
El vent empitjora 
l’estat de la 
casa d’estiu de 
Puig i Cadafalch

Reportatge * Pàg. 8

La visita dels Reis d’Orient i la festa Major 
d’Hivern en imatges

Reportatge  * Pàg. 12

Desè aniversari del 
Centre d’estudis Argentonins Jaume Clavell

Reportatge  * Pàg. 18

Les 12 hores contra el racisme 
i la xenofòbia

G
EN

 - 
FE

B 
20

10 102

Pàg. 14 i 15



 

   
potenciadors de curiositat 
 

 
 

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MATRÍCULA OBERTA – curs 10/11 
Cal demanar cita prèvia 

 
 

Obert de 07:30 a 20:00. Servei de menjador. 
Mètode d’estimulació precoç. Centre trilingüe. 
Assessorament psicopedagògic. Excel·lents 

Instal·lacions amb 450 m2 de pati i jardí.  
 

Avinguda Puig i Cadafalch, 15 – ARGENTONA - Tel. 93.797.04.43  
www.monmagicargentona.blogspot.com – www.monmagic.net 

 
  

Centre pilot “BABY EINSTEIN”

 

T’agrada la ràdio?

Ràdio Argentona 
ha estat sempre un 
element dinamitzador 
del poble i una 
catapulta per a molts 
professionals.

Fes el teu programa 
a la ràdio i aprèn una 
professió.

Tens vocació de comunicador/a?
Vols col·laborar amb la teva emissora?

Vols participar-hi?
93 756 06 24

argentonacomunicacio@argentona.cat
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edItoRIAl

El casal modernista de Puig i Cadafalch no és l’únic edifici 
del centre urbà en males condicions, però sí és l’únic qua-
lificat com a Bé Cultural d’Interès Nacional. En aquesta de-
finició, a mode d’equació, hi podríem extreure dos termes 
fonamentals: per una banda, és un patrimoni de la cultura, 
un llegat per gaudir-ne; per una altra banda, té un interès 
de caràcter universal, és a dir, per a tothom.

No obstant això, avui és un bé del qual ni en gaudeix la 
propietària, ni en gaudeix la Vila, ni en gaudeix el vianant 
que, tot passejant, fa seu el centre històric. Però la voluntat 
hi és. Hi ha la voluntat de preservar el Bé, hi ha la voluntat 
d’oferir-lo al públic, hi ha la voluntat d’estudiar-lo. 

Si agafem l’altra part de l’equació, també hi ha l’interès. 
Segons la definició, a tots ens interessa que es conservi la 
casa tal com la va pensar i crear l’arquitecte. Però això val 
diners, i quan apareixen els diners la paraula interès agafa 
altres matisos. 

Si la propietària tingués els diners, podria mantenir la casa 
i podria demanar les subvencions que la Generalitat posa 

al seu abast. Després podria decidir oferir-la al públic. Si 
l’Ajuntament tingués els diners, podria comprar la casa per 
dedicar-la al municipi i podria demanar les subven cions 
que la Generalitat posa al seu abast. 

Mentrestant, el vianant que passeja i observa la casa es 
pregunta: com és que no ho arreglen? En la seva innocèn-
cia, el vianant potser es fa la seva pròpia equació, com si 
es tractés de casa seva: si la reforma val uns tres milions i, 
posem per cas, la faig al llarg de sis anys –perquè la seva 
situació no és crítica, pensa–, i la Generalitat em pot retor-
nar la meitat del que vaig gastant, fent números rodons, em 
gastaré 250.000 euros del meu pressupost anual, és a dir, 
l’equivalent a un piset de tres habitacions.

Però, esclar, les coses no són tan senzilles. No n’hi ha prou 
amb la voluntat de tothom. Què en deu pensar, la casa? 

Afortunadament, la voluntat sí que compta i demostra la 
seva força amb els actes de la Festa Major, de la cavalca-
da de Reis o dels col·lectius com el de les 12 hores, que 
demostren que qui vol, pot.

diners i voluntat
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L’experiència dels darrers 
sis anys del sistema de re-
collida porta per porta, 
escollit i implementat en la 
nostra població, ens duu a 
afirmar que és un dels més 
eficients quant a la minimit-
zació i gestió dels residus 
domèstics, un aspecte cab-
dal a tenir en compte en la 
nostra societat de consum.

La gran quantitat d’es-
combraries que produïm 
esdevé un gravíssim pro-
blema a resoldre, al qual 
els ajuntaments, com a ad-
ministracions més properes 
al ciutadà, hem de donar 
una resposta urgent, amb 
l’objectiu clar de reduir 
l’impacte sobre el medi am-
bient i, de retruc, sobre la 
salut de tots nosaltres.

Trobar una solució vàlida i, 
a la vegada, eficaç per a 
cadascun dels convilatans 
és una qüestió ben difícil 
però no deixa de ser una 
realitat que, cada dia que 
passa, els argentonins i ar-
gentonines separem millor 
els residus. Aquest fet és 
possible per dos motius: 
d’una banda, el grau de 
conscienciació que ha as-
solit la ciutadania quant a 
la problemàtica esmentada 
i, de l’altra banda, perquè 

l’Ajuntament d’Argentona 
destina molts esforços per 
facilitar el procés de reco-
llida.

El sistema de recollida por-
ta per porta ha resultat ser 
el millor de tots els aplica-
bles per aconseguir els ni-
vells de qualitat actuals de 
la nostra brossa i, especial-
ment, per fer-ne més cò-
moda l’eliminació, ja que 
deixar la bossa a la porta 
de casa i que el servei de 
recollida se l’endugui és 
un avantatge que no està 
a l’abast de gaires munici-
pis més. A més a més, és 
molt important destacar la 
qualitat actual de la neteja 
viària dels carrers un cop 
eliminats els contenidors 
que, gairebé sempre, eren 
plens de brossa per fora i, 
sobretot, la supressió de 
l’impacte i la nosa que feien 
als veïns que els havien de 
suportar, ja que no cal dir 
que ningú no vol conteni-
dors d’escombraries da-
vant de casa.

La implementació del nou 
sistema de pagament per 
generació en la recollida 
selectiva, conegut per Taxa 
Justa, aconsegueix l’ade-
quació del cost de la taxa 
de recollida d’escombrari-

es, adaptant-lo al màxim 
possible al volum de resi-
dus produïts per cadascú 
pel que fa al rebuig i als 
envasos, de manera que el 
cost del servei a cada famí-
lia es repercuteix en funció 
dels envasos i el rebuig ge-
nerats.

La bondat del sistema de re-
collida tal com es duu a ter-
me a Argentona comporta 
la implicació convençuda 
de tots els convilatans sen-
se excepció –convenciment 
que us puc assegurar que 
la majoria d’argentonins i 
argentonines ha assolit–, 
per aconseguir plantar 
cara a l’augment dels resi-
dus reduint-los, reutilitzant-
los i reciclant-los.

És per això que aprofito 
aquest espai del Cap de 
Creus per felicitar a tots i 
totes els argentonins i les 
argentonines pel conven-
ciment que demostreu en 
aquesta important tasca 
que realitzeu dia a dia.

Quedo a la vostra disposi-
ció, molt més a prop vostre 
cada dia.

Pep Masó nogueras
Alcalde d’Argentona

Una gran oportunitat 
de millora en la 
qualitat de vida

Carta de l’Alcalde
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Amics de Concepció Moré
Benvolguts convilatans,

Fa temps que tenim interès a explicar-vos què és l’entitat de Col-
lecció de Puntes Amics de Concepció Moré. Som una entitat 
sense afany de lucre, i des de fa 17 anys tenim una col·lecció 
d’elements i peces fets amb puntes molt i molt important, que és 
patrimoni de tots els argentonins i argentonines.

Si em permeteu us faré cinc cèntims sobre com hem anat for-
mant aquest patrimoni: les peces i els elements, la majoria cen-
tenaris, han estat donats per famílies argentonines i estan expo-
sats al local que tenim llogat al carrer Torras i Bages, número 
17, el lloguer del qual el paguem amb les quotes dels socis de 
l’entitat, els donatius, les rifes i amb una petita subvenció que 
ens dóna l’Ajuntament.

Si no fos per totes les persones que col·laboren amb la nostra 
entitat, tot aquest patrimoni es perdria, i amb ell una part de la 
memòria col·lectiva de la nostra gent i del nostre país.

Gràcies als nostres col·laboradors i col·laboradores.

n La Junta de l’entitat i la seva presidenta, Pepi Vila

la brossa, fem números
Voldria comentar la repercussió econòmica que tindrà a casa 
meva la implantació de la taxa justa.

A casa convivim dues persones i una gata, a qui se li treu cada 
dia la sorra bruta, i per tant tenim al cap de la setmana set 
bosses de rebuig, que com és fàcil d’entendre no caben dintre 
d’una sola bossa vermella. És a dir, que necessitem dues bosses 
de rebuig, com a mínim, cada setmana.

Ara fem números: 95 € de taxa fixa anual, 33,8 € més 33,8 € 
de bosses vermelles i 18,2 € més 18,2 € de bosses d’envasos. 
Total: 199 € anuals. Abans pagàvem 150,99 €. On està l’es-
talvi? És que tenir un animal domèstic està penalitzat?

