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num. 100SUMARI

Quan una publicacio aconsegueix arribar al numero 100, sobreviure tants anys i consolidar-se

com a mitja de comunicacio d'un indret nomes pot tenir un significat: que les coses s'han fet i

es continuen fent molt be. Aquest Cap de Creus que ara teniu a les mans es especial, ja que

representa la culminacio d'un projecte creat el 1991 i que, encara avui, segueix fresc com el

primer dia. No es pas senzill arribar a una xifra com aquesta i, per aixo, en aquest numero tan

emblematic, podreu trobar un especial que ressegueix la trajectoria de la revista i a en destaca

el valor social dins I'ambit comunicatiu d'Argentona. A mes, unit a aquest clima d'aniversari i

celebracio, el numero repassa els millors moments de la Festa Major de Sant Domingo i de la

Fira del Cantir, dos esdeveniments que, sens dubte, han marcat I'actualitat argentonina durant

aquests mesos d'estiu. Quant a I'esport, us desxifrem les claus que presenten el FC Argentona i

el Club Basquet Argentona de cara a la nova temporada, que esperem que sigui tan fructifera

com les anteriors.
Addicionalment, la revista presenta dues novetats en forma de collaboracions: el Jutge de Pau,

Jordi Garcia Flamerich, que numero a numero s'encarregara d'introduir i fer mes accessibles

certs aspectes de I'ambit juridic; i Lluis Serra, que canvia La Masia per una columna on ens

mostrard curiositats sobre la Vila.
Des del Cap de Creus, desitgem que gaudiu d'aquest numero i que us el feu mes vostre que

mai, ja que, sense el vostre suport i seguiment, aquesta revista no hauria arribat mai a celebrar

el seu centenari. Abans de deixar-vos amb aquest illusionant numero, us volen Han^ar un ultim

missatge d'agrai'ment: cent grades, un miler de grades!, a tots aquells que, periodicament,

esperen que el Cap de Creus arribi a casa per descobrir els fets i noticies que envolten la vila

d'Argentona.

100 numeros, 100 grades!

EDITORIAL
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la qual estdvem acostumats.
No obstant aixo, la possibi-

litat que la societat Col-lectiu

d'Aficionats d'Audiovisuals
d'Argentona, propietaris de

TV Argentona, torni a emetre

amb la nova tecnologia digital
sembla imminent, d'acord amb

les prescripcions de la Direccio
General de Comunicacio de

la Genera I itat.

En un altre nivell d'informa

cio, merces a una iniciativa
particular de I'argentoni Enric
Aromi, tambe podem visualit-

zar Argentona Televisio, per
mitja d'internet connectant el

web www.argentona.tv. Amb

I'evolucio que estan patint els

mitjans informatius, no oblidem

que a traves del web municipal

www.argentona.cat podem

assabentar-nos de tot allo

que passa a I'Ajuntament i a

Argentona, aixi com tambe a

traves del web www.argento-

nacomunicacio.cat, gestionat
per la Radio municipal.

Ara, a tots, ens queda con-

tinuar treballant plegats en la
consolidacio de tots els mitjans
esmentats, ja que requereixen
la implicacio de cadascun de
nosaltres.

Bona tardor a tothom!

que, si no hi ha res de nou,

podreu llegir el proper mes de
desembre d'enguany.

Molt sovint, i sobretot quan
surto d'Argentona, manifesto

als forans I'orgull que sento

davant la societat civil argen-

tonina, caracteritzada per la

seva proactivitat en tots els

aspectes de la vida associa-

tiva, i tambe en tot allo que

es refereix a la comunicacio.
Personalment, puc parlar de

la meva eta pa viscuda en

el mon del periodisme local
arran de la participacio plena
en la revista Crit, vinculada al

Centre Parroquial, i en el Lla^,

vinculada al Lla^ d'Amistat, que

durant molts anys han estat

autentics mitjans informatius

de la vila d'Argentona.

Si be el Cap de Creus mu
nicipal, avui, es un organ

important, no es pas menys
important I'edicio d'altres

publicacions com el Bane de
la Pla^a, de I'Associacio de
Veins, la revista Fonts, del

Centre d'Estudis Argentonins,

i la d'informacio del Club
de Futbol Argentona, que
periodicament s'editen amb

molt d'encert.

Malauradament, amb el

traspas de I'amic Josep Maria

Carballas, la Televisio Argen
tona ja fa mes d'un any que

no cobreix la informacio a

Aquest Cap de Creus numero

100 que teniu a les mans

representa un punt i seguiten
el cami iniciat el desembre de

1991 per I'equip de govern
d'aleshores, encap^alat per

I'alcalde Jordi Suari. Divuit
anys despres de la primera

publicacio del butlleti, es per
a mi una satisfaccio poder-

vos fer particips de la bona
salut de la qual gaudeixen
tant aquesta publicacio com

els altres mitjans i canals de

comunicacio municipals, mer-

ces a I'empenta dels membres

del Consell de Mitjans i del
personal tecnic municipal.

Les dificultats economiques

que estem patint, que ens
empenyen a la racionalitzacio

de les despeses (reduccio
de personal a la Radio i
reduccio d'edicions anuals

del Cap de Creus) s'inten-
ten compensar amb esfor^

personal i amb la feina de
diversos collaboradors -en

el cas de la Radio, juntament
amb aportacions reflexives i

executives per part dels mem

bres que componen el Consell

de Mitjans de Comunicacio
Municipal.

Deia a I'inici que aquest

numero 100 es un punt i seguit
en el cami. De fet, es nomes

una estona de repos abans de

tornar a la feina avui mateix,

per preparar el numero 101

Bona salut en els
mitjans d'infcrmacio

Carta de I'Alcalde

Pep   .
Alcalde d'Argentona

OPINIO
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oferint la nostra solidaritat amb els mes necessitats d'arreu

del mon!

Carolina Tapias

3.000 euros per a I'lndia

Per tercer any consecutiu, el Centre de Yoga Carolina Tapias

ha pogut tornar a recaptar 3.010 € que s'han enviat a la

Fundacion Manuel Morata i que serviran per collaborar amb

el projecte de construccio d'un internat per a un centenar de

nenes a Sarapaka, al sud de I'lndia. Trobareu mes informacio

sobre aquest projecte a www.fundacionmanuelmorata.org
Aconseguir aquesta xifra ha estat possible grades a la col-

laboracio desinteressada de moltissimes empreses i particulars

que s'han interessat en el projecte, anonimament o publica.

La guanyadora de la cistella monumental que va anar prenent

forma amb els obsequis que es rebien d'empreses i particu

lars va ser la Gemma Gonzalez Malo de Molina. Ella era

qui havia adquirit el numero 934 que, en combinacio amb

el numero guanyador de I'ONCE del dia 3 de juliol, la va
convertir en afortunada.

Grades a tothom pel suport incondicional. Esperem continuar

del compromis social i de les responsabilitats adultes. Exigent,

alegre i valenta, fou una d'aquelles mestres que sedimenten

en el record i les experiencies dels seus alumnes.

En uns temps en que els educadors i les educadores son

questionats de forma massa recurrent i gratui'ta, la trajectoria

exemplar de la Carme ens recorda la necessitat d'aquesta

feina i la importancia de fer-la ben feta, alhora que dignifica

la professio de mestra. Per aixo ens recordem d'ella i ens re-

clamem hereus i hereves del seu llegat, tot donant-li les grades

per la seva tasca com a educadora i com a amiga.

Expressem tambe el nostre condol als seus familiars i amis-

tats.

Antics alumnes de la Carme Coll

La Carme ens ha deixat. Aixo ha colpit molts argentonins i

argentonines, i tambe aquelles persones que I'hem tinguda com

a professora a I'escola o a I'institut. Per aixo volem expressar

la nostra tristesa per aquesta sentida perdua, i compartir unes

paraules de record i homenatge a una persona que ha estat

referent i guia per a diverses generacions d'argentonins i

argentonines.
La Carme fou mestra vocacional i apassionada, d'aquelles

persones que estimen la seva professio i contagien aquest
entusiasme a tothom qui els envolta. Nosaltres forem testimonis

privilegiats del seu compromis educatiu, de la seva capacitat

per transmetre valors i per desvetllar un interes critic pel conei-

xement. Amb una actitud atenta, humil i dol^a, la Carme ens

va acompanyar en aprenentatges que sovint desborden I'ambit

academic per endinsar-se en I'esfera de les relacions personals,

A la Carme Coll, en record i homenatge

CARTES DELS LECTORS
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J. Lluis Vilalta Urrea
Secretari

Jordi Garcia Flamerich
Jutge de Pau

La mediacio familiar
Com sabeu, la mediacio es una eina que ens permet intentar la resolucio d'un

conflicte entre dues o mes parts, i evitar aixi plets judicials llargs i costosos.

Els temes poden ser de molts diferents tipus: vei'nals, civils, familiars, etc.

Doncs be, el passat 22 de juny, vam celebrar una Jornada sobre Mediacio

i Justicia de Pau a Argentona, a la qual van assistir mes de 50 jutges de pau

i secretaris, principalment del Maresme i del Valles Oriental, i representants

de la conselleria de Justicia i del Centre de Mediacio Familiar. Aquest Centre
de Mediacio, encara poc conegut avui dia, ofereix servei gratuit a aquelles

persones amb recursos limitats. L'objectiu de la Jornada era analitzar la manera

com els jutjats de pau poden collaborar en aquesta important tasca que es
la mediacio, fonamentalment en I'ambit familiar, en la qual es poden trobar

implicats pares, fills, conjuges i demes membres de una mateixa familia.

El Jutjat de Pau d'Argentona, fent una aposta decidida per la mediacio, es
posa a disposicio dels vilatans per ajudar-los a resoldre els conflictes en I'ambit

familiar, sempre amb absoluta confidencialitat. En una primera entrevista, es
valora la viabilitat d'aquesta mediacio, en funcio de la tematica i les parts

implicades. Evidentment, sempre es necessaria la bona disposicio de totes
les parts implicades, per intentar arribar a una entesa. En aquells casos en

que la dificultat o dimensio de la problematica recomani la intervencio de

professionals del camp de la mediacio (psicolegs, advocats, assistents soci
als, etc.), el Jutjat de Pau us facilitara I'acces al Centre de Mediacio Familiar

de la Generalitat de Catalunya, i us oferia informacio i els canals d'acces

necessaris a aquesta institucio.
Aixi doncs, qui estigui interessat a rebre informacio mes dmplia, pot pas-

sar pel jutjat, a hores convingudes, on us explicarem el que calgui perque
conegueu les possibilitats que ofereix la mediacio, en general, i el Centre de

Mediacio Familiar, en particular.

