INTERNATIONAL HOUSE ESTRENA

"Estic molt content de la resposta

EXAMENS DE CAMBRIDGE A MATARO

que ban tingut aquests examens.

El KET i el PET no son tan
importants com el FCE, tot I que el
nivell de PET (B1) potser aviatsera

El juny IH acollira, juntament amb el British

de KET i PET de Cambridge a Mataro. El

American Institute, la primera convocatoria

KET i el PET son les versions de nivells in
feriors del FCE. Aquests examens consten
de 4 parts diferents: reading, writing, lis
tening i una petita prova oral que es fa

a la universitat. Totiaixi, unjove

en parella. L'examen dura unes 2 hores.

guanyara confianga I experiencia

La convocatoria va tenir Hoc al Tecnocam-

en afrontar reptes diferents a/s del

pus (EUM) i a I'edifici de I'lnternational

format d'un examen de I'escola

House.

-habilitats utilspera la vida- i
tambe obtindra un titol d'angles

Per a mes informacio sobre els cursos
i tftols de Cambridge, cursos intensius
d'estiu i cursos d'alemany, italia i frances,
contacteu-nos al 93 796 01 25 o a traves de
ihmataro@mat.ihes.com

reconegut arreu del mon."

a Mataro del First Certificate in English
(FCE), a I'EUM, fent que aquest examen tan
necessari per a la vida professional sigui
molt mes accessible. Ara ja no caldra anar
a Barcelona o L'Hospitalet de Llobregat on
es fan altres convocatories. International
House tambe fara 19 examens Young Lear

ners Exams de Cambridge (YLE) per a nens
de Primaria aquest mes.
40 joves d'lnternational House Mataro i
altres academies d'idiomes del Maresme,
d'entre 12 i 16 anys ja van fer els examens

el nivell minim d'angles per entrar

que fad I'examen del KET o PET

w~

r..\

Dennis Akers
Director IH
Mataro
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EDITORIAL

La dificultat de donor

a

tctos Ics necessitcts
A ningu se li escapa que la crisi economica que estem

aspectes assenyala, amb xifres, quines son les principals

vivint es molt profunda. Aixo ho saben be les entitats que

problematiques dels argentonins i quin es el nou perfil

treballen per donor ajuda directa als mes desfavorits.

d'usuari que ha creat el context economic actual. Per al-

Malauradament, el nombre de persones que necessita

tra banda, tambe es fa evident que les administracions,

ajuda no para de creixer i aixo esta posant a prova la

tant les locals com les supra-municipals, s'estan veien

capacitat d'aquestes entitats i ong's. Un bona prova es

desbordades pel fenomen. Els recursos economics dispo-

la situacio que viu Caritas d'Argentona. Aquesta entitat

nibles es queden curts i aixo obliga als professionals a

tradicionalment s'ha prove'i't a traves del Bane dels Ali

cercar solucions imaginatives a cada problemdtica amb

ments, pero aquesta institucio esta sobrepassada per la

I'esfon^ addicional que aixo comporta.

demanda i no pot arribar a tot arreu. Es per aixo que,
ja fa setmanes, Caritas ha engegat una campanya de
crida als argentonins perque facin donacions d'aliments
i donacions economiques. I es que una cinquantena de
families recorren cada setmana a Caritas per tal de poder subsistir.
Precisament, el Cap de Creus que teniu a les mans dedica el seu reportatge principal a analitzar I'efecte que
ha tingut la crisi sobre els Serveis Socials. Entre d'altres
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Carta de I'Alcalde

im

o menys serveis

Un dels reportatges d'aquest

estan en la cartera de com

tacio de I'Estat ha baixat

viscut com a rics i que resul

Cap de Creus pa Ha de I'in-

petencies que la llei els atri-

considerablement, els in

ta que no en som. Des del

crement de les problemati-

bueix. La part mes fumuda

gressos derivats de la cons

govern municipal, ja fa dos

ques economiques, laborals

es que mai no han rebut fi-

truccio han desaparegut

anys que s'han adoptat

i d'habitatge que han sorgit

nan^ament addicional per

del tot i I'unic ingres prove

mesures de racionalitzacio

a la nostra Vila arran de la

part de I'Estat. En aquesta

de la contribucio dels ciu

dels ingressos i la despesa

crisi global, que ens duu a

lima, rar es el poble de

tadans, a traves de I'lBI. La

publica, una prdctica obli-

fer molts esfon^os, mes que

mida mitjana o ciutat on

reaccio inicial es o be dei-

gada que, per responsa-

mai, des de totes les arees

no s'hagi constru'it un po-

xar de donar serveis o be

bilitat i obligacio, hem de

municipals i, en especial,

liesportiu, un centre civic,

cobrar mes impostos. Son

continuar mantenint, tot exi-

gint a I'Estat que clarifiqui

des de Serveis Socials,

una escola bressol, un ca-

necessaris canvis profunds

acorn pa nyant les persones

sal de gent gran, un teatre,

en I'actitud enfront dels ser

la forma de finan^ament

mes afectades en la recerca

etc. Tot aquests serveis son

veis publics, en les actituds

dels ajuntaments.

de solucions. A escala mu

bons pel municipi, pero ara

d'aquells que governem

nicipal, I'atencio i el suport

resulta que no hi ha prou

i en les dels ciutadans, ja

L'aspecte mes complicat

a les persones que estan

diners per mantenir-los. La

que ningu no acceptara

de la resposta de finan^a-

passant per situacions molt

creacio d'aquests serveis

que li abaixin el sou i li

ment estatal es que mentre

dificils a I'hora de satisfer

ha comportat, tambe, un

apugin els impostos.

les decisions es prenen des

llurs necessitats bdsiques

increment de personal per

acapara I'interes principal,

que funcionin i ara no hi ha

Quant a I'aspecte public,

aquells que han de donar

relegant a un segon terme

prou diners per pagar-lo.

que potser haurem de dei-

la cara i respondre als

xar d'escalfar I'aigua del

ciutadans en el dia a dia

altres actuacions que, en

de les mes altes instancies,

temps de bonan^a econo-

Fins fa tres anys, els ser

poliesportiu? Potser hau

som aquells que estem als

mica, es consideraven igual

veis es podien mantenir be

rem de deixar d'escombrar

ajuntaments. Son els regi-

de prioritaries que les basi-

merces a tres partides ba-

els carrers? Potser haurem

dors i I'Alcalde que hem de

ques.

siques: I'impost municipal

dir als veins que es retalla

que paguem directament

de deixar de fer foes artifi
cials per Festa Major? No,

Els comptes municipals no

els ciutadans (I'lBI), les

perque cap d'aquestes me-

esportives o que les festes

surten a ningu. Llampats a

aportacions de I'Estat i de

sures no va Iligada a cap

d'enguany duraran menys.

la carrera d'oferir sempre

la Generalitat i, especial-

gran estalvi; si, perque els

Doncs, per aixo hi som!

mes, els ajuntaments han

ment, els ingressos derivats

ciutadans vegem que estem

passat les ultimes legisla

de I'activitat de construccio.

obligats a canviar d'acti-

tures creant molts serveis,

Avui, pero, la realitat es

tud pel que fa als serveis

molts dels quals ni tan sols

totalment diferent: I'apor-

publics, assumint que hem

Vols coMaborar

Fes arribar el teu text o fotografla a

amb nosaltres?

Radio Argentona o a
argentonacomunicacio@argentona.cat

de Creus
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la subvencio per a entitats

CARTES DELS LECTORS
Families

problema perque aixd de la Taxa Justa, els ciutadans de
segona no ho tenim. Aixd es bo o dolent, Sra. Boba?

El novembre de 2009, el govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar el decret que reconeix les families monopa-

Ostres, estic fet un bon embolic altra vegada. Aixd, Sra.

rentals i les equipara a les nombroses. Aquestes families ja

Boba, ho hem d'esbrinar. Hauriem de fer una comissio

disposen d'un carnet per acreditar-se. Aquest carnet suposa

d'investigacio perque ahir, al Pie de I'Ajuntament, la ma-

un reconeixement legal com a familia i una eina que permet

joria d'assistents -malgrat que eren de primera i no sem-

acreditar aquesta condicio en totes les gestions i trdmits ne-

blava que li tinguessin gaire simpatia- van collar quan

cessaris, per gaudir dels beneficis i avantatges de que fins

voste va dir alto de "sou ciutadans de primera".

ara nomes gaudien les families nombroses.
Malgrat tot, jo estimo per igual els ciutadans de primera i
Jo em pregunto si a Argentona ha arribat aquesta noticia

els de segona, encara que les autoritats del poble vulguin

perque, a dia d'avui, nomes he pogut aconseguir els 15

fer diferencies entre uns i altres. Potser es per aixd de la

punts extres per a I'escola bressol i un 15% de descompte en

diversitat.

una botiga d'Argentona, perd no en la bonificacio de I'lBI ni
tampoc en el carnet de la piscina municipal.

Eusebi Traby Ysalgue, vef de Les Ginesteres

Espero doncs que, aviat, al meu poble hi hagi mes igualtat

d'oportunitats per a tot tipus de families i que el 15 de maig,
el Dia Internacional de les Families, tingui aixi mes sentit.

Blanca Ballbona

Es jubila en Joan Forns, la cara
amable de I'Ajuntament
Els teus companys et volem desitjar una feli^ jubilacio i
agrair-te la feina i les bones estones que hem passat junts
tots aquests anys. Una abra^ada i per sempre!

Soc un ciutadd de segona
Ahir, dia 7 de maig, a la nit, em van dir "ciutadd de
segona". No se si aixd es bo o dolent perque, es clar, el
segon va despres del primer, pero el segon es mes alt que
el primer; clar que el primer arriba abans que el segon,
pero el segon triga mes a morir.
Estic fet un embolic, Sra. Boba. Ara no se si el que va dir
voste ahir al Pie de I'Ajuntament es bo o dolent, perque
vostes son un govern de primera, oi? Ah, no!! Es veritat,
tenen dos regidos de segona, un del Cros i un de Les
Ginesteres. I ara, que fard? Es clar que els ciutadans de
segona anem al poble i prenem I'aparcament als ciuta
dans de primera. Pero tambe hi gastem, no? Tenim un

Llauder, 5

7^970268
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Sobrepassats per la crisi
La crisi economica colpeja per totes bandes. Aguditza la problemdtica
dels coMectius mes vulnerables i crea noves bosses de pobresa entre
sectors de poblacio que mai abans havien necessitat assistencia.

A mes, la davallada d'ingressos de les administracions publiques
obliga a retailor els recursos que es destinen a Serveis Socials.
Argentona no s'escapa d'aquesta realitat •
Un empresari o autonom,

una allau de peticions dels

i economiques. En aquest

amb formacio, amb fami-

collectius mes vulnerables,

darrer ambit, I'any 2009

lia, que s'ha vist sorpres

que ja ho eren abans de la

els casos van experimentar

per la crisi i, d'un dia per

crisi, i que ara han vist com

un increment espectacular,

I'altre, ha de tancar el ne-

s'aguditzen els seus proble-

que va doblar els registres

goci i no pot fer front a

mes. Aquests altres usuaris

d'anys anteriors, amb mil

la hipoteca de casa seva.

requereixen una atencio
integral.

administracions marquen

L'acollida que es fa a un

persones demandants han

Aquest es el nou perfil

noranta - sis casos. Les

d'usuari dels Serveis Soci
als d'Argentona. Es tracta

uns para metres que les

d'un collectiu que, fins ara,

ciutada que acudeix a Ser

de complir per tal de tenir

no havia sol-licitat mai aju-

veis Socials consisteix a in-

acces a les ajudes i presta-

des. Son persones que, fa

formar-lo del servei i a fer-li

cions. Pero, en ocasions, la

un parell d'anys, es podien

un diagnostic integral de la

embarcar en una hipoteca

seva situacio on s'identifi-

per una casa gran i, a mes,
avalar I'empresa. Ara la

quen quines son les proble

assessorem. La persona ha

Segons explica Cristina

matiques a nivell laboral,

Oliveras, educadora soci
al: 'A Argentona, com a tots
els municipis, s'han donat

situacio de I'usuari es tan
mai. Nosaltres orientem i

extrema que queda exclos.

seva principal necessitat es

economic, de salut o, fins i

de ser qui ha de decidir el
que fa i qui s'ha d'implicar

economica i, habitualment,

tot, si hi ha addiccions o vi-

en trobar la solucio'.

