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 instal·lacions amb 450 m2 de pati i jardí. 
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EdItoRIAl

L’any 2009 ha estat un any intens, molt intens. els dos re-
portatges principals d’aquesta edició del Cap de Creus en 
són una mostra.

d’una banda, tenim la remodelació del carrer Gran, la 
plaça de Vendre i el carrer torras i Bages que suposarà un 
gran canvi per als argentonins. Les voreres, els vehicles, 
el comerç... serà tota una transformació per a tots aquells 
que en fan un ús diari, però també un reclam per atreure 
aquells que encara no tenen l’hàbit de passejar i gaudir 
del centre històric. 

d’altra banda, la societat civil ha estat capaç d’organitzar 
unes votacions de gran importància per al futur del país, i 
ho ha fet a través de les entitats, que aglutinen bona part 
del teixit social de la Vila.

La implantació de la taxa Justa en la recollida d’escombra-
ries o l’acord de can doro segueixen intensificant el debat; 
paral·lelament, els pressupostos de l’any 2010, retallats en 
un milió d’euros respecte l’any passat, ens recorden que 
encara no hem sortit de la crisi.

el 2009 ha estat l’any del ressorgiment de la televisió d’Ar-
gentona, per partida doble. en parlarem a bastament en 
el proper número. 

en general, els mitjans de comunicació locals han aguantat 
bé la davallada gràcies, sobretot, a les col·laboracions de 
molts vilatans. La ràdio, per exemple, ha pogut ampliar la 
seva programació (que podeu consultar a la pàgina 28) 
gràcies a voluntaris que han recuperat l’esperit de coopera-
ció i comunicació que sempre ha caracteritzat l’emissora.

els webs municipals argentonacomunicacio.cat i argento-
na.cat han esdevingut els portals informatius de capçalera 
de molts argentonins, i el Cap de Creus és el mitjà de refe-
rència de la informació municipal, amb l’esforç de l’equip 
i els col·laboradors que el fan possible i amb el suport dels 
empresaris que s’hi anuncien. 

No obstant això, encara ens falta molt de camí per recór-
rer. A partir del proper número, tornarem a ser a les bústies 
cada dos mesos, amb més ganes que mai. Mentrestant, 
Bon any nou!

Cooperació i comunicació
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A la darreria de l’any que 
s’acaba, la societat civil ar-
gentonina està fent gala del 
seu saber fer i de la seva 
força en tots els aspectes 
quotidians.

els últims quatre mesos, 
l’associació Argentona pel 
dret a decidir va treballar 
de valent en l’organitza-
ció de la consulta popular 
sobre la independència 
que va celebrar-se el dia 
13 de desembre (vegeu el 
reportatge que es publica 
en aquest mateix Cap de 
Creus, a la pàgines 12 i 
13), sense deixar de banda 
accions de reflexió respec-
te com tenim el país actual-
ment, accions informatives 
i actes festius basats tots 
ells en la relació dels ciu-
tadans, amb l’objectiu que 
es participés el dia 13 ma-
nifestant cadascú el seu de-
sig i allò que sent, per mitjà 
de les urnes.

els propietaris dels ter-
renys del collell han fet la 
seva proposta urbanística, 
proposta que el govern 

municipal ha avaluat i tre-
ballat conjuntament per 
donar cos al futur desenvo-
lupament d’aquella zona. 
s’hi contempla la creació 
d’una important quantitat 
d’habitatge de protecció 
oficial pensada per als 
nostres joves, espai per a 
equipaments comercials i 
sobretot, i molt important 
de destacar, la ubicació 
definitiva del ceIP l’Aixer-
nador (actualment ubicat 
de forma provisional al 
costat del centre d’Aten-
ció Primària) i del segon 
Institut de la Vila, que ben 
aviat serà necessari per-
què els nostres fills i filles 
puguin cursar-hi els estudis 
de Batxillerat.

el passat dissabte, dia 5 de 
desembre, els argentonins i 
argentonines vam abocar-
nos al carrer Gran, tot i no 
tenir les obres acabades 
definitivament, per fer festa 
grossa. després de vuit me-
sos d’obres, el carrer Gran 
i entorn han pres una nova 
fesomia que fan més ama-
ble, transitable per a les 
persones, prenent terreny 
als vehicles que, de mica 
en mica, se n’havien anat 
apoderant de manera subs-
tancial al llarg dels anys. 

el migdia del dia 5, com 
deia, tothom va poder fruir 
i visualitzar les possibilitats 
que el nou disseny de car-
rer ens ofereix en les esto-
nes d’oci amb els nostres 
fills, en els moments de fer 
la compra als comerços o, 
simplement, per passejar 
sense cap altre objectiu 
definit. Referint-se al carrer 
Gran, hi ha qui ja en parla 
com “La Rambla” i, de fet, 
és un concepte interessant: 
ramblejar, estar-s’hi, passe-
jar... en definitiva, compar-
tir relació.

Les negociacions amb els 
actuals propietaris de l’es-
pai de cal Guardià, el cor 
del centre històric, estan a 
punt de concretar-se amb 
la signatura del conveni 
entre aquests propietaris i 
l’Ajuntament. Amb aquest 
acord, s’obté la propietat 
pública del conjunt de can 
doro i cal Guardià, en 
l’àrea compresa entre la 
Paret de les Mentides fins 
a l’Ajuntament. La fesomia 
que pot adquirir aquest in-
dret és des d’un important 
parc central, amb equipa-
ments comercials i cívics, 
fins a allò que tots plegats 
creguem més convenient 
que hi hagi.

en uns moments de pro-
funda reflexió respecte la 
nostra manera de viure 
afrontant la situació de crisi 
que ens commou, és fona-
mental recuperar els valors 
de la convivència, tenint 
un gran respecte pel nostre 
entorn, fent-lo més cordial, 
fent-lo més net, deixant res-
pirar més i millor la natura, 
bandejant el vehicle privat 
amb l’ús més continuat dels 
transports col·lectius, sepa-
rant més i millor els residus 
domèstics, contaminant 
menys i, sobretot, apode-
rant-nos de l’espai públic 
fent bona convivència amb 
els nostres veïns.

És precisament amb bones 
actituds que els ciutadans 
anem fem país; és amb ca-
dascun dels petits gestos de 
cada dia que es traven re-
lacions; és només així que  
esdevé fer pobles que se 
sostinguin i es mantinguin 
amb qualitat.

A punt d’iniciar l’any 2010 
vull, en nom meu i de tot el 
consistori, desitjar-vos unes 
bones festes nadalenques i 
un nou any ple de salut.

A la vostra disposició.

Pep Masó Nogueras
Alcalde d’Argentona

Vols col·laborar 
amb nosaltres?

Fes arribar el teu text o fotografia a  
Ràdio Argentona o a 
argentonacomunicacio@argentona.cat
Recorda: màxim 1.700 caràcters.

la convivència com a 
pilar fonamental

Carta de l’Alcalde
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Ioga a la 
platja
Per tercer any consecu-
tiu, la carolina tapias 
ens ha tornat a rega-
lar un taller de ioga a 
la platja. el diumenge, 
dia 4 d’octubre, a la 

platja de Mataró, a tres quarts de vuit del matí, la carolina ens 
va rebre, diligent i jovial, mentre el sol d’un vermell apassionat 
ens esperava en un horitzó nou, com l’experiència que comen-
çava. ens hi vàrem congregar 72 persones.
Puntualment, a les vuit, començava la sessió amb un om que 
ens ajuntava amb un entorn memorable. Vàrem meditar tenint 
el sol com a referent i, lentament, vàrem encadenar les postures 
mentre el sol avançava en un ascens càlid i ple d’emocions. 

Les onades del mar compassaven les nostres respiracions en un 
anar i venir harmoniós integrat en l’entorn. La sorra ens acollia 
en la seva minúscula composició, però la seva gran presència. 
Les gavines volaven sobre el mar evocant la lleugeresa del nos-
tre ésser i l’energia solar ens acollia en la nostra força interior.
Un cop finalitzada la pràctica, ens vàrem disposar com un mo-
saic en la sorra, dibuixant amb els nostres cossos el símbol de 
l’om i, així, vàrem acabar de commemorar els 28 anys del 
centre de Ioga a Argentona i a Mataró, dirigits amb cura i 
paciència per la nostra carolina. 
ella, que com gota d’aigua constant i ferma és capaç de fora-
dar les pedres més dures, ens ha acompanyat, segueix acom-
panyant-nos, de forma tranquil·la i austera cap a l’experiència 
més pura d’endinsar-nos en els nostres mars interiors.
Gràcies, carolina. Om shanti om.

n Mercè oliveras i Balart

Aquí campo base llamando a 
campamento de altura, ¿me 
recibes, Kiko? Cambio…
Han pasado unos meses desde que te fuiste y el vacío que me 
has dejado cada vez es más grande. cuando recuerdo cimas, 
lugares, pueblos, caminos, etc., todos tienen una cosa en co-
mún: me llevaste tú. tú abriste mis ojos al mundo de la montaña 
y el deporte, juntos viajamos y reímos, sufrimos, vibramos y, en 
definitiva, vivimos. Ahora ya no estás. te recuerdo y se me lle-
nan los ojos de lágrimas cuando en mi mente veo tu figura tre-
pando por alguna cresta perdida, siempre rebosante de vida, 
ambicioso pero humilde, siempre fuerte, siempre un ejemplo.
tu piolet se quedó clavado al borde de aquella cornisa por la 
que te fuiste para siempre. se quedo allí, y con él se quedaron 
muchos de mis sueños. Lo mejor que te puedo decir es que 
siempre te recordaré con una sonrisa. Gracias por pasar por 
mi vida.
“soñar entre las rocas, por las cumbres, valles y ríos, caminar 
en silencio por los bosques y montañas y, a veces, por lugares 

donde nunca han 
llegado los huma-
nos; escalar mon-
tañas sin rastro y, en 
solitario, contemplar 
cascadas, prados y 
cimas: esto no es la 
soledad, más bien 
es sumergirse en la 
magia de la natura-
leza.”
Queremos agrade-
cer a todas las personas que se han volcado con la familia y 
amigos de Kiko Navarro Gil, por todo el cariño y afecto de-
mostrado, y, en especial, con la sra. serrat segala, el sr. enric 
ducet y el sr. Alain Ziljstra. A todos, muchas gracias.

n  Rafa Navarro, Antonio ortega, Jordi Lladó, Pablo calde-
ra, Kiko sarrias, sebastián cebrián, Paco López, Miguel 
ortiz, Àlex dalmau, Marcelino camposo, emilio Ramí-
rez, Juan sánchez, sergio Moreno, Rafa Noé.

Bones 
Festes!
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Informatització del 
Registre Civil!
Per ordre de data 19 de juliol de 1999 del Ministeri de 
Justícia, s’acordà la informatització de tots els registres 
civils de l’estat espanyol. Aquesta informatització s’ha 
anat implantant progressivament i aquest any ha arri-
bat el torn dels registres civils que duem els jutjats de 
pau a catalunya. concretament el juliol passat, vàrem 
procedir a informatitzar el Registre civil d’Argentona, 
instal·lant en els nostres equips informàtics l’aplicació 
informàtica aprovada pel Ministeri.

Ara estem pendent que ens digitalitzin les inscripcions 
antigues, esteses des de l’any 1950, però aquesta tas-
ca, com la informatització esmentada, està subjecta a 
les disponibilitats tècniques i pressupostàries del Ministe-
ri, per la qual cosa encara haurem d’esperar un temps 
no determinat.

Amb la informatització del Registre i l’adequació dels 
models informàtics, ara podem practicar les inscripcions 
i anotacions en català; tanmateix les certificacions lite-
rals o en extracte, les podrem lliurar en llengua catalana 
o castellana, a petició dels interessats.

Una darrera novetat és que els ciutadans poden sol-
licitar l’expedició de certificacions per internet, a través 
del web del Ministeri de Justícia: www.mju.es. Al marge 
esquerre del web, hi trobem els accessos per sol·licitar 
les certificacions. cal tenir a mà, però, les dades regis-
trals de la inscripció de la qual es demana la certifica-
ció, a fi de poder completar el formulari de sol·licitud. 

A mesura que els registres civils s’informatitzen, són 
donats d’alta al web del Ministeri. en aquest sentit, el 
nostre Registre civil ja es troba totalment operatiu a ni-
vell informàtic, i podeu sol·licitar-nos les certificacions 
per internet. L’enviament es fa per correu ordinari, a la 
adreça postal facilitada pel sol·licitant.

El jUtjAt dE PAU

n Jordi Garcia Flamerich
Jutge de Pau

Lluís Vilalta Urrea
Secretari

la casa Escoda anirà a terra. 
l’eixample d’Argentona ho 
lamenta

durant la segona meitat d’agost, vaig veure com una de 
les cases més boniques de l’eixample d’Argentona, insigne 
barri de la Vila amb cases dignes de ser catalogades, ha-
via d’anar a terra a finals de setembre per construir-hi dos 
xalets. La casa, al carrer de Bellavista, número 41, a la 
cantonada amb Mestre Falla, una mica més avall del ceIP 
de les Fonts, era dels senyors escoda i, actualment, l’ha 
comprada un constructor-promotor urbanístic.
Aquesta casa va ser construïda l’any 1946 i es tracta d’un 
habitatge d’un sol cos, compost de planta baixa i pis, se-
guint un estil arquitectònic neorústic, una bella imitació 
d’una masia, on podem observar un portal d’arc de mig 
punt adovellat i finestres també adovellades. també té un 
interessant rellotge de sol a la façana principal i una boni-
ca balconada a la façana sud-est.
crec que el poble d’Argentona es mereix que es protegeixi 
el patrimoni en els conjunts urbanístics que revesteixin inte-
rès, i que cases com aquesta haurien d’estar catalogades 
dins d’una protecció més genèrica de cases d’interès en 
l’eixample burgès d’Argentona, per evitar que puguin en-
derrocar-se amb la facilitat amb què s’està fent. Avui és la 
casa escoda, demà potser en serà alguna altra del Baró de 
Viver o de l’avinguda Marina.
És hora d’escollir el model de poble que volem: un catàleg 
de patrimoni i un nou Pla General Urbanístic ens permetri-
en tenir un poble agradable, envoltat de naturalesa i arqui-
tectònicament coherent. Per això, cal la voluntat política de 
qui governa el poble, i la voluntat política ha de venir do-
nada per la voluntat dels vilatans. Per tant, com més fort es 
faci sentir el poble, més mobilitzarem els mateixos polítics 
per fer possible el poble que, de ben segur, tots volem.

