espectacle.

Les xerrades de la Tardor Literària
també han deixat petit l’aforament
del Saló de Pedra. El Centre d’Estudis Argentonins va arrossegar un
públic molt variat amb la primera
presentació protagonitzada pel periodista Carles Porta, que presentava
‘La farmacèutica’. També va tenir
una bona arrencada Argentona Cultura i Debat, reprenent la tertúlia política amb el periodista i director de
Vilaweb, Vicent Partal (20/10). Així
mateix, van iniciar el curs les conferències de l’Aula Universitària, amb el
corresponsal de TV3, Vicenç Lozano
Alemany i la conferència ‘El poder al
món post-Covid’.

La temporada va arrencar amb ‘Volare i Feísima enfermedad y muy triste muerte de la reina Isabel I’, de la
companyia del moment, La Calòrica.
Li van seguir Alguns dies d’ahir, Les
irresponsables, el concert de Roger
Mas. Tancaran la temporada N’importe Quoi, el concert d’Ebri Knight
i No solo duelen los golpes.
La Xarxa d’Espectacles infantils i
juvenils també ha presentat programació. S’hi podrà veure: Com gat
i gos (17/10), La motxilla de l’Ada
(14/11), Tut-Tururut la princesa
(12/12), Sopa de pedres (16/01), La
faula de l’esquirol (6/02), Valentina
Quàntica (13/03) i Geometria (3/04).
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Les Ginesteres
es reivindica
Els veïns busquen nous mecanismes de cohesió que els
permetin gaudir més del lloc que han escollit per viure

DESPRÉS D’UNA LLARGA reivindi-

cació, aquest mes de novembre ha
d’obrir portes definitivament el local
social que reclamava el veïnat. Es
tracta d’un equipament que ha de
donar resposta a la necessitat de crear comunitat. A banda, l’espai serà
oficina municipal els dimarts, de 9 a
13 hores, i comptarà amb la presència d’una treballadora municipal que
atendrà veïnes i veïns.
La posada en marxa de l’equipament és el final d’un procés llarg,
liderat per l’àrea de Serveis Territorials, que ha passat per la fase de recuperació de l’entorn, amb la supressió de l’antiga piscina i terraplenat de
l’àrea, l’enderroc de construccions
auxiliars, l’eliminació d’elements de
fibrociment i la preservació de l’edificació d’obra per la seva futura rehabilitació. A continuació es va procedir
a la redacció del projecte, amb l’externalització del projecte executiu i a
la licitació de les obres per un pressupost de 203.167,68 euros. El nou
edifici compta amb un vestíbul, oficina, lavabos adaptats una gran sala
polivalent i una porxada exterior. El
resultat és espai obert i agradable,
que barreja parets blanques, fusta i
vidre i que s’integra perfectament a
l’entorn natural.
L’entitat que està cridada a dinamitzar aquest nou equipament és
l’Associació de Veïns de les Ginesteres, presidida per l’Enric Gombau.
Ell va arribar a les Ginesteres, fa
vint-i-set anys, atret per la proximitat amb el bosc i la natura. Gombau
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encapçala una junta que completen
el tresorer, el secretari i els vocals i
que col·labora activament amb la
comissió de festes del veïnat.
Els tres grans problemes
La junta de l’AAVV de Les Ginesteres
celebra l’obertura del nou espai, però
al mateix temps, assenyala tres grans
problemes del veïnat que cal solucionar. El primer la llista és la necessitat
de millorar la línia de transport públic
que els connecta amb el centre urbà
d’Argentona. Des del 2019 el servei
de bus és a demanda, cal trucar amb
24 hores d’antelació per sol·licitar que
la línia que passa per Dosrius i Òrrius
també faci parada a l’entrada de les
Ginesteres. Les característiques dels
carrers, amb corbes pronunciades,
pendents i rasants, impedeixen que
els busos circulin per l’interior de la
urbanització. Tot plegat fa que el servei gairebé no s’utilitzi. L’administració competent és la Generalitat i ja fa
temps que l’Ajuntament d’Argentona
hi manté converses per tal d’incloure
modificacions a la línia que beneficiïn
els usuaris.
Per la seva banda, els veïns reclamen un servei que consideren vital. “La gent es va fent gran i sense
transport públic no pot sortir de casa
seva”, explica Enric Gombau i afegeix “les diferents proves amb línies
de bus que es van fer en el seu dia
ja no serveixen perquè el veïnat ha
crescut. A més, ens encaminem cap
a un món que prioritza el transport
públic per sobre del cotxe privat. Si

es fes un transport accessible, hi hauria molts jubilats que en farien ús per
baixar al centre del poble per anar
al metge, a esmorzar o a comprar”,
explica Gombau que adverteix, “ho
lluitarem fins al final”.
El segon gran problema de Les
Ginesteres és la manca d’una sortida
d’emergència. “Aquest estiu el perill
d’incendi ens ha fet patir molt”, explica Enric Gombau, que recorda com
van haver de recórrer a l’Ajuntament
perquè instés un propietari forestal a
recollir les restes d’una tala que havia fet a tocar de la urbanització i que
comportava un gran perill d’incendi.
I és que, actualment, les Ginesteres
només compta amb un punt que serveix tant d’entrada com de sortida, on
hi ha la caseta de les bústies. Aquesta
circumstància fa témer als veïns que,
en cas d’evacuació de la urbanització
quedarien atrapats en un embut. “Sabem que és una actuació molt lenta,
per això cal posar-hi fil a l’agulla”, ex-

plica Gombau que ja s’ha reunit amb
representants municipals per valorar
la possibilitat de crear una sortida
d’emergència al final del carrer Francesc Macià. Obrir aquest punt permetria que el veïnat es buidés d’una
forma més segura”, explica.
El tercer maldecap dels veïns són
les infraestructures. Per una banda el
cablejat de telefonia. “Creiem que no
compleix la normativa, està per sota
de l’alçada que li correspondria i, per
aquest motiu, els camions s’hi enganxen contínuament i l’arrenquen.
Quan això passa ens quedem sense
fibra, sense comunicacions. És molt
lamentable, francament”. L’incident
més recent, a finals de setembre, va
acabar amb els cables i el pal estesos
al mig de la carretera d’entrada a la
urbanització.
I en el sac de les infraestructures,
els veïns també hi posen el manteniment deficient de voreres i calçada.
Gombau lamenta que no hi hagi un