I'estructura familiar de que

olencia domestica. A partir

disposen evita I'aparicio

d'aqui teenies i usuaris van

Augment de les proble

de problematiques socials.

pactant els passos a fer per

matiques economiques,

creant situacions economi
ques de forats grossos, que
es poden anar apeda^ant,

casos. I es que la crisi esta

Pero si be aquest es el perfil

intentar resoldre la situacio.

laborals i d'habitatge

del nou usuari, no es el mes

I es que, tal i com aclareix

La crisi te el seu reflex mes

i de forats enormes, que no

nombros. Serveis Socials

Nina Gonzalez, treballa-

dramatic en les problemati

els pot cobrir cap adminis-

rep, des de finals del 2008,

dora social:'No aconsellem

ques laborals, d'habitatge

tracio. Aquests son els casos

®
c
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mes complicats son objecte

Cristina Oliveras: 'potser

pagos de veure que poden

de seguiment tot i que, se-

abans teniem un o dos ca

fer. La solucio pot estar en

gons la treballadora social,

sos en tot un any i ara tenim

el lloguer d'una habitacio o

Marta Camps, es el peix

un desnonament sobre la

en demanar acolliment a un

que es mossega la cua: 'per

taula cada mes'. I agegeix:

familiar'. De fet, en aquests

afavorir la reinsercio laboral

'aquest sempre ha estat un

casos, I'equip de serveis

cal que donem suport social

problema greu perque no hi

socials tambe treballa la

pero, per altra banda, hi ha

ha recursos socials d'allot-

mediacio per tal de resta-

situacions en les que es difi-

jament alternatiu o d'emer-

blir vincles familiars.

cil actuar fins que I'afectat no

gencia social'. No obstant,

Les problematiques d'ha-

publics, els teenies de Ser

Les administracions,
sobrepassades per la
situacio

bitatge ocupen la tercera

veis Socials intenten que

'Els Ajuntaments tenim els

troba feina'.

rarament queda gent al
carrer. A falta de recursos

J
que acaben amb embarga-

posicio, en volum de ca

I'afectat trobi altres vies de

diners que tenim - apunta

ments judicials, subhastes
de pisos, reallotjaments i fa
milies vivint amb subsidis de

sos, darrera de les econo-

sortida. 'Els ajudes a pensar

el regidor Enric Urena -, /

miques i les laborals. L'any

- explica Marta Camps,

no podem atendre tota la

passat 142 persones van

treballadora social -, per

casuistica'. Aquesta situa

421 euros. Hi ha situacions

passar per Serveis Socials

que molts cops la situacio

cio va portar, el man^ del

que s'escapen de les nostres

per problemes relacionats

els ha collapsat i son inca-

2008, als regidors de Be-

possibilitats tot i que, en la

amb la impossibilitat de fer

majoria, podem fer alguna

front a la hipoteca o el llo-

cosa'.

guer. El regidor de Serveis
Socials, Enric Urena, expli-

Pel que fa a les problema-

ca: 'ens trobem amb situaci

tiques laborals, gairebe

ons extremes. Persones que
necessiten un Hoc on dormir.

s'han triplicat en tres anys.
durant el 2009, vuit-cents

Es molt dificil solucionar-ho
ja que ni la Generalitat ni la

Serveis Socials va tractar,
noranta-tres casos. La taxa

Diputacio se'n fan carrec i el

d'atur d'Argentona es tro-

centre d'acollida de Mataro

bava, el darrer mes d'abril,

esta saturat. Com Ajunta-

al 13,60%, gairebe tres

ment intentem buscar un Hoc

punts per sota de la mitja-

public pero, mentrestant,

na comarcal (16,16%). En

potser hem de passar tres

aquest ambit el treball es re-

mesos assumint un llogue^.

alitza conjuntament amb el

Els desnonaments tambe

SEMPRE (Servei de Promo-

han augmentat exponen-

cio Economica). Els casos

cialment. Segons explica

Evolucio de la taxa d'atur
18Argentona
El Maresme
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nestar Social de la comarca

es van veure rapidament so-

a reclamar mesures urgents

brepassades per I'augment

en una reunio amb la de-

de la demanda i per una

legada de la Diputacio de

altra consequencia Iligada

Barcelona. 'Se //' va dema-

a la crisi: la davallada d

nar un canvi de politiques

els ingressos municipals.

i s'ha de dir que van reac-

Tot plegat ha comportat que

cionar rapidament amb la

I'equip de govern s'hagi vist

publicacio de les ajudes anti

obliga a endurir els para-

- crisis', explica Ureha. En

metres que donen acces a

aquell paquet de mesures

les ajudes. 'Tot allo que es

hi figuraven pagaments per

imprescindible no s'ha tocat

al bane d'aliments, places

- assegura Enric Ureha -.

d'escola bressol, beques

Ara be, hem hagut de filar

Actualment s'estd condicionant el primer pis de I'Ajuntament per

de menjador escolar i Ili-

traslladar-hi Serveis Socials

bres, entre d'altres. Tambe

mes prim i preguntar-nos
si les ajudes relacionades,

es feien aportacions per a

per exemple, amb sortides

mes prevencio oferint serveis

serveis d'atencio a domi-

escolars o colonies, eren re-

i recursos que ara no tenim

El trasllat de Serveis
Socials, una millora

cili i acolliment residencial

alment prioritaries'. Cristina

i que hem de suplir amb el

Despres de I'estiu es previst

d'urgencia.

Oliveras, educadora social,

nostre treball personal amb

que les oficines de Serveis

No obstant aquelles mesures

afegeix: 'abans podiem fer

les families'.

Socials es traslladin al seu
nou empla^ement, a la

S'organitzen xerrades i toilers encarats a obtenir millor qualitat de vida

Els professionals de Serveis

primera planta de I'Ajun

Socials veuen el futur amb

tament. El regidor Enric

incertesa i es que la univer

Ureha considera que es un

sal itzacio del servei, la po-

canvi positiu que ajudara

sada en marxa de la llei de

a obrir mes el servei. Els

dependencia i els canvis en

treballadors tambe veuen

la nova llei de la infancia

el trasllat com una oportu-

ha donat mes competencies

nitat: 'la coordinacio amb

als municipis sense que els

altres departaments sera

recursos s'hagin incremen-

mes agil- comenta Cristina

tat de la mateixa manera.

Oliveras-. A mes, les instal-

De fet, les aportacions de

lacions seran millors i ofe-

les administracions supra-

riran una part publica des

municipals mai han arribat

d'on s'atendran als usuaris i

al 66% del pressupost tal i

una part privada de treball

com esta establert que hau-

amb espai d'arxiu que ara

ria de ser.

no tenim'.

FORTES I AUTOMATISMS ARGENTONA
Fabricacio de tot tipus de portes metalliques
Automatismes per a portes i persianes

Comandaments a distancia
Sistemes de seguretat

Basculants
Correderes
Ballestes
Seccionals
Batents
Peatonals
Enrollables

Servei a empreses, botigues, particulars

Manteniment de comunitats
u pressupost sense compromis:
siautomatismesargentona@gmail.com | Mobil: 690 209 327 | Fax: 93 756 18 54
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Cdritas
demana

AJUDA
a crisi econdmica

entitats i ong's. Un bona

recorren cada setmana a

ue estem vivint
s molt profunda.

prova es la situacio que

Cdritas per tal de poder

viu Cdritas d'Argentona,

subsistir.

Aixd ho saben be

aquesta entitat tradicional-

Els aliments es poden

les entitats que tre-

ment s'ha proveit a traves

deixar a les botigues i co

ballen per donar
ajuda directa als

del Bane dels Aliments,

me^os d'Argentona que

perd el Bane es troba sa-

collaboren amb Cdritas.

mes

desfavorits.

turat per la demanda i no

Tarn be es poden portar a

Malauradament,

pot arribar a tot arreu. Es

I'estant que Cdritas instal-

el

nombre de

per aixo que Caritas d'Ar

la cada divendres al carrer

persones que necessita ajuda no

gentona fa una crida als

Gran. El tipus d'aliments

argentonins perque facin

que es necessita es: arrds,

para de creixer i

donacions d'aliments i,

sucre, embotits, fruita, ga-

aixd estd posant

tarn be, donacions eco-

letes, llet, llegums, natilles,

a prova la capa-

ndmiques. I es que una

pasta, patates, formatge i

citat d'aquestes

cinquantena de families

oli.

Argentona tindrd un Consell de Vila
Argentona creard un nou organ de participacio ciutadana: el Consell de Vila. L'objectiu de la seva constitucio, que estd prevista per la tardor, sera crear un espai de posada en comu i debat entre la ciutadania,
associacions i responsables politics i teenies municipals de femes que afectin la vila. L'drgan, les decisions
del qual no seran vinculants, es reunird dos cops I'any.

feina a traves de toilers

A diferencia de la Reunio
de Poble, en la que I'equip

en els que hi ha pres part

de govern passa comptes

ciutadans, politics i teenies

de la seva accio directa-

municipals, la Regidoria de
Participacio portard al Pie

ment amb els argentonins,

Despres de dos anys de

legitimitat a un consell que

convocatdria de consultes

no sera vinculant.

populars. Per altra banda,
persegueix refor^ar la ca-

El Consell de Vila es I'eina
mes important que planteja

pacitacio de la ciutadania
formacio i I'educacio en

i les entitats a traves de la

I'aprovacio del Pla Director

el Consell de Vila preten
ser un espai de debat de

crear el Pla Director de Par

ticipacio Ciutadana perd no

la participacio. Tambe es-

de Participacio Ciutadana.

femes que afectin Argento

es I'unica. El Pla, elaborat

tableix accions encamina-

Aquest projecte, que s'ha

per tal de millorar i facilitar

des a potenciar el dret a

desenvolupat amb el suport

na, ja sigui una part o tot
el municipi. En formaran

els processos participatius,

la informacio del vilatd, a

de la Generalitat i la Dipu-

part ciutadans, associaci

tambe es concreta en I'ela-

donar a coneixer la tasca

tacio de Barcelona, contem-

ons i responsables politics i

boracio d'un Reglament de

de les associacions i a fo-

pla crear, com a eina prin

teenies. Una representacio

Participacio Ciutadana que

mentar la cooperacio i la

cipal, el Consell de Vila.

prou dmplia per conferir

regulard, per exemple, la

coordinacio entre entitats.
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I/equip de govern es
replanteja I'acord amb
Mas Vilanova per Can Doro
El projecte de Can Doro continua a sobre la taula. Durant el Pie d'abril, i responent a una mocio presentada per L'Entesa, el regidor d'Urbanisme, Xavier Collet, va explicar que I'acord amb Mas Vilanova no
s'havia arribat a signar i va explicar que I'equip de govern havia decidit replantejar-se'l per reduir I'espai
de la Velcro que haurd de cedir a canvi de Can Doro. L'anunci va sorprendre als grups de I'oposicio que
van coincidir a criticar la perdua de credibilitat i la manca de transparencie^ informativa del govern. Collet
va contrarestar les critiques assegurant que I'executiu vetlla pels interessos d'Argentona.
Tant I'equip de govern d'Ar

sibilitat que la promotora

que ha transcorregut des

la resta de grups pero avisa

gentona com la promotora

urbanitzes la part superior

de la primera proposta i,

que hi ha un punt de no re-

Mas Vilanova volen tancar

del carrer Gran i fes habi-

tambe, la catalogacio de

torn: "No ens farem enrere

I'acord per Can Doro dins

tatge protegit de titularitat

la font i les mines de Sant

en la decisio que Can Doro

d'aquest mandat i, per

municipal.