n Bernat calvo
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tRAnSPARÈnCIAAAA!
com tantes altres paraules o expressions actualment po-
pulars, sentim sovint a parlar de transparència, i aquesta 
es repeteix aquí i allà: uns la reclamen, altres l’exigeixen 
i sobretot segueix essent encara escassa. 
Per transparència ens referim primer de tot al dret a ser 
informat i tenir accés (fàcil i real) a la informació, a tota 
la informació que no hagi d’estar subjecta a reserva per 
raons de privacitat o altres mandats legals, de tenir-hi ac-
cés en el mateix moment que tothom, sense distincions, ni 
preferències.
Un alt nivell de transparència té molts més avantatges 
que riscos i res no justifica negar-la i continuar amb el 
vell paradigma de “conservar les desconfiances” com a 
mecanisme de control. Un primer avantatge, per tant, és 
l’aproximació de l’administració a la voluntat de la gent, 
a fer-la més pròxima i sobretot a percebre-la com a més 
pròpia i, per tant, entendre què fa o què pot fer i com, per  
a la ciutadania i per a cadascun dels administrats.
A més de compartir projecte, la transparència promou la 
cultura moral i democràtica i probablement no hi ha mi-
llor mecanisme d’autocontrol o autoregulació que el que 
suposa actuar obertament, sense ocultació de res davant 
de la ciutadania. L’anomenat Billboard test o quina seria 
l’opinió que ens causaria veure en un cartell gegant a 
l’entrada del nostre poble allò que estem fent, pretenent o 
dient, és una bona mesura de la correcció i tanmateix de 
la innecessarietat de l’ocultació o el secret.
en aquest context, la transparència, per tant, es pot prac-
ticar cada dia i en cada acció, comunicant i posant a dis-
posició tota la informació com a mostra de l’interès i focus 
en el servei a la col·lectivitat que ha atorgat el mandat de 
la gestió. Hi ha més eines i facilitats que mai per fer-ho.
La transparència com a exercici de responsabilitat i res-
pecte en lloc de l’obstrucció com a eina política o de 
prevenció de les aspiracions de la ciutadania. No hem 
d’admetre que es repeteixin situacions basades en la ne-
gació de la informació com a defensa i ho hem de fer no 
només davant l’administració sinó també en altres àmbits 
de l’organització social, com entitats i institucions.

lA ColUMnA dEl dEfEnSoR

n Quim Mustarós
Defensor del Vilatà/ana d’Argentona

La modificació agilita el tràmit de les multes, suavitza 
la pèrdua de punts i persegueix aquells conductors que 
acumulen sancions sense pagar. segons el nou text, als 
conductors que tinguin pendents de pagar dues o més san-
cions greus o molt greus que ja siguin fermes se’ls bloque-
jarà qualsevol tràmit administratiu que vulguin fer amb el 
seu vehicle, com ara vendre-se’l o bé renovar el carnet. El 
conductor s’estalviarà el 50% de la sanció si la paga abans 
de quinze dies –actualment es rebaixa el 30% si es paga 
abans de trenta dies–. si es paga dins d’aquest termini, el 
conductor renunciarà a presentar al·legacions, se li des-
comptaran els punts immediatament i el procés sanciona-
dor es donarà per acabat. La multa es podrà pagar en el 
mateix moment de la denúncia, en efectiu o amb targeta 
de crèdit. Només podran passar la ITV els vehicles que 
tinguin l’assegurança obligatòria al corrent de pagament. 
No caldrà portar tota la documentació al vehicle, ja que la 
llei considera que, tot i que el conductor està obligat a tenir 
tota la documentació en regla, és l’administració qui ha de 
comprovar que el vehicle tingui al dia tots els permisos. La 
grua no podrà retirar un vehicle de la zona blava, tot i que 
aquest podrà ser multat; sí que s’endurà el vehicle que es-
tigui ocupant una plaça per a discapacitats, ja que llavors 
es considera que obstrueix i dificulta la mobilitat dels altres 
usuaris, i suposarà una sanció greu, de fins a 200 €, igual 
que la multa amb què serà sancionat el conductor que 
programi el GPs mentre condueix. S’eliminen els marges 
per a l’excés de velocitat. es multarà encara que només 
s’excedeixi el límit establert d’un quilòmetre per hora; és a 
dir, en autopistes la multa arribarà a partir dels 121 km/h. 
Això es pot fer gràcies a la nova tecnologia dels radars. 
No comportarà pèrdua de punts l’excés de velocitat en les 
autopistes d’accés a les ciutats, limitada als 80 km/h en el 
cas de Barcelona, sempre que el vehicle no superi els 130 
km/h.  Es crea un domicili virtual on es notificaran les san-
cions i els avisos. L’adreça electrònica serà obligatòria per 
a les persones que matriculin un vehicle nou i, de moment, 
serà voluntària per a la resta de conductors. La llei entrarà 
en vigor la primavera de 2010.

n Pere Anglada i canal
Inspector Cap de la Policia Local

Modificació de la llei 
de trànsit en matèria 
sancionadora

l’ESPAI dE lA  
P o l I C I A  l o C A l
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*reportatgeREPoRtAtgE

el consell de Ministres del 
28 de novembre de 2008 
va donar llum verda al Fons 
estatal d’Inversió Local (FeIL). 
Aquest fons, integrat dins del 
pla estatal per a l’estímul de 
l’economia (Plan e), tenia la 
finalitat de promoure la rea-
lització d’obra pública als 
municipis, de manera que 
es generés ocupació per 
part dels ajuntaments.

del total de 8.000 milions 
d’euros del fons, Argen-
tona podia disposar de 
2.018.020 € per a les ac-
tuacions que l’Ajuntament 
considerés oportunes.
L’equip de govern va presen-
tar com a projecte la reforma 
del carrer Gran, la plaça de 
Vendre i el carrer de torras 
i Bages, amb la qual la Vila 
aconseguiria un espai al cen-

tre històric on poder passe-
jar i comprar, un espai lliure 
de cotxes i que serviria per 
potenciar l’activitat comer-
cial al centre urbà. segons 
el regidor d’Urbanisme, Xa-
vier collet, aquesta era una 
reivindicació àmpliament co-
mentada que el poble tenia 
des de feia anys.
Aquest pla va rebre críti-
ques per part de l’oposició, 

que considerava un error 
utilitzar els diners del FeIL 
per a aquesta reforma pel 
risc que comportava un pro-
jecte únic i perquè abans 
calia resoldre temes com 
l’aparcament o el desenvo-
lupament comercial.
L’11 de febrer, l’Ajuntament 
va rebre l’aprovació del Mi-
nisteri i l’empresa argentoni-
na construcciones y Reba-

Una imatge del carrer Gran abans de la remodelació. La mateixa perspectiva el dia de la inauguració.

La nova fesomia

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

Horari:
Matins: 10 h a 15 h 
Tardes: 18h a 23h 
de dilluns a diumenge

Pizzes
Entrepans

Empanades argentines 
Focaccia (pa de pizza) 

Pastissos dolços  
i salats

Pizzeria 
Peperoni us 

desitja Bones 
Festes
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jes Arids sA va aconseguir 
l’encàrrec de l’obra, amb 
la qual podia donar feina 
a una vintena de persones 
que provindrien de la borsa 
de treball municipal, seguint 
les directrius del Pla estatal.
A mitjan abril van comen-
çar les obres i, tot i els dub-
tes que algú tenia quant al 
termini d’acabament, final-
ment es va fer la inaugura-
ció del nou espai el passat 
5 de desembre, dins del ter-
mini estipulat.
La remodelació també ha per-
mès refer la xarxa d’aigua i 
la millora de l’enllumenat del 
carrer, s’han soterrat les línies 
telefòniques i s’han instal·lat 
lí nies elèctriques noves amb 
més tensió per a necessitats 
extraordinàries com, per 
exemple, les festes majors.

la inauguració
després del parlament 
institu cional de l’Alcalde, 
Pep Masó, i del tall de la 
cinta inaugural, els Gegants 
de la Vila, amb la colla de 
Geganters i Grallers d’Ar-
gentona, la música d’el Zur-
do Manda i l’humor de la 
cia. teatral Gralla d’Igua-
lada, van acompanyar la 
comitiva des de la plaça 
de l’església fins al princi-
pi del carrer Gran. Allà, la 

companyia igualadina va 
representar una altra inau-
guració, en clau de sàtira, 
que va ser celebrada amb 
moltes rialles.
cal destacar la gran afluèn-
cia de gent que va voler 
participar de la festa i que 
va gaudir del nou espai 
durant el llarg cap de set-
mana, en què també els 
botiguers i restauradors de 
la zona van sortir al carrer, 
amb parades i terrasses ofe-
rint la millor oferta comer-
cial del centre.

l’entorn
Les obres del carrer Gran 
s’emmarquen dins de la 
transformació de tot el cen-
tre històric, un entorn que 
genera un debat continu. La 
modificació puntual del Pla 
General d’ordenació Muni-
cipal d’Argentona que es va 
aprovar en el Ple extraordi-
nari de 23 d’octubre preveu 
el reconeixement urbanístic 
de les parades de la plaça 
de Vendre, fet que en per-
metrà la rehabilitació, ja 
que, actualment, la plaça 
està considerada com un 
espai lliure d’equipaments.
Pel que fa a la plaça Nova, 
segueix en marxa el projec-
te de creació d’un pàrquing 
subterrani que ampliï el nom-

bre de places d’aparcament 
al centre, un dels problemes 
principals que planteja el de-
senvolupament comercial i 
de serveis de la Vila. Aquest 
pàrquing complementarà les 
zones d’aparcament de rota-
ció actuals.

Can doro
La problemàtica de can 
doro mereix un esment des-
tacat, entre altres coses per-
què va ser la pedra angular 
sobre la qual va girar bona 
part del debat polític de les 
dues darreres eleccions.
en el mateix Ple extraor-
dinari de 23 d’octubre, 
l’Ajuntament va tancar 
un acord amb l’empresa 
propie tària d’una bona 
part dels terrenys, Mas Vi-
lanova sL, que canviava 
completament el planteja-
ment de l’anterior equip de 
govern, format per L’entesa 
i el Psc.
Amb el nou acord, tot l’en-
torn de la font de sant do-
mingo passa a ser de titulari-
tat municipal i es qualificarà 
com a zona d’equipaments 
i espai lliure. A canvi dels 
drets que l’empresa Mas Vi-
lanova sL tenia en l’entorn 
de can doro, obtindrà la 
part corres ponent a l’edifici 
Velcro, un altre dels temes 

Bones 
Festes!
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de debat de l’urbanisme de 
la Vila.
Va ser l’any 2002 que 
l’equip de govern va pre-
sentar un projecte que afec-
tava can doro i la Velcro i 
que preveia construir nous 
habitatges, un aparcament 
subterrani, una plaça, un 
centre cívic i situava la font 
de sant domingo a nivell de 
carrer.
Poc després, la iniciativa 
popular va tirar endavant la 
Plataforma en defensa del 
centre Històric, amb l’ob-
jectiu d’aturar el projecte i 
evitar l’enderrocament de la 
masia de cal Guardià i les 
estructures adjacents.
Malgrat les al·legacions i 
manifestacions, l’any 2005 
es va procedir a l’execució 

de les obres i can doro va 
passar a tenir l’aspecte ac-
tual. durant les excavacions 
es va descobrir una necrò-
poli altmedieval a la zona, 
que encara s’està estudiant.
La pressió social va fer que 
les eleccions del 2007, les 
guanyés tots per Argentona, 
una plataforma d’electors 
de caràcter assem bleari, 
que va formar coalició amb 
ciU. Aquest nou equip de 
govern ha renegociat amb 
Mas Vilanova sL la cessió 
de part de la Velcro a canvi 
dels drets de can doro, i fi-
nalment han tancat l’acord.
d’aquesta manera, Mas Vi-
lanova sL podrà construir a 
l’espai de la Velcro edificis 
de planta baixa, dos pisos 
i entresolat, ocupant una 

superfície de 790 m² dels 
aproximadament 2.700 m2 
del total de l’àmbit. La zona 
residencial prevista, doncs, 
al centre històric, passa a 
ser destinada a equipa-
ments municipals, la natu-
ralesa dels quals encara no 
està determinada.
La modificació del Pla pre-
veu que les edificacions resi-
dencials comptin amb locals 
destinats a ús comercial a la 
planta baixa.
també es contempla la 
construcció d’habitatge pro-
tegit a la Velcro, que com-
plementaria la previsió que 
té el govern de promoure 
aquest habitatge social al 
collell.

El Collell
en el Ple ordinari del pas-
sat 4 de desembre es va 
presentar a aprovació la 
modificació puntual del Pla 
General d’ordenació Muni-
cipal d’Argentona que afec-
ta el sector del collell.
Aquest sector està contem-
plat per l’Ajuntament com 
a zona urbanitzable des de 
1987, si bé amb unes carac-
terístiques de densitat d’ha-
bitatge molt baixes, amb uns 
paràmetres difícils de seguir 
actualment. L’any 2003 hi 
va haver un intent de conve-

ni entre els propietaris de les 
terres i el consistori però, per 
diversos motius, aquest con-
veni va caducar. 
La represa de les converses 
ha dut al plantejament ac-
tual.
d’acord amb aquesta modi-
ficació, la superfície d’àm-
bit del collell s’estableix en 
15 hectàrees (150.000 m2). 
d’aquesta superfície, hi ha 
145.000 m2 urbanitzables, 
dels quals un 67% es desti-
narà a sòl públic i un 33% 
serà sòl privat.
La proposta preveu la cons-
trucció d’un màxim de 415 
habitatges, dels quals 166 
serien en règim de protec-
ció oficial. 
també es preveu la cons-
trucció d’una superfície 
comercial d’entre 2.000 
i 3.000 m2 a l’entrada de 
la rotonda Nord. La resta 
d’espais comercials, fins a 
un màxim de 4.190 m2 de 
sostre, es repartiran en els 
baixos dels habitatges.
el collell ha de ser també 
la ubicació del nou insti-
tut i del ceIP l’Aixernador, 
que actual ment es troba en 
uns mòduls prefabricats a 
la zona de sant sebastià. 
La previsió és que la nova 
escola estigui en funciona-
ment el curs 2012-2013.

L’aparcament temporal de Can Doro.

Fabricació de tot tipus de portes metàl·liques

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

Servei a empreses, botigues, particulars
Manteniment de comunitats

Demani el seu pressupost sense compromís:
E-mail: portesiautomatismesargentona@gmail.com | Mòbil: 690 209 327  | Fax: 93 756 18 54

PORTES I AUTOMATISMES ARGENTONA
Basculants
Correderes
Ballestes
Seccionals
Batents
Peatonals
Enrollables

Bones 

Festes!
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Els grups municipals opinen
Per acord del consell de Mitjans, es va demanar que els grups municipals fessin arribar el posicionament de 
cada formació política sobre els tres aspectes d’actualitat urbanística que es tracten en aquest reportatge.