Les Ginesteres
La urbanització de les Ginesteres
s’enfila cap a la Serralada Litoral
repartint les més de 460 parcel·les en
61 hectàrees resseguides per més de vuit
quilòmetres de vials. Amb 1.109 veïns
censats és el nucli més poblat de tots els
veïnats d’Argentona, acull el 30% dels
argentonins que viuen fora del nucli urbà
superant els 917 habitants del Cros.

pla per anar resolent els petits desperfectes del dia a dia. Així i tot, admet
que en aquest àmbit no se senten maltractats respecte a la resta del municipi, ja que aquesta reivindicació també
la comparteixen els argentonins que
viuen en altres punts de la vila.
Un nou punt de trobada
La Junta és conscient que per resoldre totes aquestes qüestions cal un
veïnat cohesionat i aquesta és una
assignatura pendent. “Tenim un grup
de whatsapp amb 250 persones i hem
obert un canal de Telegram, però encara hi ha gent que necessita ajuda
per accedir a les xarxes”. L’entitat veu
l’obertura del nou equipament com
una oportunitat per crear un espai de
trobada que permeti estrènyer relacions. D’idees no en falten, “a l’estiu
farem classes de tai chi, aeròbic, sopars... Hem de promoure que la gent
es conegui, que hi hagi vincle entre
nosaltres”, conclou Gombau.
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Cap de la policia local d’Argentona, mereixedor de la medalla
d’or del cos en reconeixement a quaranta anys de professió

Pere Anglada Canal
“A partir d’ara em toca descobrir
si hi ha vida després de la feina”

E

n Pere Anglada encaixa la
mà amb força, tan seriós i
tan amable al mateix temps.
Ens condueix per la comissaria, un espai d’autoritat i ordre, com
ell mateix. S’explica amb una veu forta, sense vacil·lacions, amb l’ànim
de voler deixar constància que està
a punt de tancar una etapa que li ha
donat tot en l’àmbit professional. Té
bones paraules per tothom, especialment pels companys.
“Sóc d’Argentona de tota la vida,
del carrer Lladó de Dalt, però vaig
estudiar i vaig iniciar la meva professió a Mataró”. La seva entrada al cos
no va partir de cap nissaga familiar
ni d’una vocació personal, “el meu
pare entra un dia a casa i em diu que
ha entrat la instància a l’Ajuntament
de Mataró, en nom meu, per fer de
policia local”, a ell ja li va semblar bé,
només tenia dinou anys. Va fer el primer servei el 14 de setembre de 1981.
Després el cridarien a la mili i hauria
de demanar un permís per poder
presentar-se a fer les oposicions. Va
fer totes les proves en un sol dia i va
obtenir la plaça. Acabat el servei militar va iniciar una carrera professional
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que l’ha fet passar per tots els graons
del cos: de caporal a sergent, després
sotsinspector en cap d’Argentona i,
finalment, la plaça d’inspector.
Aquest desembre es jubila, just
quan li acaben d’atorgar la medalla
d’or per unanimitat i amb elogis de
totes les formacions polítiques del
municipi. Ara toca retornar a la família la dedicació que no li ha pogut
donar, absorbit durant tants anys per
una feina que l’omplia. Viu a la Roca,
a tocar de la serralada de Marina on
preveu enfilar-s’hi més sovint amb la
bicicleta. Al seu voltant hi té els seus
tres fills i la petita Aitana, de només
mig any. Abans d’acabar l’entrevista
ens mostra la instantània més emocionada del dia que va rebre la medalla
d’or. Porta la neta en braços. Allà hi ha
el policia, però sobretot l’avi orgullós.
Com recorda els inicis?
Va coincidir amb l’època en la qual
els ajuntaments es van adonar que
havien de modernitzar les policies
locals. Jo vaig ser la tercera promoció d’un procés de rejoveniment i,
ja al principi, ens van donar un cert
grau de responsabilitat.

Algun cop s’ha qüestionat aquella decisió?
Mai, sempre he tirat endavant i malament del tot no m’ha anat. I té un respecte dins la professió, presideix l’Associació de caps i comandaments de
les policies locals del maresme (Accpolc).Defensem la professió des dels
comandaments. Ara puc dir que hem
avançat molt, la professió ha canviat
gràcies a una adaptació contínua.
Per què lluiten ara mateix?
Fa anys que anem al darrere d’una
nova llei de seguretat pública. L’actual llei de policies locals, data del 91
i la societat de llavors no es pot comparar amb la d’ara.
Quin és l’inconvenient?
Ha de ser una normativa de consens
i això és complicat, sempre queda al
calaix al final de les legislatures.
Parlem d’Argentona.
Vaig arribar a la policia local d’Argentona el 8 de setembre del 97. Llavors
hi havia 13 agents, ara som 28: 24 uniformats, 2 administratives la regidora
i l’alcaldessa.
Són suficients?
No, mai som suficients. Hem millorat molt, donem un servei d’acord