Domingo, han jugat a favor

sigui espai Iliure. La promo

dels interessos del consisto-

tora tampoc no hi esta inte-

aixo, treballen en la redaccio d'una proposta molt mes

El regidor d'Urbanisme,

ri: "Ara tornem a comengar

ressada arran de la catalo

senzilla i facil de tramitar.

Xavier Collet, reconeix que

pero hem aconseguit rebai-

gacio de les mines i la font;

Amb el nou acord, I'Ajunta-

s'ha tornat a I punt de par-

xar al maxim les aspiracions

per tant, es inviable recupe-

ment guanyaria mes metres

tida pero "amb unes condi-

de Mas Vilanova". Pel que

d'equipaments i d'espais

cions molt mes avantatjoses

fa al consens politic, Collet

rar el projecte de lfanterior
equip de govern"'.

Iliures pero, en contrapar-

per I'Ajuntamenf i afegeix

assegura que voldria acon-

tida, renunciaria a la pos-

que el temps de negociacio

seguir el maxim suport de

Mentrestant, els antics propietaris de Can Doro han
denunciat, a traves de diversos mitjans de comunicacio,
que ni tenen els pisos que els
van prometre a canvi de ce
dir casa seva ni han pogut
cobrar cap compensacio
economica. Per aquest mo
tiu, estudien portar als jutjats
la promotora Mas Vilanova,
per haver incomplert tant
els acords com els term in is
d'execucio del projecte.

Canvis al PUOSC per I'estancament de I'acord
El replantejament de Can
Doro ha tingut un efecte col

lateral. El govern ha hagut
de canviar la destinacio

de la principal subvencio
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La part superior del torrent de Nostra Senyora de la Salut

Els aiguats malmeten el ferm i dificulten la circulacio

del Pla Unic d'Obres i Ser-

cercar un altre projecte i ha

te, pero, s'havia quedat al

Paral-lelament, el govern

veis (PUOSC). L'aportacio,

escollit la reurbantizacio del

calaix per culpa del cost:

ha aprovat dos canvis mes

de 300.000 €, s'havia de

torrent de Nostra Senyora

1.700.000 €. Ara, l'aporta

destinar en un principi a

de la Salut i de I'avinguda

cio del PUOSC permet de-

al PUOSC: d'una banda,
destinar 12.000 € a la

la construccio dels equi-

de Jaume Baladia. Aques-

sencallar-lo. L'Ajuntament,

pavimentacio de la ron-

paments municipals que el

ta obra ha estat llargament

que ja fa temps que mante

da de Llevant i, de I'altra,

primer acord entre I'Ajunta-

reclamada pels veins que,

converses amb els veins,

I'ajornament d'un any de

ment i Mas Vilanova havia

cada cop que plou, veuen

es fara carrec del 15% de

la subvencio de 30.000 €

projectat a la Velcro. Amb

com la via es converteix

I'obra. Estd previst que els

per a la redaccio del pro

I'ajornament de I'acord,

en un fangar de circula-

treballs comencin el segon

jecte de la futura bibliote-

I'executiu s'ha vist obligat a

cio impossible. El projec-

semestre de 201 1.

ca municipal.

m RE FORMES
OBRA EN GENERAL

SALVADOR PRAT DANGLA
TOTTIPUS D'OBRES I REFORMES PER A LA LLAR
banys
cuines
terrasses

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

rehabilitacio de fa^anes
problemes d'humitats
etc...
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La policia local
d'Argentona
es renova
El proper canvi d'ubicacio de la seu de la Policia
Local coincideix amb un proces de renovacio interna que preten aconseguir una millor eficiencia

del cos. Les xifres avalen la feina feta ja que, tot
i un lleuger augment dels delictes, el nou sistema
de treball coordinat entre els cossos policials de la
zona ja ha comportat millors resultats.
El passat dimecres, 20 de

enlla de I'impacte que pro-

el 2009-, en termes abso-

lleugera disminucio dels re-

maig, un agent de la policia

voquen entre els ciutadans

luts la tendencia s'ha reduit

queriments telefonics davant
d'un increment del 9% en el

local d'Argentona es diri-

que els pateixen en prime-

en mes de deu punts: durant

gia cap a la feina, vestit de

ra persona, el cap del cos,

paisa, quan va observar els

Pere Anglada, explica que

numero total de serveis efec-

moviments sospitosos de tres

la proximitat amb una ciu-

individus al voltant d'una fur-

tat mitjana com Mataro, la

el 2008 els delictes van suposar el 38% dels serveis
de policia judicial realitzats,
mentre que durant el 2009

goneta. En acostar-se per de-

percepcio de poble tranquil

es van quedar al 29%. La

cient i coordinada que ens

manar-los que s'identifiques-

i la proximitat de vies de co-

Policia Local ha apostat per

ha permes treballar mes i
millor I'execucio de disposi-

tuats. Segons Pere Anglada,
"aquesta dada es el resultat
d^una planificacio mes efi-

sin els homes es van donar a

municacio, fan que s'observi

incrementar la vigilancia del

la fuga en un altre cotxe. La

Argentona com una zona

punts mes conflictius i, a la

tius, especialment de transit,

furgoneta era plena de ma

on es podra actuar amb

vegada, realitzar mes opera-

terial robat, la nit anterior,

mes impunitat. Pero aques-

tius de prevencio. Tot plegat

seguretat i convivencia ciu
tadana". Tarn be destaca la

en un centre comercial de

ta no es una caracteristica

s'ha tradu'i't en la reduccio

disminucio d'un 24% dels

Cabrera. L'autor del robato-

unica d'Argentona. Es per

dels comportaments que mes

accidents en vies urbanes i
del nombre de ferits Ileus.

tarda. Uns dies despres, en

aixo que des de finals del
2008 funciona una Mesa de

incomoden els ciutadans.

un establiment de queviures,

Coordinacio Operativa que

En la memoria 2009 de la

nombre de ferits greus amb

els treballadors del local

aplega les policies locals de

Policia Local destaca una

un total de 5, la majoria a

ri va ser detingut la mateixa

retenien a tres joves que in-

cine municipis (Argentona,

tentaven endur-se productes

Mataro, Dosrius, Cabre

amagats a les butxaques i a

ra, Llavaneres) i el cos dels

la bossa de ma. Alertats pel

Mossos d'Esquadra. Segons

propietari de I'establiment,

Pere Anglada, "la mesa ha

els agents de la policia local

aconseguit incrementar la

van arribar rapidament i van

capacitat de resposta davant

procedir a la detencio dels

la lleugera tendencia a I'alga
dels delictes relacionats amb

presumptes lladres.

la seguretat ciutadana".
Son nomes dos incidents
recents que han succeit a

Tot i que, efectivament, les

Argentona i que s'acaben

dades reflecteixen un repunt

traduint en xifres a la memo-

dels delictes -que han pas-

ria de la policia local. Mes

sat de 198 el 2008 a 226

12
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En canvi, s'incrementa el

REPORTATGE
la C1415 i a la carretera

cio. La mitjana de serveis

atestats per delictes i faltes

un pas endavant. Tot plegat

de Vilassar, en accidents

de policia administrativa, i

penals i una disminucio del

es concretara en la prope-

on van resultar implicats

assistencial es va mantenir

31 % en el decomis de subs-

ra publicacio de la Carta

motoristes. Durant el 2009

estable, tot i que les inter-

tdncies i armes prohibides.

de Serveis en la que el

tambe es va experimentar

vencions en conflictes fami

una lleugera disminucio en

liars, menors i gent sense

En aquests moments el cos

prestacions del servei, els

sostre es van incrementar un
50%. Finalment i en I'ambit

de la Policia Local d'Ar-

compromisos explicits i pu

el nombre de denuncies
estatiques (especialment de

cos donara a coneixer les

gentona es troba en fase

blics que adquireix davant

zona blava i en motiu de les

de seguretat destaca un in

de transicio. Per una ban-

els ciutadans i els nivells de

obres del carrer Gran) i un

crement general de serveis

da, aviat s'instal-lard a la

qualitat amb que es preten

increment de les dinamiques

del 8%. En aquest grup hi fi-

nova seu, dotada d'instal--

treballar. I es que la Policia

com a resultat de les cam-

gura un augment d'un 14%

lacions mes modernes que

Local, com un departament

panyes i controls de preven-

dels serveis relacionats amb

milloraran les condicions

mes de I'Ajuntament, tam

de treball dels agents i,

be es conscient de la neces-

tambe, dels ciutadans. I,

sitat d'ajustar-se al context

per altra banda, el cos tre-

economic. Pere Anglada

balla en una renovacio mes

conclou: "Crec que durant

profunda que suposa la re-

aquest any hem aconseguit

visio del model de gestio i
del metode de treball per

ser mes eficients i aquest es

Amb aquests objectius la

I'objectiu per \'any 2010.
Creiem que la qualitat de
vida dels ciutadans millora

Policia Local s'ha posat en

mitjan^ant maneres de tre

mans d'una consultoria ex-

ballar i pensar que ens per-

terna que treballa per aju-

meten produir mes i millors

dar a I'organitzacio a fer

serveis a un menor cosf.

tal de millorar I'eficiencia.

LA TEVA BOTIGA DE CONGELATS
D'ARGENTONA
El primer divendres de cada mes,
degustacio dels nostres productes al carrer!

Marisc
Verdures
Postres
Peix
Olis aromatics

Horari:

De dilluns a divendres
de 8.30 ha 13.30 h
i del 7.00 ha 20.30 h

AMB NOSALTRES

Dissabtes
de 8.00 ha 14.00 h
i del 7.00 ha 20.00 h
r .