L’urbanisme havia portat a 
Argentona un important con-
flicte per a algunes propostes 
gens encertades (tren orbital, 
terrenys de l’Incasòl al cros, 
pisos al camp de futbol i a la 

MoPU, can doro, marge es-
querre de la riera, etc.). dos 
anys després, l’escenari és 
molt diferent: consens en el nou 
traçat de tren i en l’ARe del 
cros, marge esquerre protegit 

de l’especulació, centre històric 
convertit en espai públic i paci-
ficat al trànsit, i el collell avan-
çant, més reduït, per donar-nos 
l’equipament que necessitem. 
Un bon model de poble.

100% a favor del carrer Gran 
com a antiga reivindicació feta 
realitat gràcies al fons FeIL. Les 
oportunitats s’han d’aprofitar 
quan passen.
La solució que es dóna per a 

la recuperació de l’espai de 
cal Guardià té el suport de 
ciU. Només ens dol haver de 
cedir una part de la Velcro a la 
iniciativa privada: si l’anterior 
govern hagués administrat els 

recursos pensant més en el futur 
i menys en la glòria immediata 
de projectes faraònics i invia-
bles, haurien comprat l’espai i 
ara no hauríem de cedir part 
de la Velcro per recuperar-lo.

el govern regala la Velcro a 
l’empresa privada a canvi de 
tenir un solar a can doro per 
fer-hi no saben què i sense re-
cursos per urbanitzar-lo. Pèr-
dua important de patrimoni. 

Ruïna per a Argentona.
Amb els fons de l’estat es deci-
deix unilateralment urbanitzar 
el carrer Gran. Ara ja està fet, 
però no s’han resolt ni aparca-
ment, ni mobilitat, ni comerç...

després de negociar 2 anys 
amb els propietaris del collell, 
el govern ha estat incapaç de 
cercar el consens que es me-
reix un tema com aquest. Ni 
tant sols no ho ha intentat.

el projecte del collell era una 
prioritat per al govern i han tri-
gat més d’un any a aprovar-lo, 
i en tot aquest temps han estat 
incapaços de compartir res 
amb la oposició. el carrer Gran 

ha estat una gran inversió amb 
el fons anticrisi de l’estat sense 
haver planificat l’endemà de 
l’obra: un pla de mobilitat que 
resolgui el circuit de transport 
públic i privat ni l’aparcament. 

can doro ha estat una mala so-
lució.  Mai no ens hauríem pen-
sat que els defensors del centre 
històric tinguessin tan pocs es-
crúpols i fossin capaços de mal-
vendre el patrimoni del poble.

can doro per gaudir d’un es-
pai lliure al centre del poble, 
però no hem d’oblidar que és 
ara que s’ha de fer feina, amb 
un projecte ben fet i sobretot el 
màxim de consensuat possible 

entre partits polítics i ciutada-
nia. el carrer Gran molt maco, 
però amb el problema que dè-
iem: manca aparcament i un 
projecte comercial per al centre 
urbà. el collell sembla un bon 

projecte de futur: bona distri-
bució d’habitatges, ben comu-
nicat i, sobretot, nova escola i 
nou Ies. Hem de procurar que 
no ens passi com els projectes  
sense executar de 2009...

el carrer Gran era una actua-
ció necessària però calia haver 
prioritzat un arranjament de 
voreres o asfaltar molts carrers: 
el microurbanisme que dèiem 
en el programa electoral. Les 

obres per connectar el clave-
gueram a la xarxa, les haurem 
de pagar els vilatants. can 
doro ha estat una mala solució 
ja que perdem patrimoni oferint 
la Velcro que s’hauria d’haver 

destinat al mercat municipal. 
Va començar malament l’ente-
sa i ara serà un nyap més. el 
collell, si es fa bé, és una bona 
oportunitat per fer créixer el po-
ble de manera ordenada.

Per a Agrupació d’Argento-
na, tant al carrer Gran com a 
can doro s’està actuant amb 
el mateix patró: estem conven-
çuts que són una estAFA per al 
poble amb el consentiment del 

soci de govern ciU, que paga 
les certificacions de l’obra del 
carrer Gran sense el control 
de qualitat (obligatori), adme-
tent en el cas de can doro un 
conveni urbanístic i una modi-

ficació puntual amb informes 
contraris de la sra. secretària 
–per tant, no pot al·legar ig-
norància– i, en tots dos casos, 
afavorint els promotors i perju-
dicant el poble.
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C/Barcelona cantonada C/Abat Escarré – Argentona

Fruites i 
verdures
TASNIM

Bones 
Festes!

A d’Arenys de Munt
La cUP d’Arenys de Munt, 
a iniciativa del Moviment 
Arenyenc per l’Autodeter-
minació, va presentar una 
moció per aprovar la prime-
ra consulta municipal sobre 
la independència de cata-
lunya, i tots els partits amb 
representació, excepte el 
Psc, hi van votar a favor en 
el ple de 4 de juny de 2009. 
La consulta se celebraria el 
dia 13 de setembre.
La notícia es va escampar  
arreu i va provocar reaccions 
de tota mena. el consistori 
va tenir problemes vinculats 
amb la presumpta il·legalitat 
de la convocatòria i els mit-
jans de comunicació es van 
fer ressò de la importància 
de l’acte. Nombrosos ajun-
taments, entre ells el d’Ar-
gentona, van fer costat a la 
consulta i van sorgir iniciati-
ves per crear-ne d’altres per 
tot el territori català.
el 41% dels arenyencs ma-
jors de 16 anys van anar a 
les urnes i el resultat de la 

votació va ser aclaparador: 
el 96% dels votants ho va 
fer a favor del sÍ.
Aquest bon resultat va ser el 
tret de sortida de la consulta 
que es va celebrar el passat 
dia 13 de desembre a 166 
poblacions catalanes més. 
sant Jaume de Frontanyà, el 
més petit dels que participa-
ven en la consulta, ho va fer el 
dia 12. dels 21 veïns que po-
dien votar, 18 van votar sÍ.
A Argentona, el grup munici-
pal L’entesa va presentar la 
moció a l’Ajuntament perquè 
s’aprovés el suport a la con-
sulta d’Arenys i encoratgés 
les entitats argentonines a 
organitzar una consulta sem-
blant al municipi. La moció 
es va aprovar en el ple de 
4 de setembre. tres entitats 
van respondre a la crida: 
el centre d’estudis Argen-
tonins, Natura i la societat 
civil d’Argentona. Per poder 
tirar endavant el projecte, es 
va crear l’entitat Argentona 
pel dret a decidir, de la qual 
es van formar quatre comis-

sions: Jurídica, econòmica, 
de comunicació i difusió, 
i la comissió de Logística i 
seguretat, que s’encarrega-
ria d’organitzar el dia de la 
consulta.

B de BBC
És indubtable el ressò que va 
tenir a escala internacional la 
consulta sobiranista. La BBc, 
la cadena estatal britànica, 
va enregistrar un reportatge 
sobre les consultes sobiranis-
tes a osona. La cadena con-
sidera, segons el seu web, 
que estem davant d’un esde-
veniment simbòlic, i destaca 
que aquí se l’ha definit com 
el major moviment sobiranis-
ta de la història democràtica 
del nostre país. La mateixa 
BBc i France 1 tenien pre-
vist fer un altre reportatge a 
tàrrega; molts altres mitjans 
també hi van ser presents.
durant la jornada, una tren-
tena d’observadors interna-
cionals es van desplaçar a 
catalunya. 
el comitè català solidari-

tat Internacionalista va dur 
a Argentona l’observador 
escocès christopher White, 
membre del Partit Nacio-
nalista escocès (sNP) que, 
actualment, governa en mi-
noria. White es va mostrar 
impressionat per la rebuda, 
per l’organització de la con-
sulta però, sobretot, per la 
mobilització de la societat 
civil catalana.

C de Consulta
A les 9 del matí van obrir les 
urnes. Una parada informati-
va de la Plataforma, tres se-
nyeres penjant de la façana 
de La sala, una senyera de 
60 metres i molta gent van 
ambientar la jornada, que 
tenia la seu de l’entitat orga-
nitzadora, ubicat a la plaça 
Nova, com a epicentre. Preci-
sament allà era un dels punts 
on els vilatans podien anar a 
votar, juntament amb el saló 
de Pedra i el cros. La Plata-
forma va demanar també un 
espai al centre Parroquial 
per fer actes de campanya, 

Està d’acord que Catalunya sigui un estat 
independent, de dret, democràtic i social, 
integrat a la Unió Europea?

la pregunta clau
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Postres

Peix

Verdures

Marisc

Olis aromàtics

LA TEVA BOTIGA DE CONGELATS 
D’ARGENTONA

Horari:
De dilluns a divendres
de 8.30 h a 13.30 h
i de 17.00 h a 20.30 h

Dissabtes
de 8.00 h a 14.00 h 
i de 17.00 h a 20.00 h

Estem a la plaça de Vendre  –  C/ Torres i Bages, 15  (al costat de ca l’Odon)
Tel. 626 915 768  –  calfred009@hotmail.com

CONGELA’T 
AMB NOSALTRES

BONES FESTES!

però la Junta del centre va 
optar per no cedir-lo, segons 
va declarar, perquè hi ha-
via grups municipals que no 
compartien la iniciativa.
dels grups amb represen-
tació, tots per Argentona, 
convergència i Unió, L’en-
tesa i eRc van donar suport 
als actes i van animar a la 
participació. Fèlix Rosa, 
d’Agrupació Argentona, va 
declarar estar d’acord amb 
la consulta pel seu caràcter 
d’opinió popular, però no 
opta pel sí perquè creu en 
un model federalista.
Per la seva banda, el Psc te-
nia la creença que la iniciati-
va era estèril i sense validesa, 
i per això no la va recolzar. 
el Partit Popular es va mostrar 
obertament en contra perquè 
considerava que era un refe-
rèndum encobert, sense inte-

rès real per als ciutadans. 
2.507 argentonins van fer 
valer la seva opinió en la 
consulta. Això significa un 
26,72% de participació 
sobre els 9.382 que tenien 
dret a vot. el resultat de la 
votació a la nostra Vila va 
ser molt similar a la xifra 
obtinguda anteriorment a 
Arenys i també a la mitjana 
de la resta de municipis: un 
95,17% dels votants va dir 
sÍ a la independència.

d de democràcia
La consulta del dia 13d va 
ser un exercici d’expressió 
democràtica. Una demostra-
ció que el poble té el dret de 
preguntar-se i de respondre 
amb plena llibertat i amb 
absoluta normalitat sobre la 
independència.
Va ser i és –es preparen més 

consultes per a l’any 2010 
a altres municipis– un movi-
ment social d’una gran trans-
cendència, una votació al 
nivell d’unes eleccions però 
sense els recursos d’unes 
eleccions. Aquest fet atorga 
un gran valor a la participa-
ció ciutadana.
Julià carbonell, President 
de l’associació Argentona 
pel dret a decidir, destaca 
l’esforç de tots els volunta-
ris que, durant tres mesos, 
van treballar intensament 

en la campanya a favor 
del sÍ.
de fet, es van organitzar 
multitud d’actes, presenta-
cions, conferències i dinars 
populars moure els vilatans 
a la participació. es va crear 
un lloc web, un bloc i diver-
sos grups a les xarxes soci-
als que van donar àmplia 
difusió a l’organització.
tot un exemple d’exercici de 
democràcia, dut a terme sen-
se incidents.

Argentona Maresme Catalunya
Votants 9.382 % 106.678 % 701.557 %
Vots 2.507 26,72 25.705 24,10 193.232 27,54
Sí 2.384 95,17 24.366 94,89 183.412 94,92
No 74 2,95 833 3,24 6.200 3,21
Blanc 47 1,88 479 1,87 2.975 1,54
Nuls 2 0,08 27 0,11 645 0,33

Els resultats en xifres
13-D
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festa Major d’HivernfEStA MAjoR d’HIVERn dE SAnt jUlIà

divendres, 8 de gener

dESEnES 12 HoRES ContRA El 
RACISME I lA XEnofÒBIA
n A 1/4 de 6 de la tarda, des de la plaça 
Nova, CERCAVILA amb la colla de Geganters 
i Grallers d’Argentona i el grup de música 
de carrer el Zurdo Manda, fins al Pavelló 
Municipal d’esports.
n A partir de les 6 de la tarda, al Pavelló 
Municipal d’esports, TARDA INFANTIL, 
xocolatada i espectacles teatrals a càrrec de 
la cia. Pol Petit i tortell Poltrona. Preu: gratuit 
fins a 2 anys, 2 € de 2 a 10 anys, 4 € a 
partir d’11 anys.
n A les 8 del vespre, a la casa Gòtica, 
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ CEAJC: 
la trajectòria de 10 anys, commemorativa 
del desè aniversari del centre d’estudis 
Argentonins Jaume clavell. L’exposició 
romandrà oberta fins el dia 14 de febrer, els 
divendres de 17 h a 20 h, els dissabtes d’11 
h a 14 h i de 17 h a 20 h, i els diumenges i 
festius d’11 h a 14 h.
organitza: centre d’estudis Argentonins Jaume 
clavell. col·labora: Ajuntament d’Argentona.

n A partir de les 8 del vespre i fins a les 5 de 
la matinada, al Pavelló Municipal d’esports, 
FESTA SOLIDÀRIA CONTRA EL RACISME I LA 
XENOFÒBIA, amb espectacle teatral a càrrec 
d’Alba sarraute (clown), música d’arreu 
del món a càrrec de Manduka (música 
cubana), tabla tarang (percussió), Flamenco 
Alhambra, Anima l’ànima (fusió oriental), la 
troba Kung FU, Momen (flamenc), Bajo en 
calorías (versions), Akordes (punk), sessions 
de dJ i Jam session, dansa oriental, mercat 
d’artesania i menjar d’arreu del món, 
exposicions, artesania i fira d’entitats socials. 
servei de barra. Preu: 4 € l’entrada general, 

i 2 € de 2 a 10 anys.

n EXPOSICIÓ PERMANENT DE LES ONG 
escollides aquest any, al Pavelló Municipal 
d’esports. els diners recaptats es destinaran 
a projectes solidaris.

organitza: col·lectiu de Joves del casal. 
col·laboren: Ajuntament d’Argentona i casal de 
Joves. 

n A les 10 de la nit, al centre Parroquial, 
CINEMA amb la pel·lícula Siempre a tu lado: 
Hachiko. Preu: 4 € els socis i 5 € els no 
socis.

dissabte, dia 9 de gener
n de les 10 del matí a les 2 del migdia, i de 
les 4 a les 6 de la tarda, davant del Bar can 
tomàs, CONCURS DE DÒMINO.
organitza: club de dòmino d’Argentona.