Jose Jurado Ramon

Al Hospital de Mataro
Me gustaria expresar mi agradeci-

miento a la direccion del Hospital de
Mataro ya que, desde hace anos, llevo

asistiendo como paciente a la unidad

de Hospital de Dia a causa de un
problema pulmonar, controlado con

mucha profesionalidad y carino por

la doctora Margarida Solans. Desde

hace unos meses, mi salud se ha com-

plicado y he tenido que someterme a
una intervencion muy complicada. Por

suerte, he vuelto a coincidir con un gran

equipo de hospitalizacion y; junto a mi

familia, queremos hacer publico nuestro
mas sincero agradecimiento al Comite

Medico y a las unidades de Otorrino-

laringologia, Pneumologia, Cirugia,

Oncologia, UCI y Hospital de Dia. A
titulo personal, y aunque todos han sido

maravillosos, queremos mostrar nuestro
agradecimiento directamente al doctor

Casamitjana, la doctora Solans, la

doctora Enrique, la doctora Gonzalez,

las enfermeras sefiora Alicia Abellan,

Carme Josep y a todo el equipo de
hospitalizacion en general. Gracias por

vuestra profesionalidad, humanidad,

comprension, apoyo, sinceridad y por

lo bien acogidos que nos habeis hecho
sentir en cada uno de los momentos

vividos en una situacion tan extrema.
Por favor, que tanta cosa buena no

quede en el olvido.

CARTES DELS LECTORS
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Pere Anglada i Canal
Inspector Cap de la Policia Local

Policia i mediacio

Els conflictes entre la ciutadania, entre veins, entre fa

milies, entre sectors amb interessos contradictoris, com-

portaments racistes o be xenofobs, etc. formen part del
malestar quotidia, d'aquelles coses que enterboleixen la

convivencia i generen un estat d'intolerancia en la comu-
nitat. La Policia Local juga un paper fonamental en Taten-

cio i tractament d'aquests problemes, ja que representen

el gruix de la demanda que planteja la ciutadania. Da
vant d'una realitat cada vegada mes complexa, s'estd

demanant a la Policia una actitud mediadora atesa la di-
ficultat de trobar solucions amb les eines convencionals.

La mediacio sera aquesta eina en molts casos. Es pot
definir com un proces per a la gestio de conflictes que es

caracteritza per la voluntarietat i Tautonomia de les parts

i la confidencialitat dels implicats. El mediador ajuda a
les parts implicades en un conflicte perque trobin elles
mateixes la forma de resoldre'l, actuant sobre les causes

del problema i promovent els canvis necessaris. Des del

nostre servei de Policia Local, es facilita i s'ajuda en el

proces, pero la responsabilitat d'arribar a acords o de

solucionar diferencies recau en el ciutada, que participa

activament en la recerca de solucions.

Des del servei de proximitat de la Policia Local s'atenen
conflictes a:

-Comunitats de veins: conflictes entre dos o mes veins i

veines d'una comunitat.

-Espais publfcs: conflictes sobre Tus i Tocupacio dels
espais publics urbans, com ara places, carrers, pares,

arees esportives, etc.
-Civisme: conflictes relatius a la convivencia ciutadana,

com ara la contaminacio acustica, animals domestics,

neteja, mobiliari urba.

-Escoles: determinats conflictes entre alumnes.

No es pot intervenir en aquells casos que estan subjectes

a un proces penal. La gestio comen^a quan es fa Iliura-

ment del formulari pertinent al servei de la Policia Local.
Ho pot demanar qualsevol ciutada o ciutadana, entitat,

grup o associacio. Un cop enviat el formulari i, en el ter
mini maxim de 72 hores, un agent mediador es posara

en contacte amb el ciutada per coneixer millor el cas i

poder iniciar el proces corresponent.

Quim Mustards
Defensor del Vilata/ana d'Argentona

Tot i que moltes de les situacions relatives a la degradacio
de I'espai public anunciades darrerament no es donen en

el nostre poble, com a tot arreu, i mes encara a Testiu,

tambe s'hi produeixen conflictes, com ara problemes de

soroll, bruticia, vandalisme i violencia.

Sovint, davant d'aquesta situacio, veiem com s'enfronten
dues concepcions o discursos aparentment oposats, pero

que cada cop es troben mes a prop: per una banda, el
discurs de "llei i ordre per sobre de tot" i, per una altra,

I'educacio i tolerancia que, per raons de disseny i eco-

nomia, han evolucionat a la practica cap a "tolerancia

zero" i educacio per a una ciutadania (per sobre de les
altres, segurament). Es molt evident que els estandards i

les concepcions d'allo que es acceptable i d'allo que no

ho es evolucionen permanentment i depenen de multiples

i variats factors que, en una societat i en una cultura com

la nostra, que viu molt en I'espai public, es molt fdcil que

crei'n divergencies sobre allo que es pot i allo que no es

pot tolerar.

Davant d'aquesta realitat, que sempre superara qualsevol

norma, no hem trobat ni convingut cap formula mdgica.

Les tendencies "higienistes" de definir i determinar espais

publics ordenats, nets i segurs van en detriment de la seva
fortalesa social, sense anima ni moll d'os. Les opcions

plenament desreguladores, de caire Ilibertari, tampoc no

donen cap resultat satisfactori i sostenible al conjunt.

El debat, la transaccio i el compromis representen potser

avui Tunica esperan^o per a la convivencia civilitzada.
El respecte i la consideracio a les posicions dels altres

en son ingredients basics. Cal cercar i desenvolupar

aquest proces, ja que en la convivencia no poden haver-
hi vencedors ni ven^uts. Les normes i reglaments han de

preveure i promoure els fonaments i s'han de limitar a

garantir que la convivencia sigui possible. Sovint, utilitzar

la comparacio amb que i com fern les coses a les nostres

cases pot ser la prova del coto.

0^
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poble. Comen^ant per la remodelacio

de la Sala d'Argentona (1991), algu-
nes de les noticies que han il-lustra^

la revista al llarg d'aquests anys han
estat la reforma interior de I'ermita de

Sant Sebastia (1992); les morts de
I'arquitecte Bonet i Gari, i de I'exal-

calde Josep Maria Gallifa (1993); la
inauguracio de I'autopista B-40; el Pla
contra les barreres arquitectoniques

(1996); I'arribada de I'euro (2001);
la creacio de la nova escola bressol

(2005), o I'ascens del FC Argentona
a Primera Territorial (2009).

No nomes de fets s'ha nodrit aquesta

publicacio. Darrere del Cap de Creus
sempre hi ha hagut persones que han

tionat la revista amb la maxima

sio i eficiencia possible. El Cap
Creus va arrencar sota la direccio

Rafael Bigorra i, des de llavors,
n nombrosos els professionals

e n'han ostentat la direccio i

e s'han ocupat de donar vida a

da espai del mitja. "Ser al Cap
e Creus era una feina que es feia

mb illusio", diu Marc Melillas,
Director General de la Xarxa

Audiovisual Local que, durant
un temps, va estar collaborant

a la revista. Segons Melillas,

"poc a poc el Cap de Creus
s'ha anat professionalitzant i

consolidantcom a mitja, i aixo

es important pel poble".

"La meves tasques eren de

redaccio i de contacte amb

les diverses collaboracions",

explica Xavier Lorente, que

va dirigir el Cap de Creus
des de I'any 1998 fins el
2004. Lorente, que actu-

alment es el director del
programa esportiu de 7V3

Gol a gol, coordinava la publicacio
ai mateix temps que treballava a Radio
Argentona, i reconeix que el Cap de

Creus "comportava un gruix de feina

considerable, sobretot a I'hora de

posar tot el material en ordre". Preci-

sament, va ser durant aquesta epoca

que la periodista Montse Solgues va
col la bora r amb Xavier Lorente per
dur la revista a bon port. "Feia poc

Personatges i fets
Cent numeros donen per a molt.

Persones, ambients i fets que ja formen

part de la historia viva d'Argentona
han circulat periodicament per les
pagines d'una revista que ha estat

testimoni directe de I'evolucio del

"Fa 10 anys que estic a Argentona i,
des de llavors, segueixo el Cap de Creus.
Crec que es una revista que ofereix bona

informacio, sobretot politico, i crec que
es un mitja interessant per fer sentir la

veu del poble".

Daniel Daer (ex treballador del sector del tint)

I proper mes de desembre, es

compliran 18 anys des de que el
Cap de Creus veies la Hum per
primera vegada. Concretament,

va ser a finals de 1991,en un periode
en que les necessitats comunicatives
del poble requerien I'aparicio d'un

mitja que, tal com resa I'editorial del
primer numero del butlleti, es convertis
en "notari de que passa, i un vehicle

d'opinio dels diferents punts de vista
que hi pugui haver". Un missatge que
es va recoilir de nou en I'especial del

numero 50, de I'any 2000, i al qual
ara cal tornar a fer referenda per

recordar que I'esperit inicial de la
publicacio es mante intacteer ans

que passin.
Des del desembre de

1991 finsavui, queda un
llarg recorregut de 100
numeros on s'han produit

canvis en la direccio i la

gestio, disseny, periodicitat

i fins i tot en el nombre de
pdgines del butlleti. Tot i
aquestes modificacions, la

publicacio continua erigint-
se en el millor nexe entre

les institucions i els vilatans
d'Argentona. "El Cap de

Creus volia ser, en pagina
impresa, un punt de trobada o

els convilatans intercanviessi
idees, missatges i opinions, t

com passava al Cap de Cre

la vella pa ret situada en el c

rer Gran de la Vila", asseg

Jordi Suari, que va ser alca
d'Argentona i lider del gov
que va impulsar el naixement

publicacio. En paraules de S

"abans del Cap de Creus, e

un altre butlleti de I'Ajuntam
amb poc pressupost, pero el 1991
vam decidir crear-ne un de mes

ambicios, i aixi va neixer la revista

que avui tots coneixem". El regidor

de Cultura d'en^a, Josep Clofent, va

jugar un paper determinant en la co-

ordinacio i en el bon funcionament de
la revista, que llavors era de caracter

bimestral i constava d'una estructura

petita, pero efica<p.