VINEABUSCARLATEVA
TARGETA DESCOMPTE
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ENTREVISTA
Bernat Calvo, hereu d'Argentona
i hereu del Maresme

'Lluifo per una
Arcjcntcncj

miller^
Bernat Calvo durant I'acte de proclamacio
d'Hereu del Maresme 2010

L'Hereu d'Argentona, Bernat Calvo i Catald, va ser proclamat Hereu del Maresme 2010, el passat 29
de maig, a Vilassar de Mar. Bernat Calvo te vint-i-un anys, es estudiant del darrer curs de dret i esta

implicat en diverses entitats socials i culturals d'Argentona. Es declara un apassionat del poble i, de fet,
les seves grans aficions son la historia i el descobriment del patrimoni historic i artistic. Acostuma a fer
senderisme per Argentona i, tambe, per tot Catalunya amb el Grup de Muntanya.
La majoria de joves te poc

figura juridica - matrimonial

na tambe em refereixo a les

cietat civil, tenint en compte

interes en les tradicions po-

que s'utilitzava per determi-

fonts, a la tranquil litat, als

pulars i ja no diguem en el
pubillatge. Per que f hi has
implicat tu?
M'hi havien insistit un parell

nar les herencies familiars.

paratges, al patrimoni de

la realitat social del poble.
Un politic local no pot estar

Avui en dia altres pa'fsos

Puig i Cadafalch... La gent

allunyat de la gent, ha d'es-

tenen figures similars, com

que no coneix un poble,

tar implicat en la vida asso

es el cas d'alguns landers

quan parla amb un hereu

de vegades pero ho vaig

alemanys. A Catalunya s'ha

I'acaba prenent com a refe

ciativa i ha de fer el pas a
la politico pel be del poble i

rebutjar, en part per falta

convertit en una manera mes
de donar a coneixer el teu

renda. Procuro que la refe

no per un interes personal o

de ganes i en part per des-

renda d'Argentona sigui la

de partit politic. De fet, crec

coneixement. Ara veig el

poble dins I'estadi de I'oci

millor possible.

pubillatge com una platafor-

i de les festes majors. Pero

que un partit es un instru
ment, una plataforma, i que

ma per implicar-me mes en

penso que sobretot li serveix

Tambe fagrada la politico.

la ideologia de cada partit

el meu poble, per coneixer

al mateix jove. Des de fora,

Et veus algun dia fent carre-

s'ha d'utilitzar en pro del

Catalunya, la seva gent i en

potser sembla una tradicio

ra en aquest mon?

poble i no a I'inreves.

tendre la realitat del pais. Es

molt casposa, pero les festes

La politico es important per-

una manera d'entendre la
vida associativa i crec que

les fa la gent i la gent que
s'implica en el pubillatge es

T'agradaria ser alcalde
d'Argentona?

fa falta que hi hagi joves in-

molt agradable.

que pot definir el futur del
poble. Els joves tenim tota
la vida per davant per dir
la nostra pero hem de pen-

m'ha fet illusio. Argentona

volucrats. Jo formo part de

Home, realment sempre

diverses associacions, com

Ara representes Argentona

sar que les decisions que es

es el meu poble, els meus

el Centre Parroquial, des

i el Maresme. Quan voltes

prenen ara tindran efectes

origens. La veritat es que si

d'on lluito per una Argento

per la comarca o per arreu

d'aqui a uns anys, quan

que m'agradaria si mai en

na millor. Ara tambe ho faig
des del pubillatge.

de Catalunya que expliques
d'Argentona i la seva gent?

siguem adults. Per aixo hau-

tine la possibilitat. Sempre

riem de buscar ara el nostre

des del respecte, acompa-

Quina funcio o quin valor

Normalment la gent ens co-

paper dins la politico. Crec

nyat d'un bon equip, havent-ho premeditat molt i

neix per la Fira de Ceramica

que pot ser interessant fer

tenen avui en dia un hereu

Internacional i per la Festa

carrera politico a Argento

i una pubilla?

Major de Sant Domingo. Per

na sempre que es faci des

amb un projecte molt clar
que preservi la identitat

Antigament constituien una

aixo, quan parlo d'Argento

del punt de vista de la so-

d'Argentona.

14

MAI - JUN 2010

CapdeCreus

LESPITLLERA HISTORICA

DEL CENTRE D'ESTUDIS ARGENTONINS
publicada al Punt el 27 de
novembre de 2008:

peteixi, pero per evitar precisament aixo, cal estudiar-lo i
no pas amagar-lo. La segona

Monument a la Guerra Civil. Malauradament, els bretols fan de les seves.

La inscripcio d'un mo

inscripcio "curiosa" son els

nument a Argentona

anys que consten a I'interior

Senyor Director,

dels dos bragos transversals

Prop de I'esglesia parro-

de la creu: 1936 i 1975.

quial d'Argentona hi ha,

D'aquesta manera, I'autor

mig amagada, una petita

d'aquestes inscripcions fa

creu-monument que en el

una juguesca aconseguint

seu moment suposo s'havia

englobar la guerra i tot el re-

erigit per recordar als "cai-

gim franquista en el mateix

dos por Dios y por Espaha" i

sac. Novament es torna a fer

posteriorment s'ha "retocat"

un flac favor a la veritat. La

amb un text que literalment

guerra va durar, tots ho sa-

diu: "Que trobin en el seu

bem,de 1936 a 1939, cert

repos la pau que la vida els

que la postguerra va ser molt

nega. A tots els que ens dei-

dura, pero no es menys veri

xaren a consequencia d'un

tat que les condicions econo-

fet que no s'ha d'esdevenir.

miques van variar substan-

1936-1975".

cialment durant la decada

Se m'acudeixen un parell
d'observacions a dir i no

dels 60 i 70 quan s'obriren
grans possibilitats de millora

Durant la darrera reunio

biguitat varen predominar,

son pas intranscendents. En

social, per tant res a veure

de Junta del Centre d'Estu-

ja que es dificil pensar que

amb una guerra civil. No

dis Argentonins (CEA), es

la ignorancia en fos la res-

primer Hoc, el volgut oblit
politic de la for^ada transi

va plantejar la necessitat

ponsable. Sigui com sigui,

cio va pretendre desdibuixar

d'endegar una campanya

creiem que es el moment

la Guerra Civil i el franquis-

noves genera^ions no entendran res i estem fent un flac

vament vull dir-vos que les

per adequar el monument

adequat per arranjar-ho.

me en molts fets dels quals

favor a la memoria historica,

als morts de la Guerra Civil
del 1936-39 que hi ha al

Per la gran consideracio

en son una clara mostra

desinformant, pervertint les

que es mereixen les victi

els exercicis gramaticals

capdamunt de les escales

mes, s'hauria de tirar en-

d'algunes inscripcions dels

inscripcions i provocant una
barreja de dates i fets.

que porten a la pla^a de

davant el projecte d'un mo

monuments. Es tractava, es

Per tant, demanaria que
I'ajuntament

Bernat de Riudemeia.

nument representatiu per a
tothom, on la defensa de

clar, d'estalviar-se parlar de

la Guerra Civil de 1936-

procedis a revisar aquestes

Per que? Per diverses raons.

la democracia i la lai'citat,

1939. Les noves genera-

inscripcions i que, si es pos

Una, que cal ser clars i no

amb el total respecte cap

cions que llegeixin el text

sible, les adeqiies als fets

explicar les coses de ma-

a les creences de cadascu

podran pensar que es tracta

concrets que es tractava de

nera que no s'entenguin.

pero amb una total inde-

d'alguna guerra dels segles

recordar i que no eren al-

Qualsevol persona que

pendencia, n'haurien de

precedents o, tanmateix i

tres que la Guerra Civil de
1936-1939 i els argento

I'Esglesia, des del carrer de

d'Argentona

llegeixi el text que hi ha

ser els motius.

no es broma, potser d'algu

escrit o esta molt inspirada

Emplacem, doncs, els grups

na confrontacio provocada

nins de tots els bandols morts
o desapareguts en ella.

o segur que no sap de que

politics municipals a restitu-

per forces ignorades. Els

va, sobretot si ha nascut a

ir aquest deficit democratic

ciutadans assassinats durant

partir de la decada dels

de la nostra Vila, tot espe-

I'estiu de terror roig, durant

Creiem que aquesta carta

70. Aquesta es la segona

rant una resposta positiva i

les crues campanyes de la

es prou entenedora i que

rao: les dates inscrites fan

clara. No som pas els unics

guerra o a consequencia de

Iliga perfectament amb allo

despistar el mes bona fe,

a demanar aquest canvi.

la repressio franquista be es

que deiem a I'inici de I'ar-

1936-1975. Com aparellar

L'historiador calellenc Jordi

mereixerien una cita nomi-

ticle; es per aixo que I'hem

aquestes dates, Guerra Ci

Amat, col-laborador de la

nativa i una explicitacio dels

volguda reproduir i, a la

vil i transicio? Quan es va

nostra revista Fonts, el no-

fets que la van provocar.

vegada, fer-la nostra.

fer el canvi del nom de les

vembre de 2008, enviava

Amb la frase: "un fet que no

victimes franquistes pel text

aquesta carta als mitjans

s'ha d'esdevenir" es vol indi-

actual, el desencert i I'am-

de comunicacio, que fou

car la voluntat que no es re-
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Barcelonista

celebracio va comen^ar el

celebracio es va desenvo-

d'Argentona va celebrar,

divendres 28 amb una mis-

lupar el dissabte 29. A les

els dies 28 i 29 de maig,

sa, a I'esglesia parroquial

nou del mati va arrencar la

la proximitat de les

el seu quarante aniversari

de Sant Julia, en record a

Caminada de les sis fonts

eleccions a la presi-

convertint-se en I'amfitrio-

tots els socis, simpatitzants

que va acabar amb una

na de la trobada anual de

i seguidors barcelonistes

xindriada popular. A prime-

penyes del Maresme. La

difunts. El gruix d'actes de

ra hora de la tarda la pla^a

La celebracio va
estar marcada per

dencia del Bar^a

16
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La

Penya

ESPORTS

Nova va acollir la rebuda

ar amb una cercavila fins a

Can Baladia. Els actes van

marcada per la proximitat

i concentracio de totes les

la pla<;a Nova, amenitzada

aplegar molts argentonins

de les eleccions a la presi-

penyes del Maresme. Mes

pel grup de percussio afro-

que, a banda de participar

dencia del club blaugrana.

tard, la comitiva es va tras-

brasiler Festimbalia.

de la festa, van poder veu-

Gairebe totes les candidatu

lladar a rAjuntament on va

Un cop a la pla^a es va

re de prop i fer fotografies

res van ser presents a la fes

tenir Hoc I'acte oficial de re-

procedir a la lectura del

a algunes de les copes que

ta i molts dels pre-candidats

cepcio amb la participacio

prego d'aniversari i al Iliu-

ha guanyat aquest any el

van aprofitar per donar-se a

de les autoritats municipals

rament de plaques comme-

primer equip i, tambe, al-

coneixer entre les penyes del

i, tambe, de directius blau-

moratives. La celebracio es

tres seccions del Bar^a.

Maresme i, tambe, per reco-

granes. La festa va continu-

va tancar amb un sopar a

La celebracio tambe va estar

Ilir signatures de suport.

HAS DE REDUIR PES?
ESTAS ESTRESSAT?
VOLS MILLORAR LATEVA FORMA FISICA?

I
Nosaltres
sabem com fer-ho!!
Novetat:

KICKBOXING-FULL CONTACT
A partir de I'abril

VOLS AUGMENTAR LA TEVA SALUT?

NO TANQUEM AL MIGDIA.
A partir de finals de

L

-••••i

juny, CURS INTENSIU DE
DEFENSA PERSONAL PER
A DONES. Places limitades.