n A 2/4 d’11 del matí, a l’Ajuntament, 
CONCENTRACIÓ PER ANAR A OFICI amb les 
autoritats, els Gegants d’Argentona i amb la 
representació dels Amics del Pubillatge.
n A les 11 del matí, a l’església parroquial de 
sant Julià, OFICI EN HONOR A SANT JULIÀ.
n A les 12 del migdia, al centre Parroquial, 
TROBADA D’ESCACS.
n A les 12 del migdia, a la plaça Nova, 
SARDANES amb la cobla selvatana.
n de les 5 a les 7 de la tarda, a la plaça 
de Vendre, 2A MOSTRA DE BESTIARI DE FOC, 
amb la Polseguera d’Argentona, el drac de 
Granollers, el Pollo d’el Prat de Llobregat i 
Momerota de Mataró.
organitza: diables d’Argentona.

n A les 5 de la tarda, INAUGURACIÓ DE LA 
NOVA SEU DEL CASAL D’AVIS d’Argentona, 
al local de l’avinguda de Puig i cadafalch, 
2-4.
n A dos quarts de 7 de la tarda, al Pavelló 
Municipal d’esports, CONCERT DE FESTA 
MAJOR amb l’orquestra selvatana.
n A les 7 de la tarda, a la plaça de Vendre, 
sortida de la CERCAVILA DE FOC amb les 
colles convidades. Recorregut: plaça de 
Vendre, carrer de torras i Bages, carrer de 

Lladó, carrer de Bernat de Riudemeia, 
carrer Gran i final a la plaça Nova.
organitza: diables d’Argentona.

n A les 8 del vespre, al Museu del càntir, 
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ Gravat 
i poesia, de Raul capitani. La mostra es 
podrà visitar fins el dia 7 de febrer dins 
l’horari habitual del Museu.
n A les 11 de la nit, al Pavelló Municipal 
d’esports, BALL DE FESTA MAJOR, amb la 
Gran orquestra selvatana. Preu: 4 €.

diumenge, 10 de gener
n A les 9 del matí, a la plaça dels Geganters, 
PLANTADA DE GEGANTS.
organitza: colla de Geganters i 

Grallers d’Argentona.

n de les 10 del matí fins les 2 del migdia, al 
pati del ceIP Bernat de Riudemeia, TROBADA 
DE PLAQUES DE CAVA.
organitza: Amics de les Plaques del cava del 
Maresme.

n A les 11 del matí, des de la plaça dels 
Geganters, CERCAVILA DELS GEGANTS 
D’ARGENTONA, acompanyats pels Grallers de 
la colla de Geganters i Grallers d’Argentona, 
i les colles geganteres convidades d’Ullastrell, 
caldetes i Vacarisses. BALL FINAL a la plaça 
Nova. Recorregut: plaça dels Geganters, 
carrer de sant Julià, carrer d’Anselm clavé, 
carrer de sant Miquel, carrer Gran, plaça 
de Vendre, plaça de l’església, i carrer de 
Bernat de Riudemeia fins a la plaça Nova.
organitza: colla de Geganters i Grallers 
d’Argentona.

n A les 11 del matí, al saló de Pedra, 
CONFERÈNCIA sota el títol D’Argentona al 
món, a càrrec del sr. Joan Majó, enginyer 
industrial i exministre d’Indústria, dintre els 
actes del desè aniversari del centre d’estudis 
Argentonins.
n A les 12 del migdia, al nou espai 
d’audiovisual del Museu del càntir, ESTRENA 
DEL VÍDEO introductori del Museu Aigües 
remeieres, càntirs per a la vida. sessions 
durant tot el matí. entrada gratuïta.
n A 2/4 d’1 del migdia, pels diferents carrers 
del poble, tradicionals TRES TOMBS, amb 
l’animació de Los Labradores.
organitza: comissió sant Antoni Abat.

n A les 5 de la tarda, al centre Parroquial, 
ESPECTACLE INFANTIL Al peu de la lletra, 
a càrrec de la cia. Jordi Bertran. Preu: 
5 € (descompte d’1 € per a cada carnet 
individual de família nombrosa).
organitza: Fundació XARXA d’espectacle infantil 
i juvenil de catalunya. col·labora: Ajuntament 
d’Argentona.

Abans de l’actuació es procedirà al 
lliurament de premis del concurs d’engalanar 
carrosses.
n A les 6 de la tarda, a l’església de sant 
Julià, CONCERT DE CANT CORAL a càrrec 
del cor Madrigalista de Mataró, dirigit per 
Jordi Guri, amb Montserrat cabero i Pueyo 
al piano.

ACtIVItAtS PERMAnEntS
n Al saló de Pedra, EXPOSICIÓ 30 anys de 
democràcia municipal: l’evolució de la Vila, 
commemorativa dels 30 anys d’ajuntaments 
democràtics. Fotografies i comissariariat: Pep 
Padrós. obertura: 9 de gener, de 18 h a 20 
h; i 10 de gener, de 12 h a 14 h.
n A la plaça Nova, FIRA D’ARTESANIA I 
ALIMENTACIÓ. dies 9 i 10 de gener, de 10 
h a 14 h, i de 16 h a 21 h.

Programa de la Festa Major d’Hivern 2010
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NovaibèricsNovaibèrics
Restaurant Guijuelo

Pl. Nova 2   –   08310 Argentona

Esmorzars amb bolleria 
Entrepans
Menús per a grups
Sopars
Pica-pica
Vermuts

Horari: 
De dilluns a dijous de 8 a 14 h i de 19.30 a 00 h
Divendres i dissabte 8 a 15 h i de 19.30 a 00 h
Diumenges de 12 a 15 h i de 19.30 a 00 h

Reserves al 93 756 18 46

PREUS PER 
A TOTES LES 
BUTXAQUES

Es permet fumar
Sistema d’extracció 

de fums

SI VENS 
A TASTAR ELS 

NOSTRES PLATS I 
PRESENTES AQUEST 

ANUNCI T'OBSEQUIEM 
AMB UNA COPA 

DE CAVA!

Bones 

Festes!



*esportsESPoRtS

els crazy Jumpers d’Ar-
gentona segueixen recollint 
trofeus a les competicions 
catalanes.
el passat dia 15 de novem-
bre es va celebrar a Barce-
lona el campionat Promo-
ció de catalunya Infantil de 
taekwondo, en la modalitat 
de tècnica i Pumse, amb la 
participació de més de 500 
nens de tot catalunya. 

el club crazy Jumpers d’Ar-
gentona va presentar vint 
competidors en categoria 
individual i vuit equips de 
tres competidors.
en les diferents categories es 
van aconseguir sis medalles 
d’or, sis d’argent i cinc de 
bronze, i això va col·locar 
el club argentoní en primera 
posició de catalunya. 

Amb aquests excel·lents re-
sultats podem certificar la 
bona salut i la bona qualitat 
del taekwondo base de la 
Vila, amb una projecció que 
de ben segur proporcionarà 
èxits futurs en competicions 
d’alt nivell.

Un altre bronze
en aquest sentit, també cal 
destacar la tercera posició 
de la Míriam García, inte-
grant del club, en el cam-
pionat de catalunya Júnior 
que es va celebrar el 29 
de novembre. La Míriam va 
aconseguir la medalla de 
bronze en la categoria de 
semimig (55-59 quilos).

Tel. 93 797 09 76
C/ Dr. Samsó, 16 
Argentona ACTIVITATS  

PER A TOTES  

LES EDATS

Dansa Creativa

Clàssic

Jazz

Hip-Hop

Contemporani

Oriental

Flamenc

Saló

Tai-Txi

Segueixen creixent!

Bones 

Festes!
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Més èxits dels Crazy jumpers

Inici de lliga 
irregular
després d’haver aconseguit 
l’ascens a Primera territorial, 
el Fc Argentona està tenint 
dificultats per abandonar la 
zona mitjana de la classifi-
cació. els homes d’Antonio 
González han encadenat 
un seguit de derrotes que 
fan que acabin l’any lluny 
dels propòsits inicials. 
Pel que fa al cBA, el sènior 
A, que aquesta temporada 
competeix en la copa cata-
lunya, es manté en la zona 
baixa, mentre que el sènior 
B, que s’estrena a segona 
catalana, segueix de prop 
els primers equips, però 
amb un joc irregular que fa 
que la seva posició a la tau-
la sigui força fluctuant.

1r Campus Multisports de nadal del CBA
entre finals de desembre 
i principis de gener, coin-
cidint amb el període de 
vacances escolars, el club 
Bàsquet Argentona (cBA) 
organitza el 1r campus 
Multisports de Nadal, obert 
a tots els nois i noies de la 
Vila nascuts entre el 1995 i 
el 2004.

en aquest campus s’hi po-
dran practicar diverses acti-
vitats lúdiques i esportives:

- Ultimate freesbe
- Lacrosse
- Floorball
- Beisbol
- Malabars
-  Jocs de colpeig: india-
kes i ringos

-  Jocs preesportius: la 
caixa, killball, el ràpid, 
footcranc, terraball, 
touchdown handbol, 
touchdown futbol, els 
gegants del bàsquet, 
volley-tennis, futvolley i 
altres

- Gimcanes ambientades
- competicions

Paral·lelament, el Fc Argen-
tona organitza el 1r campus 
específic de Porter al Mares-
me. en aquest campus es 
persegueix la pràctica i la 
millora de les diferents tèc-
niques i tàctiques d’aquest 
esport. en trobareu més in-
formació a www.fcargento-
na.com



*esportsESPoRtS

el bàdminton és un d’aquells 
esports el nom del qual sona 
a tothom però els que el co-
neixen són pocs, i els que 
el practiquen són encara 
menys.
està considerat l’esport amb 
raqueta més ràpid del món 
(els campions arriben a pro-
jectar el volant a velocitats 
que superen els 250 km/h) 
i, en alguns països, és un 
esport tan popular com ho 
pot ser aquí el futbol o el 
bàsquet. 
en aquest sentit, els màxims 
dominadors del bàdminton 
a escala mundial són alguns 
països asiàtics com la Xina o 
corea, on és un dels esports 
nacionals. A europa, només 

dinamarca hi està a l’altu-
ra, i al nostre país encara 
és un esport molt minoritari. 
Hi ha certa sensació que es 
tracta d’un joc per entretenir 
la canalla, però en realitat 
estem parlant d’un esport 
que té categoria olímpica 
des dels Jocs de Barcelona 
de 1992.

Un esport per a tothom
el bàdminton és un esport 
emocionant i divertit. es pot 
practicar a l’aire lliure o en 
pista coberta. Només calen 
un parell de persones amb 
ganes de passar-ho bé (qua-
tre en modalitat de dobles), 
una raqueta per a cadascú i 
un volant. És apte per a totes 

les edats, tot i que per compe-
tir cal tenir una bona forma 
física i molta coordinació. 

El bàdminton argentoní
L’any 2007, un grup de pares 
i mares amb fills a l’escola 
esportiva va decidir crear un 
club de bàdminton a la Vila, 
el primer de la comarca. 
el Bàdminton club Argentona 
és un club federat i una quin-

zena dels aproximadament 
trenta socis que en formen 
part participa regularment 
en les competicions oficials 
catalanes.
el club convida a tothom qui 
estigui interessat a conèixer 
aquest esport a participar 
en les activitats i els entrena-
ments, els dimarts i els dijous 
de 17.15 h a 19.45 h al Po-
liesportiu Municipal.

El bàdminton, 
aquell desconegut

AMB LA TEVA INSCRIPCIÓ 3 BONUS SOLÀRIUM GRATIS!!

HAS DE REDUIR PES?  
ESTÀS ESTRESSAT?
VOLS MILLORAR LA TEVA FORMA FÍSICA?
VOLS AUGMENTAR LA TEVA SALUT?

Passatge de les Escoles 2-4 (al costat de les Escoles Bernat de Riudemeia)

Nosaltres sí que 
sabem com fer-ho!!

Novetat: 
KICKBOXING-FULL CONTACT

A partir del gener, 
un dissabte al mes... 

RISOTERÀPIA

ET DEIXEM 
QUE PROVIS 

UN DIA DE 
FRANC

US DESITGEM BONES FESTES!

Tel. 93 797 46 23 E-mail: forma.tgim@gmail.com

MATRÍCULA GRATUÏTA 
DESEMBRE I GENER
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*coses de la vilaCoSES dE lA VIlA

La basílica 
de santa Ma-
ria de Mata-
ró acollirà la 
cerimònia de 
beatificació 

del dr. samsó, el 23 de ge-
ner de 2010.
Josep samsó i elias va 
néixer a castellbisbal el 
1887. el 1910 va ser no-
menat vicari coadjutor de 
la parròquia de sant Julià 
d’Argentona, on va col-
laborar durant 7 anys. des-
prés va ocupar el rectorat 
de sant Joan de Mediona 
i l’any 1923 va ser traslla-
dat a la parròquia de san-
ta Maria de Mataró, de la 

qual va ser rector fins a la 
seva mort, l’any 1936.
el doctor samsó va ser em-
presonat el juliol de 1936 
pel fet de ser sacerdot i l’1 
de setembre d’aquell ma-
teix any el van matar al ce-
mentiri de Mataró. 
Abans de perdre la vida, 
va perdonar els seus exe-
cutors i per això serà bea-
tificat com a màrtir.
Aquesta beatificació se ce-
lebrarà a Mataró perquè  el 
Papa Benet XVI va establir 
que les canonitzacions es 
fessin a Roma, però que les 
beatificacions es realitzes-
sin a les esglésies locals on 
van viure les persones be-

atificades. serà la primera 
vegada que una cerimònia 
de beatificació se celebra a 
l’arquebisbat de Barcelona.
Josep samsó també va dei-
xar la seva empremta a Ar-
gentona. L’any 1914 va im-
pulsar la creació del centre 
Parroquial amb el nom de 
Patronat obrer de sant Isi-
dre. La seu es va situar al 4 
del carrer del torrent (ara 
carrer Gran). L’entitat va 
sorgir per cobrir una fun-
ció social ja que acollia als 
infants del poble, sobretot 
aquells que anaven a cate-
quesi. conegut és el carrer 
d’Argentona que duu el seu 
nom.

Associació 
d’Artistes

Una nova entitat ha vist la 
llum a la Vila. es tracta de 
l’Associació d’Artistes d’Ar-
gentona, creada per un grup 
d’artistes amb l’objectiu de 
promocionar i difondre l’art 
argentoní i col·laborar en el 
desenvolupament de la cul-
tura a Argentona. 
també s’ofereixen per ges-
tionar juntament amb les 
entitats existents actualment 
els espais que hi ha a Ar-
gentona per a exposicions i 
actes culturals.
tal com manifesten al seu 
web (www.artistes-argento-
na.com), els agradarà do-
nar la seva opinió sobre els 
projectes urbanístics i paisat-
gístics d’Argentona, ja que 
consideren que la Vila té 
manca d’estètica i de cura 
amb l’entorn.