amb els necessitats d’Argentona,
però ens aniria bé créixer.
Quina és la xifra òptima?
L’ideal seria que poguessin disposar
sempre de dues patrulles per torn.
Però aquesta xifra només la tenim
amb serveis extraordinaris i encara
més en moments com la Festa Major
en els que hi som tots. Ens adaptem
a les necessitats del moment.
En tots aquests anys quin ha
estat el canvi més gran pel que fa
a recursos?
La construcció d’aquesta nova comissaria. Aquest equipament ens ha
permès reinventar-nos, fer les coses
ben fetes, atendre a la gent amb la
privacitat necessària quan ve a fer
una denúncia, donar millor imatge
i treballar correctament. Les noves
tecnologies també ens han permès
un salt qualitatiu, sobretot pel fet
d’estar connectats amb el sistema
operatiu de la Generalitat.
Quin és el punt fort de la Policia
Local d’Argentona?
Diria que el temps de resposta, tot
i que treballem en un municipi de
25 quilòmetres quadrats. Tot i que,
molts cops la gent truca al 112, allà
truquen a mossos i mossos a nosaltres. Així perdem temps, és més
pràctic que ens truquin directament
el 1313 i nosaltres ja fem la derivació
a mossos si cal. Hem de pensar que la
comissaria de mossos dóna servei a 7
municipis a banda de Mataró, que és
una ciutat de 127 mil habitants, amb
la problemàtica i la quantitat de serveis que això genera.
La proximitat amb Mataró ens
perjudica?
No, nosaltres som un 12% del que
passa a Mataró, però passa exactament el mateix. Ocupacions, robatoris, accidents…
Argentona és segura?
Argentona és un poble segur perquè
hi ha molta gent que treballa perquè sigui segur. No és gratuït. Ho
és gràcies als operatius, els controls
de prevenció, les vigilàncies que no
es veuen, la coordinació amb altres
policies locals. El resultat final és eficient. En els darrers anys hem patit el
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mateix que pateix tothom, amb l’entrada de bandes provinents de sud
Amèrica i de l’Europa de l’Est. Però
tenim els recursos necessaris. Ara,
per exemple, tenim a punt la licitació
de les càmeres de videovigilància. Ja
hem fet una prova a Madà i les Ginesteres i el resultat ha estat molt bo.
Com?
S’ha reduït moltíssim el nombre de
robatoris a l’interior dels habitatges.
Sobretot a les Ginesteres. Les càmeres ens permeten saber qui entra i qui
surt, si hi ha una matrícula “qüestionada”. També permeten una investigació posterior molt més eficient.
Les urbanitzacions són el punt
feble de la seguretat?
Si mires l’estadística veuràs que no.
També hi ha robatoris en el centre
perifèric de la vila. No es poden fer
diferències, per això una patrulla
passa, com a mínim, dues vegades
per torn per cada zona de la vila. Catalunya s’ha convertit en l’hort de
marihuana d’Europa.Sí, la societat
canvia i avui, malauradament, hi ha
molta gent que s’està guanyant la
vida amb això. A banda de portar-nos
bandes mafioses de fora, també ha
fet créixer un grup de delictes que
giren al voltant del cultiu.
Us ha incrementat el risc?
Sí, és clar! Hem d’anar cada vegada
més en compte a l’hora de fer controls, d’aturar vehicles, de fer escorcolls... Per fer-hi front ens formem
contínuament, tot i que la Covid ens
va frenar el calendari formatiu. Ara,
per exemple, hem programat nova
formació en autodefensa i ordre públic, encara que no tinguem aquesta
competència, arran de les agressions
que s’estan produint contra agents,
mossos i policies, en el marc dels
ampollots.
En què ha canviat la feina la
pandèmia?
Estem tornant a la normalitat perquè
la societat hi torna, però ha estat un
any i mig de Netflix. Qui ens hauria
dit abans que patrullaríem a ple dia
per un carrer Gran desert i trobaríem una família de porcs senglars
passejant tranquil·lament? També
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ha estat un moment en el qual hem
copsat la consciència col·lectiva de la
gent amb ganes de fer bé les coses i,
com sempre, un petit col·lectiu que
passa de tot... Deu ni dó la quantitat
d’actes per infracció que vam haver
d’aixecar.
La pandèmia ha augmentat la
conflictivitat social?
Sí, ho notem. Per sort, el primer que
acostumen a fer els veïns és trucar-nos. Nosaltres hi anem i fem el
que podem. Hi ha autèntics drames
familiars. Hem hagut d’incrementar
l’atenció a tota l’àrea de proximitat.
Hi ha violència masclista a
Argentona?
Sí, encara que des de fora pugui semblar una vila molt tranquil·la, som
com qualsevol altre municipi. Estem fent molt bon equip amb l’àrea
de Serveis Socials de l’Ajuntament.
Compartim molta informació. Nosaltres som els primers que arribem,
detectem, veiem, aixequem acta,
fem informes, els passem a serveis
socials i ells es preocupen de fer un
seguiment. I, al contrari, els donem
suport quan han de donar servei a
famílies que són complicades.
Tants anys tractant amb persones, sovint, que passen un mal
moment. Què en pensa de la
condició humana?
Les persones ens mouen molt per la
pressió que tenen a l’entorn, i aquesta pressió moltes vegades està molt
manipulada. Mires altres períodes de
la història i veus que la massa huma-

na va cap on la dirigeixen. Així i tot,
les societats van canviant, jo sóc optimista de mena i també veig millores.
Parlant de persones, vostè lidera
un equip.
Només puc expressar gratitud a la
gent que m’ha acompanyat des del
97 fins ara. Després de l’acte d’entrega de la medalla d’or vam anar a dinar. Em va fer particular il·lusió que
vingués molta de la gent que ha format part de la plantilla, que va aprendre la professió aquí i ara treballa en
altres cossos. Això vol dir que es van
endur un bon record, això és molt
maco. Tothom té molt per aportar,
des de la diferència. La meva tasca
ha estat veure el punt fort, l’habilitat
de cadascú i potenciar-ho. El quid de
la qüestió està en l’equip.
El cap de la policia té una direcció política?
Sí, però penso que amb els polítics ho
hem sabut fer. Crec que he treballat
amb set o vuit alcaldes, del 97 fins
ara. Amb alguns hem potenciat unes
coses i amb altres d’altres. Hi ha hagut anys que hem crescut més amb
personal i menys en recursos materials i altres anys ha estat a l’inrevés.
Però sempre hem anat creixent i
actualitzant-nos.
Què ha estat el pitjor d’aquests
quaranta anys?
(Llarg silenci) La nostra no és una
feina qualsevol, has d’estar connectat 24 hores al dia 365 dies l’any. La
tecnologia et fa esclau. En part em
jubilo perquè li dec a la família, a ells
els fa més il·lusió que no pas a mi.
A mi la meva feina m’agrada molt i
penso que estic en el millor moment
de la meva carrera. Tinc tot pel que
he estat lluitant durant aquests vinti-cinc anys, una bona estructura de
comandament, les coses funcionen,
la feina gruixuda està encarrilada,
ara cal donar-hi continuïtat.
I el moment més dolç?
Em va fer molta il·lusió la medalla
d’or, suposa el reconeixement de
l’administració per la qual treballo.
Però també valoro el reconeixement
de la gent, sentir-te referent dels teus
veïns també és molt gratificant.
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Argentona és cultura
Darrere de tots els actes hi ha moltíssima gent
implicada que té cura perquè tot surti perfecte,
personal de l’ajuntament, entitats i voluntariat