Tel. 93 797 46 23 E-mail: forma.tgim@gmail.com
Passatge de les Escoles 2-4 (al costat de les Escoles Bernat de Riudemeia)

iCreus
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El Senior A Femeni ha
guanyat la Lliga recupe-

superioritat que han demos-

Senior masculf, tot i fer una

"els jugadors dels primers

trar les argentonines durant

primera volta amb molts

equips s'han format al club.
I es que tenim la sort de

tota la temporada, I'equip

problemes, ha superat la se-

rant la categoria perdu-

tarn be ha hagut de superar

gona guanyant deu partits

comptar amb bons entrena-

da la temporada anteri

problemes en forma de lesi

de catorze. Aquest balan^

dors en totes les categories i

ons i, fins i tot, dos embaras-

li ha permes mantenir-se a

aixo es tradueix en una fei

or. Tarn be han quedat

sos de jugadores. De cara

Copa Catalunya. De fet, el

na fantastica". Actualment

en primera posicio I'ln-

a la propera temporada el

club tampoc es marca I'ob-

el CBA compta amb 22

fantil Femeni i el Junior

club renova la confian^a en

jectiu d'assolir categories

equips que estan formats

el tecnic, Marc Mila, i pensa

superiors ja que son molt

per mes de tres-cents juga

a refor^ar les possibles bai-

dificils de sustentar econo-

dors. "Quan ho veuen clubs

xes amb jugadores de casa,

micament.

de fora -explica Vila- es

A Masculi
Hi ha temporades en les

sorprenen. Aquestes xifres

provinents de categories in

son propies de poblacions

seniors femenins tambe han

Ricard Vila considera que
el CBA esta recollint els
fruits de la feina feta du

fet un bon paper en les se-

rant anys pel tandem di-

d'Argentona vulgui jugar a

ves respectives categories.

rectiu que formaven Rafa

basquet amb nosaltres ens

Pel que fa al primer equip

Jimenez i Andreu Arregui:

omple de satisfaccio".

que toca patir i hi ha tem

feriors, i tambe, amb algun

porades en les toca gaudir.

fitxatge extern. Els altres dos

La primera temporada de

Ricard Vila com a president
del Club Bdsquet Argentona
(CBA) ha estat de les dar-

tres vegades mes grans".
I conclou: "que la gent

reres. El Senior Femeni A
ha estat, enguany, I'equip
que ha donat mes alegries
aconseguint tornar a prime
ra, despres d'un any d'haver perdut la categoria. Vila
considera que la clau de
la recuperacio ha estat la
cohesio de I'equip: "Les co
ses s'han fet be. L'equip s'ha
renovat, s'ha millorat la co
hesio. Aquest any s'ha jugat
sense individualitats, com un
equip". No obstant, i tot i la

El FC Argentona aconsegueix mantenir-se a Primera
Despres d'aconseguir el

s'ha aconseguit, el FCA ha

somiat ascens a Primera

tenien experiencia en aquesta categoria i s'enfrontaven

a favor. No obstant, I'entre

acabat en la vuitena posicio

Territorial, la passada tem

de la taula amb 52 punts i

amb equips economicament

Gonzalez, destaca I'actitud

porada, el Futbol Club Ar
gentona (FCA) afrontava el

62 gols, tant a favor com en

molt potents. A mes, els ar-

dels seus jugadors que s'ha

contra.

bitratges tampoc han aju-

mantingut positiva durant tot

dat: els col-legiats han xiu-

el campionat i ha permes

lat tretze penals en contra

que I'equip funciones com

de I'Argentona i nomes un

un a u ten tic bloc.

repte de mantenir catego

ria amb un equip jove i un
entrenador nou. L'objectiu
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El cami ha estat dur ja que
la majoria de jugadors no

CapdeCreus

nador de I'equip, Antonio

COSES DE LA VILA

Argentona rebutja la mocio

del PP sob re la immigracio

El Cros
tindrd un
Centre Civic

Argentona), va recor
recordar al
Argentona),

Ajuntament i veins han ha-

la intencionalitat del text:

regidor del PP que I'Agen

gut de marcar prioritats en

Tunic que pretenem es que

da Catalana de Proteccio

el mapa d'equipaments que

als ajuntaments a denunciar

tots els nouvinguts a Argen

de Dades considera que

es construiran al Barri del

a la policia els immigrants
illegals. En un principi la

tona tinguin els mateixos

no es necessari ni justificat,

Cros grades al desenvolu-

des del punt de vista de la

pament de I'Area Residenci-

direccio comarcal dels po-

drets que els que ja fa temps
que hi residim. Que tinguin

normativa de proteccio de

al Estrategica (ARE). L'equi-

pulars havia donat plena

els mateixos drets sanitaris,

dades, que els ajuntaments

pament social passard per

El
El pie
pie ordinari
ordinari de
de maig
maig va
va

Jesus
Jesus Hita, va voler matisar
matisar

rebutjar la mocio que amb

la que el Partit Popular insta

Ilibertat als seus regidors a

educatius i socials. Pero, al

comuniquin d'ofici a la Di

davant de I'esportiu ja que

I'hora de presentar el text.

mateix temps, que tinguin les

reccio General de la Policia

els veins reclamen, en pri

Pero el president comarcal,

mateixes obligacions que la

les dades de les persones

mer Hoc, la realitzacio d'un

Diego Sanchez, es va fer en-

resta de ciutadans'. La mo

estrangeres que s'inscriuen

centre civic. L'edifici es cons-

rere i va optar per obligar a

cio va ser rebutjada per tots

al padro ates que I'objectiu

truird al costat de I'escola i,

tots els regidors populars a

els grups municipals excepte

establert per la llei es pot as-

a I seu costat, s'hi fard un

presentar la mocio.

Agrupacio Argentona que

solir sense necessitat de dur

pare amb pistes de petanca

Durant la presentacio de la

es va abstenir. L'alcalde de

a terme aquesta comunica-

i es reservard espai per a la

cio d'ofici

construccio de I'Escola Bres-

mocio el regidor popular,

la vila, Pep Maso (Tots per

sol Municipal que ara es
troba dins les instal-lacions

El CEA presenta una queixa al Sindic per
la situacio de la casa Puig i Cadafalch

del centre de primdria.
Per altra banda, I'Ajuntament te previst ubicar al
barri les oficines municipals

El Sindic de Greuges de

responsable subsididria

Patrimoni tampoc li ha fet

destinades oferir serveis a

Catalunya dona la rao al

de I'edifici. L'entitat expli-

cap requeriment perque

les empreses. L'espai que

Centre d'Estudis Argento-

ca que I'informe que els

actui. El Sindic enten que

ocupard aquest servei, a I

nins (CEA) que el passat

teenies de la Generalitat

les raons exposades pel

bloc on actualment hi ha el

21 d'abril va presentar-li

van fer el febrer passat,

CEA tenen prou fonament

Centre d'Atencio Primdria,

una queixa formal perque

reclama intervencions amb

i, per aquest motiu ha de-

comptard amb despatxos

instes a la Direccio Gene

'cardcter imminent' a la

manat al Departament de

i sales de reunions. Aquest

ral de Patrimoni Cultural

coberta i al terrat de I'edifi

Cultura que I'informi de les

projecte, pero, queda con-

a actuar davant el deteri-

ci modernista. No obstant,

actuacions que s'hagin dut

dicionat a la construccio

la propietdria no ha fet res
i la Direccio General de

a terme amb la intencio de

dels habitatges que tindrd

preservar el be cultural.

el mateix edifici.

orament de la Casa Puig

i Cadafalch ja que n'es

ESPAI SUPORT FAMILIAR
Abonaments mensuals i trimestrals
Pack d'ho res
Servei de cangur
Panera dels tresors

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

Argentona

Obert els dissabtes
de9a14h

Joes didactics
Sala de descans
Personal titulat
Recollida a I'escoia Francesc Burniol
Local climatitzat
Festes d'aniversari
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COSES DE LA VILA

La D'^u^^cio atorga vultenfa-cinc mil euros a
:r a la r
Les ajudes s'emmarquen en el Cataleg de suport a serveis i activitats locals 2010.
La Diputacio de Barcelona va aprovar, el passat 15 d'abril, la resolucio de la convocatoria d'ajuts economics inclosos al
Cataleg de suport a serveis i activitats locals 2010. Argentona es beneficiard de subvencio per a vint-i-cinc propostes en els
seguents ambits:
Piscina a les escoles Cursos de
catala
Serveis
Educatius

Oficina de Promocio de politiques d'igualtat

Aula oberta 3er i 4at d'ESO

3.556,11 €

Projecte de millora de les habilitats socials - Teatre a I'lES

1.340,67 €

Pla d'igualtat dona-home 2010 2.932,29 €

Dona - Home
Oficina Tecnica
del Canvi Clima
tic i Sostenibilitat

6.000,00 €

Escola esportiva d'Argentona i
curset poliesportiu

1.310,00 €

Dinamitacio de rutes saludables

1.722,00 €

Oficina

1.500,00 €

d'Activitats

Toilers esportius de Nadal,
activitats esportives de Festa
Major, Festa de I'Esport de
I'Ajuntament d'Argentona

Oficina de
Mercats i Fires
Locals

Jove

Desenvolupament de plans
locals de joventut o programes
d'activitats

Oficina per a
la Participacio
Ciutadana
Sensibilitzacio,

Projecte de prevencio de residus i seguiment de la implantacio de la Taxa Justa

Caminades populars

esportives

Oficina del Pla

Punts d'informacio i dinamitzacio juvenil als centres d'educacio secundaria (PIDCES)

5.384,95 €

Participacio
i Divulgacio
Ambiental

sociacionisme i participacio ciutadana: Argentona participa!
Campanya per la implantacio
de la recollida selectiva d'oli

1.720,00 €

Servei
d'Assistencia
i Coordinacio

Argentona. Camina Argentona

Festa de I'Esport

1.025,00 €
4.000,00 €

Servei de Mercat

deTreball

Edicio de rutes de senderisme a

Creacio d'una intranet i un
backoff ice a la pdgina web del
centre comercial urbd d'Argen
tona
Tecnica d'insercio laboral
Suport tecnic per a la insercio
laboral

Servei de Salut
1.442,81 €

Publica

Gestio

^

"1

MAI-JUN2010

4.000,00 €

6.976,80 €
19.392,00

€

Fruil^^ i

1.500,00 €

igats)
Projectes de seguretat alimentdria

I

1.000,00 €

Activitats relacionades amb els
animals de companyia (gossos

jectes Transver
sals i Suport a la

2.400,00 €

domestic
1.000,00 €

Concrecio de la proposta de la
reforma de la Pla^a de vendre:
Raco ecoldgic del mercat

Cursos d'Alfabetitzacio digital.
Introduccio al Linkat

6.360,00 €

Protocol d'Actuacio Municipal

Servei de
Corner^ Urbd

Oficina de Pro-

20

Jornada de reflexio sobre I'as-

Si sortim millorem

Turistica

1.000,00 €

4.153,00 €

Servei d'Accio
Social

3.050,00 €

Fires artesanals del municipi
d'Argentona

950,00 €

2.000,00 €

COSES DE LA VILA
La Taxa Justa

rep el Premi

deMedi
Ambient de
la Generalitat

r—-^

La Taxa Justa ha estat distin-

git amb un dels Premis de
Medi Ambient que la Gene
ralitat de Catalunya atorga

El Defensor reclama
la creacio de I'Oficina

d'Atencio al Ciutadd
vocat Joaquim Mustar^s, va

El Defensor del Vilata, I'ad-

que el 2009 ha estat un any
mes dificil tant pels ciutadans

S'allarguen

les obres de
La Sala
Els darrers treballs que
s'han de realitzar a La Sala

presentar el seu informe anu-

com per I'administracid i que

s'allargaran fins a finals

al en el pie de maig. Dels

aixo s'ha en un increment de

d'any i, per tant, impediran

36 expedients que va tra-

queixes. Dins d'aquest grup

que el teatre es pugui obrir

mitar, gairebe la meitat van

apareix I1 Area de Sostenibi

al novembre tal i com esta-

ser d'informacid i assessora-

litat que, amb la implantacid

va previst. El motiu d'aquest

ment. Es per aixd que Musta

de la Taxa Justa, s'ha con-

endarreriment es una variacid que s'ha inclds en el pro-

rds reclama, un cop mes, la

vertit en una nova font de

creacio de I'Oficina d'Aten-

discrepancies. A la banda

jecte que s'havia d'executar

cid al Ciutadd que, a banda
de millorar I'eficiencia dels

positiva, destaca la millora

per tal de garantir que, un

de les comunicacions, gra

cop acabada I'obra, La

processos administratius, el

des al correu electronic, i el

Sala pugui acollir activi-

descarregui de tasques que

bon ritme de resposta i d'efi-

tats. L'Ajuntament espera

no li son prdpies. Pel que

ciencia de la Policia Local

que aquest sigui el darrer

fa als casos de mediacid o

davant els requeriments del

entrebanc i que, finalment,

queixa, el Defensor constata

propi Defensor.