Recordant 
lluís 
Companys
el passat 15 d’octubre es 
va commemorar el 69è ani-
versari de l’afusellament de  
Lluís companys davant el 
monument dedicat al Pre-
sident, a la plaça Nova. 
L’acte va comptar amb la 
presència de tàrio Rubio, 
autor de diversos llibres so-
bre la repressió franquista i 
vinculat a la Vila.

Beatificació del doctor Samsó

el 25 d’octubre va comen-
çar el periple dels integrants 
del Blue Water Rally, un 
ral·li marítim que donarà 
la volta al món navegant 
en veler. Hi participen 18 
embarca cions, una de les 
quals està tripulada per en 
Jaume cortés i la carme 
sánchez, d’Argentona. 
el punt de partida del 
ral·li va ser Gi-
braltar, on tor-
naran el juny 
de 2011.
en Jaume i la 
carme viat-
jaran en el seu 
vaixell, el Bionic 
Un, i aprofitaran la traves-
sia per fer un estudi del son 
amb la supervisió de l’equip 
del reconegut especialista 
dr. estivill. 
La primera etapa del ral·li 

els va portar fins a Puer-
to calero, Lanzarote, des 
d’on van sortir per creuar 
l’Atlàntic rumb al carib, i el 
4 de desembre van arribar 
a l’illa d’Antigua. tot i que 

es mantenen dins d’un 
radi de seguretat amb 

els altres navegants, la 
sensació és que aniran sols 
a través de l’Atlàntic perquè 
cada participant tria la ruta 
que més li agrada. 
Podeu seguir el viatge a tra-
vés del seu bloc: bionicun.
wordpress.com

dos argentonins donaran la volta 
al món en un veler

Imatge dels integrants del ral·li 
i de la ruta que seguiran
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el concurs Bioimatges 2009, 
convocat per primera vega-
da pel col·legi de Biòlegs 
de catalunya, ha atorgat el 
tercer premi a la imatge pre-
sentada per tirsa Fàbregas, 
alumna de Batxillerat social 
2007-09 de l’Ies Argentona 
que va aconseguir captar el 
moment en què una abella 
pol·linitzava una flor. 
La finalitat del certamen és 
clarament pedagògica i 

persegueix disposar d’una 
col·lecció de fotografies de 
temàtica biològica per als 
docents i estudiants de ca-
talunya. La col·lecció es po-
drà consultar a través del 
web www.bioimatges.net.

carlos oriol Gorjón i Anna 
Garcia Gallemí van ser 
premiats en la XXVI Mos-
tra Literària del Maresme, 
en una celebració a la sala 

petita del centre Moral 
d’Arenys de Munt.
carlos oriol, amb l’obra 
Contradicció, va guanyar 
el segon premi de prosa 
del grup F, i Anna Garcia 
va guanyar el primer premi 
de poesia del grup B, amb 
l’obra L’amistat.

José Luis cobacho, xef del 
restaurant can Baladia, va 
guanyar el segon premi del 

Concurs de receptes de tur-
bot que organitzava l’As-
sociació de Productors de 
turbot de Galícia. 
cobacho va presentar un 
‘turbot de criança amb 
cúpula de sabors’, elabo-
rat amb turbot de criança 
d’Aroga, tomàquet madur, 
patata violeta, salsa holan-
desa amb base de vi de 
treixadura i cúpula de su-
cre amb tinta de calamar.

Cap nen sense joguina

Les joguines van cobrir les grades del centre Parroquial 
en la quarta edició de la Fira d’Intercanvi de Joguines or-
ganitzada per l’escola de Mares i Pares d’Argentona. La 
canalla va poder intercanviar jocs i va poder col·laborar 
en la recollida de joguines per a nens sense recursos a 
través d’una oNG.

Càntirs a  
La Riera
els càntirs d'Argentona de-
coraran el porxo de la casa 
de la protagonista de la 
nova sèrie de tV3, que es 
titularà La Riera. 
Aquesta sèrie, que substitui-
rà El Cor de la Ciutat, està 
ambientada en un poble 
fictici del Maresme, sant 
climent, i els exteriors es 
localitzaran en diversos mu-
nicipis de la comarca, fona-
mentalment Mataró, Arenys 
de Mar i sant Pol.
La sèrie començarà l’emis-
sió el dia 10 de gener de 
2010.

Spanish 
Movie
Què pot passar si barre-
gem un personatge d’Al-
modóvar i una pel·lícula 
d’Amenábar? 
Spanish Movie, dirigida 
pel debutant Javier Ruiz 
caldera, és una comèdia 
que parodia, entre d’altres 
El Orfanato, Los Otros, Vol-
ver, Alatriste o El Laberinto 
del Fauno.
sílvia Abril, actriu vincu-
lada a Argentona, és una 
de les protagonistes de la 
pel·lícula, en què també 
apareix  l’argentoní Jaume 
Ametller ‘Notxa’. 

Argentonins premiats

Camí del Carrefour de Cabrera de Mar

osujar@yahoo.es

Romaní, farigola, cubanes, abonims, 
arbres fruiters, oliveres 

i bonsais d’olivera

615.99.32.57

Bones 

Festes!
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la font de ferro
L’any 1857, l’il·lustre Víctor Balaguer enaltia en un es-
crit les aigües del nostre poble. entre les nostres fonts, 
sempre emblemàtiques, hi trobem la font de dalt, també 
coneguda com la font de Ferro, en aquells temps manan-
tial Ballot. Arribar-s’hi volia dir fer una bona caminada i 
per això, i per ser més assequibles, varen guanyar més 
visites la font Picant i la font del Mig, també dita Ballot i 
enriquida amb aigua ferruguinosa de la font de dalt.
L’aigua de la font de Ferro s’embotellava i s’enviava 
arreu. És curiós llegir 
aquesta vella etiqueta 
que ens indica que ja 
va ser premiada amb 
medalla d’or a l’exposi-
ció Universal de Barce-
lona l’any 1888.
curiós és, també, co-
nèixer la composició de 
l’aigua, però allò que més astora és assabentar-se de les 
propietats curatives que tenia: des d’anèmies a malal-
ties de fetge i de ronyó, clorosi, irregularitats menstruals, 
“espermatorrea, esterilidad, impotencia”. sí, sí, ho heu 
llegit bé, senyors usuaris de la Viagra! És clar que, avui, 
la visita continuada a la font seria de domini públic i 
podria aixecar suspicàcies entre els més malpensats...
Bromes a part, jo hi recomanaria una passejada per 
gaudir de l’espai i de les deus, potser no tant abundants 
com abans però que encara existeixen gràcies a l’esforç 
per recuperar-les i arranjar-les del nostre Grup de les 
Fonts. si els hi trobeu treballant o esmorzant i us animeu 
a ajudar-los, tots us ho agrairem, car fer créixer aquest 
grup ha esdevingut peremptori.
després de contemplar la simpàtica construcció de la 
font de Ferro, prenem un sender que ens durà entre pine-
des i alzinars fins a l’entrada de la mina ferruginosa on, 
al costat d’allò que fou una caseta de vinya, trobem un 
gegantí cirerer. La contemplació d’aquest arbre és tot un 
espectacle: ufanós i grandiós, està catalogat com arbre 
monumental de la Vila. en tomàs de ca la Marí, l’home 
que va regentar la font de Ferro, era qui embotellava 
l’aigua, qui ens oferia aquells gots plens del líquid que 
ens calmava la set, qui collia els petitíssims fruits d’aquell 
arbre gegantí i, macerant-los amb aiguardent, en feia un 
licor que era com un nèctar del cel. Beure aigua és bo, 
però també va molt bé de beure quelcom més!

l’ARtIClE d’oPInIó

n Lluís serra

A mitjan 1999, un grup d'argentonins i argentonines va 
començar-se a reunir amb la voluntat de crear una entitat 
que es preocupés del patrimoni cultural d'Argentona des 
d'un vessant històric, amb la vista posada en el passat i el 
present. després de redactar uns estatuts, va néixer el cen-
tre d'estudis Argentonins Jaume clavell (ceAJc), en home-
natge a l'il·lustre argentoní, que enguany celebra el desè 
aniversari.  el tret oficial de sortida de la nova entitat fou 
la publicació, el gener de 2000, de la revista Fonts, butlletí 
trimestral del ceAJc, que no ha fallat mai a la seva cita, 
amb quaranta números publicats, tot un fons bibliogràfic 
imprescindible de la història de la Vila.
Les seccions en què s’organitza el ceAJc (Patrimoni, Lle-
tres, Publicacions, Natura, Fotografia, Genealogia) realit-
zen diverses activitats al llarg de l'any. Les primeres de 
2010 arriben per Festa Major: inauguració d’una exposi-
ció commemorativa i conferència D’Argentona al  món, a 
càrrec de l’exministre d’Indústria Joan Majó.
Actualment, el ceAJc compta amb prop de 200 socis, 
però necessita més participació dels vilatans per poder 
seguir mantenint i augmentant les activitats i la divulgació 
feta fins ara. Per tot això, reclama la Junta, “desitjaríem 
que més vilatans se’n fessin socis, condició que dóna dret a 
rebre els quatre números anuals de la revista, participar en 
les activitats i, sobretot, suggerir i potenciar noves activitats 
en el marc de l'entitat”. 
Podeu visitar el web del ceA (www.cea.cat) i subscriure-us 
de manera gratuïta al butlletí de notícies de l’entitat. 

el passat dia 11 de desembre, a l’edat de 
98 anys, va morir Joan Vilaseca. Fuster de 
professió, va exercir de delegat responsable 
de la funerària cabré Junqueras a Argento-
na, des de l’any 1943 i durant més de 50 
anys. Persona de tracte afable, gran lector, 

amant dels esports i de la natura, tenia una predilecció 
especial per la població de Rupit, a la qual es desplaçava 
sempre que en tenia oportunitat. des de feia cinc anys, 
residia a la Llar santa Anna d’Argentona, on no parava de 
rebre visites de convilatans i amics. 

L’entitat Natura ha celebrat el seu aniversari el 2009. 
Aquest col·lectiu es va crear fa vint anys amb l’objectiu de 
treballar per a l’educació i la sensibilitat ambien tal. Realit-
za activitats per a alumnes d’infantil, primària i secundària 
i per adults. en tot aquest temps ha editat 17 guies. L’últi-
ma, Descobrim Mata i les Cinc Sènies.  Més informació 
sobre l’entitat a www.naturamaresme.blogspot.com

Mor joan Vilaseca

desè aniversari del CEA

20 anys de natura
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*l’espitllera històrical’ESPItllERA HIStÒRICA
deL ceNtRe d’estUdIs ARGeNtoNINs

L’any 2009 ha portat a 
Barcelona i a Madrid dues 
magnífiques exposicions fo-
togràfiques sobre la guerra 
civil. Les imatges que Ger-
da taro i Robert capa van 
captar d’aquell conflicte són 
una bona excusa per a re-
cordar allò que alguns cor-
rents ideològics s’entesten, 
cada vegada amb major 
freqüència, a dir que aque-
lla confrontació s’ha d’obli-
dar i que cal mirar cap a 
altres indrets. Generalment, 
els qui ho manifesten calcen 
una sabata en què no cap 
tot allò de la recuperació de 
la memòria històrica ni la 
reparació de greuges histò-
rics causats per la repressió 
franquista i, això, ja ens ha 
de donar una idea que són 
representants dels que volen 
mantenir el monopoli de la 
conservació de la memòria. 
I quan més selectiva millor.
Quan el feixisme rebel va 
assolir el poder es va treu-
re de la màniga un procés 
anomenat causa General. 
sota la seva aparença de 
document judicial va servir 
com a document de propa-
ganda i de revisió històrica 
i, sovint, el seu maniqueisme 
i cinisme és colpidor. Una 
lectura d’aquest document, 
redactat per condemnar la 
repressió republicana, per-
met albirar amb força l’es-
tratègia dels franquistes per 
planificar i justificar l’exe-
cució, en un exercici de 
revenja ben allunyat de la 
justícia, dels que no tenien 
la seva ideologia.

des de l’any 1980 la do-
cumentació de la causa 
General es podia consultar 
a l’Archivo Histórico Nacio-
nal. Ara, des de fa gairebé 
un any i mig, es pot accedir 
en línia als 137 fulls digita-
litzats que composen l’expe-
dient d’Argentona. 

conté tot un seguit d’oficis 
i diligències, d’informes i 
notificacions i, el més cru, 
de declaracions que ens fan 
adonar de les moltes cares 
de la repressió. tot i que la 
seva finalitat era fer palesos 
“los hechos delictivos co-
metidos en todo el territorio 
nacional durante la domina-
ción roja” ens adonem que 
va ser un mitjà per enfonsar 
i acabar amb l’enemic. Per 
accedir-hi heu d’entrar a PA-
Res que és el portal d’arxius 

del ministeri de cultura espa-
nyol. cerqueu “Inventarios 
dinámicos” i, dins d’aquest 
apartat, la “Fiscalia del tri-
bunal supremo” i hi troba-
reu la causa General. Amb 
uns quants tocs de ratolí us 
endinsareu de ple en un pas-
sat que, inevitablement, con-
necta amb el present. Amb 
noms i cognoms.
des d’aquí recomano, a qui 
desitgi endinsar-se en el que 
significà la guerra civil a Ar-
gentona, a mirar-se aquests 
documents de la causa 

General, faci una lectura (o 
relectura) del llibre de la vi-
latana Margarida colomer 
i/o d’alguns articles de la 
nostra revista FoNts que 
han tractat aquesta temàti-
ca i, finalment, una visita a 
l’Arxiu Històric de la casa 
Gòtica. comprovareu que 
encara es podria escriure 
i explicar molt més i que 
la fragilitat de la memòria 
col·lec tiva indueix a oblidar 
i a diluir en pòsits borrosos 
actes vergonyants que els 

dos bàndols van protago-
nitzar. I que, per desgràcia, 
els que es deien guanya-
dors van tenir massa i mas-
sa temps per a reescriure, 
tergiversar i revenjar-se.
Hem de copsar el valor i la 
importància de poder gau-
dir de la possibilitat de veu-
re unes exposicions com la 
d’aquests fotògrafs i d’acce-
dir a la documentació que 
us esmentem. La desmemò-
ria i l’oblit són inherents a la 
condició humana i, per tant, 
és important i valuós per la 

democràcia tenir vehicles 
que preservin la història. to-
tes les institucions públiques, 
de la més petita a la més 
gran, no han de filar prim ni 
cercar excuses per dedicar 
esforços als elements interns 
que posseeixen per recopi-
lar i tractar la informació. 
tots hem de vindicar que 
aquests continguts els han 
de poder recuperar les ge-
neracions futures.
text
Jordi Pinart i Pradal

lA MEMÒRIA 
HIStÒRICA

Taxació, datada l’any 1941, incorporada a l’expedient de la Causa General dels danys soferts per diversos 
edificis religiosos i pel Casino de dretes.
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Què diuen, que estem regalant la Velcro?  
Però que s’han begut l’enteniment?