Alcaldessa d’Argentona

empre he pensat que Argentona és un municipi amb una activitat cultural excepcional. Aquí la cultura es respira pertot, només cal veure l’agenda
d’aquesta tardor per adonar-nos-en.
Encara amb el record ben viu de la Festa Major del veïnat del Cros del
darrer cap de setmana de setembre, encetem l’octubre amb els carrers a
punt per viure el Festival sense portes. Malgrat que encara no es pugui gaudir com ens agradaria a causa de la pandèmia, les arts escèniques prenen
els nostres carrers i places amb una programació per a tots els gustos d’una
qualitat excel·lent. Durant tres dies els argentonins i argentonines, i molta
gent provinent d’altres municipis, anem d’escenari en escenari per tastar tot
tipus de propostes que ens fan riure o emocionar.
Gairebé a tocar del Sense portes, inaugurem una nova temporada de
Teatre, música i dansa a la Sala d’Argentona on tindrem el privilegi de veure espectacles de primera línia a uns preus molt assequibles i en un teatre
que és una meravella. Però la vida cultural d’aquesta tardor no s’atura aquí.
També tindrem l’oportunitat de gaudir d’una nova tardor literària i lectures
a la terrassa organitzades pel Centre d’estudis argentonins, recitals a cura
de l’Associació cultural amics de la poesia, conferències de l’aula d’extensió
universitària i Argentona cultura i debat, i espectacles de teatre per al públic
infantil de Xarxa, per dir-ne alguns.
Darrere de tots aquests actes hi ha moltíssima gent implicada que té cura
perquè tot surti perfecte, personal de l’ajuntament, entitats i voluntariat que
s’esforcen de valent perquè totes i tots puguem ser una mica més savis i ens
sentim una mica més vius i més lliures.
Moltíssimes gràcies a totes i tots, i visca la cultura!
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P3

UNITAT

TOTS PER ARGENTONA

PSC

JUNTS X CATALUNYA

Contra l’emergència climàtica

La Velcro

El govern no gestiona el pressupost

Cal fer les inversions previstes

El govern d’Argentona instal·larà plaques
fotovoltaiques a edificis municipals

L’edifici industrial de mitjan segle XX,
hauria de ser vist com una oportunitat

Aigües d’Argentona haurà de regularitzar
els comptes

Hi han alternatives abans d’optar a
amortitzar crèdits

Ja fa anys que el govern republicà d’Argentona promou
la instal·lació de plaques fotovoltaiques als habitatges
particulars a través de bonificacions en l’IBI. També fa
temps que l’edifici de l’ajuntament compta amb una instal·lació d’aquest tipus. A partir d’ara, però, es començaran a instal·lar plaques a altres edificis públics amb
la intenció de reduir la factura de la llum que paguem
entre tots, però també per començar a constituir les
anomenades comunitats energètiques. La comunitat
energètica és un mecanisme organitzatiu pel qual diferents actors locals com l’ajuntament, la ciutadania o el
teixit productiu produeixen energia en una instal·lació
i la comparteixen entre ells a través de la xarxa existent.
Aquest model també serà molt útil per compartir l’electricitat amb famílies que no poden instal·lar plaques
a casa seva perquè viuen en pisos o perquè no poden
sufragar la instal·lació. Amb aquesta actuació, aconseguirem lluitar contra la crisi climàtica, ser menys dependents dels oligopolis que controlen l’electricitat i el seu
preu, i ajudar als nostres veïns més vulnerables. Aquest
projecte té el suport del Consell Local per la República
d’Argentona.
L’autoconsum i les comunitats energètiques són
unes eines molt potents per fer possible l’empoderament ciutadà i la democratització del sector energètic.
Actualment ja està en redacció el projecte per l’escola del Cros que utilitzarem de prova pilot per a posteriorment estendre-la a altres punts del municipi. La inversió
inicial serà de 48.000 €.
Aquesta iniciativa se suma a la central de biomassa
que ja proporciona energia tèrmica als equipaments i
a l’escola de la zona esportiva i que ens ajuda a fer una
gestió sostenible dels nostres boscos i alhora lluitar contra el risc d’incendis.