I no crec que el meu cas sigui l’únic.

n Anna Maria Boladeras

Vols col·laborar amb nosaltres?

envia’ns el teu text o fotografia 

a Ràdio Argentona o a 

argentonacomunicacio@argentona.cat

Recorda: màxim 1.700 caràcters.
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Serveis públics
Actualment es podria definir, de forma general, que el 
servei públic és l’activitat de prestació assumida per l’Ad-
ministració a fi de satisfer de forma concreta i mitjançant 
diferents sistemes o mètodes de gestió una sèrie de ne-
cessitats d’interès general. Específicament en l’àmbit local 
hi ha una sèrie de serveis públics que s’han de prestar 
amb caràcter obligatori per part dels ajuntaments com: 
enllumenat, cementiri, recollida de brossa, neteja viària, 
abastament d’aigua, clavegueram, vialitat, etc. 
La tendència cap a una millora de l’Administració ha por-
tat a contemplar, d’una forma més evident i directa, la 
importància de l’objectiu del servei públic centrant-se en 
la satisfacció de les necessitats dels ciutadans i no el més 
genèric i abstracte interès general, que naturalment que-
darà preservat amb la satisfacció de cadascun d’aquells 
més específics.
Però no pot aconseguir-se la satisfacció d’aquell objectiu si 
es perd de vista el primer component del seu nom: el servei. 
Etimològicament, servei provindria del llatí servitium i es 
trobaria lligat amb l’acepció servus o servent, esclau. Sense 
ànim d’esclavitzar ningú, en el diccionari es defineix com 
“Acció de servir o ésser útil a algú o a algun ús”. 
Les noves demandes, els nous serveis i també els nous 
drets o expectatives dels ciutadans fan que les administra-
cions públiques es trobin amb nous reptes que requereixen 
noves formes de gestió i sobretot una major determinació 
en la gestió d’aquests serveis. La introducció de concep-
tes com la qualitat en la prestació de serveis, les formes 
de gestió descentralitzades, les fórmules mixtes públic/
privat... han aportat un avenç notable. 
Les tecnologies de la informació i el coneixement, malgrat 
generen reptes de canvi, d’evolució, d’adaptació, també 

estan aportant una empenta addicional per aconseguir 
aquesta satisfacció.
Però malgrat tots els avenços teòrics i pràctics en la cièn cia 
i art de l’Administració pública que es podrien anar citant, 
en l’acció de servir, encara avui, predomina el component 
personal, sigui de forma directa o indirecta, perquè hi 
hagi servei ha d’haver-hi acció i utilitat o satisfacció.
Encara avui, la gestió dels servidors públics o funcionaris 
encara sembla feta, en termes generals i de percepció de 
la ciutadania, de la mateixa forma i seguint els mateixos 
models jerarquitzats tradicionals, enfocats a l’eliminació 
del risc propi, la satisfacció dels superiors en el mandari-
nat i la depressió permanent. Lamentablement a ulls de la 
ciutadania i malgrat el significatiu pes relatiu de l’Admi-
nistració en l’ocupació del país, aquesta es una veritable 
assignatura pendent, ja que perjudica l’interès general i 
el propi col·lectiu. 
Aquest debat, però, correspon als pares de la pàtria i 
als experts en tecnocràcia i poc més s’hi pot afegir. El 
que sí correspon a cada organització de l’Administració 
i, per tant, als seus gestors, és la utilització de sistemes i 
models més efectius i orientats al resultat del servei, ba-
sats en la presa de decisions, el treball conjunt i la gestió 
del coneixement malgrat les limitacions formals. Per això 
hi ha serveis públics que funcionen bé i satisfan aquelles 
necessitats i d’altres que no ho fan tan bé.
Mentre apel·lem a la modernització de l’Administració, la 
reforma i actualització de la funció pública i en definitiva 
la promoció de tot allò que implica la millora dels serveis 
públics, caldria evitar trobar el servei públic al fons a la 
dreta.

n Quim Mustarós
Defensor del Vilatà/ana d’Argentona

lA ColUMnA del defenSoR

Tel. 93 756 17 80
C/ General Llauder, 7-9

Argentona

ESPAI SUPORT FAMILIAR
Abonaments mensuals i trimestrals• 
Pack d’hores• 
Servei de cangur• 
Panera dels tresors• 
Jocs didàctics• 
Sala de descans• 
Personal titulat• 
Recollida a l’escola Francesc Burniol• 
Local climatitzat• 
Festes d’aniversari• 

Obert els dissabtes 
de 9 a 14 h
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estadística del Jutjat de 
Pau de l’any 2009
Pel que respecta al Registre civil, hem fet recompte de 
les inscripcions efectuades durant l’any 2009. En total, 
hem practicat 231 inscripcions principals, que desglos-
sem a continuació:

NAiXEmENTs 108
NENS 46

NENES 62

mATrimoNis 96
CIVILS 61

CANÒNICS 35

dEFuNCioNs 27
HOMES 12

DONES 15

Respecte l’any anterior, detectem un descens quant el 
nombre de naixements d’un 10,7%, així com de de-
funcions, un 44,9%. En canvi el nombre de matrimonis 
ha augmentat en un 10,3% gràcies a l’increment dels 
matrimonis civil celebrats.
Els noms de nen més inscrits han estat Jan i Pol (3 ve-
gades), i de nena han estat Alba, Núria i Paula (també 
3 vegades).
Com a dada signifi cativa, destaquem que davant els 
96 matrimonis celebrats a Argentona, hem anotat un 
total de 65 sentències de divorci i separació, dada que 
manté la mateixa tendència d’anys anteriors.
Quant al moviment dels assumptes registrats d’auxili 
jurisdiccional, hem experimentat un augment molt sig-
nifi catiu en l’àmbit civil, a conseqüència, sense lloc a 
dubtes, de la crisi econòmica que patim (augment de 
més del 50 % res-
pecte al 2006). La 
gràfi ca mostra les 
dades dels 4 dar-
rers anys.
En darrer lloc, tan-
quem aquest estudi 
indicant que hem 
registrat 9 Judicis 
de Faltes i 16 actes 
de conciliació.

el JUtJAt de PAU

Finalitzades les obres de millora urbanística dels carrers 
Gran, plaça de Vendre i Torras i Bages, l’afectació en el 
trànsit i estacionaments en aquestes vies i altres adjacents 
queda de la següent manera: carrer Gran, plaça de Ven-
dre i Torras i Bages esdevenen carrer de prioritat invertida, 
és a dir, els vianants tenen preferència sobre els vehicles. 
No és permès l’estacionament excepte en les tres zones ha-
bilitades per a la càrrega i descàrrega de vehicles comer-
cials. En aquests tres reservats i fora de l’horari assenyalat 
restarà prohibit l’estacionament de tot tipus de vehicles. 
El  tram de Gran fi ns a Sant Miquel restarà obert a la 
circulació en general durant tot el dia. De Sant Miquel fi ns 
a Rosers únicament es podrà circular els feiners de 7 a 11 
hores per carregar i descarregar mercaderies, a excepció 
dels divendres de 7 a 14 hores amb motiu de la celebra-
ció del mercat setmanal. 
Fora dels horaris esmentats l’abastiment de mercaderies 
als comerços de la plaça de Vendre i Torras i Bages es 
podrà fer per Dolors Montserdà. 
El carrer Sant Miquel canvia de sentit cap a Anselm Clavé; 
l’estacionament continuarà essent amb limitació horària 
(zona blava) i a més es creen estacionaments per a minus-
vàlids, urgències de farmàcia i bicicletes. 
El sentit del trànsit en el carrer dels Rosers serà cap al car-
rer Gran i a Can Doro es permet l’estacionament amb 
horari limitat (zona blava).
Es consoliden els canvis efectuats arran de les obres: el 
carrer Joan XXIII és de doble sentit des de l‘avda. Puig i 
Cadafalch fi ns a Llauder; la circulació del carrer Lladó de 
baix és cap a la plaça de l’església i la de Dolors Montser-
dà és en sentit de baixada cap a la plaça de Vendre. 
També es consoliden les seixanta-vuit noves places d’es-
tacionament amb horari limitat i que, afegides a les ja 
existents, sumen més d’un centenar d’estacionaments en 
zona blava distribuïts en els carrers del centre comercial 
de la Vila. 
La prioritat invertida permet un repartiment més racional 
de l’espai públic entre els diferents usuaris. Retornant el 
protagonisme als vianants farem d’Argentona una Vila 
més habitable i més a la mida dels seus habitants.

n Pere Anglada i Canal
Inspector Cap de la Policia Local

Prioritat invertida i 
de preferència per als 
vianants

l’eSPAI de lA 
P o l I C I A  l o C A l
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n Jordi Garcia Flamerich
Jutge de Pau

Lluís Vilalta Urrea
Secretari
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C/ Carreras Candi, 5 local
(costat plaça Nova)

08310 Argentona
Tel. 678 246 236

Arranjament de roba

Cremalleres de texans, caçadores... 

Baixos de pantalons 

Restauració de vestits, abrics... 

Arranjament de peces de pell 

Roba a mida, vestits de festa i de casament

SERVEI A DOMICILI

Per tal que tota la canalla 
tingués un fanalet per guiar el 
camí dels reis, es va habilitar 

una carpa on hi havia un taller 
de fanalets. Una altra carpa va 
servir de racó de contacontes.

La benvinguda als reis va començar el diumenge dia 3, amb la visita dels Patges reials. 
La plaça Nova es va convertir en una enorme cua de nens i nenes esperant l’arribada 
dels patges per donar-los les cartes amb els seus desitjos.

en imatges...

La visita dels Reis d’Orient 
i la Festa Major d’Hivern

un any més, argentonins i argentonines van respondre al crit de la Festa. malgrat la 
crisi, tant la rebuda dels reis mags com tots els actes del la Festa major d’Hivern van 
ser un èxit de participació i de públic.
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SALVADOR PRAT DANGLA
TOT TIPUS D’OBRES I REFORMES PER A LA LLAR

Va
d ó R E F O R M E S

OBRA EN GENERAL

C/Montserrat Roig 25, 2n 3a – 08310 ARGENTONA
Mòbil 666 25 33 31 – vadoprat@hotmail.com

- banys
- cuines
- terrasses
- rehabilitació de façanes
- problemes d’humitats
- etc…

Els fanalets van guiar 
Melcior, Gaspar i 

Baltasar pels carrers 
de la Vila, des del 

carrer Mestre Falla fi ns a 
l’Ajuntament, passant pel 

renovat carrer Gran

El jurat del concurs de 
carrosses (a la imatge) 
va atorgar el primer 
premi a l’Associació de 
Veïns del Cros, el segon 
premi al Col·lectiu Crazy 
Jumpers del Taekwondo 
d’Argentona i el tercer pre-
mi va ser per al Col·lectiu 
nats del 55

La Colla de Geganters i 
Grallers d’Argentona, el grup 
de música de carrer El Zurdo 
Manda, el Centre Parroquial 
i el grup de Country, el 
Col·lectiu de Joves del Casal, 
el Club de Taekwondo i els 
Crazy Jumpers, veïns del 
Cros, Natura Argentona 
i l’Agrupació de Defensa 
Forestal (ADF), el Col·lectiu 
dels Nats el 55, el Club de 
Patinatge Artístic, alumnes de 
les escoles, voluntaris a títol 
individual i molts particulars 
més van fer possible una 
cavalcada esplèndida, amb 
vint carrosses acompanyant 
Ses Majestats.
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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

El Pollo d’El Prat 
de Llobregat

La Momerota 
de Mataró

La Polseguera 
d’Argentona

El Drac de Granollers
Exposició sobre els 
10 anys del CEAJC

Inauguració del 
nou Casal d’Avis

Sardanes a la 
plaça Nova

Fira d’artesania 
i alimentació

La mostra de bestiari de foc, a la plaça 
de vendre, va precedir la cercavila que 

va arribar fi ns a la plaça Nova, on hi 
havia les parades de la Fira d’artesania 

i alimentació. van ser algunes de les 
activitats que es van organitzar a la vila 

durant la Festa major d’Hivern. 
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nou Casal d’Avis

reportatge

Exposició sobre els Inauguració del 
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C/Barcelona cantonada C/Abat Escarré – Argentona

Fruites i 
verdures
TASNIM

Els Tres Tombs també 
s’han integrat dins la 
Festa Major. Any rere 
any atreuen més públic 
i es consolida com un 
dels més prestigiosos i 
amb més participació de 
Catalunya.
Vuitanta genets i més 
d’una vintena de carros i 
carretes hi van participar.