Un bon pressupost per al 2010

d’aquest tema, se’n parlarà 
molt, ara només volem inci-
dir en un dels aspectes, per-
què veiem que la interpreta-
ció que se’n fa només és per 
tergiversar-ho tot i portar a 
l’engany. 

Pot ser que la frase més repe-
tida per l’oposició sigui “han 
regalat la Velcro”. A veure, 
anem a pams o, més ben 
dit, anem a metres, i a més, 
quadrats.

comparem el projecte pre-
sentat per l’anterior govern 
amb el pacte arribat entre 

l’Ajuntament i Vèrtix. cal te-
nir en compte que quan ells 
parlen de la Velcro inclouen 
l’espai ocupat per 4 pro-
pietaris  que anaven a ser 
expropiats. Nosaltres no els 
incloem, perquè respectem 
el seu dret a ser-hi. en l’ante-
rior projecte el 40% de can 
doro / cal Guardià i el 55% 
de la Velcro, en superfície 
de sòl, passaven a mans de 
Vèrtix per construir-hi pisos. 
Per tant, la major part de cal 
Guardià, que era en mans 
privades, el venien a Vèrtix i 
més de la meitat de la Velcro, 
que era de l’Ajuntament, junt 
amb la zona expropiada als 
veïns, la cedien a Vèrtix per 
fer negoci. A canvi de què? 
d’una zona per a mercat 
municipal, un casal de joves 

i 40 places d’aparcament. 
en l’acord actual, el 100% 
de can doro / cal Guardià 
passa a mans municipals i 
només el 32% de la Velcro 
passa a mans de Vèrtix. És 
la penyora que s’ha de pa-
gar per rectificar la feina 
mal feta.

Aquest acord el tirem enda-
vant perquè volem un centre 
històric d’ús públic, encara 
que la major part era privat, 
però vosaltres, els que go-
vernàveu, ens vau, gairebé, 
destruir el centre de la nostra 
vila, ens vau robar el nostre 
paisatge, ens vau prendre 
les nostres pedres, per om-
plir-ho de pisos. ens vau 
esfondrar l’essència del cor 
del poble, per aixecar-hi un 

mur impersonal i permetre 
que una empresa fes el seu 
negoci immobiliari. Ningú 
ens tornarà el paisatge de 
les masies, però encara po-
drem conservar alguna cosa 
tan nostrada com la Font, i 
que el seu entorn, més tard 
que aviat, més bonic i càlid 
que fred i privat, serveixi per 
a millorar la qualitat de vida 
d’aquest poble amb nous 
serveis, perquè, vilatans, 
fent fem poble.

en el Ple Municipal celebrat 
el dia 4 de desembre es va 
aprovar el pressupost per a 
l’any 2010. 

en temps de crisi, com l’ac-
tual, les prioritats i les ac-
cions de govern es veuen 
condicionades per la  situa-
ció econòmica dels ajunta-
ments. 

en el cas de l’Ajuntament 
d’Argentona ha calgut ela-
borar un pressupost a partir 
d’una previsió d’ingressos  
inferior en 1.000.000 d’€ 
respecte l’any 2009.

tot i aquest contratemps, 
la Regidoria d’Hisenda, la 
responsabilitat de la qual 
recau en el nostre grup 
municipal, ha elaborat un 
pressupost de contenció. 
tot i la retallada pressu-
postària s’ha duplicat, res-
pecte al que es va gastar 
l’any passat, la dotació 
destinada a serveis socials 
per pal·liar  els efectes de 
la situació de crisi.

tot i que vàrem convidar 
els grups de l’oposició a 
explicar-los detalladament 
el pressupost mentre s’ana-
va elaborant, aquests va-
ren declinar la invitació a 
excepció del grup munici-
pal d’esquerra. el resultat 
d’aquesta col·laboració van 
ser millores del pressupost i 

una valoració de la feina 
feta que va propiciar el seu 
vot favorable.

Per contra, la resta de grups 
de l’oposició no va trobar 
arguments sòlids per dis-
cutir el pressupost. els uns, 
que no l’havien ni estudiat, 
deien que no mereixia ser 
debatut; els altres, que sí 
que l’havien llegit, el valo-
raven tècnicament però afe-
gien, sense base, que es re-
tallava la despesa social. Es 
notava no l’havien analitzat 
suficientment. I, finalment, 
afirmaven que érem la po-
blació amb l’IBI més car del 
Maresme. La realitat és que 
14 pobles del Maresme el 
tenen més alt que Argento-
na i només 9 pobles el te-
nen lleugerament més baix.

el grup municipal de ciU 
des del convenciment d’ha-
ver contribuït a l’elaboració 
d’un bon pressupost per al 
2010 aprofitem per desitjar 
a tothom un BoN NAdAL i 
un PRÒsPeR ANY NoU.

argentona@cdc.cat
www.ciu.cat/argentona

contacte

tots@totsperargentona.org
www.totsperargentona.org

contacte
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Una altra operació sense criteri ni estratègia

Un govern decebedor

L’entesa ha presentat al-
legacions a la modificació 
puntual del Pla General 
d’ordenació Municipal 
d’Argentona relativa a la 
reordenació de l’àmbit de 
can doro-plaça de Vendre 
i la Velcro, i del conveni ur-
banístic a subscriure entre 
l’empresa Mas Vilanova sL 
i l’Ajuntament. estem con-
vençuts que és una opera-
ció contrària als interessos 
d’Argentona basada, com 
moltes altres actuacions del 
govern, en el “qui dia pas-
sa, any empeny”, sense cri-
teri ni estratègia, fruit d’una 
manca de model de poble.

Les dades de l’operació es-
fereeixen: perdem gairebé 
3.000 m2 de sostre d’equi-
pament municipal (i això 
que qui ens governa ha in-
clòs la plaça de Vendre per 
millorar els números, però 
ni així no se’n surt). A més, 
volen aprovar un increment 
destinat a habitatge privat 
de 2,5 vegades més de l’ac-
tual (2.700 m2 més). on 
trobem indicis de veritable 
enginyeria especulativa ur-
banística és allà on per po-
der, suposem, compensar 
allò que demana Mas Vila-
nova sL per marxar a la Vel-
cro, es fan les valoracions 
dels terrenys de cadascú: 
s’utilitzen diferents sistemes 
de valoració, no es corre-
geix la diferència de dates 
de compra (com es pot fer 

creure que és el mateix ad-
quirir la Velcro fa 15 anys 
que un solar a can doro fa 
6 anys?), es manlleva edi-
ficabilitat a l’Ajuntament, 
no es reparteixen equita-
tivament els costos sobre-
vinguts per ambdues parts, 
i un llarg etcètera. el més 
perillós per a Argentona és 
que aquest govern sempre 
decanta la balança cap a 
Mas Vilanova sL. deuen 
tenir els ulls esbiaixats, però 
el més interessant, i que ma-
lauradament no ens expli-
quen, seria conèixer-ne les 
causes.

L’entesa sempre ha defen-
sat els interessos d’Argen-
tona. en el passat, potser 
vam pecar de voler posar 
el poble a velocitats del se-

gle XXI quan la ciutadania 
ens demanava temps per 
pair allò que volíem dur a 
terme, però sempre ho hem 
fet presentant projectes on 
Argentona hi guanyava, 
augmentant el patrimoni. 
txA i ciU s’han empescat 
una operació que sembla 
feta per satisfer interessos 
empresarials i que està molt 
allunyada d’allò que una 
administració pública ha de 
defensar. Ja pots xiular ja, 
que si l’ase no vol beure...

el govern ha tornat a de-
cebre Argentona fent una 
proposta per a can doro 
ridícula, cara i contrària 
als interessos dels argento-
nins i les argentonines.

Ja tenim la resposta al tan es-
perat “un altre can doro és 
possible” i aquesta no és una 
altra que propiciar un pacte 
amb una empresa privada 
en el qual aquesta esdevé 
propietària de la major part 
de l’equipament de la Velcro 
per fer-hi pisos a canvi de 
cedir el solar “pelat” de can 
doro per al municipi.

Aquest acord, que l’ente-
nem clarament contrari no 
només als interessos de la 
vila sinó també als desitjos 
de la majoria d’argento-
nins i argentonines, és un 
nou símptoma de la inca-
pacitat d’aquest govern 
a l’hora de gestionar els 
recursos públics en bene-
fici de tota la col·lectivitat 
argentonina. 

com ho és també que les in-
versions previstes per l’any 
2009 a mitjan desembre 
encara no s’han executat 
(caserna de la policia, co-
briment de les pistes de les 
escoles, la sala...). en can-
vi, sí que han corregut per 
llogar un local per al casal 
d’avis no gens barat, o han 
dedicat la totalitat del Fons 

Zapatero a la reurbanitza-
ció del carrer Gran sense 
haver planificat l’endemà 
de l’obra: no tenim un pla 
de mobilitat que resolgui 
el nou circuit de transport 
públic i privat ni l’aparca-
ment. Mentrestant molts 
dels carrers i les voreres 
d’Argentona continuen en 
un estat lamentable.

cada cop més estan de-
mostrant la seva incapa-
citat, però també un preo-
cupant allunyament de la 
ciutadania i es mostren, 
ara ja sense complexos, 
com un govern prepotent 
que no dialoga sinó que 
imposa. Un bon exemple 
d’això és la implantació 
del nou sistema de paga-
ment de la brossa, que el 

govern mantindrà malgrat 
les recomanacions que els 
hi hem fet, des de l’oposi-
ció, d’ajornar la seva im-
plantació.

en definitiva, tenim un go-
vern que improvisa, que 
no sap on va, i que no sap 
el que vol, però que actua 
com si tingués la veritat ab-
soluta de tot.

tel.: 667 182 993
argentona@socialistes.cat

http://argentona.socialistes.cat

contacte

dijous, de 12 h a 13 h
1r pis de l’Ajuntament Vell 

2n despatx a la dreta
tel.: 667 182 992
info@lentesa.cat
www.lentesa.cat 

contacte
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la gota d’oli de la independència

Amagar els problemes

està d’acord que la nació 
catalana esdevingui un es-
tat de dret, independent, 
democràtic i social, inte-
grat en la Unió europea?

Aquesta ha estat la pregun-
ta que la gent d’Argentona 
pel dret a decidir ha posat 
sobre la taula. La presenta-
ció i aprovació d’una mo-
ció al Ple del passat mes de 
setembre va ser el primer 
pas per donar suport a les 
entitats que volien portar a 
terme la consulta a la nos-
tra vila. No obstant això, 

va ser el 13 de setembre 
quan els nostres veïns i veï-
nes d’Arenys de Munt van 
iniciar el procés per crear 
una coordinació nacional 
de consultes sobiranistes 
des de l’entusiasme i la 
participació de diverses 
entitats ciutadanes i partits 
polítics. 

I la consulta sobre la inde-
pendència de catalunya 
s’ha estès com una taca 
d’oli. Ha suposat un esde-
veniment que ha obert el 
debat polític als Països ca-
talans i a l’estat espanyol, 
posant en qüestió la lega-
litat de l’estat. Ha quedat 
clar que una aspiració tan 
bàsica com la lliure expres-
sió de la voluntat popular i 
l’exercici del dret d’autode-

terminació no té cabuda a 
la constitució espanyola.

Aquestes consultes estan 
suposant un increment sig-
nificatiu de l’autoestima de 
tot un poble. Han generat 
respostes de solidaritat po-
pular i de suport polític i 
han enfortit la consciència 
nacional del dret a l’exerci-
ci de l’autodeterminació. I 
tot això en un clima de dig-
nitat i d’eufòria democràti-
ca que res ni ningú no ha 
pogut trencar. els partidaris 
de construir un estat propi 
i d’exercir el dret d’auto-
determinació hem sabut 
donar un magnífic exemple 
d’estratègia d’unitat a tots 
els nivells. ens hem trobat 
gent de tots els Països ca-
talans, persones de totes les 

edats i activistes de totes les 
tendències del sobiranisme 
i l’independentisme.

Argentona pel dret a deci-
dir és una iniciativa oberta a 
tothom que vulgui treballar 
per la llibertat, la democrà-
cia i la independència del 
nostre país, i està formada 
per entitats, representants 
de col·lectius de la pobla-
ció, ciutadans i ciutadanes 
que tenen aquest objectiu 
en comú. cal participar-hi. 
L’objectiu final ens obliga a 
tots a remar en la mateixa 
direcció.

estem assistint a un debat for-
ça enriquidor sobre la taxa 
Justa que a partir del mes de 
gener l’equip de govern ens 
IMPosA. Una taxa per la re-
collida d’escombraries que 
és més INJUstA que mai i 
que farà que els nostres re-
buts s’incrementin, en molts 
casos, per sobre del 20%. 
Arribarem a pagar més de 
200 €, quan ara en pagà-
vem un màxim de 150. Això 
sí, serem el poble del món 
que més col·labora pel bé 
del canvi climàtic... a costa 
de les butxaques dels seus 
vilatans, és clar.

en definitiva, una mostra més 
de la manca de sensibilitat 
d’un govern més preocupat 
a recaptar que a resoldre els 
problemes dels vilatans; més 
pendent del que diuen els 
mitjans de comunicació que 
a treballar per uns mitjans 
públics amb més pressupost 
i amb més mitjans humans. 
sabeu l’última acció en bé 
del poble? doncs censurar 
els comentaris de la pàgina 
web d’Argentona comuni-
cació, perquè sembla que 
es van produir comentaris 
desagradables envers un 
regidor. Quan el regidor del 
PP va ser acusat de feixista i 
quasi terrorista cap regidor, 
inclòs el sr. alcalde, va fer 
cap comentari reparador al 
respecte. el sr. Masó ja ha 
demostrat en moltes ocasi-

ons el seu tarannà sectari. si 
al PP li diuen feixista forma 
part de la normalitat… quan 
són ells els que estan en l’ull 
de l’huracà de la crítica la 
cosa ja canvia.
Ho diem en els plens, No 
sÓN de FIAR. ens han en-
ganyat massa vegades per-
què ara ens puguem creure 
res del que diuen. Heu vist el 
tema de can doro com està? 
Heu vist que pagarem 3.000 
€ mensuals pel lloguer del 
nou espai de la Llar d’avis 
quan ara mateix no ens cos-
ta ni un euro? Heu vist com 
de la zona esportiva de les 
Ginesteres no hi ha res... i 
res han fet? Per no parlar 
de la manca de recolzament 
envers el mossèn del poble, 
que ha estat criticat i vilipen-
diat públicament per no cedir 

l’espai del casal per a la con-
sulta sobre la independència 
de catalunya. I el sr. alcalde 
no ha dit res sobre això.
tenim un bon grapat d’exem-
ples que vénen a demostrar 
que l’equip de govern està 
enrocat en les seves posi-
cions sectàries, excloents 
amb tot allò que no els agra-
da i amb tots aquells que no 
els donen la raó, sense cap 
intenció de rectificar i amb 
l’objectiu de presentar-se 
com a víctima del 8 contra 9 
que tantes vegades van cri-
ticar anteriorment. Llàstima, 
el poble no es mereix aquest 
govern i encara l’haurem 
d’aguantar dos anys més.

dijous, de 18 h a 20 h
tel.: 667 182 994

contacte

tel.: 667 182 991
perezcm@argentona.cat

contacte
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*grups municipalsgRUPS MUnICIPAlS

Vols col·laborar 
amb nosaltres?
Fes arribar el teu text o fotografia per carta o  
correu electrònic a Ràdio Argentona o  
a argentonacomunicacio@argentona.cat.  
I recorda: màxim 1.700 caràcters.