Sembla que el govern municipal vol enderrocar l’edifici
de La Velcro, i no ho entenem. Per què? Per què té aluminosi? Per fer-hi 70 places d’aparcament? Els edificis
amb aluminosi es rehabiliten i hi ha altres solucions al
problema de l’aparcament molt més fàcils!
Aquest edifici, que l’any 1959 es va construir als afores d’Argentona, ha acabat essent central en molts aspectes de la vida argentonina, tant del passat com d’ara
mateix. La Velcro va donar feina durant dècades a centenars d’argentonins/es que van crear-hi lligams de forta
amistat i familiars. Encara avui molts ho recorden amb
un sentiment molt viu. A partir de l’any 1995, quan va
ser comprada per l’Ajuntament, s’hi van desenvolupar
activitats socials, artístiques i culturals de tota mena fins
fa molt poc. I és normal que hagi sigut així perquè, qui es
pot permetre desaprofitar més de 5.000 m2 d’un edifici
que durant dècades ha aguantat tones de maquinària?
En moltes ciutats i pobles, edificis com La Velcro han
estat rehabilitats i són centres socials o culturals amb
molta vida. Per què a Argentona l’hem de desaprofitar?
Per què l’única proposta que té el govern és l’enderroc?
Senzillament, no pot ser. Enderrocar La Velcro seria
un error tan gran que no ens el podem permetre. La
Velcro és una gran oportunitat i des de TxA la volem
posar en valor i obrir el debat de totes les possibilitats
que ens pot oferir. Per això hem preparat dues activitats
importants que volen recollir la importància que aquest
edifici ha tingut en el passat i les oportunitats que ens
pot oferir en el futur.
Del 15/11 al 5/12 tindrem una exposició de fotos antigues de La Velcro que ens permetran descobrir-ne aspectes quasi oblidats. També farem un acte de presentació (a La Sala el dia 19/11) d’una proposta de rehabilitació
de l’edifici. No us el perdeu perquè us sorprendrà!

Durant el 2020 els socialistes ens vam oferir per col·laborar en les tasques de govern, ja que ens trobàvem en
una situació històrica excepcional a causa de la crisi de
la pandèmia de covid. La nostra participació no va ser
admesa, ni la d’altres grups d’oposició que també hi estaven disposats.
Quin ha estat el resultat? Hem comprovat, amb disgust, com el govern minoritari no ha estat capaç de dur
a terme ni tan sols dues terceres parts d’allò a què es va
comprometre en el pressupost. El més lamentable és
que no ha estat capaç de fer ni una cinquena part de les
inversions previstes. Continuem amb un govern municipal incapaç de gestionar el pressupost i mancat dels
mínims de coordinació necessaris per tirar endavant
l’ajuntament i els projectes de poble, tot i que, paradoxalment, s’autoanomena govern d’unitat.
Hem hagut de ser els socialistes, des de l’oposició, els
qui reclamem que es facin actuacions tan senzilles i necessàries, com pintar els senyals de tràfic als terres dels
carrers. Hem reclamat l’obertura del casal de gent gran
al Cros, que ha quedat tancat després de la pandèmia,
igual que el dispensari del que vam exigir-ne la reobertura. Hem reclamat també l’obertura del centre social
nou a les Ginesteres. Hem aconseguit que la companyia
d’Aigües d’Argentona es vegi ara obligada a regularitzar
els comptes de 2019, ja que no estaven ben fets, tal com
havíem advertit quan van ser presentats. Aigües d’Argentona hi té reconeguts drets pendents de cobrament a
favor de l’Ajuntament quan, per contra, a la comptabilitat
de l’Ajuntament no hi consta cap crèdit a favor seu.
Se’ns dona la raó a allò que havíem formulat els socialistes, tant en l’aprovació de comptes com en la reclamació presentada pel nostre grup al Compte general
del 2019.

Quan el govern ens passa una proposta de Pressupostos
anuals, JxCat centrem l’atenció en les partides destinades a inversions, on es fa política real.
Què ha passat fins ara? Que només s’executa una
petita part de les inversions previstes, que l’aprovació
definitiva dels pressupostos arriba mesos després de l’1
de gener i que, no havent-n’hi prou, es liquida el pressupost de l’any anterior amb mesos de retard sobre el
termini legalment previst (l’1 de març de cada any). Per
tant, de ben poc serveix que prioritzem les inversions...
La liquidació del pressupost és clau per conèixer el
romanent de crèdit no executat en l’exercici anterior; és
a dir, liquidar el pressupost a temps permet saber quants
diners han “sobrat” de l’any anterior.
Així és com s’ha funcionat els últims anys a Argentona i l’exercici actual no ha estat cap excepció. El govern
municipal acaba de destinar més de 600.000 euros
d’excedent sobrevingut a amortitzar préstecs bancaris
perquè entén que a principis de novembre no queda
temps per gastar-los en inversions per aquest 2021.
Al Ple d’octubre vam fer saber al govern que aquests
diners haurien de destinar-se a les moltíssimes necessitats que tenim els argentonins i argentonines, com ara
asfaltar carrers, arranjar voreres en mal estat, preservar el patrimoni, fer més sostenibles els equipaments
municipals, adquirir habitatge públic dotacional per a
les persones amb menys capacitat econòmica, etc. Hi
ha múltiples alternatives abans d’optar per amortitzar
crèdits bancaris.
El govern es va comprometre a presentar uns Pressupostos 2022 i dur-los a aprovació abans d’acabar el
2021. Esperem trobar una proposta realista, que tingui
en compte les prioritats d’Argentona i que es treballi per
executar-les de manera efectiva.
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P5
Regidors: Unitat (U): 8 | TxA: 4 | PSC: 2 | JxC: 2 | Fran Fragoso (FF): 1

REGIDORES I REGIDORS ARGENTONA
ACORDS DEL PLE MUNICIPAL ORDINARI 7 DE JUNY

FRAN FRAGOSO

PROPOSTES I MOCIONS

La (in)seguridad en Argentona
Es intolerable que no podamos salir
tranquilos de casa