L’acte central de la celebració és la benedicció dels animals. 
Cavalls, rucs, mules, gossos i altres companys passen per 

davant de l’església perquè Sant Antoni els protegeixi.
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any atreuen més públic 

amb més participació de 

d’una vintena de carros i 
carretes hi van participar.
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El gener de 2000 es va 
presentar públicament, dins 
dels actes de celebració de 
la Festa Major d’Hivern, el 
Centre d’Estudis Argento-
nins Jaume Clavell (CEAJC), 
una nova associació amb 
l’ambiciós projecte d’estu-
diar, documentar i difondre 
el patrimoni de la Vila. 
Aquesta presentació es va 
fer coincidir amb el primer 
número de la revista Fonts, 
una publicació que és l’òr-
gan de difusió del Centre 
d’Estudis.
En aquests deu anys són 
nombroses les activitats 
que l’associació ha dut a 
terme. Al marge del but-
lletí de l’entitat, el CEAJC 
ha publicat facsímils de re-
vistes difícils de trobar (Lo 
castell de Burriac, de finals 
del segle XIX), ha organit-
zat conferències, exposi-
cions, actes d’homenatge, 
visites i rutes literàries i 
culturals, etc., i ha esde-
vingut un element clau en 
la defensa del patrimoni 
argentoní.

Cinc seccions per a un 
objectiu comú
A la inauguració de l’expo-
sició commemorativa, Llo-
renç Soldevila, president de 
l’entitat durant molts anys 
i actual vicepresident, va 
destacar la tasca dels com-
ponents de les cinc seccions 

que en el transcurs d’aquests 
anys s’han consolidat al 
CEAJC i la voluntat de tots 
ells d’estudiar i compartir 
la riquesa cultural i natural 
d’Argentona (vegeu quadre 
adjunt).
En aquesta línia, l’editorial 
del primer número de Fonts 
mostrava la intenció d’”in-
tervenir activament i analí-
ticament en el present, es-
tudiar amb rigor i precisió 
el passat per conèixer-nos 
molt millor com a argen-
tonins i potenciar, perfilar 
i garantir un futur digne, 
responsable, engrescador 
i il·lusionat per a les noves 
generacions”.
Soldevila també va elogiar 
la feina d’en Salvador Ca-
lafell (present a l’acte) com 
a maquetador de la revista 
tots aquests anys.

Llorenç Soldevila, vicepresident 
del CEAJC, i l’alcalde, Pep Masó, 
durant la presentació de l’exposició 
commemorativa del desè aniversari, 
a la Casa Gòtica.

les seccions
Fotografia (Grup de Fotografia Argentona)
Contemplen la fotografia en tots els seus aspectes, ja si-
guin l’estudi, l’assaig, la tècnica, la història, el reportatge, 
etc. Tenen una web pròpia per tal de difondre el seu tre-
ball (www.grupfotoargentona.com) i fer extensiu a tots els 
argentonins en particular i navegants en general aquesta 
afecció i demostrar que hi ha moltes maneres de “fer fo-
tografia”. Anualment organitzen el Festival de Fotografia 
Alfons Güell, i mensualment una Lliga Fotogràfica.

Genealogia
A partir de la documentació dipositada a l’Arxiu Històric 
Municipal d’Argentona, al de la parròquia de Sant Julià 
i a d’altres de privats de la vila, la secció de genealogia 
vol configurar l’ascendència de qui ha habitat la vila.

Lletres
Com a activitats regulars d’aquesta secció hi ha l’orga-
nització anual de la Tardor literària, cicles de quatre 
conferències que, amb vuit edicions, han portat els es-
criptors més importants del país a fer tertúlies amb els 
lectors argentonins. A més a més, sempre es mira de 
commemorar alguna efemèride amb una ruta literària a 
algun indret del país.

Natura 
El seu principal objectiu és la difusió i defensa del pa-
trimoni natural i ambiental d’Argentona. En tot aquest 
temps han endegat el manteniment del catàleg d’Arbres 
i arbredes monumentals d’Argentona, la realització del 
Curs d’aproximació al coneixement del medi natural 
d’Argentona, i anualment, les sortides de descoberta del 
patrimoni natural argentoní, conjuntament amb d’altres 
entitats.

Patrimoni
El seu principal objectiu és la divulgació i la salvaguar-
da del patrimoni històric d’Argentona, especialment l’ar-
quitectònic i arqueològic. Entre les fites més importants 
de la secció hi ha l’impuls i seguiment del procés de di-
gitalització de l’Arxiu Parroquial, la creació del Consell 
del Patrimoni i la redacció del Pla Especial del Patrimoni.  
També s’ha fet el seguiment i denúncia als organismes 
públics de jaciments o elements arquitectònics en mal 
estat.  

10 anys dedicats a la 
preservació, la recerca i la 
difusió del patrimoni cultural 
i natural d’Argentona

desè aniversari del Centre d’estudis 
Argentonins Jaume Clavell
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Jaume Clavell
Jaume Clavell i Nogueras va 
ser un dels personatges clau 
en la història del segle XX a 
Argentona. Va néixer l’any 
1914, i des de ben petit es 
va introduir en el món de 
l’art, la història i l’arqueo-
logia de la mà de Puig i 
Cadafalch, que estiue java 
prop de casa seva.
Clavell va ser l’autor de 
nombroses escultures, com 
la Creu de Terme de Sant 
Sebastià o la nova imatge 
de Sant Pere a l’ermita ro-
mànica de Sant Pere de 
Clarà, i va ser impulsor de 
l’associació Amics d’Argen-
tona, artífex d’iniciatives 
culturals com la creació del 
Museu del Càntir, la Festa 
de la Vellesa, la Festa del 
Càntir o la recuperació de 
l’Arxiu Històric. 
El Centre d’Estudis Argento-

nins va voler homenatjar la 
seva figura adoptant el seu 
nom per a l’entitat. Més tard, 
l’Arxiu Històric Municipal 
també va rebre el seu nom.
La revista Fonts va dedicar, 
l’any 2003, el número 13 a 
la figura de Jaume Clavell.

el futur
El CEAJC gaudeix de bona 
salut. És present en la Junta 
Directiva de la Coordinadora 
de Centres d’Estudis de Parla 
Catalana i col·labora amb 
l’Institut Ramon Muntaner. 
Segueix potenciant tot tipus 
d’activitats culturals i té cura 
del patrimoni de la Vila. Els 
dos darrers exemples: la 
conferència que va donar 
Joan Majó en els actes del 
desè aniversari i el segui-
ment del problema de la de-
gradació de la casa de Puig 
i Cadafalch.

Finalment, els principals ob-
jectius de l’entitat per a l’any 
2010 són publicar l’enciclo-
pèdia d’Argentona i aconse-
guir més socis per consolidar 
la implantació a la vila.
Més informació del CEAJC 
al seu web: www.cea.cat. 
Podeu consultar la revista 
Fonts en format digital a tra-
vés del RACO (Revistes Ca-
talanes amb Accés Obert): 
www.raco.cat.

Moment de  la conferència 
D’Argentona al món, de Joan 
Majó (esquerra), dins dels actes de 
celebració del desè aniversari

l’enciclopèdia d’Argentona
El gran objectiu pel desè aniversari del CEAJC és editar l’Enci-
clopèdia d’Argentona, escrita per Josep Lladó i Pascual. Aquest 
és un projecte molt costós que no és possible de portar a terme 
sense l’ajut i el suport econòmic dels socis, els veïns d’Argento-
na, l’Ajuntament i les empreses de la vila. L’entitat fa una crida 
a tots aquells que vulguin col·laborar perquè vegi la llum una 
obra que contindrà 400 entrades i 250 fotografies en 700 
pàgines, amb un acabat de qualitat. El preu de venda al públic 
serà de 50 €, tot i que hi ha la possibilitat de subscriure’s a 
l’obra anticipadament, amb un descompte del 20%. 
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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 
Tel. 629 748 900  –  calfred009@hotmail.com

CONGELA’T 
AMB NOSALTRES

L’últim divendres de cada mes, 
degustació dels nostres productes al carrer!

COMERÇ COL·LABORADOR 
TAXA JUSTA. BOSSES 

ESPECIALS REBUIG I ENVASOS
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El 4 de gener de 2010, l’en-
titat Natura publicava la se-
güent pregunta al seu bloc 
(naturamaresme.blogspot.
com): Què ha de passar 
perquè les administracions 
obliguin a la propietat a fer-
ne el manteniment o n’ob-
tinguin els drets per fer-ho 
directament? 
Aquesta pregunta feia refe-
rència al casal modernista 
on estiuejava Josep Puig i 
Cadafalch, ubicat a la pla-
ça de Vendre i que tots els 
argentonins coneixen.
La resposta, com diu la 
cançó, potser era al vent. 
Les fortes ventades de la 
nit del 7 de gener van fer 
caure alguns elements de 
la teulada de la casa i va 
ser el desencadenant d’una 
mobilització ciutadana que 
va portar el problema de la 
casa a tots els mitjans de co-
municació.
Des de l’exterior s’evidenci-
en la degradació i l’abando-
nament de la casa, deshabi-
tada des de fa anys. A finals 
de 2008 la Generalitat va 
emetre un informe en què 
es deia que l’estat de con-
servació era, puntualment, 
deficient, i que requeria una 
restauració que garantís la 
seva salvaguarda.