Edita: Ajuntament d’Argentona - Regidoria de Mitjans de Comunicació. Dipòsit Legal: B-44775-91. President: Pep 
Masó. Consell de redacció: Consell de Mitjans de Comunicació Municipal. Col·laboradors: Grups municipals de Tots 
per Argentona, CiU, L’Entesa, PSC, ERC, PP i Agrupació Argentona, Jutjat de Pau, Defensor del Vilatà/ana, Lluís Serra,  
Centre d’Estudis Argentonins i Policia Local. Redacció: Carles Gómez, M. Rosa Martínez i Cristina Maynou. Fotografia: 
Club Bàdminton Argentona, Jaume Cortés, Roser Arjona, Cristina Maynou, Carles Gómez, Montserrat Villarroya, Carolina 
Tapias, Rafa Noé, Bernat Calvo. Comercial: Mercè Arjona. Disseny: Isidro Lara. Maquetació: Carles Gómez. Impressió: 
Tecfoto SL. Exemplars: 4.500 trimestrals. 

tel.: 93 756 06 24 – a/e: argentonacomunicacio@argentona.cat – www.argentonacomunicacio.cat

Butlletí 
municipal
d’Argentona

Corrupció a argentona? Una argentona decebuda ho veu clar

si realment els diners inver-
tits sortissin de la butxaca 
dels que ens governen ni 
els malgastarien tan ale-
grement ni en tantes coses 
inútils. Quan això succeeix 
(una despesa impròpia, in-
necessària i injustificable) 
només podem pensar dues 
coses: que els que ens go-
vernen no tenen ni capaci-
tat ni idea d’administrar els 
recursos que el poble ha po-
sat a les seves mans (amb el 
perill d’arruïnar el patrimoni 
dels argentonins) o directa-
ment podem pensar en cor-
rupció. Però si a més el nos-

tre grup polític presenta una 
moció a l’últim ple, on vam 
demanar que es controlin 
exhaustivament les obres 
del carrer Gran per evitar 
possibles deficiències de 
qualitat i constructives abans 
de la seva finalització, i tots 
els altres partits la voten en 
contra, la lectura entre línies 
que el poble d’Argentona fa 
és que a tots aquests partits 
sembla no interessar-los que 
les coses es facin bé, amb 
garanties i amb una gestió 
de la despesa controlada. 
deu ser perquè no els inte-
ressa que també es revisin 
obres de legislatures anteri-
ors (per exemple la sala) a 
fi que no es trobin irregula-
ritats que puguin afectar els 
seus partits i antics equips 
de govern? Agrupació Ar-

gentona, amb la finalitat 
que l’equip de Govern tin-
gui més cura amb la seva 
gestió, va demanar tam-
bé que sigui el regidor de 
cada àrea el que es respon-
sabilitzés amb el seu propi 
patrimoni de les seves ges-
tions errònies que any rere 
any costen al poble milions 
d’euros. endevinen quin va 
ser el resultat? Idèntic: tots 
els grups (excepte el nostre) 
es renten les mans i no ac-
cepten que la seva deficient 
o interessada gestió pugui 
afectar la seva pròpia but-
xaca. se senten legitimats 
perquè les deficiències de la 
seva gestió les paguem tots 
els vilatans d’Argentona.
cadascú és lliure de pensar 
el que vulgui, però el sentit 
comú en condueix a pensar 

que alguna cosa han d’ama-
gar, o senzillament no tenen 
la capacitat que exigeix el 
seu càrrec, i no volen res-
pondre ni com a regidors 
de les diferents àrees ni 
pels seus errors. errors que 
enfonsen més l’economia 
d’un poble que ha d’accep-
tar any rere any importants 
pujades d’impostos amb les 
quals pretenen cobrir els 
seus “desaguisados”.
Una vegada més es cons-
tata que l’únic partit que 
promou la transparència i 
la bona gestió dels recursos 
d’Argentona defensant els 
interessos dels argentonins 
és Agrupació Argentona.

tel.: 667 182 990
rosamf@argentona.cat

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

LLAMINADURES, REGALS, ETC.

c/Gran, 8 – Argentona – 93 797 49 60

*guia comercialgUIA CoMERCIAl
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C/Barcelona, 22 – 08310 Argentona – ar.dental@hotmail.com

Estètica dental
Implants
Cirurgia maxilofacial
Ortodòncia integral

93 797 25 98
truca’ns

93 797 25 9893 797 25 98
truca’nstruca’ns

Presentant 
aquest anunci 

20%
 en tots els 
tractaments

de 
descompte

C/Badalona, 16 local 2 - 08310 Argentona

Horari:
Matins de 9.30 h a 13.00 h – Tardes de 15.30 h a 19.00 h
Dissabtes de 9.00 h a 14.00 h

Tel. 93 797 45 49

PREPARA 
LA TEVA 

MASCOTA 
PER A LA 

NOVA 
TEMPORADA

LA XURRERIA
Si vols menjar XURROS casolans i 

XOCOLATA desfeta, NO T'HO PERDIS!! 
I si vols salats... tenim cornes, patates...

T’esperem al C/Badalona,  
al costat de la plaça dels Geganters. Argentona

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

Tel. 667 70 70 19

"Festes de barri, exhibicions, fires i festes en general"

FORN DE PA I PASTISSERIA

Tel. 617 229 912
C/ Doctor Samsó, 41

Argentona

*guia comercialgUIA CoMERCIAl
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dilluns a divendres dissabte diumenge
Matí tarda Matí tarda Matí tarda

obertura 
al públic

Farmàcia del cros
Pça. Blas Infante, s/n 
Tel.: 93 757 05 01 

9.30 h a 13.30 h 17 h a 20 h 9.30 h a 13.30 h Tancat Tancat Tancat

Farmàcia Guillén
C/ Gran, 22 
Tel.: 93 797 12 62 

9.00 h a 13.30 h 17 h a 20 h 9.30 h a 13.30 h
17 h a 20 h

(si està de guàrdia)
11 h a 13.30 h 

(si està de guàrdia)
Tancat

Farmàcia sindreu
C/ Barcelona, 26 
Tel.: 93 797 14 00

9.00 h a 13.30 h 17 h a 20 h
9.30 h a 13.30 h
(si està de guàrdia)

17 h a 20 h
(si està de guàrdia)

11 h a 13.30 h 
(si està de guàrdia)

Tancat

Farmàcia Buxeda
Ctra. de Vilassar, 12 
Tel.: 93 756 16 85

9.00 h a 13.30 h 17 h a 20 h
9.30 h a 13.30 h
(si està de guàrdia)

17 h a 20 h
(si està de guàrdia)

11 h a 13.30 h 
(si està de guàrdia)

Tancat

Migdia Vespre Migdia Vespre Migdia, tarda i vespre

Guàrdies
(amb recepta)

Farmàcia Guillén
Farmàcia sindreu
Farmàcia Buxeda

13.30 h a 17 h
(si està de guàrdia)

20 h a 22 h
(si està de guàrdia)

13.30 h a 17 h
(si està de guàrdia)

20 h a 22 h
(si està de guàrdia)

13.30 h a 22 h
(si està de guàrdia)

  

Tel.:
93 756 14 48

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

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

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

dilluns
10-13 h. de tots colors 

amb Miquel caravaño
13 h. l’inforMatiu
15 h. l’inforMatiu
17 h. l’hoMe verd 
 amb Josep M. cano
18 h. peluts
19 h. tast Musical
19.30 h. l’inforMatiu
20 h.  etiqueta negra
21 h.  notxas de nit
22 h. l’hoMe verd (rep)
23 h. l’inforMatiu

diMarts
10-13 h. de tots colors
13 h. l’inforMatiu
15 h. l’inforMatiu
17 h. l’hoMe verd
18 h. la tertúlia
19 h. tast Musical

19.30 h. l’inforMatiu
20 h.  la deixalleria
21 h.  serotonina fM
22 h. l’hoMe verd (rep)
23 h. l’inforMatiu

diMecres
10-13 h. de tots colors
13 h. l’inforMatiu
15 h. l’inforMatiu
17 h. l’hoMe verd 
 amb Josep M. cano
18 h.  backstage
19 h. tast Musical
19.30 h. l’inforMatiu
21 h.  teMps de Jazz
22 h.  aManecer cristiano
23 h. l’inforMatiu

diJous
10-13 h. de tots colors
13 h. l’inforMatiu

15 h. l’inforMatiu
17 h. l’hoMe verd
18 h.  ben Jugat
19 h. tast Musical
19.30 h. l’inforMatiu
21 h.  serotonina fM
22 h.  tieMpo de a.
23 h. l’inforMatiu

divendres
10-13 h. de tots colors
13 h. l’inforMatiu
15 h. l’inforMatiu
17 h. l’hoMe verd
18 h. 17 cM
19 h. tast Musical
19.30 h. l’inforMatiu
20 h. radio Moog
21 h. clàssics
22 h. l’hoMe verd (rep)
23 h. l’inforMatiu

dissabte
9 h. curts i llargs
11 h. Música x nostàlgics
12 h.  argentona pel dret 

a decidir
16 h. notxas de nit
17 h. la tertúlia (rep)
20 h. etiqueta negra (rep)
21 h.  serotonina fM (rep)

diuMenge
9 h.  diuMenges de 

sardana
11 h. la tertúlia (rep)
19 h.  Música x nostàlgics 

(rep)
20 h. teMps de Jazz

farmàcies

Vols col·laborar amb nosaltres?
Fes arribar el teu text o fotografia per carta o  
correu electrònic a Ràdio Argentona o  
a argentonacomunicacio@argentona.cat.  
I recorda: màxim 1.700 caràcters.

Programació Ràdio Argentona – 104.6 fM

*informació d’interèsInfoRMACIó d’IntERÈS

Farmàcia 24 hores més propera: Farmàcia colldeforn; Ronda o’donnell, 13; 08303 Mataró; telèfon 93 757 92 93.



l’Ajuntament
L’Alcalde i els regidors 

Pep Masó  
Alcaldia, Administració General, 
Comunicació, Governació, Mobilitat, 
Activitats

Ferran Armengol
1r tinent d’alcalde, Recursos 
Econòmics, Recursos Humans,  
Cultura i Patrimoni.

Xavier Collet
2n tinent d’alcalde, Urbanisme, Obres 
i Habitatge.

Míriam Agama
3a tinent d’alcalde, Joventut, Festes, 
Actes Culturals.

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

Assumpta Boba
5a tinent d’alcalde, Xarxes i Noves 
Tecnologies, Sostenibilitat, Participació.

Enric Ureña
Educació, Benestar Social.

Miquel Mendoza
Promoció Econòmica.

Robert subiron
Esports, Sanitat.

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

Arxiu municipal
Plaça de l’església, 4  
tel. 93 797 27 32

Bústia del consumidor

Ajuntament d’Argentona  
c/ Gran, 61 (seMPRe)
de 9.30 a 13.30 h 
tel. 93 797 49 00

deixalleria

Pol. Ind. Nord,  
C/ Can Carmany, s/n
Tel. 93 756 14 48
Horari: de dilluns a divendres, de 
10 a 13 h i de 16 a 19 h
Dissabte: de 10 a 14 i de 16 a 
20 h. Diumenge: de 10 a 14 h

Parròquia de Sant julià

Informació i acollida: dt. i dv.  
de 7 a 20.30 h
Tel. 93 797 01 59

jutjat de Pau

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.

ABS Argentona 

Joan Fuster, 1 
tel.  93 756 10 92 i  

93 756 11 38

Atenció continuada 
Nits (21 - 8 h), caps de setmana 
i festius.
Els dies laborables al CAP d’Ar-
gentona, (telèfon 93 756 10 92) 
hi ha un equip mèdic de les 21 h 
fins a les 8 h del dia següent. Els 
caps de setmana i festius hi ha 
un equip mèdic les 24 h. Hi ha 
infermeria tots els dies fins  
les 00.00 h.
Per fer consultes telefòniques o 
demanar un domicili urgent trucar 
al mateix número.

Atenció a domicili
Per sol·licitar atenció a domicili 
a Argentona i Òrrius, cal trucar 
al telèfon 93 756 10 92, al 
consultori de Miquel  del Cros al 
telèfon 93 791 90 84; a Dosrius  
al telèfon 93 791 90 84. 