“Antes de ayer nos entraron a robar en casa. Por suerte
no tenemos que lamentar daños personales”, “lo siento,
hoy no le podemos atender porque nos han reventado
la caja de caudales y tiene que venir la policía a dar el
parte” o “la señora Rosa Maria está en el hospital: sufrió
un tirón para robarle la cadena de oro y se rompió una
pierna”. No es ficción, es el pan nuestro de cada día en
Argentona. La sensación de inseguridad ha aumentado mucho en los últimos años. Hace poco, supimos que
los vecinos de Can Serra Lladó se han organizado para
combatir la oleada de robos sufren. Pero no son los únicos, en Les Fonts también se han autoorganizado. Avisos de alarmas, cristales rotos, intentos de robos, robos
consumados, sospechosos merodeando... Son mensajes constantes que llegan a través del whatsapp. Pero ni
la autoorganización es suficiente. Sigue la sensación de
inseguridad y el abandono por parte del Ayuntamiento.
¿Qué podemos hacer ante ello? Lo tenemos claro y
llevamos muchos años pidiéndolo: hacen falta más cámaras de seguridad en las entradas y salidas, tanto de
las urbanizaciones como del pueblo, medida aprobada
en el Pleno a propuesta de Fran Fragoso. También se
debe aumentar la plantilla de la policía local, especialmente en las llamadas “horas calientes”.
La pandemia ha azotado muy fuerte Argentona. Es
intolerable que no podamos salir tranquilos de casa. O,
peor aún, que vivamos con el miedo de no saber qué nos
vamos a encontrar cuando volvamos. La renovación de
la flota de vehículos es un buen comienzo, pero no es
suficiente. Además, los vehículos adquiridos son diésel,
es decir, los más contaminantes que hay en el mercado.
Es la falsa militancia ecologista que se pregona y luego
no se aplica. Predican lo que no son, enarbolan falsas
banderas. No lo olviden.
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GINA SABADELL
UNITAT

PERE ESPELT
UNITAT

Alcaldessa, Administració
General, Serveis Econòmics
i Mitjans de Comunicació

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

SÍ

NO

ABSTENCIÓ

-

-

-

-

-

SÍ

NO

ABSTENCIÓ

17: Unanimitat

-

-

15: U, TxA, PSC, FF

-

2: JxC

Reconeixement extrajudicial de crèdits corresponents a factures de l’exercici 2020 i anteriors

9: U, FF

-

8: TxA, PSC, JxC

Expedient de modificació de crèdits núm. 7/2021 del pressupost municipal de l’exercici 2021

13: U, PSC, JxC, FF

-

4: TxA

Alcaldia

Ratificació resolució d’Alcaldia

17: Unanimitat

Mocions

Moció del grup municipal Junts per Catalunya - Argentona, per facilitar l’accés al dret a l’habitatge a la gent que ho necessita

17: Unanimitat

Interpel·lació del grup municipal PSC - CP, sobre la regulació de velocitat en les vies urbanes

ACORDS DEL PLE MUNICIPAL ORDINARI 5 DE JULIOL
JOAN MARIA PASQUAL
UNITAT

MONTSE CERVANTES
UNITAT

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

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

QUIM PEREJOAN
UNITAT

ÀNGEL PUIG
UNITAT

Educació, Esports,
Participació i Transparència

Cultura, Patrimoni,
Promoció Econòmica,
Ocupació i Cooperació

PERE MÓRA
UNITAT

AGNÉS CABOT
UNITAT

4t tinent d’alcaldia,
Obres Públiques

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

PROPOSTES I MOCIONS
Alcaldia

Aprovació de l’acta de delimitació dels termes municipals de La Roca del Vallès i Argentona

Recursos Econòmics

Modificació de l’ordenança núm. 21 i l’ordenança núm. 61

Espai Públic

Canvi de responsable en diversos contractes municipals

Serveis Socials

Adhesió a les bases per la gestió i desenvolupament del programa “Servei Local de Teleassistència 2021/2024, per tal de regular i
fixar els criteris procediments de prestació del servei de teleassistència entre els ens locals de la província de Barcelona.

17: Unanimitat

-

-

Promoció Econòmica

Aprovació de les ‘Bases reguladores generals per a l’atorgament de subvencions a les empreses i nous emprenedors mitjançant el
programa ‘Argentona Impuls’: Ajudes pel desenvolupament econòmic local’

15: U, TxA, PSC, FF

-

2: JxC

Igualtat

Moció de suport per a la incorporació del permís recuperable de menstruació i climateri a l’Ajuntament d’Argentona

11: U, PSC, FF

6: TxA, JxC

-

Mocions

Moció del grup municipal del PSC-CP, per a la millora dels senyals de trànsit horitzontals i per a la prevenció d’accidents

17: Unanimitat

-

-

-

-

-

SÍ

NO

ABSTENCIÓ

Aprovació de les esmenes introduïdes en l’acta de delimitació dels termes municipals de Mataró i Argentona

17: Unanimitat

-

-

Modificació de les festes locals per l’any 2022

17: Unanimitat

-

-

Policia

Atorgament de distincions a personal de la Policia Local, a altres cossos de seguretat i persones físiques per actes meritoris en el
desenvolupament de les seves funcions

17: Unanimitat

-

X: P, P

Mobilitat

Aprovació del conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament d’Argentona i l’empresa Cingles Bus SA, per a la millora de les comunicacions
mitjançant els serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera entre Òrrius, Argentona i l’Hospital de Mataró

13: U, TxA, FF

-

4: PSC, JxC

Recursos Econòmics

Expedient de modificació de crèdits núm. 9/2021 del pressupost municipal de l’exercici 2021

11: U, PSC, FF

-

6: PSC, JxC

Educació

Modificació contracte mixt de serveis de les escoles bressol municipals

Mocions

Moció conjunta dels grups municipals Unitat, Argentona per la República i Junts per Catalunya, Argentona, per al reconeixement
públic del dol perinatal, gestacional i neonatal

-

-

-

Interpel·lació grup municipal Tots per Argentona, relativa al local de la gent gran del Cros

-

-

-

Interpel·lació del grup municipal Tots per Argentona, relativa al Cap de Creus

es retira

ACORDS DEL PLE MUNICIPAL ORDINARI 13 DE SETEMBRE
PROPOSTES I MOCIONS
MONTSE
CAPDEVILA
TxA

SUSANA
LÓPEZ
PSC

FRAN
FRAGOSO
F. FRAGOSO

XAVIER
COLLET
TxA

JOSEP
ARENAS
PSC

MONTSE
MATAS
TxA

BERNAT
CALVO
JxC

MÉS INFORMACIÓ
I CONTACTES A:
argentona.cat/corporacio

JOAN
MARTÍN
TxA

CRISTINA
MAYNOU
JxC

Alcaldia

es retira
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L’ESPITLLERA
Centre d’Estudis Argentonins