BCIn
Can Puig i Cadafalch va 
ser declarada Bé Cultural 
d’Interès Nacional (BCIN) 
per Acord de Govern de la 
Generalitat de Catalunya 
l’any 1993. La qualificació 
de BCIN és la més alta que 

s’atorga als monuments i 
conjunts històrics del nostre 
país. Això vol dir que és un 
patrimoni protegit, del qual 
la Generalitat n’és respon-
sable subsidiari.
A instàncies del Centre d’Es-
tudis Argentonins (CEAJC), 
l’Ajuntament va demanar a 
la Direcció General de Patri-
moni Cultural l’informe que 
alertava de les males condi-
cions de la casa.
El següent pas era que la 
Generalitat havia de reque-
rir a la propietat unes obres 
mínimes, segons el seu propi 
informe, però aquest reque-
riment no es va realitzar.

les negociacions
L’Ajuntament i la propietà-
ria, bésneta de Puig i Ca-
dafalch, ja fa temps que 
estan en  negociacions per 
la casa. El problema prin-
cipal és el finançament que 
requereixen les reformes.
La qualificació de BCIN 
imposa unes restriccions i 
obligacions a l’hora d’actu-
ar urbanísticament sobre la 
propietat. En unes declaraci-
ons a TV3, l’advocada de la 
propietària va denunciar que 
“les ajudes només arriben al 
50% del cost de l’obra i es 
donen un cop ja s’ha fet. 
Per tant, s’han d’avançar i 
la propietària no té aques-
ta capacitat”. Les reformes 
s’estimen entre tres i quatre 
milions d’euros.
La propietària, que va he-
retar la casa l’any 2005, 
va començar a parlar amb 
l’Ajuntament per intentar fer 

el vent empitjora l’estat de la 
casa d’estiu de Puig i Cadafalch

Dues vistes de 
l’exterior de la 

casa, on s’observa 
el mal estat de 

conservació 
de la façana i 

d’altres elements 
aquitectònics
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una fundació o un consorci 
amb l’objectiu de convertir 
el casal en una casa museu, 
un lloc d’estudi de la figura 
i l’obra del seu besavi.
L’anterior govern va plantejar 
fer un Pla Municipal d’Urba-
nisme amb el qual, a través 
d’una permuta obligatòria, la 
casa passava a ser de titula-
ritat municipal a canvi d’uns 
terrenys en una urbanització, 
segons exlica l’advocada 
de la propietària. El casal té 
qualificació  d’equipament 
des de 1987 i això facilitava 

l’operació. La propietària va 
recórrer l’actuació i es va atu-
rar la permuta.
Una altra opció que es va 
plantejar va ser que la pro-
pietària cedís els baixos del 
casal a canvi d’una com-
pensació econòmica que li 
permetés restaurar la resta 
de l’edifici per viure-hi, una 
solució que no va prosperar 
i que el CEAJC no va recol-
zar perquè considerava que 
la totalitat del casal hauria 
de ser equipament cultural.
Actualment la propietària 

està plantejant, davant la 
impossibilitat del seu man-
teniment, la venda de la 
finca, una idea que fins 
ara no contemplava espe-
cialment per motius senti-
mentals.

les reparacions 
d’urgència i el futur
El dia 22 de gener van co-
mençar les obres d’urgència 
que van permetre tapar els 
forats de la teulada i assegu-
rar els marlets. La despesa 
va córrer a càrrec de la pro-

pietària, tot i que el regidor 
d’Urbanisme, Xavier Collet,  
assegura el recolzament de 
les  administracions.
És només una primera actua-
ció, caldrà veure quin és el 
procés a seguir en els prò-
xims mesos i si, finalment, hi 
ha una solució satisfactòria 
per a totes les parts.
Tant l’Ajuntament com la 
propietària volen donar un 
ús públic al casal, però les 
administracions avisen que 
aquest serà un projecte a 
llarg termini.

Diverses 
imatges del 
pati i l’interior 
de la casa
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Una avaria a la transmissió 
del Mitsubishi, enmig del de-
sert xilè d’Atacama, va frus-
trar el segon intent d’aquest 
copilot argentoní de fi nalitzar 
la cursa de motor més dura 
del món. No obstant això, 
avisa que hi tornarà i, si és 
possible, com a pilot.  

fa quatre dies que has 
arribat. Com estàs?
Cansat però satisfet. L’esforç 
que suposa participar al Da-
kar s’arrossega força dies. 

Però si qui fa la feina és 
el cotxe!
No t’ho creguis pas! No m’he 
pesat però els que em conei-
xen s’han adonat que he per-
dut uns quants quilos. Pensa 
que no menges ni dorms. És un 
desgast que es va acumulant i 
que, al fi nal, deixa petja.

Podríem dir que gairebé 
vau arribar al fi nal.
Sí, en realitat vam abando-
nar en la considerada la 
darrera etapa dura del ral·li. 
A partir d’allà quedaven uns 
quants quilòmetres en etapes 
de transició de tornada a 
Buenos Aires. Es pot dir que 
ens vam quedar a les portes 
d’acabar la carrera. 

Per què vau trencar?
Vam patir un problema que 
vam descobrir posteriorment. 
Una de les moltes pedres que 
va impactar contra el cotxe ens 
va deformar la transmissió de 
darrere. Ho vam poder can viar 
però l’endemà ens va tornar a 
passar el mateix. Per a nosal-
tres, el Dakar es va acabar al 
desert xilè d’Atacama. 

decebut?
Mai no pots acabar un Dakar 
decebut, encara que hagis ha-
gut d’abandonar. Valoro molt 
aquesta segona experiència 
perquè ha estat molt enriqui-
dora. M’ha servit per conèixer 
l’Atacama, un terreny al qual 
no vaig arribar l’any passat. A 

més, ens hem mantingut molt 
millor que altres amics i com-
panys que s’han quedat pel 
camí... Però és cert que, un 
cop abandones, el que desit-
ges per sobre de tot és tornar. 
He trobat a faltar molt els meus 
nanos. Hi ha moments de ten-
sió i d’esgotament en què et 
salten les llàgrimes quan parles 
amb els de casa per telèfon. 

És una prova més psico-
lògica que física?
Totalment. Has d’estar molt fort 
mentalment perquè has d’afron-
tar cada problema sabent que 
mitja hora més tard en tindràs 
un altre i al cap d’una hora un 
altre. Pels pilots de moto és di-
ferent, jo els admiro perquè, a 
banda de la fortalesa mental, 
han d’estar molt ben preparats 
físicament. 

el dakar és la cursa més 
dura del món i, a més, 
participar-hi és molt car. 
Quina és la teva motiva-
ció per saltar-te aquests 
inconvenients?
Tinc el Dakar a dins des que 
era petit. Sempre l’havia volgut 

viure. Se’m va presentar l’oca-
sió i he passat la prova de foc. 
La meva fi ta és acabar-lo. 

tens clar que hi tornes.
Tinc clar que ho intentaré, 
però s’ha de veure. Potser el 
més immediat és intentar tro-
bar un equip amb més recur-
sos perquè això et dóna més 
garanties. Fins i tot m’està pas-
sant pel cap el somni impos-
sible de tornar-hi com a pilot, 
però això és molt difícil perquè 
el pressupost és brutal. 

Com t’ho faràs?
Em cal fer contactes. M’agra-
daria institucionalitzar-ho, és a 
dir, anar-hi com a representant 
d’Argentona o del Maresme. 
L’afi ció hi és, les nostres aven-
tures s’han seguit a través del 
Facebook. Potser això ens pot 
ajudar. Ja veurem què passa. 

Com es veu Argentona 
quan un està enmig d’un 
desert?
Realment no hi ha res com 
a casa, però el Dakar m’ha 
atrapat. És un vici i jo m’hi he 
enganxat. 

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

Horari:
8.30h a 15h
18.30h a 23h 
de dilluns a diumenge

Pizzes
Entrepans

Productes argentins
Esmorzars
Aperitius

Dinars
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Joan Rubí:

Podríem dir que gairebé 
vau arribar al fi nal.

més, ens hem mantingut molt viure. Se’m va presentar l’oca-
sió i he passat la prova de foc. 

‘M’he enganxat al dakar’
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Jaume Lladó, president de 
l’entitat, va recordar, en de-
claracions a Ràdio Argen-
tona, que “vam fundar la 
penya quan l’equip més ens 
necessitava, quan vam bai-
xar a segona divisió”.
Hi ha qui diu que per ser pe-
rico cal ser patidor de mena. 
I és que, com diu Lladó, el 
perico “ho és de cor”. El cert 
és que la penya ha arrelat a 
la societat argentonina i ha 
anat creixent en socis fi ns a 
arribar als 203 actuals.

la mongetada
Entre tots els actes que orga-

nitza la penya espanyolista, 
sens dubte el més exitós és la 
mongetada que es celebra, 
cada any, quan s’acaba la 
temporada. Enguany serà la 
14ena edició, i sempre ha 
comptat amb molts pericos 
disposats a gaudir d’una 
gran diada i de fi gures de 
primera línia del Club.
La penya també organitza, 
des de fa set anys, el Memo-
rial Domingo Lladó, que és, 
segons ells, “una concessió 
per a tot aquell que destaqui 
dins del món del club, un es-
panyolista de cap a peus”, 
en memòria de qui va ésser 

vicepresident fundador de la 
penya.

la celebració
Una emotiva missa a l’Es-
glésia Parroquial de Sant 
Julià, en record als socis 
de la penya i simpatitzants 
difunts, va obrir la celebra-
ció del vintè aniversari. Al 
Restaurant Can Baladia 
van gaudir d’un sopar es-
pectacle amb el mag David 
Stromboli i el diumenge al 
matí la celebració va cloure 
amb la col·locació d’uns in-
fl ables a la Plaça Nova per 
a la canalla.

