RECOMPENSES I NENS
Oferir recompenses als fills per aprovar

que, de fet, es castigar el nen per "mal

recompensa, no per adquirir coneixement.

examens o passar de curs es un bon

comportament". A mes, una recompensa

A mes, crea ansietat, cosa que es pitjor. La

metode d'educacio? D'entrada la resposta
es que no, tot i que es dificil no caure en la

es un suborn per tal que un nen faci o
modifiqui el seu comportament. Si el
nen modifica el seu comportament per

quan no aconsegueix I'xbox promesa
podria ser causa de rancor i d'una

temptacio. Els pares arribem a oferir xbox,

desiMusio que un nen pot experimentar

motos o, fins i tot, unes vacances "amb la

aconseguir una recompensa, la propera

resposta negativa a una altra recompensa

condicio que" el nen o la nena treballin

vegada que els pares vulguin que aprovi

oferta per temor a no aconseguir-la. Les

mes a escola o aprovin els examens.

un examen li hauran d'oferir una altra

celebracions espontanies son millors que

Aquesta manera de fer, tot i que a curt

recompensa. I aquesta vegada haura de ser

les recompenses: si el teu nen aprova

termini pugui ser efectiva, a la llarga es
molt negativa. I aixo per que? No s'ha fet
sempre aixi?
El problema del sistema de recompensa es

una recompensa encara mes temptadora.

un examen, porta'l a menjar una pizza,

Aixi que si la primera recompensa va ser

pero mai li regalis res que sembli una
recompensa perque llavors et preguntara

que en realitat es un castig. Es recompensa

el bon comportament i es castiga el

un xbox, i la segona ha de ser millor...

pobres pares!
Pero hi ha altres raons subtils i subversives
per les quals les recompenses son

mal comportament. Si el nen aprova

negatives. Un sistema de recompensa

un examen, se'l recompensa. Pero si el

treu simplement valor a I'examen o nivell

nen no passa I'examen se li retira, cosa

que s'estudia. El nen nomes estudia per la

"...i que em donaras pel proper examen?"

Dennis Akers
Director IH Mataro
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EDITORIAL

Poques accions son tan intenses com quan un collectiu

rents perd que tenen en comu la voluntat dels seus impul-

es manifesto. Parlar, reclamar, dialogar i reivindicar

sors d'implicar-se la vila i amb els veins.

haurien de formar part de les activitats vitals de qualsevol esser humd. Manifestar la voluntat d'un poble, d'un

Aquest agost celebrarem la Festa Major d'enguany. Sera

pais, una vila o una comunitat de veins no es mes que

una nova oportunitat per viure, compartir, manifestar el

exposar la voluntat d'aconseguir uns objectius comuns.

sentiment de pertinen^a a un poble. Un bon motiu per

Aquests darrers mesos hem vist com Argentona s'ha

tornar a casa, els que han marxat, o per arrelar-se, els

mostrat com un poble viu i despert. S'ha mobilitzat amb

que fa poc que han arribat. Amb la celebracio reforcem

I'organitzacio de la consulta sobre la independencia, ha

els lla^os que ens uneixen com a poble. Cal manifes-

col-laborat amb les d'altres municipis, ha promogut au

tar-se, expressar-se, opinar. Participar dels debats que

tocars cap a la manifestacio del 10 de juliol Argentona.

s'obren i obrir-ne d'altres. Nomes del didleg, la confron-

Tot plegat sense deixar decaure I'activitat habitual orga-

tacio d'idees i opinions i de la participacio neixen bons

nitzantactes ludics, propostes culturals, fires, xerrades,

projectes.

concerts...
Bona Festa Major per a tothom.
La millor prova que la vitalitat d'Argentona es mante intacta es la implicacio del jovent. I es que, contradient el
topic, no tota la joventut es passiva i materialista. Nosaltres comptem amb el Jovent del Buc, el Casal, la Colla
de Diables i els seus Tabalers, el Col-lectiu 12 Hores, el
Collectiu Garrinada... Iniciatives amb trajectories dife-
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Carta de I'Alcalde

nhcrabcno a tots
i
LPep Moso Nogueras |
Alcalde d'Argentona^jj
L'arribada de I'estiu tambe

molt pocs dies, de la nova

deixar de formar-se per

verteixen la nostra vila en

ha dut molt bones notfcies

comissaria de Policia Local.