Regidors: Unitat (U): 8 | TxA: 4 | PSC: 2 | JxC: 2 | Fran Fragoso (FF): 1
ACORDS DEL PLE MUNICIPAL ORDINARI 13 DE SETEMBRE
Mocions

Interpel·lació grup municipal Tots per Argentona, relativa a la gent gran

-

-

-

Interpel·lació grup municipal Tots per Argentona, relativa a la piscina municipal

-

-

-

Interpel·lació grup municipal Tots per Argentona, relativa a la sequera

-

-

-

Interpel·lació grup municipal PSC-CP, relativa al Casal de la Gent Gran del barri del Cros

-

-

-

Interpel·lació grup municipal PSC-CP, relativa al reconeixement d’obligacions derivades dels encàrrecs fets per l’Ajuntament
d’Argentona a la societat Aigües d’Argentona

-

-

-

Interpel·lació del grup municipal Junts per Catalunya – Argentona en relació a la línia d’autobús entre Argentona i Barcelona

-

-

-

SÍ

NO

ABSTENCIÓ

ACORDS DEL PLE MUNICIPAL ORDINARI 4 D’OCTUBRE*
PROPOSTES I MOCIONS
Alcaldia

Elecció del Jutge de Pau de la vila d’Argentona (període 2021-2025)

16: Unanimitat

-

-

Recursos Econòmics

Rectificació de l’errada en el càlcul de la revisió de preus del contracte de sotsarrendament de la nau industrial situada al carrer
Montserrat Roig i Fransitorra 22, a causa de la imputació de l’IVA

16: Unanimitat

-

-

Expedient de modificació de crèdits núm. 11/2021 del pressupost municipal de l’exercici 2021

10: U, JxC, FF

-

6: TxA i PSC

Modificació ordenances fiscals número 9 i 21

16: Unanimitat

-

-

Modificació ordenances fiscals número 17, 62 i 47 així com la derogació de la 46

11: U, PSC, JxC

-

X: TxA i FF

Recursos Humans

Proposta de convalidació de la Relació de llocs de treball seguint l’acord de convalidació d’aquest Ple Municipal de data 2 de març
de 2020

10: U, PSC, F

-

6: TxA, JxC

Promoció Econòmica

Aprovació del calendari d’obertura dels establiments comercials en diumenge i dies festius per a l’any 2022

16: Unanimitat

-

-

Mocions

Moció del Grup Municipal PSC, de condemna a les agressions i a la violència exercida contra les persones del col·lectiu
LGTBI

11: U, TxA, PSC,
JxC (1), FF

-

1: JxC (1)

Moció del Grup Municipal Fran Fragoso, en contra de la subida de la tarifa de la luz y para la aprobación de una línea de ayudas
para los autónomos de Argentona

Es retira
*No assisteix el regidor Pere Espelt d’Unitat

Segueix el Plens Municipals a Ràdio Argentona
18.30 h
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Cada primer dilluns de cada mes

104.6 FM

RAFEL BIGORRA,
EN EL RECORD
LLORENÇ SOLDEVILA I BALART

E

m trucava periòdicament,
però feia mesos que no
rebia la trucada de Rafel
i això em feia pensar que
alguna cosa no devia anar
bé. Va ser així. Em vaig assabentar
del seu traspàs a finals de juliol quan
el número 87 de Fonts estava en procés d’edició. Em va saber greu i vaig
pensar com cada vegada més, amb
el que té d’inhumà, ens assabentem
de notícies luctuoses d’amics amb
molt de retard. Som en un món on la
comunicació ho és tot i, tanmateix,
estem no sé si inevitablement tan
incomunicats!
Nascut el 1922, a Barcelona, era
fill d’un petit industrial tèxtil amb
arrels familiars a valls. El 1939, Rafel
Bigorra va obtenir el títol de batxiller
a l’institut Balmes de Barcelona i, el
1943, el de tècnic industrial tèxtil –teòric de teixits- a l’Escola Industrial
de Barcelona. Des de ben jove es va
sentir atret per tot tipus de manifestació cultural. Llegia molt i era un bon
coneixedor dels clàssics, tant de la
nostra literatura com de la universal.
Fou soci de l’Agrupació Excursionista
Icària, al Poblenou, i en diverses ocasions formà part del jurat dels Jocs
Florals de Muntanya, que organitzava
aquesta entitat. Era un apassionat per
la música, especialment de l’òpera i
es relacionà amb persones de l’àmbit
de l’art i la literatura (el pintor Torres
Bach i J. M. Espinàs).
De jove el va temptar l’escriptura
i així, el 1962 fou finalista del premi
Víctor Català amb el recull de contes

La jungla del seny (1964) al qual seguiren poc després els d’Operació: gat per
llebre (1966). Després d’uns anys de
silenci tornà a l’activitat literària amb
dues novel·les Del vent i les tempestes
(1992) i Ara que els dies feliços s’han
acabat (2012) i dos llibres de contes
més: Boires en el cim (2002) i Faules
d’un bec groc (2011).
Fou un assidu col·laborador a la
premsa: durant un temps mantingué
la columna “La Galeria” a les pàgines
del diari El Punt i col·laborà al Cap
Gros, de Mataró. A nivell local publicà
els seus articles al Cap de Creus, Fonts
i el Banc de la plaça, a més a més va intervenir en programes de l’emissora
municipal Ràdio Argentona.
Pel que fa a la narrativa, el seu estil va quedar ben patent a La jungla
del seny. Hi predominaven els contes
breus, narrats en primera persona
però predominant en una tercera
que sovint queda marcada per l’ús
d’un ell, com volent cercar distància
entre el narrador i la història que s’hi
narra. La majoria d’històries com bé
remarca Espinàs són recollides de
les vivències de l’Eixample. Dos anys
després, el 1966, publicà Operació:
gat per llebre, en què els contes breus
amb una història punyent i en forma
diguem-ne d’acudit, era narrada amb
senzillesa i efectivitat. En moltes de
les proses Argentona hi surt amb el
sobrenom de Valldestiu.
La seva filla Mariona en el pròleg
a Ara que els dies feliços s’ha acabat
afirmava que “Escriu com parla,
com si estigués fent tertúlia amb els