20 anys de la Penya 
espanyolista d’Argentona

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 
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

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

Els pericos argentonins van preparar una celebració especial per commemorar 
el 20è aniversari de la creació de la penya blanc-i-blava

A dalt, l’actuació de David Strom-
boli; al centre, alguns representants 

institucionals al sopar; a baix, la 
plaça Nova de gom a gom.
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Un dels plats forts de la Fes-
ta Major d’Hivern són les 12 
hores contra el racisme i la 
xenofòbia, una festa que bus-
ca la sensibilització vers les 
desigualtats d’aquest món.
El col·lectiu juvenil 12 ho-
res és qui s’encarrega de 
l’organització de l’acte. Els 
diners que es recapten amb 
la festa s’inverteixen en di-
versos projectes de coope-
ració i desenvolupament del 
3r i 4t món. El col·lectiu bus-
ca els contactes i en fa un 
seguiment que serveix per 
donar a conèixer al poble 
el treball de les entitats del 
3r sector.
El col·lectiu 12 hores ha re-
colzat projectes de diverses 
ONG com SOS Racisme, 
Pallassos sense fronteres, 
Adia, Gea XXI, Haribala, 
Karantaba, El cor d’Àfri-
ca, Famílias sin fronteras, 
Dones de Matagalpa i pro-
jectes creats per la mateixa 
organització a Filipines.
Paral·lelament, el col·lectiu 
organitza altres actes soli-
daris, com per exemple la 
recollida de diners per a la 
campanya d’emergència 
que es va realitzar com a 
resposta als efectes del ter-
ratrèmol al Perú.
Durant aquests deu anys, 
han procurat enfocar els pro-
jectes vers diferents temes, 
com la desnutrició, l’edu-
cació, el des envolupament 
o el recolzament a dones 
maltractades.
El col·lectiu també partici-
pa en la cavalcada de Reis 
(l’any 2009 va obtenir el 

tercer premi del concurs de 
carrosses).

12 hores a les escoles
L’any 2009 es va crear 
aquesta iniciativa, en què, 
a través del conte El cuc 
Lluc, escrit i elaborat per 
l’organització, els infants 
de les escoles 
d’Argentona 
van fer uns tre-
balls sobre el  
racisme i el respecte vers els 
altres. Amb els més grans 
es van dur a terme xerrades 
informatives amb diverses 
ONG. Va ser tot un èxit a 
nivell de sensibilització de 
la població més jove.

la festa
El divendres hi ha l’acte cen-
tral, que comença a les 17 
hores, i que inclou espec-
tacles infantils de música, 
dansa, teatre i la presenta-
ció dels projectes escollits. 
La festa dura 12 hores se-
guides, amb servei de barra 
permanent i tot un seguit de 
parades que engloben un 
mercat d’artesania.
Enguany ha comptat amb la 

participació, entre d’altres, 
de Tortell Poltrona, Alba 
Sarraute, Tabla Tarang i La 
Troba Kung-Fú.
Al llarg d’aquests 10 anys, 
el col·lectiu ha aconseguit 
la col·laboració desinteres-
sada de nombrosos artistes 
que han volgut aportar la 
seva solidaritat al projec-
te, com han fet també totes 
aquelles persones que han 

participat, d’una manera o 
altra, en la festa.

la música com a mitjà 
de desenvolupament
Aquest és el lema d’aquest 
any, per aquest motiu els di-
ners recaptats es destinaran 
a projectes musicals amb 
infants a Amèrica del sud i 
Amèrica central, concreta-
ment a Perú i Nicaragua. 

Durant les 12 hores hi ha parades d’artesania, de menjar d’arreu i d’ONG que donen informació sobre les 
seves tasques.

les 12 hores contra el 
racisme i la xenofòbia

Al poliesportiu es munten dos escenaris, el gran i el petit. A l’escenari gran 
es fan els concerts i al petit o al mig de la pista es fan els espectacles, alter-
nant concerts i espectacles, en un no parar d’activitats. Alguns dels grups 
que han col·laborat en aquest temps han estat La Rumbé, Empal maos, 
Reig bord, Strombers, Momen, 1980 i algo, 13 de copes o Jaleo Real. 
Entre concert i concert podem gaudir d’espectacles com teatre, dansa del 
ventre, clowns, fl amenc, trapezi, batukades i Dj’s. També han col·laborat 
artistes de grups com Dusminguet o Muchachito Bombo Infi erno.
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Argentona se separa de 
Maresme digital
El ple de febrer va aprovar l’acord econòmic amb què 
es tanca la participació d’Argentona al Consorci Digital 
Mataró-Maresme. I és que l’Ajuntament ha de fer front a la 
part corresponent dels préstecs per inversió realitzats pel 
consorci, vigents fins el 2019. Argentona és propietària 
d’un 4,8% d’aquestes obligacions i, com a tal, haurà de 
pagar 47.000 euros en deu anys. Amb aquesta aporta-
ció l’Ajuntament d’Argentona continuarà sent propietari 
d’una part dels actius del consorci i, per contra, s’allibera 
de l’obligació de pagar la quota de 36.000 euros anuals. 
L’alcalde d’Argentona, Pep Masó, va voler deixar clar 
que amb la signatura del conveni tant l’Ajuntament com el 
Consorci Digital deixaven les portes obertes a la reincor-
poració d’Argentona en el moment en què les condicions 
econòmiques ho facin possible.

Més informació a www.argentonacomunicacio.cat/news/1105

el Bionic Un ja és al Pacífic
Tres mesos després de l’inici 
del ral·li Blue Water, les em-
barcacions ja han travessat 
el canal de Panamà i han 
arribat a l’oceà Pacífic. En 
el seu bloc destaquen la so-
lidaritat i la companyonia 
de tot el grup davant de les 
situacions adverses. També 

ens expliquen com han après ells mateixos a fer el mante-
niment del iot, un manteniment que han de fer cada 200 
hores d’ús. 

Més informació a bionicun.wordpress.com

Ràdio Argentona té 4.000 
oients segons el Baròmetre

nou rècord de puresa en 
la recollida de matèria 
orgànica

La Taxa Justa, que grava la 
generació de residus muni-
cipals, està tenint dificultats 
d’acceptació per part de 
la ciutadania. La taxa va 
començar a implantar-se, 
en fase de proves, l’octu-
bre de l’any passat. Es van 
repartir bosses gratuïtes, 
específiques per al rebuig i 
els envasos, per ús exclusiu 
durant el 2009.
L’1 de gener de 2010 la 
taxa havia de convertir-se 
en definitiva, però diferents 
pressions van fer endarrerir 
l’efecte fins al febrer. Men-
trestant, es podien fer servir 
les bosses del 2009. Els 
vilatans, però, ja van anar 
comprant les bosses del 

2010, que formen part del 
pagament de la taxa.
La primera setmana de fe-
brer, molts vilatans ja van 
treure les escombraries amb 
les noves bosses, però d’al-
tres encara ho van fer, incor-
rectament, amb les velles. El 
camió de la brossa, no obs-
tant, les va recollir totes.
La recollida d’envasos del 
dia 8 de febrer, per contra, 
no es va endur les escom-
braries que es van treure 
amb les bosses del 2009, 
amb la qual cosa el matí 
del dia 9 els carrers es van 
despertar amb tot de bosses 
incorrectes a les entrades 
de les cases. Moltes d’elles 
van romandre al carrer du-
rant bona part del dia.
Segons la regidora de Medi 
Ambient, Assumpta Boba, 
les bosses que el camió no 
va recollir són aproximada-
ment un 30% del total. 
Finalment, l’equip de govern 
va decidir que durant el mes 
de febrer es recollirien tant 
les bosses gratuïtes del 2009 
com les bosses del 2010 que 
formen part de la taxa.

la taxa Justa està tenint 
dificultats per implantar-se

La caracterització emesa 
per l’Agència de Residus 
de Catalunya (ARC) quant 
a l’anàlisi de la matèria or-
gànica recollida el 13 de 
desembre passat xifra en 
el 98,39% la puresa de la 
mostra de 273,70 kg d’en-
tre els 6.840 kg recollits 
aquell dia. D’acord amb 
l’informe de l’ARC, només 
un 1,61% dels residus es 
consideren impropis.

Aquestes dades són enco-
ratjadores, sobretot perquè 
demostren que els hàbits 
de separació de residus en 
origen per ser reciclats pos-
teriorment estan plenament 
consolidats a les llars argen-
tonines. Es tracta del quart 
informe consecutiu en què 
les impureses es troben per 
sota del 5%, i del segon in-
forme en què es troben per 
sota del 3%

La sisena onada del Barò-
metre de la Comunicació 
i la Cultura ha atorgat uns 
resultats d’audiència per a 
Ràdio Argentona molt des-
tacables. Segons aquest 
organisme independent, 
l’emissora de Ràdio Muni-
cipal és seguida per una 

mitjana de quatre mil oients 
diaris. Aquests resultats situ-
en els nivells d’audiència de 
Ràdio Argentona a la matei-
xa alçada que les emissores 
municipals de poblacions 
molt més grans com ara 
Vilassar de Mar, Premià de 
Mar, Calella o Sant Cugat. 
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Després d’haver utilitzat íntegrament el primer ‘Pla Zapate-
ro’ per a la reurbanització del carrer Gran, enguany l’Ajun-
tament d’Argentona ha decidit distribuir el Fons Estatal d’In-
versió en deu projectes diferents. La dotació més important 
se l’emporta l’adequació de les noves oficines de Serveis 
Socials que s’han d’instal·lar en la planta de l’Ajuntament 
que, fins fa unes setmanes, ocupava el Casal d’Avis. Li se-
gueixen, en gruix d’inversió, la renovació de l’enllumenat 
públic, les obres de manteniment i millora de les escoles 
d’Argentona, i els treballs de restauració de l’entorn na-
tural de la Font Picant. En total, deu projectes que sumen 
gairebé un milió d’euros i que s’hauran de realitzar durant 
aquest 2010. La taula següent resum les actuacions.