Podeu llegir I'informe del Defensor del Vilata a traves del seguent enlla^:
http://www.argentona.net/media/3924.pdf

I'equipament es pugui obrir
durant la Festa Major d'Hivern de Sant Julia.

cada any. La Generalitat ha
reconegut el nou sistema de

Directament de la vaca

pagament de residus d'Argentona com la millor inicia-

El 28 de maig la botiga La

al dipdsit, i es pot veure

tiva de proteccid i millora del
medi ambient en I'dmbit de

Teca va inaugurar una md-

immediatament, sense bu-

quina expenedora de Net

Ilir, ja que estd pasteurit-

la prevencid i el reciclatge

fresca. Es tracta d'un sis

zada. Els responsables de

de residus. El guardd, dotat

tema de distribucid sense

La Teca expliquen que, a

de deu mil euros, el va rebre

intermediaris que ofereix

banda de treballar amb un

la regidora de Sostenibilitat,

una empresa osonenca. La

producte de primera quali-

Assumpta Boba, en un acte

Net que s'ofereix no s'arri-

tat, han aconseguit reduir

celebrat al Palau de la Musica el dijous 3 de juny.

ba a envasar ja que pas-

drdsticament la generacid

sa de la vaca directament

d'envasos.

CapdXr^us
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GRUPS MUNICIPALS
Argentona, municipi sostenible. Una quimera?
social i la qualitat ambiental;

Cal no perdre de vista, ni

ver pres la decisio correcta,

i, sete, millorar la informacio

de la memdria, que aquest

es veura al cap del temps.

i transparencia municipal i

govern municipal es hereu

Perque, vilatans, encara que

la participacio dels vilatans

de la pitjor situacio de les ar-

sigui a poc a poc, fent, fern

ques municipals des del res-

un gran poble!

en la presa de decisions.

tabliment de la democracia,

Si les grans crisis es poden
convertir en grans oportuni-

Si les llegiu atentament i les

a mes a mes, agreujada per

tats, aquf sabem com fer-ho.

compareu amb accions du-

la greu situacio economica

Argentona busca avan^ar

mundial. Per Argentona tam

cap a un horitzo de mes sos-

tes a terme per aquest go
vern municipal, veureu que

tenibilitat. Per aconseguir-ho,

moltes van per aquest cami,

la crisi, pero els nostres regi-

cal desenvolupar set eixos

com ara la renovacio i canvi

dors, en comptes d'ofegar-se

basics que ajudin a instau-

d'usos del centre historic, la

en les aigues terboles, ca-

rar el model socioeconomic

innovadora recollida de la

valquen sobre I'ona, doncs

be ha passat el tsunami de

del futur. Primer, un us mes

brossa i el canvi de tra<;at

estan treballant en projectes

racional de I'espai urba;

del tren orbital, com a mes

de molta transcendencia pel

segon, mes eficiencia con

significatius. Tambe s'estd

futur del poble i cal molta va-

tra el canvi climatic; tercer,

treballanten les installacions

lentia i empenta per tirar-los

minimitzar I'impacte ambien-

de la Policia Local, en I'ober-

endavant, sobretot davant

tal del transport; quart, mes

tura de La Sala, en I'Oficina

la incomprensio i la impo-

competitivitat i innovacio de

d'Atencio al Ciutada (OAC),

pularitat que alguns poden

les empreses; cinque, can-

en el nou Pla d'Ordenacio

provocar, perque el benefici

viar els habits de consum;

Urbana i en molts projectes

que puguin aportar i, per

sise, augmentar la cohesio

mes.

tant, la conveniencia d'ha-

contacte
tots@totsperargentona.org
www. tots perargentona .org

L'opcio economica mes raonable davant de la crisi
sions (obra publica, nous

a la despesa corrent, que

jar impostos o be continu-

equipaments, etc.) i aixo

es aquella destinada al pa-

ar disminuint els recursos

vol dir, en definitiva, que

gament del personal, les

destinats a activitats que

tot allo que els ajuntaments

amortitzacions dels credits,

no son imprescindibles en

anomenem Capitol 6, i que

les despeses generals, els

es la part que financem

actes culturals i festius, sub-

el dia a dia. El grup mu
nicipal de CiU vol continuar

Davant les noves restric-

amb credit, no ho podrem

vencions a entitats, serveis

mitigant la pujada de I1BI

cions per accedir a credits

fer. A mes, I'Estat retallara

socials, transferen^es a

originada arran de I'ultima

bancaris que ha decretat el

les aportacions economi-

altres organismes, etc.; es

revisio del Cadastre, abai-

govern socialista, els ajun-

ques als municipis per acti-

a dir, aquella despesa que

xant el tipus de gravamen,

taments ho tenim MOLT
MALAMENT i I'ajuntament

va -donant menys diners- i

repercuteix directament en

com ja varem fer el 2010,

per passiva -fent-nos tornar

un bon servei al ciutada

i evitant apujar qualsevol

d'Argentona no es cap

aquells que diu que va li-

en el dia a dia de la gestio

altre impost, atesa la situa

excepcio. Si poder ajustar

quidar de mes en I'exercici

municipal.

cio economica provocada

un pressupost per a I'any

de 2008-, i la Generalitat

2010 ja va ser molt dificul-

no te diners ni per pagar

Com que la complementa-

tos, a I'hora de preparar

puntualment els compromi-

cio d'aquest ingressos per

la nostra posicio a I'hora
de treballar els pressupos-

per la crisi. Aquesta sera

el pressupost municipal de

sos que, en forma de sub-

a la despesa corrent son

tos del 2011 dins del si de

cara al 2011, es preveu un

vencions, compromet amb

els impostos de competen-

I'equip de govern.

grau de dificultat encara

els ajuntaments.

cia municipal (IBI, circulacio, IAE i aquells vinculats

major.
Aquesta situacio ens dura

a la construccio), aixo ens

D'entrada, no tindrem ca-

a una reduccio dels ingres-

porta a un altre dilema de

pacitat per realitzar inver

sos previstos per fer front

cara al 2011: o be apu-
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contacte
argentona@cdc.cat
www.ciu.cat/argentona

GRUPS MUNICIPALS
Volem un mercat nou
L'aspecte de la pla^a de
Vendre es desolador i es

En aquest sentit, el senyor

n'hi ha prou a enrajolar

regidor de Promocio Eco-

el carrer i plantar-hi qua-

que la remodelacio que

nomica va proposar la

tre arbres: convenen pro-

s'ha fet es nomes de cara

bajanada de fer un mer

jectes valents i elaborats

la galeria i a corre-cuita.

cat cobert, a la pla^a dels

amb una visio total de les

A aquesta zona, que es

Geganters, davant del Ce-

necessitats. Aixo vol dir,

se'n surt. Nomes cal do-

on hi ha gran part de les

mentiri. Com si aixo fos el

sobretot, feina.

nar un tomb pel carrer

botigues mes tradicionals,

centre. La Velcro es Punic

Gran a les hores de ma

el Sr. Alcalde i la seva co-

gran solar que queda al

xima activitat, entre les

lla no tenen ni idea de que

centre de la Vila amb ca-

10 i la 1 del migdia, per

fer per tornar-li I'animacio

pacitat per edificar-hi un

adonar-nos de la poca

d'abans.

bon mercat, si no es que

El corner^ de la Vila no

el cedeixen a una cons-

afluencia de compradors.
Ens animarien a comprar a

tructora, com sembla que

animat pero es nomes una
illusio: son les parades

Argentona si hi hagues un

vol fer el senyor regidor

nou mercat cobert -amb

d'Urbanisme.

foranes que omplen I'es-

aparcament, es clar- que

Els divendres sembla mes

pai. Els dissabtes, si fa

possibilites adquirir allo

Els botiguers locals fan be

bon temps, s'hi veu mes

que ara es va a cercar als

la feina, el producte es

moviment degut a les fami

pobles de I'entom. Aques

bo i I'atencio excellent.

lies que passegen pero de

ta instal-lacio seria I'esquer

Qui no fa el que ha de fer

fet, de comprar, no gaire.

que fomentaria el dinamis-

es I'equip de govern. Per

La majoria d'argentonins

me a I'hora de comprar i

convertir Argentona en un

se'n va a comprar a fora.

vendre a la nostra Vila.

fort centre comercial, no

contacte
Dijous, de 12 h a 13 h
1 r pis de I'Ajuntament Veil
2n despatx a la dreta
Tel.: 667 182 992
info@lentesa.cat
www.lentesa.cat

Cap on porten Argentona?
ganitzacio i vol dir generar

-Ho demostra amb la taxa

tambe frustracio entre els

de recollida d'escombrari-

de la planificacio? I el parquing de la pla^a Nova? I

seus membres.

es, que no formava part de

el carrer Gran?

cap programa.
Anar d'un costat a I'altre

Tampoc no es bo per a la

Amb aquest estil de fer poli

politico perque els ciuta-

-Tambe amb Can Doro.

no es que sigui un estil de

dans i ciutadanes confiem

L'octubre passat, ens van

fer politico: es la falta de

tico d'anar d'un costat a I'al-

el nostre desti collectiu

presentar un projecte -de

compromis del govern amb

tre que el govern ha impo-

als nostres representants

fet, un ma I projecte-, que

els vilatans i les vilatanes.

sat, Argentona camina cap

en funcio d'un programa,

els havia costat dos anys

enlloc. La nostra Vila no te

electoral primer i de go

de negociacions i que ens

un horitzo, no te una meta,

vern despres. Aquesta es

van presentar com la millor

no te un projecte i aixo no es

I'eina que ens ha de per-

proposta que s'hi podia

bo: ni es bo des de la politi

metre saber si ho han fet

fer, i ara ens expliquen que

be o no i, per tant, si con-

I'estan modificant.

co ni ho es des de la gestio.

tinuen essent mereixedors

No es bo des de la gestio,

de la nostra confian^a. La

-Es va veure tambe en el

ates que la improvisacio

falta de rumb genera inse-

darrer Pie extraordinari,

encareix els processos, per-

guretat i desconfian^a.

convocat de forma urgent

implica no poder gestionar

Aixo es el que ens passa

calendari d'algunes sub-

correctament els recursos

a Argentona. El govern no

vencions que ha de rebre

que tenim. Vol dir no poder

sap on va i ho demostra

I'Ajuntament.

aprofitar la for^a d'una or-

continuament:

desti o el calendari es fruit

per modificar el desti o el

que la falta de planificacio

Canviar el

CapdeCreus

contacte
Tel.: 667 182 993
argentona@socialistes.cat
http://argentona.socialistes.cat
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Planificacio escolar

esquerra

tambe els centres escolars.

a valorar ni a questionar la

ons es prenguessin al marge,

Aquestes decisions no es po-

qualitat educativa dels centres

o d'esquena, del Consell Es

den prendre sense la necessd-

ni del professorat. Els equips

colar Municipal que, en de

ria participacio de la comuni-

educatius i directius de totes

finitiva, es I'organ competent

tat educativa i de la resta de

les escoles d'Argentona han

per tractar aquestes questions.

vilatans, de la mateixa mane-

consolidat el prestigi durant

Decidir les coses sense comptar amb el consens dels vila

Periodicament, el tema dels

ra que s'hi compta quan s'ha

les ultimes decades i, per tant,

centres escolars a Argentona

de fer un centre nou. S'ha

hem de tenir molt clar que a

tans seria un greu error i mes

agafa volada, be sigui perque

d'aprofitar per planificar i, en

I'hora de prendre decisions,

si realment pensem que la co-

falten places, be sigui perque

el cas que ens ocupa, reor-

hem de pensar fonamental-

munitat educativa es mes que

en sobren; es en aquest punt

denar el mapa educatiu de la

ment en el guany escolar que

un simple client d'un servei.