amics. Però el seu discurs està ben
documentat i la seva agilitat mental
li permet argumentar el que diu citant
escriptors, polítics, músics o filòsofs.”
Hi estem plenament d’acord: llegir-lo
és com si el sentissis. A més a més en
traçava un perfil que també signem:
“el meu pare és un home senzill, sensible, romàntic, d’una fina ironia,
que li agrada badar, seure i fer petar
la xerrada amb els amics i coneguts,
que passa per la vida a poc a poc i sense fer soroll.”[1]
Josep Lladó també ens n’ha deixat la seva percepció de l’amic: “En
Bigorra, però, no havia estat mai un
d’aquells estiuejants “entopetats”,
dels que es miraven els vilatans -o
ens ho semblava- per sobre l’espatlla,
gairebé amb menyspreu. No. Ell, per
temperament i per educació, ha tingut en gran estima el sentit de la convivència humana i mai ha defugit el
tracte amb la gent senzilla. A mi sempre m’havia caigut bé, tot i mirar-me’l
de lluny. La presència d’aquell senyor
corpulent, tranquil, de moviments
pausats, educat i amable, era, com
les orenetes, l’anunci del bon temps,
de l’estiu, dels dies llargs i de les nits
serenes, de les vacances escolars i de
les primeres temptatives amoroses
amb les noies de servei de les famílies
forasteres.” [2]

[1] Bigorra, Mariona, pròleg a Ara que els dies
feliços s’han acabat, p. 8.
[2] Lladó i Pascual, Josep, pròleg a Del vent i
les tempestes, p. 5.
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Informació i serveis d’interès
Serveis Municipals
ARXIU MUNICIPAL
Plaça de l’Església, 4
673 28 72 09

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

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

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

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

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

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

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

• Serveis Socials d’Atenció Primària
Carrer Gran, 59
93 797 04 86
Cita prèvia: 93 797 04 86 (de 9 a 13 h)

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
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

Farmàcies
Dilluns a divendres

Dissabte
Festius

Contacte

-

-

Plaça Blas Infante, s/n
93 757 05 01

9.00 h 13.30 h

17.00 h 20.00 h

10.00 h 13.30 h

Carrer Gran 22
93 797 12 62

20.30 h 21.00 h

9.00 h 14.00 h

17.00 h 20.30 h

10.00 h 14.00 h

Carrer Barcelona, 26
93 797 14 00

20.30 h 21.00 h

9.00 h 13.30 h

17.00 h 20.30 h

10.00 h 14.00 h

Carretera de Vilassar, 12
93 765 16 85

MATÍ

TARDA

GUÀRDIES

MATÍ

GUÀRDIES

Del Cros

9.30h 13.30 h

17.00 h 20.00 h

-

9.30h 13.30 h

Guillén

8.30 h 13.30 h

15.00 h 20.00 h

20.00 h
21.00 h

Sindreu
Buxeda

8.00 h 20.30 h
9.00 h 13.30 h

16.30 h 20.30 h

Obert només si està de guàrdia
30

AQUÍ TROBARÀS EL TEU CAP DE CREUS

COMERÇOS
D’ARGENTONA

OFICINA D’ATENCIÓ
AL CIUTADÀ

BIBLIOTECA JOAN
FONTCUBERTA I GEL

OFICINA DE BARRI
DEL CROS

Abril: M’encanta l’esport en
equip i sentir que formes part
d’un grup de gent que lluita pel
mateix objectiu i té un somni
comú. Sens dubte, poder compartir la sensació de realització
amb les meves companyes és
el que més m’agrada.

Abril: He hagut de sacrificar i renunciar a moltes coses, com anar
a la universitat de forma presencial. Cap de les meves companyes
d’equip hi pot anar, totes estudiem
a distància. Però, per altra banda,
hi ha moltes coses positives, no
tothom pot formar part d’un equip
nacional i lluitar
pels seus objectius. Abril: En la Natació Artística són els nois qui lluiten
per poder normalitzar la seva participació. Però, tant
en l’esport com en la vida, cal conscienciar-nos que un
home i una dona tenen el mateix dret a participar de
qualsevol esdeveniment o disciplina esportiva. Tots
valem pel mateix i tenim el mateix dret.

Ariadna: Des de molt petita he estat la fan número u de la meva germana. Així que vaig tenir l’edat
mínima, sis anys, em vaig endinsar en aquest món.
Primer vaig participar en campionats de Catalunya, després campionats d’Espanya, el 2019 vaig
anar al meu primer Europeu a Rússia i aquest any
el segon a Croàcia.
Ariadna: El més dur és l’esforç que
requereix físicament i mentalment
aquest esport. Condiciona la teva manera de ser adolescent, has de ser prou
madura per saber que també necessites descans i que hi ha coses que no et
corresponen.

Ariadna: És un esport molt dur que requereix moltes hores. Però, acabar la rutina i
adonar-te de tot l’esforç que hi has posat
és un moment de satisfacció incalculable,
poques persones ho entenen.

LA PARET DE LES MENTIDES

Abril i Ariadna Conesa
“El millor és la lluita
compartida en grup”
L’Ariadna (15) i l’Abril (21) Conesa Prieto són dues germanes argentonines que competeixen a primer nivell en
la disciplina de la natació artística. Acumulen Campionats
de Catalunya, nacionals i europeus. L’Abril ja ha passat per
un mundial i els Jocs Olímpics a Tòquio. Tot i passar vuit
hores diàries dins la piscina, totes dues estudien.