Més informació a www.argentonacomunicacio.cat/news/1095

Argentona reparteix el 
segon ‘fons Zapatero’ 
en deu projectes

Concepte Cost (euros)

Arranjament del nou espai dels Serveis Socials a 
l’Ajuntament

228.373,51 €

Renovació de l’enllumenat públic al carrer Narcís 
Monturiol, la plaça Ballot i el passeig Baró de 
Viver

194.234,00 €

Tasques de manteniment i millora de les escoles 
municipals

183.839,37 €

Treballs de restauració de l’antiga planta 
embotelladora de la Font Picant i neteja de  
les runes de l’entorn

153.499,38 €

Millora de la xarxa informàtica de l’edifici antic 
de l’Ajuntament

71.075,00 €

Creació d’una pista esportiva al lloc de l’skate i 
trasllat de l’skate al costat de la petanca

41.439,38 €

Adequació de la il·luminació del poliesportiu vell 
i la pista exterior

40.253,09 €

Construcció de dues reixes interceptores per a la 
canalització d’aigües pluvials a l’avda. Dr. Vintró

39.711,00 €

Millora del paviment del poliesportiu vell 37.614,16 €

Substitució de deu metres de la tanca del camp 
de futbol

7.853,69 €

Creix la sensació d’inseguretat a Argentona
En les darreres setmanes hi 
ha hagut diversos intents 
de robatori a la Vila, entre 
ells en un comerç del centre 
urbà. Han entrat lladres en 
algunes cases i han robat 
en alguns vehicles, en el 
moment de la recollida de 
nens, al CEIP Les Fonts i a 
l’escola bressol El Bosquet, 

trencant els vidres dels cot-
xes per agafar bosses de 
dins.
El Partit Popular d’Argen-
tona ha llençat una cam-
panya informativa amb la 
seguretat ciutadana i la 
manca d’efectius policials 
com a eix central. Els popu-
lars consideren insuficients 

els 27 agents de què dispo-
sa la Policia Municipal per 
cobrir tot el territori i troben 
especialment preocupant 
que la vila disposi d’una 
sola patrulla nocturna per 
ocupar-se d’urbanitzacions, 
barri del Cros i centre urbà.
L’alcalde va assegurar, en 
una entrevista a Ràdio Ar-

gentona, que es tracta més 
d’una ‘sensació ciutadana’ 
que d’uns fets reals. S’està 
preparant un informe amb  
les dades dels anys 2008 i 
2009, per saber el nombre 
de robatoris i casos delictius 
en què va intervenir la poli-
cia local, per tal de poder 
establir comparacions.

Amb la reurbanització del 
carrer Gran, la plaça de 
Vendre i el carrer Torras i 
Bages, Argentona ha am-
pliat l’oferta comercial del 
centre urbà. 
Amb el nou espai, el mercat 
setmanal del divendres al 
matí –que abans de les obres 
estava a la plaça de Vendre 
i temporalment es va situar a 
la plaça Nova– ara abasta 
una àrea més gran i ha per-
mès augmentar el nombre 

de parades al carrer.
Amb el nou model, podem 
trobar tres àrees comer cials: 
la plaça de Vendre, on es 
concentren els productes 
d’alimentació; la plaça 
Nova, amb equipaments de 
la persona i de la llar; i una 
nova iniciativa, la botiga al 
carrer, que permet als boti-
guers de la Vila posar una 
parada al carrer Gran per 
vendre els seus productes.
A més a més, el primer di-

vendres de mes també es 
desplaça fins al centre urbà 
la deixalleria mòbil, per 
apropar a tots aquells que 
ho necessitin el servei de 
deixalleria municipal.

Per facilitar l’accés al mer-
cat, s’han ampliat les zones 
d’aparcament gratuït, amb 
tiquet horari, i hi ha també 
dos aparcaments per a bi-
cicletes.

Mercats d’Argentona
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Argentona opta al Premi 
europeu de Prevenció de 
Residus per la taxa Justa
El Premi Europeu de Prevenció de Residus té per objectiu 
gratifi car aquelles entitats que s’esforcen dia a dia en dis-
senyar accions innovadores, originals i adaptables a altres 
contextos o regions. En declaracions a Ràdio Argentona, la 
regidora de Sostenibilitat i Medi Ambient, Assumpta Boba, 
considera que amb la nominació la Generalitat està reco-
neixent l’esforç d’Argentona en prevenció de residus.

Més informació a www.argentonacomunicacio.cat/news/1110

El passat 23 de gener es va 
celebrar, a la basílica de 
Santa Maria de Mataró, la 
cerimònia de beatifi cació 
de Josep Samsó, ofi ciada 
pel cardenal arquebisbe de 
Barcelona, Lluís Martínez 
Sistach.
Ha estat la primera beatifi -
cació celebrada a Catalu-
nya des del segle XII, des-
prés que Benet XVI establís 
que les beatifi cacions es 
celebressin a les esglésies 
locals on van viure els can-
didats.
L’acte va comptar amb la 
presència d’una vintena de 
bisbes de totes parts de Ca-

talunya i l’Estat i de més de 
400 sacerdots.
També van assistir-hi un gran 
nombre d’autoritats, entre 
les quals hi havia el presi-
dent de la Generalitat, José 
Montilla, l’expresident Jordi 
Pujol i els alcaldes d’Argen-
tona, Mataró i Mediona, 
municipis on Samsó va fer 
de rector, en una cerimònia 
que va ser multitudinària.
Com ja vam dir en l’anterior 
Cap de Creus, Josep Samsó 
va ser un dels impulsors de 
l’actual Centre Parroquial.
La festa del nou beat se 
celebrarà cada any l’1 de 
setembre.
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es celebra la beatifi cació 
del doctor Samsó

El passat 27 de desembre, 
durant la representació 
dels Pastorets, el Centre 
Parro quial, amb el suport 
de l’àrea d’Alcaldia de 
l’Ajuntament, va rendir ho-
menatge a l’Eulàlia Viñals i 
en Domingo Torres, de Cal 
Magret. 
Des de fa molts anys, l’Eulà-
lia i en Domingo elaboren 
dos pessebres monumen-
tals que reprodueixen edi-
fi cis, monuments i espais 
emblemàtics de la Vila, 
com el Museu del Càntir, 
l’església parroquial de 
Sant Julià o la casa de Puig 
i Cadafalch, i que exposen 
al públic a l’aparador del 
Sindicat i a Cal Magret.

El reconeixement, que va 
ser tota una sorpresa per al 
matrimoni, va sorgir a par-
tir d’una iniciativa ciutada-
na en gratitud a tot aquest
temps de dedicació al pes-
sebrisme local.

Homenatge a l’eulàlia i en 
domingo de Cal Magret
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Modernització del centre històric

els vilatans ens marquen el camí

Ja tenim el nou paisatge del 
centre d’Argentona amb la 
nova reurbanització. Han 
calgut vuit mesos d’obres i 
de molta paciència per part 
del vilatans i sobre tot per 
part dels comerciants que 
han vist com se sumaven a 
la crisi econòmica, les difi-
cultats per a accedir als seus 
comerços.

Aquest govern va fer una 
aposta molt valenta i ago-
sarada per fer aquesta obra 
en aquest moment. Era una 
obra que feia molts anys que 
calia fer-la, però mai es veia 
la oportunitat per l’alt cost 

que suposava i perquè s’ha-
vien gastat tots els diners i hi-
potecat el poble amb la Sala 
(us recomanem l‘últim butlletí 
de CiU que aporta àmplia in-
formació sobre el tema). Per 
tant era un moment històric, 
o ara o potser mai. Fem una 
sola obra emblemàtica i vital 
per la modernització del po-
ble, o els repartim en dotze-
nes de petites obres. Encara 
que necessàries, totes juntes 
no podrien provocar la dina-
mització del centre de la vila 
que comportarà aquest nou 
eix viari.

Perquè d’això es tracta, de 
renovar velles estructures que 
han quedat obsoletes, de re-
vitalitzar-les donant-los nous 
usos i per tant nova vida, de 
modernitzar-les adaptant-les 

als nous temps, per tant obrint-
les a les noves tecnologies i 
formes de viure.

A més de l’espai físic que 
ara ja tenim, falten les perso-
nes. Ara tots hem de posar 
el nostre gra de sorra per 
donar aquesta nova vida a 
aquest nou espai. Tot canvi 
comportarà nous hàbits. Tots 
ens haurem d’adaptar al 
nou entorn. En alguns aspec-
tes trobarem que ha millorat 
molt; en alguns altres ens 
semblarà que hi hem perdut. 
Cal que sapiguem apreciar 
allò amb què hi guanyem i 
trampejar amb allò que no 
ens agrada tant. Perquè hi 
ha opinions per a tots els 
gustos o interessos. El que 
és important és que diguis 
la teva participant en els fò-

rums que et siguin més pro-
pers. Potser l’associació de 
veïns (AVA), l’associació del 
comerç (UBA), a les reunions 
al Saló de Pedra, com la reu-
nió de poble... o dirigint-te 
al nostre alcalde o regidors, 
que bé que es passegen per 
la nostra vila i atenen a tot-
hom que s’adreça a ells.

Aquesta és una primera fase 
de modernització del centre 
de la vila, però encara que-
da molta feina per a fer. Per-
què amics, fent fem poble.

Acabem d’encetar un nou 
any. Un nou any en què els 
festejos que Argentona ce-
lebra a la primeria de cada 
any –Cavalcada dels Reis, 
Festa Major d’Hivern de 
Sant Julià, els Tres Tombs 
i l’Aplec de Sant Sebastià, 
les 12 Hores Contra el Ra-
cisme i la Xenofòbia, etc.– 
s’han trobat un carrer Gran 
renovat.

Parlant de festejos, no po-
dem estar-nos de felicitar la 
comissió organitzadora i 
les entitats col·laboradores 
de la Cavalcada dels Reis 

ja que, amb un pressupost 
més minso que mai, han dut 
a terme una Cavalcada que 
podem situar entre les millors 
dels últims anys. Felicitació 
que també fem extensiva als 
organitzadors i participants 
dels altres actes però, sobre-
tot, als argentonins i argento-
nines que no han deixat de 
participar i fer la festa més i 
més grossa.

En anys difícils, econòmi-
cament parlant, és quan els 
valors de la societat civil 
adquireixen rellevància, 
és quan l’esperit de poble, 
de vegades adormit per 
l’excessiva dependència 
de les administracions en 
temps de vaques grasses, 
ressorgeix amb més il·lusió 
i empenta que mai.

Aquesta lliçó de saber fer per 
sobre de les dificultats, de 
sumar esforços i iniciatives, 
i d’anar per feina hauríem 
d’aplicar-nos-la els polítics 
de l’Ajuntament d’Argento-
na en el nostre dia a dia i en 
els plens municipals.