on ens trobem ara que, se-

Vila, optimitzant i reordenant

haurien de tenir els nostres

gons el departament d'Educa-

els recursos de que disposem.

alumnes i a procurar no trencar la coherencia d'aquests

cio, "sobren places a primdria
en el nostre municipi". Pel que

Preguntes com "hem de tancar

equips que, en definitiva,

sembla, podria planejar-se el

una linia del Burniol?", "que

son els que donen qualitat al

tancament de la segona linia

hem de fer amb I'escola Ber-

sistema educatiu. Allo que si

a I'escola Francesc Burniol.

nat de Riudemeia?" o "te sen-

que s'haura de valorar son

tit obrir una escola nova quan

questions relacionades amb

No som partidaris de mante-

encara no disposa d'edifici?"

la ubicacio dels edificis i amb

nir escoles obertes sense ne-

tenen plena vigencia en uns

la seva operativitat.

cessitat, pero si que en som

moments com aquest. Es evi

de la planificacio i del didleg

dent que quan es fan aquestes

No voldriem de cap de les

en tots els sentits, i aixo inclou

preguntes no podem entrar

maneres que aquestes decisi

contacte
Tel.: 667 182 991
perezcm@argentona.cat

A les portes del canvi real
ble en el qual no s'imposin

Amb la voluntat de contri-

instalen en nuestro pueblo,

models com la recollida de

generar riqueza, rebajar los

demostrant que es un fracas

buir a la millora de la quali
tat de vida dels vilatans, des
del Partit Popular fa mesos

estrepitos.

que treballem en propostes

de circulacion y de vados,

concretes pel futur. Hem pro-

suprimir el peaje de la C32
que castiga a los bolsillos

les escombraries que s'esta

sueldos de los politicos, con-

gelar el IBI y los impuestos

Ja estem a les portes d'un

Estem davant d'un equip de

posat alternatives que, en

nou estiu, el darrer de I'ac-

govern que fa tres anys que

moltes ocasions, han estat

de todos, o mejorar la se

tual equip de govern, ja que

viu d'esquenes a la realitat.

ignorades i silenciades pels

guridad vial castigando a

el mes de maig de I'any vi-

La majoria de propostes sig-

organs propagandis^s i pel

los incivicos. Tenemos, en

nent tindrem eleccions muni

nades en el pacte de govern

mateix govern perque, des

definitiva, un compromiso

cipals. Diem I'ultim perque

no s'han acomplert per la in-

del primer dia no ha sabut

renovado porque no se pue-

escoltar el clam del carrer.

de ver pasar la vida desde

TxA i CiU s'han guanyat a

capacitat de trobar solucions

pols que els ciutadans no els

als problemes reals de la gent.

tornin a donar la confian<pa

Ha estat un govern sord, mut

Desde el Partido Popular

el animo conjunto: por eso

per governor. Ho han fet tan

i insensible a les peticions de

seguiremos aportando pro-

somos el CANVI REAL.

malament que els vilatants

I'oposicio. En temps de crisi,

puestas para solucionar los

han de dir prou i buscar al-

creiem que s'han de sumar

problemas reales de nues-

tres alternatives que perme-

esfon^os i objectius pero Pep

tros vecinos. Queremos mas

tin a Argentona ser un poble

Maso, Assumpta Boba o

seguridad en las calles, me-

modelic on siguin raonables

Xavier Collet, per posar tres

nos impuestos abusivos, pro-

els impostos i la despesa

exemples, s'han cregut que

ponemos la eliminacion de

municipal i on es pugui viu-

I'Ajuntament era el seu "cor-

la Taxa In-justa, queremos

re amb seguretat. Un po

tijo" particular.

que nuevas empresas se
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el sofa. Hay que despertar

contacte
Dijous, de 18 h a 20 h
Tel.: 667 182 994
ppargentona@gmail.com
ppargentona.blogspot.com

GRUPS MUNICIPALS
La Plataforma en defensa del centre historic
o la Plataforma en perjudici d'Argentona?
de San Domingo i d'altres

- Quina va ser la recapta-

dos aldarulls mes paralit-

alimentades pel sistema de

cio de la guardiola i del

recollida de la brossa.

zant els plens respectius -el

compte corrent?

- Un deute importantissim

segon amb violencia, que

-Amb la sensibilitat que

a traves d'Argentona Pro-

va acabar en una denuncia
al Jutjat que encara conti-

tant varen pregonar, no
heu trobat a faltar un agra-

el Sr. Collet es president

Ja han passat uns anys, sufi-

nua endavant, per molt que

Vment als vilatans per aque-

del Consell d'Administra-

cients, com per poder jutjar

hi faci I'Alcalde actual.

lles aportacions?

cio, maxim responsable i,

AGRUPACIO D'ARGENTONA

-Es va

part

recordem-ho novament, ex-

en defensa del centre histo

Tots hem patit els efectes i les

d'aquests diners per finan-

president de la Plataforma

ric, mite que va dur al go

tensions socials i politiques

par el partit Tots per Argen

i exconseller d'Argentona

vern a Tots per Argentona.

generades per aquesta "pla

tona?

Projectes durant el periode

els efectes de la Plataforma

utilitzar

jectes, societat de la qual

taforma". Pero, ara, mirant-

2003-2007.

Tots recordem aquella taula

nos-ho amb perspectiva, on

El resultat de tot aixo es:

amb pastes, porro de vi i

ens ha portat tot plegat? Qui-

-L'aprofitament del carrec

una guardiola. Tambe ens

nes conclusions en treiem?

de regidor d'Urbanisme i

passar a tots els vilatans el

Obres de I'expresident de

deute del qual ell es el res
ponsable unic.

recordem d'aquells escrits
demanant que es diposi-

Aquesta pregunta se la

la Plataforma per aturar el

tessin diners en un compte

planteja molta gent i me

projecte als jutjats, cosa

de la Caixa de Catalunya.

la faig jo mateix: tenint en

Igualment, ens recordem

compte la seva promesa de

que no va aconseguir.
-El forat en el centre histo

de les manifestacions, dels

transparencia i participa-

ric, a I'estil pedrera de la

aldarulls aprofitant la festa

cio, voldria saber

Feu, pie de bruticia i rates

de

Ara, aquest senyor, preten

contacte
Tel.: 667 182 990
rosamf@argentona.cat

C

Vols coMabora
amb nosallres
Fes arribar el teu text o fotografia per cart
correu electronic a Radio Argentona o
a argentonacomunicacio@argentona.cat.
I recorda: maxim 1.700 caracters.
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GUIA COMERCIAL

GILCABRESPINATUBAU
Agent de la Propietat Immobiliaria
Administrador de Finques

Av. Puig i Cadafalch, 5 - Tel. 93 797 19 53
Gral. Llauder, 44 baix - Tel 93 756 09 26 - Fax 93 797 44 29

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

08310 Argentona

u ^ncutu ^um
TENIM DETALLS PER BODES,
COMUNIONS, BATEIGS,
FESTES D'ANIVERSARI...

LLAMINADURES, REGALS, ETC.

ARGENTONA
Plaga Nova

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

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

—if

11nl't

COPIES DIGITALS A LTKSTAMT
DESCARREGA DE TARGETES A CD.
Pla^a nova 3 Argentonae
Tel. 937560577~
www. instantsfoto. com

TALLER METALLIC

Xevi Gallemi
Sant Gem's, 25

08310 ARGENTONA

Tel. 654 600 796
xgallemi@bcngiga.com

C/ (^RAH, 3

085/0 AR^B^TOtlA
TBU $5 7SM85*]

(s

M t

'.

INFORMACIO D^INTERES

ill

Butlleti
municia.

ZL

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
plastics i d'altres residus que no siguin restes

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.

Deixalleria d'ArgentonaOficina municipal
C/ Can Carmany, s/nd'informacio ambiental
Telefon: 93 75614 48Carrer Gran, 54
Dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 16 a 19 hTelefon: 93 797 43 78
Dissabte de 10 a 14 h i de 16 a 20 hDilluns a divendres de 9 h a 10 h
Diumenge de 10 a 14 h

La recollida de restes vegetals (amb la saca) es fara el mateix dia i hora
-mireu el calendari- que la recollida d'organica.
Deixeu la saca al costat del cubell.
No llenceu restes de menjar dins la saca per a restes vegetals.
Els que no tingueu saca, podeu barrejar les restes vegetals
de petites dimensions amb les restes de menjar dins el cubell marro.
No espereu que la saca sigui plena del tot.
La recollida es manual; penseu en els operaris!
Limit maxim: dues saques per dia de recollida.

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

INFORMACIO D'INTERES
Taxa de Pagament per Generacio de Residus (Taxa Justa)
A partir de 2010 I'import de la taxa d'escombraries es

Les bosses es poden adquirir a la Deixalleria Municipal
i en els seguents comer^os:

divideix en dues parts:

Colmado SUMA - Abat Escarre, 2
Fruiteria Tasnim - Barcelona, 14
Colmado Bresca - Barcelona, 38
Mes informacio a
Drogueria Vellve - Dr. Samso, 21
I'Oficina Municipal
Ferreteria I'Equip - Gral. Llauder, 5
d'lnformacio Ambiental
Basar el Regal - Gran, 37
C/ Gran, 58
Agropecudria Argentona - Gran, 44
Telefon 93 797 43 78
Cams Pilar-Jacint Verdaguer, 24
Herbodietetica Poliol - Joan XXIII, 9
Celler Castane - Sant Genfs, 1
Cal Fred Congelats - Torras i Bages, 15
Can Ciano - Pla^a de Vendre, 3

-Una part fixa de 95 €/any.
-Una part variable que es paga a troves de la compra
de bosses especials per al rebuig i per als envasos.

La bossa de rebuig, de 17 litres i de color vermeil, 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'us d'aquestes bosses especials es obligatori a partir

del'l defebrerde2010.

Cursos de Formacio Ocupacional

DEIXALLERIA

El SEMPRE ofereix dos cursos de Formacio Ocupacional per a aturats:
Auxiliar d'lnfermeria en geriatria i Empresa i Gestio international. Co-

D'ARGENTONA

men^aran a partir de setembre i inclouen una part de formacio en

Cada cosa al seu Hoc

insercio laboral. Mes informacio al telefon 93 797 49 00.

Calendari de campanyes coordinades de

control i vigildncia policial per al 2010
Tot seguint les directrius generiques del Servei Catald de Transit a les polici
es locals per a I'any 2010, durant el vigent any la policia local d'Argentona realitzara, al marge dels controls continuats i permanents, les seguents
campanyes de transit coordinades amb el Cos de Mossos d'Esquadra:

MESOS

CAMPANYA

Periode

Juny

Control motocicletes (DGT)

Del7al 13

Juny

Alcoholemia

Del 21 al27

Juliol

Transports d viatgers (DGT)

Del 19al25

Agost

Velocitat (DGT i TISPOL)

Del 23 al 29

Setembre

Seguretat passiva (DGT)

Del 13 al26

Octubre

Transport escolar menors

Del 18 al 24

Novembre

Telefon mdbil (DGT)

Del8al 14

Desembre

Alcoholemia (DGT)

Del 13al24

Dilluns a divendres
Tarda
Mati

Farmdcies

Tel.: 93 756 14 48
Dilluns a divendres:
Mati: de 10 h a 13 h
Tarda: de 16 h a 19 h

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

Diumenge:
Mati: de 10 h a 14 h
Tarda: tancat
Per fer us de la Deixalleria d'Argentona,
es necessita una targeta persona I itzada,
amb codi de barres. Si no la teniu, podeu
informar-vos a I'Oficina Municipal d'lnformacio
Ambiental (C/ Gran, 58; telefon 93 797 43 78).