E
REPORTATGE



JUL-SET 200910

ACTIVITATS
PER A TOTES

LES EDATS

97 09 76
am so, 16
na

UDI DE DAMSA

*
^-^^^M^iiii^

.t. Sempre es pot millorar,

perd per tractar informacio local trobo

que compleix molt be".

Isidre Prat (jubilat)

que havia acabat la carrera i tot just

comen^ava a treballar. Va ser una bona

experiencia ja que et permetia establir

contacte amb la gent del poble, fer
reportatges i, en general, tenir aquell
sentiment de gestar una publicacio com

si fos el teu propi fill", reconeix Solgues,

que ara treballa en la cobertura del

Mundial de Moto GP.

Mirant cap al futur
En arribar al numero 100, el Cap

de Creus esdeve la segona mostra

de premsa escrita d'Argentona que

celebra el centenari. Tunica revista de

la Vila que ho havia aconseguit fins
ara havia estat Hag, que va deixar

108 numeros per a la memoria.
Lluny de marcar-se un horitzo, el

butlleti municipal entra ara en una

nova etapa en que el mitja haura de
saber fer front als canvis. "Actualment

el Cap de Creus es Tunic organ

d'expressio municipal, tot i que cal

destacar Taportacio a la comunicacio

que fan les revistes El bane de la plaga,
de TAssociacio de Veins, i Fonts, del

Centre d'Estudis Argentonins, a mes a

mes de la publicacio del CF Argentona,
tres publicacions que veuen la Hum

periodicament", comenta Talcalde

de la Vila, Pep Maso. Des del punt
de vista de TAIcalde, al butlletf s'hi
pot trobar "una informacio amplia i

plural, fruit d'una trajectoria que ha

anatevolucionantcap a millor, grades

a la supervisio del Consell de Mitjans
de la Vila".

REPORTATGE
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"El Cap de Creus es una revista que
esta molt ben feta i que em convenp,

aixi que no hi canviaria pas res".

Anna Luque (perruquera)

"Com a mitja, trobo que el Cap de

Creus es prou encertat. Representa una
manera facil, rapida i entenedora de

coneixer les coses que passen al poble,

i el que interessa saber a la gent".

Francesc Fogueroles (treballador del gremi

d'hosteleria)

1

in f^iuii iAiij

i lyi
"Tine el costum de llegir la revista i

sempre espero que arribi a casa. S'ha

de valorar que una publicacio parli del

poble i crec que, en aquest sentit, ho

fa molt be".

Marta Montserrat (mestressa de casa)

"Em sembla una revista que jo esta
be i, si em demanessin de canviar-hi

coses, la deixaria tal com esta. Espero

REPORTATGE
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La Festa Major de Sant Domingo 2009 va arrencar amb un cap de setmana
lleuger on el cinema a la fresca, el teatre i el 2n Torneig de Bitlles Catalanes van

ser el preludi perfecte de la festa que es viuria els dies posteriors. La repicada de

campanes, celebrada a mitja tarda del dilluns dia 3 d'agost, anunciava que la

festa ja era una realitat, fet que, unes hores mes tard, va cobrar tot el sentit en un dels

actes mes emblemdtics de la Festa Major: la Nit Boja. Passades les 11 de la nit, els

Diables d'Argentona i els Mansuets de Foe de Vilassar de Mar van omplir de foe i pol-

vora diversos carrers del poble, en un recorregut lleugerament retallat comparat amb

edicions anteriors. Ja a la plapa Nova, la gresca es va allargar durant tota la nit de la

ma d'Hotel Cochambre i del discjoquei Arellano, que es van encarregar de posar el

ritme i de fer moure I'esquelet dels assistents fins que va sortir el sol.

El dia mes esperat

Finalitzat el ball, els coets de les Matinades van assumir tot el protagonisme per enca-

denar la nit mes llarga i sonada de I'any amb el dia mes esperat, la festivitat de Sant

Domingo. Els primers raigs de sol van coincidir amb la tradicional Posta de Cantirs i

amb el Despertar Geganter, a I'espera que comences la concentracio dels Domingos

d'Argentona. Seguidament, la comitiva formada per les autoritats de la Vila, els Do

mingos homenatjats, els representants del Pubillatge d'Argentona i tots els convidats va

sortir cap a I'esglesia parroquial de Sant Julia, on va es va celebrar I'Ofici en honor a

Sant Domingo de Guzman. Durant la cerimonia, en que I'Alcalde va llegir els Vots de

Demani el seu pressupost sense compromis:

E-mail: portesiautomatismesargentona@gmail.com | Mobil: 690 209 327 | Fax: 93 756 18 54

Basculants
Correderes
Ballestes
Seccionals
Batents
Peatonals
Enrollables

Fabricacio de tot tipus de portes metalliques-

Automatismes per a portes i persianes
Comandaments a distancia
Sistemes de seguretat

Servei a empreses, botigues, particulars

Manteniment de comunitats

lii

El reportatge fotografic ha estat .
realitzat pel Grup de Fotografia ''

d'Argentona^•

S t

r

/^•!•// M i ^i 4i",  :^

w

REPORTATGEREPORTATGE



JUL - SET 200914

Al gimnas Forma't,
sauem com fer-ho!!

Novetat: Tenim un SECRET... un
sistema innovador, entrenamerits

personals per a qualsevol
objectiu 1 qualsevol edat.

Resultats garantits.
Centre Esportiu Forma't

sempre al teu servei

Fisioterapia
Acupuntura
Osteopatia
Dietetica i nutricio
Programes crema calories
Depilacions laser

•Musculacio i tonificacio amb maquinaria
d'ultima generacio

•Programes d'entrenament personalitzats
•Massatges
•Solarium
•loga
•Aerobic infantil
•Futbol Sala (organitzem partits

setmanals)
•Etc.

1 Gimnastica per a totes les edats
1 Ciclisme Indoor
1 Steps
1 Cardio Forma't

C.T.C.
1 Forma't pump

Pilates
G.A.C.
Cardiovasculars
Taekwondo per menuts i adults

HAS DE REDUIR PES? ESTAS ESTRESSAT?
VOLS MILLORAR LA TEVA FORMA FISICA?
VOLS AUGMENTAR LA TEVA SALUT?

Poble, la Coral Cantir d'Or va interpretar la Missa Pontificalis

de L Perosi, sota la direccio de Gloria Suari. En acabar I'Ofici,

els assistents van acompanyar els Gegants d'Argentona i I'AI-

ways Drinking Marxing Band fins a la font de Sant Domingo,
Hoc on les autoritats eclesidstiques van beneir les aigues i els

cantirs, abans de ser comercialitzats.
L'Aixecada de Cantirs va tenir, novament, cares conegudes en

els guanyadors d'aquesta edicio. Marga Bagot va aconseguir
el seu dese triomf consecutiu en aixecar el cantir de 80 quilos

en 37 segons, mentre que, en categoria maculina, Mingo Gi-

nesta va revalidar la gesta de I'any passat, tot aixecant el cantir

de 200 quilos, en un temps de 2 minuts 50 segons.
La nit del dia 4 va finalitzar amb els foes artificials, senzills

pero sempre agradables, i amb el ball de Festa Major que, un

cop mes, va convertir la pla^a Nova en un indret de rauxa.

x

I

REPORTATGE
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Estem al cami del Mig, direccio Carrefour de Cabrera de Mar

v<s 'Bonsais d\Hivera

615-99-32.57eres i

Vivers Olimpo

j

.

Sense deixar marge a les lamentacions, el mat! del diven-

dres dia 7 d'agost es va inaugurar la Fira Intemacional

de Ceramica i Terrissa d'Argentona, que va deixar 3.164

cantirs venuts, mes de 200 exemplars mes que I'any passat.

La valoracio de I'esdeveniment per part dels ceramistes i

terrissers expositors va ser molt positiva, en un any en que

el cantir tenia forma d'anec i corresponia a un model origi-

nari de la cultura etrusca.

REPORTATGE
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carrec. "En David Romero havia treballat quatre anys sota

molta pressio. Va prometre que treuria I'equip del pou, i

ho va aconseguir amb escreix", afirma el president del

club, Antoni Rabassa. El substitut de Romero sera Antonio

Gonzalez, que arriba a I'entitat amb I'objectiu de mantenir

I'equip en una categoria que fins ara sempre s'havia resistit

al conjunt argentom.

En materia de fitxatges, el club n'ha efectuat cine, i en-

cara resten quatre jugadors que estan de prova. "S'han

produYt diverses baixes i hem hagut de fer un equip jove i
practicament nou", diu Rabassa, que reconeix que afronten

la nova temporada amb moltes ganes.

Un bloc solid amb algunes cares noves
Si aquest any el FC Argentona comptara amb un nou

tecnic i amb el gruix de I'equip renovat, el senior A del

CBA apostara per tot el contrari. El conjunt entrenat per

Oriol Vails mantindra el mateix bloc que durant dos anys
consecutius I'ha conduit a I'ascens de categoria, si be

tambe ha optat per refor^ar algunes posicions de I'equip.

"Tenim un equip fet i aquest any la nostra fita es aguantar

la categoria, pero competirem cada setmana al maxim

El FC Argentona, i els seniors A i B
del CBA afronten la nova temporada
esportiva amb emocio, despres
d'aconseguir I'ascens a Primera
Territorial, Copa Catalunya i a Segona
Catalana respectivament.

Un any per somiar de nou. L'esport argentoni va demos-

trar la temporada passada que estava en plena forma.

Prova d'aixo es que tres conjunts de la Vila estrenen ara

categoria: el FC Argentona lluitara per fer-se un Hoc a

Primera Territorial, mentre que els dos primers equips del

basquet argentoni, el senior A i el B del CBA, hauran de
donar el maxim per continuar en linia ascendent a la Copa

Catalunya i a Segona Catalana.