Tots els polítics que for-
mem el Ple Corporatiu, 
ens vàrem presentar a les 
elec cions per treballar pel 
poble, amb un programa 
electoral determinat que 
tenia en comú la millora 
del benestar i la qualitat 
de vida dels nostres convi-
latans, això sí, amb vies i 
prioritats diferents a l’hora 
de dur-lo a la pràctica.

La rancúnia en uns casos, 
els personalismes en d’al-

tres i la falta d’una visió 
comuna del futur del nostre 
poble, ens han portat a tots 
a un carreró que sembla 
no tenir sortida. Tots tenim 
la nostra part de responsa-
bilitat en aquesta situació: 
depèn de nosaltres donar-
hi el tomb i, si no en som 
capaços, haurem de comp-
tar amb la voluntat dels ciu-
tadans per posar-nos al lloc 
que ens correspon.

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

contacte

tots@totsperargentona.org
www.totsperargentona.org

contacte
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el carrer gran, i què?

Carrer gran, i ara què!

Amb la remodelació del 
carrer Gran acabada, po-
dem adonar-nos que:

-  Els vianants hi podem pas-
sejar relaxadament.

-  Els quatre arbrets, les jar-
dineres, el lleig empedrat, 
l’enigmàtica caixa metàl-
lica, la poca gràcia de 
l’escala de la Paret de les 
Mentides… treuen gran-
desa al carrer.

-  L’aparcament provisional 
a Can Doro prova que en 
aquesta zona en manca 
un.

-  El nou arranjament de la 
plaça de Vendre transmet 

desinterès. Si abans als 
comerciants els costava 
tirar endavant, ara tot 
plegat fa pena. El govern 
municipal no té ni idea de 
com animar el comerç lo-
cal.

-  El trànsit de cotxes i au-
tobusos que passava pel 
centre del poble s’ha de-
rivat cap a vies laterals 
que han vist augmentar 
de forma important el 
nombre de vehicles que 
hi circulen sense que el 
govern hagi pres cap 
mesura significativa per 
ordenar-ho.

-  Per agafar amb seguretat 
l’autobús de Mataró s’ha 
d’anar als afores del po-
ble, davant del MOPU, 
d’on surt puntualment cada 
mitja hora.

Amb la poca destresa de 
l’equip de govern, se’n 
ressent la vitalitat de la 
Vila. Es podia haver acon-
seguit un centre d’Argen-
tona molt més reeixit que 
recolzés un projecte co-
mercial que cridés l’aten-
ció dels argentonins i de 
la gent de les poblacions 
veïnes.

Els que ens governen te-
nen una idea de poble poc 
precisa però, per quedar 
bé davant dels argento-
nins, es dediquen a anar a 
la que salta, posant pegats 
de forma barroera sense 
cap visió de futur. Estan 
capficats a apedaçar els 
problemes quotidians però 
sense resoldre’ls definitiva-
ment.

Els arbres no els deixen veu-
re el gran bosc de la gestió 
municipal. Potser són curts 
de vista, però el més segur 
és que no en saben més.

Ja tenim el Carrer Gran 
convertit en una zona de 
vianants, una aposta del 
govern municipal aprofitant 
el finançament extraordina-
ri del Govern de l’Estat a 
través dels fons del Plan E,  
coneguts popularment com 
a Plan Zapatero per a la 
creació d’ocupació. Però 
un cop acabada, valorem 
en positiu haver millorat un 
espai de centralitat argen-
tonina pel que fa a conver-
tir aquest tram de carrer 
en un espai de passeig i 
de trobada, però, per con-
tra, hem convertit aquest 

tram en un tap pel que fa 
a la mobilitat de la gent 
d’Argentona, l’autobús ha 
perdut l’únic carrer que li 
permetia travessar la vila 
de punta a punta, i ara, 
una bona part del poble té 
l’accés a aquest servei molt 
més lluny que abans, pro-
vocant més incomoditats a 
les persones d’Argentona, 
o que ara els cotxes han de 
passar per carrers que no 
estan preparats per rebre 
tant de trànsit provocant 
més molèsties als veïns 
d’aquestes zones. 

D’altra banda i a diferèn-
cia d’altres municipis que 
han convertit les seves 
“rambles” en zones de via-
nants, no estem veient que 
tingui una incidència en el 

comerç de la vila, malgrat 
les tímides operacions de 
maquillatge comercial que 
representa l’allargament 
del mercat entre la Plaça 
de Vendre i la Plaça Nova, 
que, de poc serveix, si no 
es tenen en compte ele-
ments tan importants pel 
comerç com l’aparcament, 
amb un pàrquing projectat 
que està venint tan a poc 
a poc que ja som molts els 
que dubtem que algun dia 
l’arribarem a veure, i sense 
tenir un veritable motor co-
mercial al centre de la vila 
que ajudi a la dinamització 
del comerç d’Argentona.

Les presses són males con-
selleres, i més ens hagués 
convingut aprofitar el pla 
Zapatero per fer un arran-

jament a fons de les vore-
res i de millorar alguns car-
rers i espais públics de la 
vila que prou falta ens fa, 
abans de fer obres d’aques-
ta manera, sense pensar en 
les seves conseqüències.

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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també hi ha crisi de gestió

Amagar els problemes

A Argentona, com no podia 
ser d’una altra manera, la 
crisi ha tingut conseqüèn-
cies molt negatives per a les 
empreses, per a les famílies 
i també per a l’Ajuntament. 
La restricció pressupostària 
continua sent molt important 
i se segueix la tendència de 
l’any anterior. No queda 
cap més remei. Però a la 
nostra vila, aquesta crisi se 
suma a un dèficit important 
en el camp de les infraestruc-
tures i dels equipaments. Des 
de fa molts anys estem arros-
segant una gestió municipal 
deficitària, sense una visió 

integral de model de poble i 
amb una concreció molt bai-
xa en projectes. 

Hem perdut moltes oportu-
nitats, especialment en els 
moments de bonança econò-
mica. I si algú té dubtes que 
doni una volta per Catalunya 
i veurà el nivell dels serveis, 
infraestructures i equipa-
ments d’altres municipis.

Res no ha canviat en relació a 
legislatures anteriors. Seguim 
amb la mateixa tendència: 
una manca de projecte, sense 
una visió global, que marqui 
cap on volem anar. I una man-
ca també de concreció en els 
projectes. I no val culpabilitzar 
exclusivament la “crisi econò-
mica”. Estem parlant també 
d’una crisi de gestió.

Durant el 2009 gairebé tots 
els projectes d’inversió per 
als quals es van dotar parti-
des pressupostàries no s’han 
executat: les cobertes del Ber-
nat de Riudemeia i Francesc 
Burniol, les obres de millora 
del veïnat del Cros (Llei de 
Barris), l’obertura de la Sala, 
la redacció del nou POUM... 

Altres projectes aturats o pen-
dents de resoldre són: el com-
plex de piscina municipal, el 
nou CEIP que s’ha d’ubicar 
al Collell, l’aparcament a la 
plaça Nova, el nou mercat 
municipal, la zona d’activi-
tats econòmiques nord, la 
biblioteca, etc.

Des d’Esquerra som cons-
cients que no serà fàcil re-
cuperar el temps perdut. 

Argentona porta molts anys 
de retard. Per això, la nos-
tra actitud sempre serà la 
de fer tot el possible perquè 
puguem millorar. No valen 
actituds irresponsables. Però 
pensem que és necessari po-
sar el fil a l’agulla per defi-
nir el projecte del municipi. 
I aquesta tasca no és només 
del govern municipal. Els 
grups de l’oposició hi tenim 
molt a dir.

Un dels valors primordials de 
la nostra societat és la segure-
tat, per la qual els organismes 
públics i els responsables po-
lítics han de vetllar de mane-
ra eficient i compromesa. El 
nostre poble, com altres de 
Catalunya, està patint en els 
darrers anys una onada de 
robatoris que han fet que la 
població estigui més angoi-
xada del que hauria de ser 
normal. És per això que en les 
darreres setmanes hem dut a 
terme una campanya destina-
da a posar el punt d´atenció 
en aquesta qüestió, que tant 
preocupa al carrer. Hi ha qui 

pensa, com ĺ equip de govern 
i els seus socis de CiU, que els 
problemes dels quals no es 
parla no existeixen.
El Partit Popular, des de la 
seva responsabilitat social i 
política, ha preguntat en rei-
terades ocasions per aquesta 
qüestió allà on toca: als plens 
municipals. I sempre hem re-
but respostes que intenten 
amagar la realitat i titllar 
d’alarmista el nostre partit. 
Creiem que el Sr. Masó ha 
de prendre nota que, arran 
de les denúncies del PP, fins 
i tot s´ha originat espontà-
niament una recollida de 
signatures per reclamar més 
policies al carrer i més segu-
retat. No té cap sentit tenir 
21 policies per 25 quilòme-
tres quadrats, destinar una 
única patrulla nocturna a vi-

gilar tota la nostra Vila  i en 
canvi fer la formació a quatre 
policies perquè aprenguin a 
manipular una màquina per 
multar l´excés de velocitat.
Desde el Partido Popular tam-
bién hemos presentado inicia-
tivas con respecto al exceso 
de velocidad y al ruido de las 
motocicletas. Han sido  igno-
radas y criticadas por Tots per 
Argentona y Convergència i 
Unió. No nos sorprende por-
que ya estamos acostumbra-
dos a que cualquier iniciativa 
de la oposición sea tildada 
de oportunista. 
En el fondo se trata de un equi-
po de gobierno interesado en 
repetir el 9 contra 8 (creen 
que les va bien), que solo tie-
nen una hoja de ruta (no escu-
char), y en la que el sectarismo 
y la falta de generosidad polí-

tica es evidente. De nada sirve 
apelar al diálogo y al consen-
so cuando no estás dispuesto 
a ceder en tus posiciones.
Des del Partit Popular creiem 
que cal afrontar els problemes 
reals de la gent, parlant d’allò 
que els interessa,  solucionant 
els problemes i no creant-los. 
Ara per ara qui dirigeix el rumb 
del nostre poble fa exactament 
el contrari. En aquest  temps de 
crisi i de problemes per a mol-
tes famílies de la Vila cal pensar 
en la paraula compassió per 
superar ĺ angoixa i cal citar 
ĺ optimisme i l’esperança que 
els vilatants sabran decidir en 
el futur què ens convé perquè el 
que tenim ara està clar que no 
convé.