estar a I'al^ada de les de-

un referent supralocal i en

per a tots els argentonins,

Les noves installacions, es

mandes que els fern els ciu-

un centre de peregrinacio

en uns moments que costa

podran visitor Iliurement

tadans i poder-nos corres-

de molts maresmencs, tota

en gran manera que aixo
sigui aixf. M'explico: fa

durant la Jornada de portes

pondre amb mes rapidesa

la primera setmana del mes

obertes, els dies de Festa

i mes eficacia quan sigui

d'agost. Durant aquests

pocs dies, el Consell Catald

Major. Com podreu com-

que ho necessitem.

dies, el personal de I'Ajun

de I'Esport ens va informar

provar, el nou espai de la

que el govern de la Gene-

comissaria esta molt ben

En uns moments en que

tats del poble treballen de

ralitat de Catalunya havia

adequat per que els pro

s'aprecia un repunt en la

valent per que tothom pu-

concedit a I'ajuntament

fessionals del Cos puguin

conflictivitat de les perso-

gui gaudir d'unes jornades

d'Argentona 1.300.000 €

treballar com cal, despres

nes, degut a la crisi que

festives als carrers i places,

de subvencio per a la cons-

de mes de vint anys de pro-

patim, els comandaments

convertint els espais publics

truccio del complex espor-

visionalitat en el Hoc que

i els agents del cos de Po

en un Hoc de trobada ideal

tiu de la piscina municipal,

ocupaven fins ara, a la

licia Local saben mes que

per bailor, riure i relacio-

com a premi "a la feina

planta baixa de I'edifici de

mai que cal estar a prop

nar-se amb amics, famili

ben feta duta a terme des

I'Ajuntament.

dels ciutadans, donant-los

ars, veins i convidats.

tament i, sobretot, les enti-

suport, ajudant-los i mitjan-

del nostre municipi".
No obstant aixo, qui mes

^ant entre les persones en

En tornar de vacances,

Sens dubte, es tracta d'una

hi guanya son els argen

la resolucio de llurs proble-

haurem de seguir treballant

molt bona notfcia que con-

tonins i les argentonines ja

mes. Ciutadans i policia

de valent, tots plegats amb

tribueix enormement a po-

que, amb les noves instal

hem de collaborar estreta-

la maxima implicacio, per
continuar contribuint que

der iniciar les tan esperades

lacions, podrem ser atesos

ment per seguir fent d'Ar

obres a partir del mes de

com cal, amb privacitat i

gentona aquest bon Hoc

Argentona sigui un muni

setembre, obres que han de

amb la maxima atencio a

per viure que no ha deixat

cipi cada dia millor. Men-

llegar a la Vila un complex,

I'hora de resoldre qualsevol

mai de ser. Es aixf com tots

trestant, pero, des d'aquest

amb una piscina coberta i

necessitat que ens sorgeixi

hi sortirem guanyant.

espai del Cap de Creus, us

diverses sales d'activitats

en un moment determinat.

multidisciplinars, on poder

Tot aixo, ho die sense dei-

Encara mes notfcies agra-

jor i us convido, en nom de

realitzar activitat esportiva

xar de banda que tots els

dables: estem a les portes

tot el Consistori, a partici-

cada dia de I'any.

integrants del cos de la Po
licia Local han dut a terme

de la Festa Major i de la

par en tots els actes i activi-

Fira Internacional de Cera-

tats del programa.

Una altra molt bona notfcia

un compromfs personal en

mica i Terrissa, dos esdeve-

ha estat la inauguracio, fa

la millora contfnua, sense

niments de renom que con-

desitjo molt bona Festa Ma

Vols coUaborar Fes arribar el teu text o fotografia a
amb nosaltres? Radio Argentona o a
argentonacomunicacio@argentona.cat
de Creus
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Salutacions cordials.

FESTA MAJOR 2010

FESTA MAJOR 2010
Dissabte, dia 31 de juliol

Diumenge, dia 1 d'agost

•De 10 h a 14 h, davant de la
casa Puig i Cadafalch, DIADA
PUIG i CADAFALCH, amb toilers
per a nens, visita guiada al casal
modernista Can Puig i Cadafalch
i acte popular en defensa de la
casa del prestigios arquitecte.
Organitza: Natura, Associacio de
Veins d'Argentona i Centre d'Estudis
Argentonins.