Canvi d'entrenador i un equip jove
Pel que fa al FC Argentona, cal destacar la marxa del

fins ara entrenador del primer equip, David Romero, que

abandona I'entitat despres de quatre anys ostentant el

Comencament il*lusionant

•IT•f7

ESPORTS
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Horari:
de10ha24h
de dilluns a divendres
No tanquem al migdia

C/ Barcelona, 5
Tel. 93 797 28 36
08310 Argentona
pepe.ronipizzeria@gmail.com

pen. eticamec^-\ ^^^

(Lmatude^, catiehti^, pMa^U^> i        C. -*^\

malt me^.v event
tzzevta

piafoVitie I to^ta eh

que competeixen en el Circuit Catald). Podeu posar-vos
en contacte amb el club a traves del web badminton,

argentonaentitats.cat, de I'adrega de correu electronic
badminton.argentona@telefonica.net, o trucant al numero

de telefon 93 756 03 09. La inscripcio es oberta a totes

les edats, si be les places son limitades.

Inscripcions al club de badminton
El Badminton Club Argentona, coincidint amb I'inici del

curs escolar, ha repres de nou els entrenaments al Pavello

Municipal d'Esports. L'escola de formacio consta de dos

nivells: iniciacio i avanpat, en horari de dimarts i dijous

tarda. El preu del curs es de 20 € mensuals (25 € pels

que te una al^ada de 2,07 metres, i que fins ara vestia

la samarreta del Club Basquet Calella. Quant a baixes,

destaca la de Sergi Fernandez, que s'ha retirat amb 30

anys, despres de firmar una formidable trajectoria espor-

tiva en el si de I'entitat.

Per la seva banda, el senior B comen^a una nova aventura

esportiva a la Segona Catalana, amb tres jugadors nous

que han fet el salt des del Junior Preferent: Gerard Jimenez,

Xavier Rodriguez i Albert Casabella.

nivell i a veure que passa", apunta el director tecnic del

club, Jordi Mauri. L'equip roda des del 17 d'agost, quan

va disputar un torneig preparatori on va obtenir una me-

rescuda segona posicio.

Les noves incorporacions de l'equip han estat les seguents:

Frank Garcia, base provinent del Sant Josep de Badalona;

I'escorta Rafa Prat, que ha passat per diversos equips,

com ara I'Andorra, de la Iliga EBA; Carles Gomez, un
pivot que ve del Mataro; i, finalment, Marc Coll, un pivot

cBl

Aren
Rambla

7
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El Punt, la propietaria de
I'administracio, Montserrat
Balart, va explicar que era

la primera vegada que tenia

el numero guanyador i que,

sorprenentment, durant el

mati de la noticia, cap dels
afortunats no es va presen-
tar a I'establiment. En total,

es van vendre 20 decims

guanyadors amb el numero

51.174.

Un segon premi de la Loteria

Nacional va deixar, el passat

dia 28 de juliol, 240.000 € a
Argentona. El numero premiat,

el 51.174, es va vend re per

finestreta a I'Administracio

numero 1 del municipi, que

fa dos anys ja havia repartit
un cinque premi de la grossa

de Nadal i una Primitiva d'l ,2
milions d'euros.

En declaracions al diari

Cartes informatives a la gent gran
Per assegurar que el proces de desconnexio analogica

es produis de la manera mes fdcil possible, I'Ajuntament

va enviar circulars informatives a mes de 600 domicilis
argentonins dies abans del canvi de senyal. Aixi doncs, les

cartes, que van arribar a totes les liars on les persones em-
padronades fossin majors de 65 anys, proporcionaven les

instruccions bdsiques per poder gaudir sense problemes de

la TDT, al mateix temps que informaven sobre la concessio

d'ajuts del servei a determinats col-lectius.

La Loteria Nacional reparteix
240.000 € a Argentona

3/24 i 300), especialment
en la franja horaria de 14h.
a 18h.

Davant la constatacio que
no es tractava d'un fet aillat,

I'Ajuntament va contactor amb

I'area tecnica d'Abertis Tele

com, empresa gestora de te-

lecomunicacions encarregada

del desplegament de la TDT
al territori, que va resoldre

els problemes de connexio

i senyal rapidament. A mes,

com a mesura de prevencio,

I'Ajuntament d'Argentona ja

havia establert previament
un circuit d'informacio intern

destinat a atendre totes aque-
lles consultes i notificacions

referents a la Televisio Digital
Terrestre.

Com la major part de Cata-

lunya, Argentona va viure a

principis de juliol I'apagada
analogica amb I'objectiu de
fer arribar a totes les liars el

senyal de Televisio Digital
Terrestre, TDT. Concretament,
el canvi es va produir el dia

7 de juliol i, durant els dies
posteriors, I'Ajuntament d'Ar

gentona nomes va registrar
una vintena de trucades de

queixes i consultes sobre el

nou sistema de televisio. El

gruix de les trucades es va

recollir durant la segona

setmana de funcionament

del servei, i els problemes
majoritaris van obeir a tails

intermitents dels canals au

tonomies (TV3, Canal 33,

El salt a la TDT es produeix
amb poques incidencies
notificades

Una ve'iha del Cros compleix 100 anys
Francisca Marquez AAajuelos, veiha del Cros, va arribar als

100 anys d'edat el passat dia 7 d'agost. L'argentonina, que
va arribar a la Vila ara fa uns 50 anys, va rebre la visita de

I'alcalde, Pep Maso, i d'un responsable del departament d'Accio

Social i Ciutadania de la Generalitat uns dies abans de celebrar
el seu centenari. Ambdos van voler felicitar Francisca pel seu

aniversari, gest pel qual ella es va sentir "sorpresa" a la vegada

que manifestava el seu agraiment a la seva terra d'acollida.

tots els membres de la Junta.

En el transcurs de l'acte, Caye

tano va dir que "tenen molts
projectes en perspectiva per fer

creixer el Casal" i va assegurar

que, des de I'Associacio, es
treballara perque I'estada de

les persones al centre sigui el

mes gratificant possible.

La inversio que ha duta terme

I'Ajuntament d'Argentona en

aquest projecte ha estat de

30.000 €, destinats a habilitar
i condicionar el local. Cal

destacar, tambe, I'aportacio

de la Caixa d'Estalvis Laietana,

propietaria de I'espai, que ha

col-laborat economicament en

I'adquisicio del mobiliari per
a I'equipament.

Nou punt de trobada per a
la gent gran. El dimarts, dia

28 de juliol, va tenir Hoc la
inauguracio del Casal d'Avis

de Sant Miquel del Cros, un
espai destinat a fomentar el

creixement personal, I'acolli-

da, el lleure, la convivencia
i I'associacionisme entre els

avis que n'han de fer us.

L'acte va comptar amb la

presencia de I'alcalde d'Argen

tona, Pep Maso, el regidor de

Benestar Social, Enric Urefia,
acorn pa nyats de la resta de

regidors de I'equip de govern

i del president de I'Associacio
de Gent Gran i Pensionistes

de Sant Miquel del Cros, Felix
Cayetano, a qui van fer costat

Inaugurat el Casal d'Avis
de Sant Miquel del Cros

Gil, que, tot i la duresa d'al-

guns trams de la cursa, va ser

capa^ de cobrir els 10,1 km
de recorregut en 36'44".

Fins a 174 atletes de la Vila
i rodalies van participar, el

passat dia 30 d'agost, en la

la Cursa de Muntanya de
Policies i Bombers d'Argentona.

La prova, sorgida a partir de

la inquietud esportiva de dos
agents de la Policia Local d'Ar
gentona, va comen^ar a dos

quarts de nou del mati en un

dia en que la temperatura era
suau i predominaven les ganes

de correr i passar-ho be.

El primer corredor en creuar

la meta va ser Alfred Redrado

174 participants en la 1 a Cursa de Muntanya
de Policies i Bombers d'Argentona

COSES DE LA VILA
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(1) Socs alts que es col-heaven entre les rengles dels ceps i que es feien servir per
protegir el terreny de I'erosio.

L'ARTICLE D'OPINIO

La cultura del vi a Argentona

Les primeres referencies escrites sobre el passat vitivinf-

cola d'Argentona es troben a \'Atlante Espahol de finals

de 1700, en epoca de Carles III. Mes tard, el 1840,
Pascual Mados explica al Diccionario Enciclopedico
Geografico Espahol que a Argentona es collien 10.000
carregues de vi. Una carrega mesurava uns 120 litres,

per tant, es produTen 1.200.000 litres de vi. Aixo vol dir

que, en un moment en que a Argentona hi vivien 2.000

persones, es collien 600 litres de vi per persona. Es de

suposar que la majoria es venia pero, tot i aixo, a la

Vila teniem allo que s'anomena 'cultura del vi'. Quan

queiem i ens pelavem els genolls, ens els desinfectaven

amb vi. Per berenar, ens acostumaven a donar una lies--

ca de pa amb vi i sucre. Quan un nen anava una mica

endarrerit, li feien una novena que consistia en un rovell

d'ou dins un got de vi. Els pagesos, per fer-se passar el

fred dels matins d'hivern, prenien vi escalfat a la paella
on havien fregit les mongetes i la cansalada. Tambe es

feia I'arrob, una especie de confitura que s'elaborava

afegint fruites al most abans de la fermentacio. Recordo,

de petits, com una amiga meva que vivia a pages es va

atipar d'arrob sense que ningu la veies, i va agafqr un

gat que ni t'ho explicol
El vi d'Argentona tenia molta acidesa i poca graduacio,

aixi que molta gent deia que semblava xampany. Pero

era un vi que es picava amb facilitat i aixo el feia molt

apte per fer vinagre. El vinagre argentonf tambe es feia

servir per a moltes coses: per curar les allergies, per les

picors, pels grans, per I'acne, etc.
Hi havia un exportador de vinagres de Mataro, famos

arreu, que comprava tot el vi que podia d'Argentona

perque era el que li anava mes be per fer el seu produc-

te. Un dia, parlant amb en Julia Pinart, em va dir que ha

via calculat que posant les rases (1) una darrera I'altra,

arribaven d'aquf a Sevilla. Com que em va semblar una

exageracio, em vaig entretenir a calcular-ho i em van

sortir prop de 700 quilometres. Les vinyes ocupaven mes

de les tres quartes parts del terme d'Argentona!

L'aigua es vida, i aixf ho hem posat el Grup de Fonts en

una placa. Jo ho crec aixf, pero tambe penso que el vi

alegra aquesta vida.

Llufs Serra

moment tine molta feina, pero

ho porto be", explica Perez,

que ja s'ha fixat diversos ob-

jectius. "Ens centrarem en el Pla

Comercial, farem un seguiment

de les obres del carrer Gran i

de la Sola".