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

contacte

Tel.: 667 182 991
perezcm@argentona.cat

contacte

24 gen - feb 2010



*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.
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Butlletí 
municipal
d’Argentona

la conxorxa entre CiU i txA porta l’ajuntament davant dels jutjats

Hem triat aquest article 
perquè creiem que és el viu 
reflex de la prepotència, la 
conxorxa i el garrulisme de 
l’equip de govern actual, 
l’equip de les falses prome-
ses, l’equip que va utilitzar 
els sentiments més romàn-
tics dels vilatans per acon-
seguir el poder, l’equip del 
subjectivisme i la persona-
lització, l’equip per a qui 
l’única fita és dur a terme 
els seus propis interessos.

El passat dilluns, dia 1 de 
febrer de 2010, vaig assis-
tir com a testimoni a una 

mostra més de malbarata-
ment de diners públics, fet 
desgraciadament força ha-
bitual en aquest equip de 
conxorxa, en un judici per 
denúncia d’un senyor que 
se sent estafat per aquest 
Ajuntament. El motiu de la 
reclamació era que l’Ajun-
tament no li havia pagat les 
últimes factures que havia 
presentat, per import de 
prop de 3.000 €.

En arribar al Jutjat per de-
clarar com a testimoni, em 
vaig trobar 8 treballadors 
de l’Ajuntament, dos ad-
vocats, dos procuradors i 
el regidor d’Urbanisme, el 
Sr. Collet. Una vegada dins 
la sala, el document en el 
qual es detallava la feina 
i pel qual s’havia fet una 

disposició de crèdit, va re-
sultar que estava escrit pel 
regidor d’Urbanisme –no 
per la regidora de Xarxes– 
en el tovalló d’un bar del 
poble.

Davant d’això, pregunto: 
quant li pot costar a l’erari 
públic aquesta prepotència 
i picabaralla personal del 
Sr. regidor d’Urbanisme? 
Actuarien de la mateixa ma-
nera si haguessin de pagar 
els diners de la seva butxa-
ca particular? Es veurà afec-
tada la dignitat del regidor 
d’Hisenda després de sortir 
a la llum pública aquest cas 
i fer memòria de tot allò que 
va contestar en el Ple?

Quan els partits de govern 
anteposen la seva conxor-

xa per davant del respecte 
a les lleis d’un Estat de Dret, 
el futur d’aquest poble que-
da ferit.

Tel.: 667 182 990
rosamf@argentona.cat

contacte

25gen - feb 2010



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

LLAMINADURES, REGALS, ETC.

c/Gran, 8 – Argentona – 93 797 49 60

*guia comercialgUIA CoMeRCIAl



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

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
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Ajuntament

Telèfon
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Dilluns a divendres
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Dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 16 a 19 h
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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
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CALENDARI DE RECOLLIDA (MATÈRIA ORGÀNICA: DEL CUBELL I DE LA SACA)
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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)
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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)
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residus al portal

de 20 a 22 h
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RESTES
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RESTES
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RESTES
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Fulles

Branques petites
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Males
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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.

*guia comercialgUIA CoMeRCIAl



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

farmàcies

Per fer ús de la Deixalleria d’Argentona, 
es necessita una targeta personalitzada, 
amb codi de bar res. Si no la teniu, podeu 
informar-vos a l’Ofi cina Municipal d’Informació 
Ambiental (C/ Gran, 58; telèfon 93 797 43 78).

Tot seguint les directrius genèriques del Servei Català de Trànsit a les 
policies locals per a l’any 2010, durant el vigent any la policia local 
d’Argentona realitzarà, al marge dels controls continuats i permanents, 
les següents campanyes de trànsit coordinades amb el Cos de Mossos 
d’Esquadra:
mEsos CAmPANYA Període

Gener Seguretat passiva Del 18 al 31

Febrer Alcoholèmia Del  8 al 14

Març Velocitat Del 22 al 28

Maig Seguretat passiva Del 3 al 16

Juny Control motocicletes (DGT) Del 7 al 13

Juny Alcoholèmia Del 21 al 27

Juliol Transports d viatgers (DGT) Del 19 al 25

Agost Velocitat (DGT i TISPOL) Del 23 al 29

Setembre Seguretat passiva  (DGT) Del 13 al 26

Octubre Transport escolar menors Del 18 al 24

Novembre Telèfon mòbil  (DGT) Del 8 al 14

Desembre Alcoholèmia (DGT) Del 13 al 24

Calendari de campanyes coordinades de 
control i vigilància policial per al 2010

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

taxa de Pagament per generació de Residus (taxa Justa)
A partir de 2010 l’import de la taxa d’escombraries es 
divideix en dues parts:
- Una part fi xa de 95 €/any.
-  Una part variable que es paga a través de la compra 
de bosses especials per al rebuig i per als envasos. 

La bossa de rebuig, de 17 litres i de color vermell, val 
0,65 €/unitat i la bossa per als envasos, de 35 litres i 
de color groc, val 0,35 €/unitat. Es venen en paquets 
de 10 unitats.
L’ús d’aquestes bosses especials és obligatori a partir 
de l’1 de febrer de 2010.

Les bosses es poden adquirir a la Deixalleria Municipal 
i en els següents comerços:
Colmado SUMA – Abat Escarré, 2
Fruiteria Tasnim – Barcelona, 14
Colmado Bresca – Barcelona, 38
Drogueria Vellvé – Dr. Samsó, 21
Ferreteria l’Equip – Gral. Llauder, 5
Basar el Regal – Gran, 37
Agropecuària Argentona – Gran, 44
Carns Pilar – Jacint Verdaguer, 24
Herbodietètica Poliol – Joan XXIII, 9
Celler Castañé – Sant Genís, 1
Cal Fred Congelats – Torras i Bages, 15
Can Ciano – Plaça de Vendre, 3

Més informació a 
l’Ofi cina Municipal 
d’Informació Ambiental 
C/ Gran, 58
Telèfon 93 797 43 78

*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 
fi ns 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 fi ns 
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 ofi cines 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

Concepte inici període 
voluntari

Final període 
voluntari / 
domiciliats

Impost sobre vehicles de tracció mecànica 01/02/2010 01/04/2010

Taxa per entrada de vehicles - guals 01/04/2010 03/06/2010

Impost sobre béns immobles urbans
No domiciliats- 
Domiciliats, 1a fracció- 
Domiciliats, 2a fracció - 
Domiciliats, 3a fracció- 
Domiciliats, 4a fracció- 

01/04/2010 03/06/2010
01/03/2010
01/06/2010
01/09/2010
01/12/2010

Taxa per recollida d’escombraries
No domiciliats- 
Domiciliats, 1a fracció- 
Domiciliats, 2a fracció- 

03/09/2010 04/11/2010
01/07/2010
02/11/2010

Taxa per recollida d’escombraries comercials
No domiciliats- 
Domiciliats, 1a fracció- 
Domiciliats, 2a fracció- 

03/09/2010 04/11/2010
01/07/2010
02/11/2010

Impost sobre béns immobles rústics 03/09/2010 04/11/2010

Impost sobre Activitats Econòmiques 03/09/2010 04/11/2010

CALENdAri F isCAL 2010*informació d’interèsInfoRMACIó d’InteRÈS



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

Butlletí 
municipal
d’Argentona

L’habitatge i la 
reurbanització 
d’Argentona, 
protagonistes

Promoció Econòmica * Pàg. 12

Èxit de les Jornades de Cooperació 
Empresarial Getting Contacts

Cultura  * Pàg. 14

La Temporada de Teatre, Música i Dansa 
2009… EMOCIONA!

Esports  * Pàg. 15

XXIa Final de la Lliga Catalana 
de Futbol Americà a Argentona

G
EN

 - 
M

A
R 

20
09 98

Pàg. 8 i 9

* * *

*

30 anys 
d’ajuntaments 
democràtics a 
Argentona

Societat * Pàg. 12

Mor Josep Maria Carballas, 
un bonàs i gran tossut

Esports  * Pàg. 18

El CBA i el FC Argentona 
pugen de categoria

Serveis  * Pàg. 21

El SEMPRE, un bon recurs 
per trobar feina
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9 99

Pàg. 8 a 10

* * *

Felicitats,
Cap de Creus!

esports   * Pàg. 16

el CbA i el fC Argentona afronten la nova 
temporada esportiva

Reportatge * Pàg. 12

el millor de la festa Major de 
Sant Domingo i la fira del Càntir

Coses de la Vila * Pàg. 18

Argentona acull la 1a Cursa de Muntanya  
de Policies i bombers

JU
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 S
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00

9 100

Pàg. 8

Èxit de participació 
a la Festa Major

Societat   * Pàg. 8 

Segona Reunió de Poble del mandat 
de l‘actual equip de govern

Societat   * Pàg. 11

El vi ARGENT de Roura veu la llum gràcies 
a l’esforç de tres emprenedors argentonins

Esports  * Pàg. 12 

Més de 300 gimnastes d’arreu brillen 
amb llum pròpia a l’Argimonta

SE
T 
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C

T 
20

08 96

Pàg. 14 a 17  Pàg. 14 a 17

La nova imatge 
del centre urbà

Societat * Pàg. 12

Més de 2.500 vots en la consulta  
per la independència de Catalunya

Esports  * Pàg. 17

El bàdminton, un esport minoritari

Coses de la Vila  * Pàg. 18

Dos argentonins faran la volta al món  
en un veler
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Pàg. 8 a 11

La nova 
font Picant

Esports   * Pàg. 12

Pluja de títols i medalles de taekwondo

Reportatge  * Pàg. 16-17

Diverses fi gures dels gegants i capgrossos 
d’Argentona fan 50 anys

Coses de la Vila  * Pàg. 19

S’amplia el servei de recollida 
Porta a Porta
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Pàg. 10



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

Dietètica · Herboristeria

Gran selecció de tes i infusions, 
per a la tensió, digestius, 
diurètics, etc.

Galetes per a nens sense 
ou, sense llet. Patates 

ecòlogiques, crakers, etc.

Baies de goji 100% naturals, 
Sirope de Savia, productes 
per neteja de colon, reforç 
articulacions, etc.

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
®



 

diLLuNs
10-13 h. De tots colors 

amb Miquel 
carabaño

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 nostàl-

gics (rep)
20 h. teMps De Jazz

Programació de
Ràdio Argentona