Dissabte

iumenge

Mati

Tarda

Farmdcia del Cros
Pea. Bias Infante, s/n
Tel.: 93 757 05 01

9.30 ha 13.30 h

17ha20h

9.30 ha 1 3.30 h

Tancat

Tancat

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

9.00 ha 13.30 h

17ha20h

9.30 ha 13.30 h

17ha20h
(si estd de gudrdia)

11 ha 13.30 h
(si estd de guardia)

Tancat

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

9.00 ha 13.30 h

17ha20h

9.30 ha 13.30 h
(si estd de guardia)

17ha20h
(si estd de gudrdia)

11 ha 13.30 h
(si estd de guardia)

Tancat

Farmacia Buxeda
Ctra. de Vilassar, 1 2
.: 93 756 16 85

9.00 ha 13.30 h

17ha20h

9.30 ha 13.3Oh
(si estd de guardia)

17 h a 20 h
(si estd de gudrdia)

11 ha 13.30 h
(si estd de guardia)

Tancat

Migdia

Vespre

13.30 ha 17 h
(si estd de gudrdia)

20 h a 22 h
(si estd de guardia)

rmdcia Guillen
rmdcia Sindreu
rmdcia Buxeda

Migdia ^W
13.3Oha 17 h
(si estd de gudrdia)

Vespre
20 h a 22 h
(si estd de guardia)

13.3
(si est

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

^ jfIB
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INFORMAClbD INTERES

CALENDARI FISCAL 2010
Inici periode

Concepte

voluntari

Final periode
voluntari /
domiciliats

Impost sobre bens immobles urbans

No domiciliats
Domiciliats, la fraccio
Domiciliats, 2a fraccio

01/04/2010

Domiciliats, 3a fraccio
Domiciliats, 4a fraccio

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

No domiciliats

03/09/2010

Domiciliats, 2a fraccio

04/11/2010
01/07/2010
02/11/2010

93 790 55 60

ftifONS
ilNTERES
93 797 49 00
POLICIA LOCAL

93 797 13 13
TAXIS

93 799 14 14

Taxa per recollida d'escombraries comercials

No domiciliats
Domiciliats, 1 a fraccio

Cada dilluns,
previa trucada al

AJUNTAMENT

Taxa per recoilida d'escombraries
Domiciliats, 1 a fraccio

RECOLLIDA DE
MOBLES YELLS
I ELECTRODOMESTICS

03/09/2010

Domiciliats, 2a fraccio

04/11/2010
01/07/2010
02/11/2010

CREU ROJA ARGENTONA

93 797 16 56
AMBULANCIA

93 757 88 88

Impost sobre bens immobles rustics

03/09/2010

04/11/2010

AMBULANCIA CREU
ROJA MARESME (24 H)

Impost sobre Activitats Economiques

03/09/2010

04/11/2010

904 100 318
FECSA-ENDESA

900 770 077
L'Aiuntament

Bustia del consumidor

L'Alcalde i els regidors

Ajuntament d'Argentona

Pep Maso
Alcaldia, Administracio General,
Comunicacio, Governacio, Mobilitat,
Activitats

C/Gran, 61 (SEMPRE)

Ferran Armengol
1 r tinent d'alcalde, Recursos
Economics, Recursos Humans,
Cultura i Patrimoni.

De9.30a 13.30 h
Tel. 93 797 49 00

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

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

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

Tel. 93 756 14 48

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

Dissabte: de 10a 14 i de 16a

Atencio a domicili

20 h. Diumenge: de 10 a 14 h

Per sollicitar atencio a domicili
a Argentona i Orrius, cal trucar
al telefon 93 756 1092, al
consultori de Miquel del Cros al
telefon 93 791 90 84; a Dosrius
al telefon 93 791 90 84.

Joaquim Casabella
4t tinent d'alcalde, Manteniment i
Serveis Municipals.
Assumpta Boba
5a tinent d'alcalde, Xarxes i Noves
Tecnologies, Sostenibilitat, Participacio.
Enric Urefia
Educacio, Benestar Social.
Miquel Mendoza

Horari: de dilluns a divendres, de

10a 13 h i de 16a 19h

Parrbauia de Sant Julia
Informacio i acollida: dt. i dv.
de7a20.30h

Tel. 93 797 01 59

Serveis socials d'atencio
Jutiat de PcttM:*'mmtsmtmmm

Promocio Economica.

Tel. 93 797 17 03

Robert Subiron
Esports, Sanitat.

Dill, a div. de 9 a 14.30 h

Per demanar hora per entrevistarse amb els regidors o teenies
telefoneu al 93 797 49 00

divendres de 12 a 13.30 h.

Entrevistes amb el jutge: dimarts i

ABS Araentona
Arxiu municiDal -

Joan Fuster, 1

Plapa de I'Esglesia, 4

Tel. 93 756 10 92 i
93 756 11 38

Tel. 93 797 27 32

Atencio primaria
primaria:
C/ Enric Granados, 5

OFICINA DE CORREUS

93 756 12 17
AIGUES D'ARGENTONA

93 797 06 03
GAS NATURAL

900 760 760
C. I. ST. MIQUEL DEL

CROS

93 757 51 88
IES ARGENTONA

93 797 46 10
CEIP ST MIQUEL DEL CROS

93 799 39 51
CEIPBERNATDE
RIUDEMEIA

93 797 09 56 r'

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

Tel. 93 797 04 86

93 797 45 23

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

MUSEU DEL CANTIR

93 797 21 52
BIBUOTECA

93 797 12 15
ASSESSORAMENT
JURJDIC PER A DONES

93 797 49 00
extensio 600

fisio
Centre de Rehabilitacio Funcional

r

Sant Julia, 19, baixos
08310Argentona
Tel./fax 93 756 15 41
www.fisioargentona.co
Matins: 9.30-13.00 h
Tardes: 15.30-20.30
Dissabtes: hores convingudes

luXURRERIA
Si vols menjarXURROS casolans iXOCOLATA desfeta,
NO T'HO PERDISUI si vols salats.... tenim comes, patates....
"Festes de bam, exhibicions, Fires i festes en general"

Obert tots els dissabtes, diumenges I festius
de 8 del mat! a 1 del migdia.

Tel. 667 70 7019
T'esperem al C/ Badalona, al costat de la plaga dels Geganters • Argentona

I

m

Programacio de

siguin die

Radio Argentona
DILLUNS
10-13 H. DE TOTS COLORS
amb Miquel
Carabano
13 H.
15 H.
17 H.

L'INFORMATIU
L'INFORMATIU
L'HOMEVERD
amb Josep M. Cano

PELUTS
19 H.
TAST MUSICAL
19.30 H. L'INFORMATIU
20 H.
ET1QUETA NEGRA
21 H.
NOTXASDENIT
22 H.
L'HOME VERD (rep)
23 H.
L'INFORMATIU
18 H.

ftlMAL
ulmAKi^

10-13 H. DE TOTS COLORS
13 H.
L'INFORMATIU
15 H.
L'INFORMATIU
17 H.
L'HOME VERD
18 H.
LA TERTULIA
19 H.
TAST MUSICAL
19.30 H. L'INEORMATIU
20 H.
LA DEIXALLERIA
21H.
SEROTONINAFM
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'HOMEVERD
amb Josep M. Cano

BACKSTAGE
19H.
TAST MUSICAL
19.30 H. L'INFORMATIU
21H.
TEMPS DE JAZZ
22 H.
AMANECER
CRISTIANO
23 H.
L'INFORMATIU
18 H.

DIJOUb
10-13 H. DE TOTS COLORS
13 H.
L'INFORMATIU
15 H.
L'INFORMATIU
17H.
L'HOME VERD
18 H.
BEN JUGAT
19 H.
TAST MUSICAL
19.30H. L'INFORMATIU
21 H.
SEROTONINA FM
22 H.
TIEMPODEA.
23 H.
L'INFORMATIU

15 H.
17 H.
18H.
19 H.

L'INFORMATIU
L'HOMEVERD
17 CM
TAST MUSICAL

19.30 h . L'INFORMATIU
20 H.
21H.
22 H.
23 H.

RADIO M00G
CLASSICS
L'HOME VERD (rep)
L'INFORMATIU

DISSABTE
9H.
CURTS1LLARGS
11H.
MUSICAX
kir\CTa i r^xrc
NOSTALGICS
12H.
ARGENTONA PEL
DRET A DECIDIR
16 H.
NOTXAS DE NIT
17 H.
LA TERTULIA (rep)
20 H.
ETIQUETA NEGRA
(rep)
21 H.
SEROTONINAFM
(rep)
DIUMENGE
n9H.
U
11 H.

DIVENDRES
10-13 H. DE TOTS COLORS
13 H.
L'INFORMATIU

.perque els dies

19 H.
20 H.

/

-\

O

r
>

*

1S-

de dilluns a divendres

de 10 a 13h

rviuiin\r^rr
uiumtiNbt^ r\r
ut

SARDANA
LA TERTULIA (rep)
MUSICAX NOSTAL
GICS (rep)
TEMPS DE JAZZ

amb Miquel Carabano

MACED^.IA r'IDS
Modai
complements
nens i nenes

Talles de la
0 a 18 anys

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

X

Die+etlca •
seleccio de tes i mjpe* a la te^sioy digestiusy
diu*eticsy etc.

C\o\e\es per a nens sense
o^, s^nse, lief. ^afates
ecologiqweSy c*ake^*Sy efc.

^

aies de goji i00%
i*ope de Saviay p^ocluc^es
^.y- nefeja de co\ov\, re^ov-q.
Hfculacionsy efc.

CONSTRUCCIONS JAUME MATEU, S.L

.L

1

. El sistema SOLATUBE
disposa de vans didmetres que s'adapten perfectament per solucionar
la mancanga de Hum que pot haver-hi a dins de casa, a la feina,
en industries, hospitals, escoles i tot tipus d'edificis amb poca Hum natural.
Es pot instal tar en qualsevol tipus de coberta: de cerdmica (drab, mixta), de planxa, pissar
vegetal, plana, terrassa, uralita, etc., ja sigui en obra nova o be totalment acabada. El nos
personal estd especialitzat en el tractament de tot tipus de cobertes i podem instal tar el
sistema SOLATUBE garantint tant el producte com la instal tacio.
Algunes obres de refer^nda on SolTecnic ha instal tat el sistema SOLATUBE sdn:
El Col tegi Oficial de Metges de Girona, IRTA, Instituto Grifols, ACESA, Casa Tanradellas, Sara Lee, Espuha a Olot, Hospital
de Mataro, Escola La Salle de Cassd de la Selva, Hospital de Formentera, Centre d'Esplai del Prat de Uobregat, Hospital
d'Eivissa, Esgldsia de Cassd de la Selva, Hotel La Vail de Bas, el nou tanatori de Girona, liar d'infants a Ventalld, Escola
forestal de Santa Coloma de Farners, Consell Comarcal de Palamos, a la seu de Vodafone Espaha a Mataro,...

Pla^a de I'Esglesia - 08310 Argentona
Horari: dimecres de 18 a 20 h.

cQCb

<^(P

Tel: 93 797 01 59 - 617 73 68 80

Cdritas
CARITAS D1 ARGENTONA necessita el teu suport per poder seguir.

AJUDA'NS!!!
El tipus d'ajut que ens cal es el seguent:

ALIMENTS
Arros, sucre, embotits, fruita, galetes, llet, llegums, natilles, pasta, patates,
formatge, oli.

DONATIUS
La Caixa:2100 0354 18 0200007019
Caixa Laietana:

2042 0050 31 3000047078