El nou regidor, especialitzat en

la branca del comer^, comenla

que estan delegant funcions i

treballant en equip per supervi
sor aquests temes. "Estem molt

esperan^ats perque tenim nous
i joves afiliats amb ganes de
fer coses", diu Perez.

Canvis en el si d'Esquerra

Republicana de Catalunya a
Argentona. Manel Perez va

prendre possessio de I'acta de

regidor d'ERC en el pie ordinari
de juliol en substitucio de Vado
Mora, que va renunciar al

carrec per motius professionals

en el pie de juny. Manel Perez,

que figurava com el numero

12 deles files d'ERC a la Vila,
va ser elegit per consens i el

seu nomenament respon a
una renovacio executiva de

la seccio local del partit. "De

Manel Perez, nou regidor d'ERC

En ultima instancia, els

assistents es van endur una

fotografia commemorativa de

I'acte celebrat I'any passat,

dedicada als associats de
Natura. A mes, els presents

es van fer una nova fotografia

que sera entregada als que

I'any vinent s'animin a seguir

la comitiva.

Quinze anys de bolets
Despres d'aquesta efe-

meride, Natura Argentona

es prepara per celebrar la

Mostra de Bolets d'Argento

na que, aquest any, arriba

a la seva 15a edicio. La

tradicional exposicio de
bolets tindra Hoc el 31
d'octubre i I'l de novembre

d'enguany.

L'entitat Natura Argentona,
que enguany celebra el seu

20e aniversari, va organitzar

la 1 Oa Trobada al castell de
Burriac el passat 14 de juny.

Les entitats Turo dels Dos Pins-

Burriac i Yuuuusssa tambe hi

van ser presents, i entre totes
van aconseguir que gairebe

150 persones de diferents
municipis del Maresme om-

plissin el castell. L'acte, que

va comptar amb la presencia

dels alcaldes d'Argentona i
Cabrera de Mar, Pep Maso

i Jaume Borras, va servir
per reclamar la importancia

d'ampliar I'espai inclos dins
el Pare Serralada Litoral a
Argentona i, de passada,

per celebrar els 20 anys de
l'entitat argentonina.

Natura Argentona celebra
la 1 Oa Trobada al castell de
Burriac

COSES DE LA VILA
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En els paragrafs ante-

riors es pot deduir que

ja hi ha dos falsifica-
dors, Mariano Soley i

Onairam Yelos, pero si

ho mirem amb atencio

comprovarem que es el

mateix nom al reves. Al

diari de I'Ol/11/1900,
surt un breu comunicat de

Quina Momo on es recomana rebutjar amb energia les

imitacions i encoratja a exigir sempre la marca "Camps,

Bardaji y C."

Com es va acabar el litigi? Com va arribar el Quina
Momo a Argentona? Avui no podem contestar aquests

interrogants, pero el que si es cert es que les destilleries

Abril es van fundar I'any 1840 i van plegar I'any 1985. A
mes d'aquest licor, en fabricaven d'altres com Gin Patron i

tambe en representaven d'altres com el Gran Marnier.

Aquest licor estomacal, tan nostre i, com hem vist, tan

llegendari i disputat, encara avui esta a la venda -aixo si,

adaptat als nous temps i gustos, i es pot adquirir al Celler
d'en Josep Castafie.

Text i foto: Pep Padros

Mural pintat que hi havia

a I'estacio d'autobusos de

I'empresa Casas (avui Cai-

xa del Penedes) fins a finals
del segle XX.

acusen de falsificacio i pretenen obrir una causa criminal.

La informacio del diari 28/09/1 894 dona una mica mes
de Hum a tot I'entrellat. A la portada i com avis important,

I'inventor i amo de la patent diu que va autoritzar un dels

gerents de "Camps y Bardaji y com."perque el pogues

fabricar i que denuncia les imitacions que venen actualment

Tomas Casals i Mariano Soley, perque no es ni preparat
ni fabricat per ells, I'unic que ho podia fer com a soci in

dustrial de "M. Soley y C". Acaba signant "Jose Torras y

Castells, inventor exclusivo". El dia 27/02/1895 hi ha una
informacio a I'apartat d'espanyols premiats a California

en que hi ha la Ilista dels
expositors amb medal la a

I'Exposicio Internacional

de San Francisco. Entre

altres, hi consta Onairam

Yelos Quina Momo, que

diu haver obtingut una
medalla de bronze.

olta gent d'Argentona ha conegut el licor Quina

Momo, i fins i tot I'ha tastat, pero segur que
molt pocs deuen coneixer la historia que els

explicarem a continuacio. Ja fa uns quants anys,

vaig veure en un Ilibre d'anuncis comercials una imatge que

m'era familiar, la del licor Quina Momo, pero I'anunciava

una empresa de Barcelona. En aquell moment, no li vaig

donar mes importancia i ni tan sols vaig retenir el nom

del Ilibre. Despres d'un temps donant-hi voltes, d'intentar

trobar el Ilibre i de resseguir hemeroteques, hem trobat una

serie de dades que creiem

que poden ser de I'interes

de molts argentonins. Per

comen^ar, direm que totes

les dades les hem tretes

del diari La Vanguardia.
La primera, la trobem da-

tada el 14/08/1892 i surt
publicada a I'andlisi del
"Gran Licor Quina Momo"
que representa "M. Soley

y Cia". L'analisi, el certifi-

ca el doctor en farmacia

"Jose Marti y Pina". El dia

03/03/1893, surt en por-
tada una nota on ressalta

"Legitimo y Gran Licor

Quina Momo" i on mes
avail diu que I'inventor "D.

Jose Torres", amb patent

i data del 10/06/1891,
adverteix que la societat

"M. Soley y Cia."explota

aquest licor amb una

marca de fabrica nulla
i que, per evitar aquest
fet i com a unic propietari, veu la necessitat d'anar als

tribunals de justicia per posar-ho en coneixement public.

Signa "Camps y Bardaji i C."

El dia 29/06/1894 torna a sortir un altre anunci on,
despres del nom de I'inventor, consta com a elaborador la

societat "Camps, Bardaji y C". Despres d'assenyalar els

diversos reconeixements internacionals que ha obtingut el
seu licor, hi ha una nota que esmenta que el d'ells ha estat

el primer que ha conegut el public. Aixf que volen posar
al descobert que hi ha una altra marca que vol passar per

legitima i que la representa Onairam Yelos Llesor, a qui

ef licor centenari c^Argentona

L'ESPITLLERA HISTORICA DEL CENTRE D'ESTUDIS ARGENTONINS
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argentona@cdc.cat
www.ciu.cat/argentona

contacte

Anem per feina

I'acord de govern pactat

en el seu dia amb TxA es el
que pot portar una millora

de la qualitat de vida dels
argentonins.

En definitiva, ara nomes
queda convocar a tothom:

vilatans, oposicio i govern
per posar-nos a treballar

conjuntament en la millora

del nostre poble, i de la con-

vivencia i benestar de tots els

argentonins i argentonines.
El comen^ament d'un nou

curs politic podria ser un bon

argument per a la reflexid de
tots plegats.

pistes dels collegis Bernat
de Riudemeia i Francesc

Burniol.
Podem dir, doncs, que

iniciem un periode en que

el treball del dia a dia de
I'equip de govern de TxA
i Convergencia i Unio es
fara encara mes visible. Aixi,

tot i que de vegades sembla
que a alguns els passa per

alt, aquest govern mu

nicipal es un govern de
coalicio, entre dues forces

politiques que varem pactar
el programa de govern que

ara estem desenvolupant.

Amb aquest propdsit, el grup
municipal de Convergencia
i Unio seguird treballant
per a Argentona i per als

argentonins des del govern,

perque estem conven^uts
que el desenvolupament de

Acabades les vacances, tots

tornem a la nostra activitat

didria, i ho fern amb les piles
recarregades i la illusio re-

novada per afrontar un curs

mes el nostre treball de cada

dia. Un curs en el qual, entre

altres actuacions, veurem
acabada la transformacio

del carrer Gran i la pla^a de
Vendre, la definicid del futur
de Can Doro, un nou Casal

d'Avis a la pla<^a Nova, la

nova seu de Policia Local i

nova oficina d'Atencio al

Ciutadd. A mes, veurem
comen^ar les obres de la

piscina coberta i, probable-

ment, les de I'aparcament a

la pla^a Nova en un any en
que tambe iniciarem la revi-

sio del POUM, disposarem
del Catdleg del Patrimoni
d'Argentona, i cobrirem les

tots@totsperargentona.cat
www.totsperargentona.cat

contacte

Mendoza (CiU), tambe esta

fent molta feina a traves del

SEMPRE, per copsar el batec

del sector empresarial.

Per tant, properament se
sotmetran a debat les reformes

del centre de la Vila, i es en

aquest context on necessitem
que se senti la teva veu.

conjuntament, amb I'objectiu

de definir el model de poble i
que tothom hi pugui tenir veu.

Tambe I'Associacio de Veins

(AAW) i la Unio de Botiguers
(UBA) estan fent feina en aquest

sentit. Aquesta forma de tre

ballar esta totalment d'acord

amb el nostre taranna; per
aixo, quan vam accedir al

govern es va crear la regidoria

de Participacio que presideix

I'Assumpta Boba (TxA) i que
ha realitzat moltes activitats

(Pla Integral pel barri del
Cros, Pla Local d'Habitatge,

Taxa Justa per a la brossa,

etc.) per donar veu al vilatd,

i que aquesta s'escolti en un

context on pugui ser recollida i

tinguda en compte. La regido

ria de Promocio Econdmica,

presidida pel senyor Miquel

mercat municipal de la pla^a

de Vendre.

Com podeu veure, passa-
des les vacances no tindrem

temps de patir la depressio

postvacacional, ja que ens
haurem de posar les piles per
fer tota la feina que ens ve al

damunt. Totes aquestes obres

han de portar els vilatans a

participar en un debat que

ja estd obert: com volem que

sigui el centre d'Argentona?,
quin es el model de poble que

volem? Aquest debat es va
revifar fa uns mesos entre els

comerciants del carrer Gran

en assabentar-se de la remo-

delacio del centre. Perque es
faci correctament, demanen

que es formi una comissio on
estiguin representats tots els

estaments socials per treballar

Si tot va be, quan aquestes
linies vegin la Hum, el tema de

Can Doro estard solucionat.