Atenció primària
Serveis socials d’atenció  
primària:
C/ Enric Granados, 5  
Tel. 93 797 04 86
Treballadora social, educadora 
social i psicòloga: cal demanar 
dia i hora de visita de 9 a 13 
h al telèfon 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

RECOLLIDA DE 
MOBLES VELLS  
I ELECTRODOMÈSTICS
Cada dilluns,  
prèvia trucada al 
93 790 55 60

AjUntAMEnt 
93 797 49 00
PolICIA loCAl 
93 797 13 13
tAXIS 
93 799 14 14
CREU RojA ARgEntonA 
93 797 16 56
AMBUlànCIA 
93 757 88 88
AMBUlànCIA CREU 
RojA MARESME (24 H) 
904 100 318
fECSA-EndESA 
900 770 077
ofICInA dE CoRREUS 
93 756 12 17
AIgüES d’ARgEntonA 
93 797 06 03
gAS nAtURAl 
900 760 760
C. I. St. MIQUEl dEl 
CRoS 
93 757 51 88
IES ARgEntonA 
93 797 46 10
CEIP St MIQUEl dEl CRoS 
93 799 39 51
CEIP BERnAt dE 
RIUdEMEIA 
93 797 09 56
CEIP fRAnCESC BURnIol 
93 797 16 01
CEIP lES fontS 
93 756 17 13
CEIP AIXERnAdoR 
93 797 46 77
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
ASSESSoRAMEnt  
jURídIC PER A donES 
93 797 49 00 
extensió 600

t E l È f o n S 
d ’ I n t E R È S

Cementiri Poligon
Industrial

Nord

Riera de Clarà

Accés autovia
Granollers

Dosrius

C/ Can Carm
any

Carretera C-1415

Carre
tera d'Òrriu

s

Argentona

Òrrius

Riera d‘Argentona

Autovia Granollers-M
ataró

EMPLAÇAMENT
DEIXALLERIA

Ajuntament

Telèfon
Fax

Dilluns a divendres

C/ Ramon Par, 1
08310 Argentona
93 797 49 00
93 797 08 00
de 8.30 a 14.00 h
www.argentona.cat
infoambientals@argentona.cat

Deixalleria d’Argentona
C/ Can Carmany, s/n
Telèfon: 93 756 14 48
Dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 16 a 19 h
Dissabte de 10 a 14 h i de 16 a 20 h
Diumenge de 10 a 14 h

Oficina municipal
d’informació ambiental
Carrer Gran, 54
Telèfon: 93 797 43 78
Dilluns a divendres de 9 h a 10 h

Amb el suport de:

A l‘Ajuntament (3a planta) 
de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.00 h,
o a l'O�cina Municipal d'Informació
Ambiental (c/ Gran, 54) de dilluns
a divendres, de 9.00 a 10.00 h

On es porta? L’esporga recollida al carrer es porta, 
conjuntament amb les restes de 
menjar, a la planta de compostatge de 
Montcada i Reixac (ECOPARC). 
I l'esporga de la deixalleria es porta a la 
planta de compostatge de Cabrils 
(Suari).

Què se'n fa? A la planta de compostatge, l’acció dels 
microorganismes sobre els residus 
orgànics permet obtenir compost, un 
adob excel·lent, útil per a l'agricultura, 
la jardineria i l’obra pública 
(clausura d'abocadors, regeneració de talussos, 

de pedreres, etc.).

Veniu a buscar la saca de forma gratuïta La fullaraca
a la saca
La fullaraca
a la saca

CALENDARI DE RECOLLIDA (MATÈRIA ORGÀNICA: DEL CUBELL I DE LA SACA)

Treure els
residus al portal

de 20 a 22 h

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

ORGÀNICA

RESTES
VEGETALS

ORGÀNICA

RESTES
VEGETALS

ORGÀNICA

RESTES
VEGETALS

Fulles

Branques petites

Gespa

Males
herbes

Cementiri Poligon
Industrial

Nord

Riera de Clarà

Accés autovia
Granollers

Dosrius

C/ Can Carm
any

Carretera C-1415

Carre
tera d'Òrriu

s

Argentona

Òrrius

Riera d‘Argentona

Autovia Granollers-M
ataró

EMPLAÇAMENT
DEIXALLERIA

Ajuntament

Telèfon
Fax

Dilluns a divendres

C/ Ramon Par, 1
08310 Argentona
93 797 49 00
93 797 08 00
de 8.30 a 14.00 h
www.argentona.cat
infoambientals@argentona.cat

Deixalleria d’Argentona
C/ Can Carmany, s/n
Telèfon: 93 756 14 48
Dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 16 a 19 h
Dissabte de 10 a 14 h i de 16 a 20 h
Diumenge de 10 a 14 h

Oficina municipal
d’informació ambiental
Carrer Gran, 54
Telèfon: 93 797 43 78
Dilluns a divendres de 9 h a 10 h

Amb el suport de:

A l‘Ajuntament (3a planta) 
de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.00 h,
o a l'O�cina Municipal d'Informació
Ambiental (c/ Gran, 54) de dilluns
a divendres, de 9.00 a 10.00 h

On es porta? L’esporga recollida al carrer es porta, 
conjuntament amb les restes de 
menjar, a la planta de compostatge de 
Montcada i Reixac (ECOPARC). 
I l'esporga de la deixalleria es porta a la 
planta de compostatge de Cabrils 
(Suari).

Què se'n fa? A la planta de compostatge, l’acció dels 
microorganismes sobre els residus 
orgànics permet obtenir compost, un 
adob excel·lent, útil per a l'agricultura, 
la jardineria i l’obra pública 
(clausura d'abocadors, regeneració de talussos, 

de pedreres, etc.).

Veniu a buscar la saca de forma gratuïta La fullaraca
a la saca
La fullaraca
a la saca

CALENDARI DE RECOLLIDA (MATÈRIA ORGÀNICA: DEL CUBELL I DE LA SACA)

Treure els
residus al portal

de 20 a 22 h

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

ORGÀNICA

RESTES
VEGETALS

ORGÀNICA

RESTES
VEGETALS

ORGÀNICA

RESTES
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Males
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Argentona
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Riera d‘Argentona

Autovia Granollers-M
ataró

EMPLAÇAMENT
DEIXALLERIA

Ajuntament

Telèfon
Fax

Dilluns a divendres

C/ Ramon Par, 1
08310 Argentona
93 797 49 00
93 797 08 00
de 8.30 a 14.00 h
www.argentona.cat
infoambientals@argentona.cat

Deixalleria d’Argentona
C/ Can Carmany, s/n
Telèfon: 93 756 14 48
Dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 16 a 19 h
Dissabte de 10 a 14 h i de 16 a 20 h
Diumenge de 10 a 14 h

Oficina municipal
d’informació ambiental
Carrer Gran, 54
Telèfon: 93 797 43 78
Dilluns a divendres de 9 h a 10 h

Amb el suport de:

A l‘Ajuntament (3a planta) 
de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.00 h,
o a l'O�cina Municipal d'Informació
Ambiental (c/ Gran, 54) de dilluns
a divendres, de 9.00 a 10.00 h

On es porta? L’esporga recollida al carrer es porta, 
conjuntament amb les restes de 
menjar, a la planta de compostatge de 
Montcada i Reixac (ECOPARC). 
I l'esporga de la deixalleria es porta a la 
planta de compostatge de Cabrils 
(Suari).

Què se'n fa? A la planta de compostatge, l’acció dels 
microorganismes sobre els residus 
orgànics permet obtenir compost, un 
adob excel·lent, útil per a l'agricultura, 
la jardineria i l’obra pública 
(clausura d'abocadors, regeneració de talussos, 

de pedreres, etc.).

Veniu a buscar la saca de forma gratuïta La fullaraca
a la saca
La fullaraca
a la saca

CALENDARI DE RECOLLIDA (MATÈRIA ORGÀNICA: DEL CUBELL I DE LA SACA)

Treure els
residus al portal

de 20 a 22 h

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge
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Òrrius
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Autovia Granollers-M
ataró

EMPLAÇAMENT
DEIXALLERIA

Ajuntament

Telèfon
Fax

Dilluns a divendres

C/ Ramon Par, 1
08310 Argentona
93 797 49 00
93 797 08 00
de 8.30 a 14.00 h
www.argentona.cat
infoambientals@argentona.cat

Deixalleria d’Argentona
C/ Can Carmany, s/n
Telèfon: 93 756 14 48
Dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 16 a 19 h
Dissabte de 10 a 14 h i de 16 a 20 h
Diumenge de 10 a 14 h

Oficina municipal
d’informació ambiental
Carrer Gran, 54
Telèfon: 93 797 43 78
Dilluns a divendres de 9 h a 10 h

Amb el suport de:

A l‘Ajuntament (3a planta) 
de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.00 h,
o a l'O�cina Municipal d'Informació
Ambiental (c/ Gran, 54) de dilluns
a divendres, de 9.00 a 10.00 h

On es porta? L’esporga recollida al carrer es porta, 
conjuntament amb les restes de 
menjar, a la planta de compostatge de 
Montcada i Reixac (ECOPARC). 
I l'esporga de la deixalleria es porta a la 
planta de compostatge de Cabrils 
(Suari).

Què se'n fa? A la planta de compostatge, l’acció dels 
microorganismes sobre els residus 
orgànics permet obtenir compost, un 
adob excel·lent, útil per a l'agricultura, 
la jardineria i l’obra pública 
(clausura d'abocadors, regeneració de talussos, 

de pedreres, etc.).

Veniu a buscar la saca de forma gratuïta La fullaraca
a la saca
La fullaraca
a la saca

CALENDARI DE RECOLLIDA (MATÈRIA ORGÀNICA: DEL CUBELL I DE LA SACA)

Treure els
residus al portal

de 20 a 22 h

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

ORGÀNICA

RESTES
VEGETALS

ORGÀNICA

RESTES
VEGETALS

ORGÀNICA

RESTES
VEGETALS

Fulles

Branques petites

Gespa

Males
herbes

A l‘Ajuntament (3a planta) de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.00 h,
o a l' Ambiental (c/ Gran, 54) 
de dilluns a divendres, de 9.00 a 10.00 h

Veniu a buscar la saca de forma gratuïta

Com s'ha de fer?
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 farà el mateix dia i hora 
-mireu el calendari- que la recollida d’orgànica. 
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 marró.

No espereu que la saca sigui plena del tot. 
La recollida és manual; penseu en els operaris!

Límit màxim: dues saques per dia de recollida.

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.

L’esporga que es porti amb saca ha de ser neta de
plàstics i d’altres residus que no siguin restes vegetals.*informació d’interèsInfoRMACIó d’IntERÈS



Reparació de rellotges i canvis de pila
Venda de rellotges home i dona
Venda de moneders i cinturons de pell
Reparació i modificació de peces de roba
Reparació de calçat
Bijuteria d’acer
Duplicat de claus
Esmolem ganivets i tisores
Venda de bastons i paraigües
Vores a mà, a máquina i cremalleres 
Duplicat de comandaments a distància
Arranjament en botes d’hípica
Canvi de panys i bombins de portes
Especialitat en plantilles per a esportistes d’elit

SI TÉ DUBTES, CONSULTI’NS
Tenyim tot tipus de peces de roba i calçat de pell

Disposem d’una àmplia gamma de productes  
per al seu calçat i altres articles

C/Barcelona, 24 baixos
08310 Argentona

Tel. 627 962 500
Dilluns matí tancat

NOVA 
GERÈNCIA

fisioargentona
Centre de Rehabilitació Funcional

Acupuntura
Massatge de relaxació i terapèutic

Lesions esportives
Tractaments traumatològics
Tractaments d’artrosis i artritis
Escoliosi (tècnica Schrott)

Tractaments particulars
Conveni amb mútues sanitàries privades

Sant Julià, 19, baixos
08310 Argentona
Tel./fax 93 756 15 41
www.fisioargentona.com

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

Bones 

Festes!

Bones Festes!

Bones 
Festes!

Bones 

Festes!



PROMOCIONS – COMPRAVENDA - HIPOTEQUES

LLOGUERS I ADMINISTRACIÓ

GESTIÓ I ASSESSORAMENT IMMOBILIARI

TRAMITACIÓ I RENOVACIÓ DE CÈDULES D’HABITABILITAT

TAXACIONS PER HERÈNCIES, SEPARACIONS, JUDICIALS...

EMPRESA ADHERIDA AL PLA NACIONAL DEL

LLOGUER GARANTIT

CERQUEM HABITATGES EN LLOGUER PER ALS NOSTRES CLIENTS

PNAG
®

MACED NIA KIDS
Moda i 
complements 
nens i nenes

Tel. 93 797 29 24
C/ Joan XXIII, 3 - Argentona

Moda i 
complements 
nens i nenes

C/ Joan XXIII, 3 - Argentona
Tel. 93 797 29 24
C/ Joan XXIII, 3 - Argentona
Tel. 93 797 29 24
C/ Joan XXIII, 3 - Argentona

Talles de la 
0 a 18 anys

Núm. registre DGS i FP C076340558444Z

PROMOCIONS – COMPRAVENDA - HIPOTEQUES

LLOGUERS I ADMINISTRACIÓ

GESTIÓ I ASSESSORAMENT IMMOBILIARI

TRAMITACIÓ I RENOVACIÓ DE CÈDULES D’HABITABILITAT

TAXACIONS PER HERÈNCIES, SEPARACIONS, JUDICIALS...

EMPRESA ADHERIDA AL PLA NACIONAL DEL

LLOGUER GARANTIT

CERQUEM HABITATGES EN LLOGUER PER ALS NOSTRES CLIENTS

PNAG
®

Trobaràs tot el necessari per no 
agafar refredats.

Prenent: equinacea, pròpolis, gelea 
reial...

I a més, com sempre, molta varietat 
en alimentació, tes a granel, herbes 
i molt més.

Cap de Creus 97.indd   31 17/12/2008   2:17:55
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A la nostra cultura hi ha la creença que el 
que fem ens representa: si suspenem un 
examen, som llavors uns fracassats; si come-
tem un error, som llavors un error (aquesta 
manera de pensar està molt generalitzada i 
explicaria el comportament d’alguns nens a 
l’escola). 

Les universitats i les empreses avaluen els 
candidats per les seves qualifi cacions, que es 
basen en els resultats d’uns exàmens on els 
errors són inadmissibles. Tal com es fa amb els 
ous, amb la carn o amb d’altres productes del 
mercat, se’ns avalua amb lletres o amb núme-
ros i així se’ns prepara per al consum d’algú 
altre. Tanmateix, tot això és totalment contra-
dictori al fet que una part molt important del 
procés d’aprendre és fer errors.

Se’ns ensenya a l’escola, a l’àmbit familiar, o a 
la feina a sentir-nos culpables quan fracassem 
i a fer qualsevol cosa que puguem per evitar 
errors. Aquest sentiment de culpabilitat, com-
binat  amb els inevitables contratemps que 
comporta intentar coses difícils, explica per 
què molta gent deixa córrer els seus objectius: 
no estan preparats per als errors i els fracassos 
que han d’afrontar de camí cap a ells.

 Tot i així, qui coneix o ha conegut l’èxit sap 
que com més arriscat és el repte, més freqüents 
i difícils són els contratemps. Com més grans 
siguin les nostres ambicions, més dependrem 
de la nostra habilitat a superar i aprendre dels 
nostres errors. Per tant, el més important és re-
cordar que els errors del present, si els treba-
llem, poden ser els èxits del demà.

POR A EQUIVOCAR-SE

Dennis Akers 
Director IH Mataró

Julie Byrne 
Cap d’estudis de 
nens i adolescents

Dennis Akers

ET PREPAREM PER AL FUTUR

 US VOL AGRAIR EL SUPORT 
REBUT A L’INICI DEL NOSTRE 
PROJECTE A ARGENTONA

MERRY CHRISTMAS AND 
HAPPY NEW YEAR!! 

93 796 01 25

ihmataro@mat.ihes.com 
www.ihes.com/mat

Informa-te’n!Informa-te’n!

C/ Jaume Balmes, 29 · Mataró
C/ Dr. Samsó, 14 - Argentona