Aixo vol dir que s'haurd arri-

bat a un acord i els terrenys

passaran a ser propietat
municipal. Urbanisme de la

Generalitat ha donat el visti-

plau al projecte del parquing

soterrat de la pla^a Nova i,
per tant, es podrd preparar el

concurs public per licitar les

obres. D'aqui a uns mesos,
s'acabaran les obres del carrer

Gran i, de cara a I'any vinent,
el govern de I'ajuntament vol

remodelar completament el

Ara et toca a tu fer sentir la teva veu

GRUPS MUNICIPALS
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Tel.: 667 182 993
argentona@socialistes.cat

http://argentona.socialistes.cat

contacte

Carrer Gran

previst. Sort que el govern

te una regidoria tan original

com la de "xarxes", que

encara no sabem perque

serveix, ates que ha pagat

un estudi que ha servit per

aixecar un mapa topogrdfic

de la xarxa de clavegueres

de la Vila!
No entenem per que passen

aquestes coses, llevat que el

criteri que utilitza el govern

no sigui la cerca del be comu

i busqui el benefici particular,
convertintel servei public en

vanitat.

tirar pel dret amb una obra

complexa que no soluciona

cap dels problemes de fons
que tenim a la Vila.

Pero a mes, una obra

d'aquestes caracteristiques

suposa un rise important de

possibles desviacions pressu-

postdries. Unes desviacions

que, si es produeixen, hauran

de ser assumides pels recursos

del pressupost municipal; es
a dir, que haurem de deixar

de fes coses pressupostades

per assumir les desviacions

d'aquesta obra.

Aixo ja ha passat, i de
moment la broma ens costa

rd mes de 100.000 €. No
tant en Tobra mare, pero si

en Tobra que se'n deriva:

Tenlla^ del nou clavegueram

amb el veil que s'ha de fer
mes avail del que havien

La remodelacio del carrer

Gran es una obra necessdria,
pero no imprescindible. En tot

cas, hauria de ser una obra

que tanques un projecte mes
ampli que, al nostre parer,

hauria de tenir, com a minim,

quatre pilars: un pla comercial

activat, un pla de mobilitat
que inclogui, entre d'altres

solucions, les necessitats

d'aparcament de la Vila, una

solucio definitiva per a Can
Doro i, finalment, un pla d'or-

denacio del centre de la Vila
que planifiqui les solucions
de les necessitats urbanes,

d'habitatge, socials i culturals

que tenim a Argentona. En
altres paraules, una reflexio

en profunditat d'alld que els
argentonins volem que sigui

el centre de la Vila. Contra tot

aixd, el govern ha optat per

Dijous, de 12 h a 13 h
1 r pis de TAjuntament Veil

2n despatx a la dreta
Tel.: 667 182 992

info@lentesa.cat
www.lentesa.cat

seu programa electoral que

no apujarien impostos han

demanat una revisio cadastral

que ha disparat TIBI a tots els

argentonins, ara que estem en
temps de crisi?

Haurem de recorrer, perque

se'ns escolti, als comportaments

incivics i maleducats de rebentar

festes i faltar al respecte a les

institucions com feien abans els

que ara manen?
No som com ells. Ens limitarem

a denunciar la seva incompe-

tencia on toca i sense perdre les

formes, encara que d'aixd ells

en diguin "pau social".

contacte

pressupostos retallats, pati del

casal convertit en aparcament,

etc.)

Coses que passen a
Argentona:

Mitjans de comunicacio:
Per que el govern vol fer

collar els mitjans argentonins?
(Radio Argentona; desballes-

tada; Cap de Creus, perdent

periodicitat).

Per que vam ser el primer

municipi a donar-se d'alta a

Televisio Maresme Digital i

ara, dos anys despres, ens

hem donat de baixa havent

pagat prop de 50.000 €, mes
que el que costa la quota de

mantenir-se d'alta?

Hisenda:
Per que despres de dir en el

(unic argument del programa

electoral de Tots per Argentona)

continua en mans privades i

sense "salvar"?

Sera definitivament rdnec apar-

cament per a dotze cotxes?

Perdrem el patrimoni estrate-

gic de la Velcro per la nulla

capacitat de negociacio de

Tactual govern?

Equipaments:
Sabeu per que Tajuntament

encara no disposa del terreny

per construir la nova escola?

Amb quin criteri es mante

tancat i deteriorant-se un equipa-
ment en el qual s'han fet grans

inversions com la Sala?

Joventut:
Hi ha Casal de Joves a Ar

gentona? Hi ha politiques de

joventut? (Personal despla^at,

Coses que NO passen a Argentona

Esports:
Sabeu per que estd embarran-

cat el projecte de piscina coberta

que al final de I'anterior mandat

era a punt d'adjudicar-se a cost

zero per a Argentona?
Sabeu quin criteri s'utilitza

en I'adjudicacio de les instal-

lacions esportives i per que trien

I'horari dos equips de veterans

(no federats) i desplacen els

nostres nens i nenes que estan
federats?

Per que s'esta morint I'escola

esportiva?

Urbanisme:

Sabeu per que Can Doro

GRUPS MUNICIPALS
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Dijous, de 18 h a 20 h
Tel.: 667 182 994

contacte

Como ciudadano, me duele

decirlo: tenemos un equipo
de gobierno lamentable,

sin proyecto, sin ideas, sin

capacidad e irresponsable,

que solo vende humo.
Tenim una unica sort: la

gent del poble ja sap com
son i el que poden donar de

si, i aixo es positiu perque
el rellotge del relleu ja ha
comen<pat a funcionar i cada

vegada queda menys.

mes abandonat que mai per

aquest Alcalde i els seus
companys de viatge.

Las calles estan sucias, las

aceras deterioradas, los

jardines mal cuidados... por

no hablar de las pintadas y
los carteles colgados en todo

el municipio, en un ejemplo

de falta de responsabilidad
politico y de manga ancha
que ha convertido nuestro

pueblo en el mas sucio de

todo el Maresme. Para re-
matar todo lo que les digo,

nuestro Alcalde se esfuerza

con ahinco enfermizo a

silenciar la radio municipal,

a suprimir la television y a
hacer discursos, como el

ultimo de la Fiesta Mayor,
en los que sigue prometiendo

aquello que prometio hace

dos ahos.

Els fets i la feina ben feta
dels professionals ens han

donat la rao. No com al Sr.

Alcalde, que continua installat
en la seva prepotencia, en
la seva manca d'idees i en

la seva manca de respecte
cap a I'oposicio. Tant se val.

Ja fa molt de temps que ha
demostrat que es un home

sense paraula de qui ningu

no es pot fiar.

Volen una altra prova del
que els die? Ara les obres
del carrer Gran s'han con-

vertit en un mal son. Seran

mes llargues del previst i
mes cares. En el seu darrer

programa municipal, el Partit

Popular ja va anunciar que

una de les seves prioritats era

el microurbanisme. Doncs

aixo, el que cada dia els
ciutadans poden tocar esta

En primer Hoc, voldria

felicitar la Policia Local de
la nostra Vila per la brillant
intervencio que va permetre,
ara fa poques setmanes,

la detencio d'una perillosa
banda de delinquents que
darrerament havia actuat

al poble. Al mateix temps,

voldriem afegir que el PP tenia
rao quan, en diferents Hoes,

com ara aquesta publicacio

o be en el Pie municipal,
varem denunciar aquest

increment de robatoris. Fet

que va portar el Sr. Maso a
qualificar-nos d'alarmistes.

Felicitats a la Policia Local

Tel.: 667 182 991
perezcm@argentona.cat

contacte

contestar que ell no faria pas

res. Pero aquesta deixadesa

del govern, aquesta manca

de previsio, no nomes com-
portara uns greus perjudicis
als veins i comerciants de la

zona durant les obres, sino

que tarn be suposara un cost

minim addicional de 80.000 €
que haurem d'assumir tots

els vilatans.

cert grau de cinisme, que
aquestes "es feien pensant
en el futur aparcament a la

pla^a Nova".
No entenem com ni I'equip

tecnic de I'Ajuntament, ni les

empreses subcontractades,

poden redactor un projecte
i no preveure una errada

d'aquestes dimensions. No te
cap mena d'explicacio que,

per executor la installacio
d'una canonada nova al

carrer Gran, no es comprovi

previament si aquesta es
podra connector o no amb

la canonada existent.
Esquerra, en el Pie del mes

setembre, va preguntar al

senyor Collet si obriria cap ex

pedient per saber exactament

qui tenia la responsabilitat
de I'error. El senyor Collet va

En el Pie Extraordinari de 31
de juliol de 2009, el govern
va presentar i aprovar una
modificacio pressupostaria

per valor de 80.000 € per
installar un nou clavegueram

en el carrer Puig i Cadafalch,
en el tram que transcorre

davant de la pla^a Nova.

El regidor d'Hisenda, Sr.

Armengol, reconeixia que
"aquestes obres s'havien de

fer perque el diametre de les
noves canonades que s'han

posat en el tram del carrer

Gran no s'ajusta a les exis-

tents actualment en el carrer

Puig i Cadafalch".
El regidor d'urbanisme

i obres, Sr. Collet, no va

donar cap explicacio sobre

les motivacions d'aquesta
nova obra i va dir, amb un

esquerra

Els errors surten cars

GRUPS MUNICIPALS
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Tel.: 667 182 990
rosamf@argentona.cat

contacte

es va demostrar), intervinguda

per I'antic regidor d'obres i

executada amb la intervencio
del Sr. Alcalde. En tots els ca-

sos, mai no s'ha demanat la

indemnitzacio als contractistes;
emparada, regulada i taxada

per I lei.
Despres de tot aixo, crec que

hauriem de fer una reflexio i

hauriem de demanar a qui cal-

gui la manera de defensar-nos

d'uns encantadors de serps.

manera, aixo comporta que
encara tinguem mes dubtes de

si s'acabara dins del termini,
o be de si acabara com el

rosari de I'aurora. El que si es
cert es que s'ha de pagar la

continuacio del carrer fins el

collector adient, amb els diners

dels vilatans i sense tenir partida

pressupostdria. La segona
ruVna. Aixf, si us hi fixeu, les

dues obres presenten irregula-

ritats semblants; les dues amb

problemes en el subsol, pero

detectats abans de comen^ar

per SAPIC a La Sala y per
tres teenies argentonins en el

problema del carrer Gran.

Per equilibrar la balanpa,
podriem afegir I'obra de les

avingudes d'Espanya i de

Catalunya, tambe amb un pro

blema soterrat (que despres no

Argentona esta sumida en

un gran endeutament (salaris

i credits) que quasi no deixa
marge de maniobra per fer in

versions. I quan es fan inversions

s'equivoquen per ignorancia
o per mala fe (no ho sabem),

pero creiem que els vilatans,

que son els que n'estan patint
les consequencies, tenen dret

a saber-ho. Perque la veritat es

que La Sala ens esta costant
mes del doble del pressupost
aprovat (se'n van recordar

quan Agrupacio d'Argentona

va anunciar en un Pie que

pujaria mes de 1.000 milions

de les antigues pessetes, i es
reien de nosaltres).

Doncs ara resulta que I'obra

del carrer Gran es troba en un

cas semblant, ja que no es pot
fer la connexio. De la mateixa

AGRUPACIO D'ARGENTONA

Una familia argentonina responsable de la gran ruVna d'Argentona
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a Mataro, 1 - Tel. 93 797 00 50 - 08310 ARGENTONA
aeburriac@yahoo.es

RAMON REIXACH i MONER

AUTO-ESCOLA - ASSEGURANCES

Estetica dental

Implants

Cirurgia maxilofacial

Ortodoncia integral
truca'ns

93 797 25 98
C/Barcelona, 22
08310 Argentona
ar.dental@hotmail.com

Horari d'atencio al public:
De dilluns a divendres:

Matins de 10.00 ha 12.45 h
Tardes de 17.30 h a 20.00 h
(dilluns tarda tancat)

Dissabtes i fora d'aquests horaris a conveni

Veinat de Pins, s/n - 08310 ARGENTONA
Tel. 93 797 13 07 - Fax. 93 756 03 85

E-mail: info@barfla.com - Web: www.barfla.com

Oficina Tecnica
Disseny d'automatismes
per a maquines
Construccio i reparacio de
maquinaria

> Muntatges de grups
•Dentat de pinyons i paliers
•Tomejats i ftesats de tot tipus
•Soldadures de tot tipus

ARFLA.S^.

Si vols menjar XURROS casolans i
XOCOLATA desfeta,

NOT'HOPERDIS!!
I si vols salats... tenim cornes, patates...

Obert tots els dissabtes, diumenges i festius
de 8 del matfa 1 del migdia.

T'esperem al C/Badalona,
al costat de la plaga dels Geganters. Argentona

C/Jocs Olimpics 22 - 26 - Mataro Ben.
Tel. 93 756 14 58 - Fax. 93 798 29 32

vtnAnv.retolsvargas.com
info@retolsvargas.com

com^ovi e*

UVARGAS
www.retolsvargas.com

C/Badalona,16
-^^local 2

j^08310 Argentona

Perruqueria canina ifelina Ullals, la
perruqueria de la leva mascota

Horari:
Matins

de 9.30 ha 13.00 h
Tardes

de 1530 ha 19.00 h
Oissabtes de

9.00 ha 14.00 h

CopdoCreusGUIACOMERCIAL ^



Telefon93 797 04 11
Av. Catalunya, 1 - 08310 Argentona

GILCABRESPINATUBAU
Agent de la Propietat Immobiliaria
Administrador de Finques

229 912
r Samso, 41

Argentona

FORN DE PA I PASTISSERIA

Classes de cant.
Gasses de:

•Guitarra dassica i dol^a.

•Bateria.
•Garinet, flauta travessera i dol^a.
•Piano classic i modern.
•Saxofon classic i modern._ _
^    ^Carrer oant rerran, 22-24
^T^ • • i  .•w "*14 51

•Vioh, viola lvioloncel.,  , ,,    ,
^    ,E-mail: aulaaemusica@hotmail.com

•Contrabaix.
Orquestra infantil i jUVCnil.  Horari cfatenciA: de 4 a 7 de la tarda
Banda. | Coral i Cor Gospel.i de 8 a 9 del vespre

d'Qr^entona.A
O

i i 11I f i  11

^-^ ^OTOCIQi=lf^ii=l
COPIES DIGITALS A L'INSTANT

DESCARREGA DE TARGETES A CD.
Plaga nova 3 Argentonae
Tel.937560577~
www.instantsfoto.com

ARGENTONA
Plaga Nova

TENIM DETALLS PER BODES,
COMUNIONS, BATEIGS,
FESTES D'ANIVERSARI...

LLAMINADURES, REGALS, ETC.

c/Gran, 8 - Argentona - 93 797 49 60

u mmiu

Av. Puig i Cadafalch, 5 - Tel. 93 797 19 53

Gral. Llauder, 44 baix - Tel 93 756 09 26 - Fax 93 797 44 29

08310 Argentona

CRISTALLERIES ARGENTONA
IO

LANS
VENDESIINS

DEVIDRES

CONSTRUCCIONS JAUME MATEU, S.L
Construccio i rehabilitacio de tot tipus d'habitatges

Ronda Llevant, 22 • 08310 ARGENTONA
Tel. 93 756 06 26 • Fax. 93 797 40 17

info@jmateu-construccions.com

GUIA COMERCIAL



Tel.: 93 756 14 48

Dilluns a divendres:
Mati:  de 10 h a 13 h
Tarda: de 16 h a 19 h

Dissabte:
Mati:  de 10 h a 14 h
Tarda: de 16 h a 20 h

Diumenge:
Mati:  de 10 h a 14 h
Tarda: tancat

DEIXALLERIA
D'ARGENTONA

Cada cosa al seu Hoc

Veniu a buscar la saca de forma gratuTta
A I'Ajuntament (3a planta) de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.00 h,
oa lOficina Municipal d'lnformacib Ambiental (c/Gran, 54)
de dilluns a divendres, de 9.00 a 10.00 h

Deixeu la saca amb les restes vegetals davant la porta de casa.
Un cop buida, us la tornaran a deixar davant la porta.
La recollida de restes vegetals (amb la saca) es fara el mateix dia i hora
-mireu el calendari- que la recollida d'organica.
Deixeu la saca al costat del cubell.

No llenceu restes de menjar dins la saca per a restes vegetals.
Els que no tingueu saca, podeu barrejar les restes vegetals
de petites dimensions amb les restes de menjar dins el cubell marrb.
No espereu que la saca sigui plena del tot.
La recollida es manual; penseu en els operaris!
Limit maxim: dues saques per dia de recollida.

Dilluns a divendres de 9 h a 10 h

Deixalleria d'ArgentonaOficina municipal
C/ Can Carmany, s/nd'informacio ambiental
Telefon: 93 75614 48Carrer Gran, 54
Dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 16 a 19 hTeiefon 93 797 43 78
Dissabte de 10 a 14 hide 16 a 20 h
Diumenge de 10 a 14 h

om s'ha de fer?

S'han de dur a la Deixalleria
Els troncs i les branques mitjanes i grans, s'han de dur directament a la
Deixalleria. No es poden treure al carrer. Per transportar-les a la
Deixalleria es pot utilitzar la saca.

porga que es porti amb saca ha de ser neta de
plastics i d'altres residus que no siguin restes

Farmacia 24 hores mes propera: Farmacia Colldeforn; Ronda O'Donnell, 13; 08303 Mataro; telefon 93 757 92 93.

1 3.30 ha 22 h
(si estd de gudrdia)

1 3.30 ha 22 h
(si estd de gudrdia)

Diumenge^
Migdia, tarda i vespre

Tancat

Tancat

Tancat

11 ha 13.30 h
(si estd de gudrdia)

11 ha 13.30 h
(si estd de gudrdia)

Tancat

Diumenge
Mati  ^    ^,  Tarda

20 h a 22 h
(si estd de gudrdia)

20 h a 22 h
(si estd de gudrdia)

Vespre

13.3Oha 17 h
(si estd de gudrdia)

13.3Oha 17 h
(si estd de gudrdia)

Migdia
Dissabte

17 h a 20 h
(si estd de gudrdia)

17 h a 20 h
(si estd de gudrdia)

Tancat

Tarda

9.30 ha 13.30 h
(si estd de gudrdia)

9.30 ha 13.30 h

9.30 ha 13.30 h

Mat?
Dissabte

20 h a 22 h
(si estd de gudrdia)

2Oha22h
(si estd de gudrdia)

Vespre

13.3Oha 17 h
(si estd de gudrdia)

13.3Oha 17 h
(si esta de gudrdia)

Miqdia
Dilluns a divendres

17ha20h

17ha20h

17ha20h

Tarda

9.00 ha 13.30 h

9.00 ha 13.30 h

9.30 ha 1 3.30 h

Mati
Dilluns a divendres

armacia Sindreu

armacia Guillen

Farmacia Sindreu
C/ Barcelona, 26
Tel.: 93 797 14 00

Farmacia Guillen
C/ Gran, 22
Tel.: 93 797 12 62

Farmacia del Cros
P^a. Bias Infante, s/n
Tel.: 93 757 05 01

Farmdcies

Vols coMaborar amb nosaltres?

| Envia'ns el teu text o fotografia a Radio Argentona, o a

argentonacomunicacio@argentona.cat.

Recorda: maxim 1.700 caracters.

de    .:.'•....

SERRA-PINE
TAPISSERS

C/. Moll, 5 - Tel. 93 797 06 01 - 08310 ARGENTONA (Ben)
serra-pineda@telefonica.net - www: serrapineda.com

Tel. 654 600 796
xgallemi@bcngiga.com

Sant Gem's, 25
08310 ARGENTONA

TALLER METALLIC
Xevi Gallemi

GUIA COMERCIAL



AJUNTAMENT
93 797 49 00

POLICIA LOCAL
93 797 13 13

TAXIS
93 799 14 14

CREU ROJA ARGENTONA
93 797 16 56

AMBULANCIA
93 757 88 88

AMBULANCIA CREU
ROJA MARESME (24 H)

904 100 318
FECSA-ENDESA

900 770 077
OFICINA DE CORREUS

93 756 12 17
AIGUES D'ARGENTONA

93 797 06 03
GAS NATURAL

900 760 760
C. I. ST. MIQUEL DEL

CROS
93 757 51 88

INSTITUT
93 797 46 10

C. P. CROS
93 799 39 51

C. P. B. DE RIUDEMEIA
93 797 09 56

C. P. FRANCESC BURNIOL
93 797 16 01

CEIP LES FONTS
93 756 17 13

MUSEU DEL CANTIR
93 797 21 52

BIBLIOTECA
93 797 12 15

ASSESSORAMENT
JURJDIC PER A DONES
93 797 49 00
extensio 600

fCHONS

RECOLLIDA DE
MOBLES YELLS
IELECTRODOMESTICS
Cada dilluns^
previa trucada al

93 790 55 60

Atencio continuada
Nits (21-8 h), caps de setmana
i festius.
Els dies laborables al CAP d'Ar
gentona, (telefon 93 756 10 92)
hi ha un equip medic de les 21 h
fins a les 8 h del dia seguent. Els
caps de setmana i festius hi ha
un equip medic les 24 h. Hi ha
infermeria tots els dies fins
les 00.00 h.
Per fer consultes telefoniques o
demanar un domicili urgent trucar
al mateix numero.

Atencio a domicili
Per sol-licitar atencio a domicili
a Argentona i Orrius, cal trucar
al telefon 93 756 10 92, al
consultori de Miquel del Cros al
telefon 93 791 90 84; a Dosrius
al telefon 93 791 90 84.

Atencio primaria
Serveis socials d'atencio
primaria:
C/ Enric Granados, 5
Tel. 93 797 04 86
Treballadora social, educadora
social i psicologa: cal demanar
dia i hora de visita de 9 a 13
h al telefon 93 797 04 86, o
directament a les oficines del
C/ Enric Granados, 5.
Centre Obert L'Esquirol:
Av. del Mediterrani, s/n. Sant Mi
quel del Cros. Tel. 93 757 00 86

Joan Fuster, 1

Tel. 93 756 10 92 i
93 756 11 38

Plapa de I'Esglesia, 4
Tel. 93 797 27 32

Arxiu municipal

1ABS Araentona

Tel. 93 797 17 03
Dill, a div. de 9 a 14.30 h
Entrevistes amb el jutge: dimarts

i divendres de 12 a 13.30 h.

Jutiat de Pau

Informacio i acollida: dt. i dv.
de7a20.30h

Tel. 93 797 01 59

ilia de Sant Julia

Pol. Ind. Nord,
C/ Can Carmany, s/n

Tel. 93 756 14 48
Horari: de dilluns a divendres, de

10a 13hide 16a 19h
Dissabte: de 10a 14 i de 16a
20 h. Diumenge: de 10a 14 h

Deixalleria

Ajuntament d'Argentona

C/Gran, 61 (SEMPRE)
De9.30a 13.30 h

Tel. 93 797 49 00

Bustia del consumidor

L'Alcalde i els regidors

Pep Maso
Alcaldia, administracio general, comu-
nicacio i governacio.
Ferran Armengol
1 r tinent d'alcalde, Serveis Personals,
Mobilitat, Esports, Cultura i Patrimoni.

Xavier Collet
2n tinent d'alcalde, Serveis Territorials,
Urbanisme, Obres i Habitatge.

Miriam Agama
3a tinent d'alcalde, Joventut i Festes.

Joaquim Casabella
4t tinent d'alcalde, Manteniment i
Serveis Municipals.

Josep Emili Olivas
5e tinent d'alcalde, Serveis generals,
Recursos Economics i Recursos
Humans.
Assumpta Boba
Xarxes i Noves tecnologies, Sostenibi-
litat i Participacio.

Enric Urena
Educacio, Benestar Social i Sanitat.

Miquel Mendoza
Promocio Economica.

Per demanar hora per entrevistar-
se amb els regidors o teenies
telefoneu al 93 797 49 00

I/Aiuntament

(•) Degut a la revisio cadastral duta a terme durant I'any 2008, i de manera excepcional, enguany els rebuts
domiciliats corresponents a I'impost sobre bens immobles urbans es fraccionaran en dos periodes: 1 de
setembre i 1 de desembre, i no en quatre com era habitual.

05/11/2009

05/11/2009

05/11/2009

05/11/2009
02/11/2009

05/11/2009
02/11/2009

05/11/2009
02/11/2009

05/10/2009
01/12/2009

Data final volunt.

04/09/2009

04/09/2009

04/09/2009

04/09/2009

04/09/2009

04/09/2009

03/08/2009

Data inici volunt.

Impost sobre Activitats Economiques

Impost sobre bens immobles rustics -
construits

Impost sobre bens immobles rustics

Taxa per recollida d'escombraries industrials
No domiciliats
Domiciliats, 2a fraccio

Taxa per recollida d'escombraries comercials
No domiciliats
Domiciliats, 2a fraccio

Taxa per recollida d'escombraries
No domiciliats
Domiciliats, 2a fraccio

Impost sobre bens immobles urbans
No domiciliats
Domiciliats, 2a fraccio (*)

Concepte

o
o

nINFORMACIO D'INTERES



Disposem de la mes extensa
seleccio d'immobles en venda

a la zona d^Argentona

Tel. 93 797 10 13
C/ Gran, 52 (davant I'Ajuntament)

info@gilpares.com

finques
Gil Pares

corredor d'assegurances

C/ Dr. Sams6, 25 baixos

Telf./Fax 93 756 02 86
M6bil: 687 28 05 32

E-mai I: jmarti nez.advocat@gmai I .com

Immobiliari, Matrimonial, Herencies,

Mercantil, Administratiu

Joan Martinez Olivera
ADVOCAT

Sant Julia, 19, baixos
08310 Argentona
Tel./fax93 75615 41
www.fisioargentona.co

Matins: 9.30-13.00 h
Tardes: 15.30-20.30
Dissabtes: hores convingues

fisioargentona
Centre de Rehabilitacio Funcional

RAPID "MELLY"
Reparacio de cal^at

Esmolem ganivets i tisores

Duplicat de comandaments a distancia

Arranjament en botes d'hipica

Especialitat en plantilles per a esportistes d'elit

Reparacio de peces de roba

Vores a ma, a maquina i peda^os

Modificar peces de roba

Venda de bastons i paraigiies

Canvi de panys i bom bins de portes

C/Barcelona, 24 baixos
08310 Argentona

Tel. 627 962 500
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Preparem la tardorll
Aquest any per ref or^ar el nostre sistema

inmonoldgic
comencem a pendre equinaceas, oligoelements

(coure+or^plata, zinc-coure)

I   per prevenir posibles refredats i malestars
juntament amb una bona alimentacio.

Vine al Roure i tasta els nostres tes,
cafes, sues i altres productes naturals

en un ambient tranquil i acollidor.

Ens trobaras a:

Cl Abat Escarre, 3 - 08310 Argentona
Tel. 93 797 05 97

elrourebio@hotmail.com

Visites concertades
Tractaments personalit

Afectacions articulars
Afectacions musculars
Cervicdlgies
Dorsdlgies
Electroterdpia
Embenats:

Preventius
Terapeutics

Higiene postural
Lumbdlgies
Massatge relaxant
Massatge terapeutic
Rearmonitzacions articul
Stretching (estiraments)
Tecniques de puncio s
Tecniques propioceptiv
Ultrasd



a classe com accepta moltes altres activitats que fa   finalitat un titol (com el First Certificate) que mes endavant
i aquella estona que fa classe es una estona que  els ajudard en el mon dels estudis i del treball.

tot i que I'adolescent te mes anys d'experiencia com

alumne i mes maduresa cognitiva, te tambe la vida
mes ocupada amb els estudis i altres activitats i pot
perdre el tren pel que fa als idiomes (un tren, perd,
que pot tornar a agafar, com veurem mes endavant)

tret que sigui un alumne especialment dotat.
D'altra banda, que passa amb I'alumne d'idiomes

adult? L'adult jove i motivat (per raons personals o be
laborals) pot ser el millor alumne de tots! En general,
es una persona que ja sap qui es i a on vol anar. Es
molt conscient que les classes tenen un cost economic

i sap que com mes aporti i treballi, mes aprendrd.
Un adult pot arribar a assolir un molt bon nivell, tot
i que tambe cal dir que la pronunciacio li costard
molt mes que a un nen petit.

Per concloure, podem dir que es millor aprendre un
idioma de ben petit i que els pares s'hi han d'implicar,
perque la progressio del nen acostuma a tenir com a

alment dotats per a I'adquisicio d'un altre idioma.
Perd tambe sabem que es de mes gran i fins als 30
anys, mes o menys, que I'habilitat cognitiva evoluci-
ona. Aquesta habilitat permet a I'alumne saber com
funciona un idioma, per exemple els temps verbals
o qualsevol altre concepte gramatical.

El cervell, aixi com I'oTda, del nen petit accepta
indiscriminadament tot alld a que estd exposat. Aixi
funciona quan assimila la llengua materna i aixi
funciona tambe amb un segon idioma (tot i que evi-
dentment, com mes hores d'exposicid a un idioma es

passen, mes agilitat s'adquireix). Per tant, el cervell
d'un nen petit no questiona alld que apren.

El nen que de molt petit comen^a a tenir contacte
amb una llengua estrangera, te moltes facilitats per
assimilar la comprensio oral i per adquirir una pro-
nunciacio intel-ligible. A mes, no questiona massa
el per que el nou idioma es com es. Accepta anar

LA MILLOR EDAT PER APRENDRE UN IDIOMA
Sabem amb certesa que els nens estan especi-    aprofita molt perque hi estd molt involucrat. En canvi,

Julie Byrne

-

ERNATIONAL HOUSE
T PREPAREM PER AL FUTUR

Julie Byrne
Cap d'estudis de nens i adolescents

Dennis Akers
Director IH Mataro

ent estem fent proves de nivell i entrevistes a nens i joves de 3r de primd-
de batxillerat i a universitaris. Tambe fern proves de nivells a adults per

s de grup i particulars.Per a mes informacio, poseu-vos en contacte amb
s i organitzarem una entrevista a la nostra escola d'Argentona amb en

Akers, director d'lnternational House, o amb la Julie Byrne, la nostra cap
is de nens i adolescents.Doneu una ullada al nostre Hoc web i descobrireu
e podem fer per vosaltres.