•De 9 h a 13.30 h, al Centre
Parroquial, 3r CONCURS de

•19 h, al salo de Pedra, CON-

VOCAT6RIA de les PROVES de
SELECCIO per a I'ELECCIO dels

NOUS REPRESENTANTS del PUBILLATGE d'ARGENTONA.
Organitza: Amies del Pubillatge
d'Argentona.
•19 h, al Centre Parroquial,

ESPECTACLE d'ANIMACIO MUSI
CAL a partir del Ilibre Les bruixes
Burriac surfen del castell.
•20 h, davant del bar Can
Tomas, tradicional TORNEIG de

DOMINO del CANTIR.
Organitza: Club
d'Argentona.

de

Domino

•22 h, al Centre Parroquial,
TEATRE amb I'obra Lapau retorna
a Atenes, de Rodolf Sirera, a
cdrrec del CoUectiu de Teatre
del Centre Parroquial. Preu: 5 €.
Organitza: Centre Parroquial.
Patrocina: Obra social "la Caixa".

PINTURA RAPIDA i de DIBUIX
RAPID INFANTIL.
Organitza: Centre Parroquial.
•10 h, a la pla^a de Can Barrau,

3r TROFEU POPULAR i TRADICIO
NAL de BITLLES CATALANES.
Organitza: Associacio de veins de
Can Barrau.
Col la bora: DCM Argentona SL, bar
de la Pla<;a, Nou Celler Ibericos, piz
zeria Pepperoni i Caixa Laietana.
Agrai'ments: Reagrupament Sardanista d'Argentona, perruqueria Xaloc,
Toilers Barfla SL i Ajuntament d'Ar
gentona.
•19 h, al Centre Parroquial,
ESPECTACLE INFANTIL La riota, a
carrec de Globoc.
Organitza: Centre Parroquial.
•20 h, al Centre Parroquial,

ENTREGA de PREMIS del 3r
CONCURS de PINTURA RAPIDA
i DIBUIX RAPID INFANTIL.
Organitza: Centre Parroquial.
•20.30 h, al Centre Parroquial,
TEATRE amb I'obra Lapau retorna
a Atenes de Rodolf Sirera, a
carrec del Collectiu de Teatre
del Centre Parroquial. Preu: 5 €.
Organitza: Centre Parroquial.
Patrocina: Obra social "la Caixa".
Dilluns, dia 2 d'agost
•21 h, a la pla^a de I'Esglesia,

PRESENTACIO de la RESTAURACIO de les GARGOLES de PUIG i
CADAFALCH. A continuacio, a la
terrasseta de I'esglesia, XERRADA-CONFERENCIA sobre I'obra
de restauracio de la fa^ana de

Resum dels actes. Mes informacio al
programa oficial i a www.argentona.cat

I'esglesia, a cdrrec del Sr. Josep
Pascual, autor dels treballs de remodelacio.

^^ 20 h, a la sala
DELCANUT.Eii W ^'exposicionsde
la casa Gotica,

•22 h, al Centre Parroquial,

INAUGURACIO de I'EXPOSIClb

CINEMA a la FRESCA amb la

Cantir d'artista.

pellicula Robin Hood. Preu: 4 €
pels socis i 5 € pels no socis.
Organitza: Centre Parroquial.

Comissari: Associacio Artistes d'Ar
gentona.
•Des de les 10 fins a les 23 h,

AMBIENTACIO de CARRER amb els

Dimarts, dia 3 d'agost
•De 12 h a 14 h, JORNADA de
PORTES OBERTES de la nova seu
de la Policia Local d'Argentona
(C/ Ramon Par, 4).
Organitza: Policia Local d'Argentona.
•18.30 h, a la pla<;a de I'Esgle

sia, REPICADA de CAMPANES i
LLANCAMENT de COETS.
Collabora: Joan Padros, Diables
d'Argentona i parroquia de Sant Julia.

Always Drinking Marxing Band.
Collabora: bar de la Pla^a.
•23.30 h, NIT BOJA. Des de
davant de I'Ajuntament, sortida
del CORREFOC, a carrec dels
Diables d'Argentona i de la colla
convidada, els Diables de Casa
blanca de Sant Boi de Llobregat.
Organitza: Diables d'Argentona.
Collabora: bar de la Pla^a.

•Despres de la tradicional
repicada de campanes, a les
18.45 h, elsGEGANTSSE'N VAN
de GRESCA, des de la pla^a del
Moli fins al Centre Parroquial.
Organitza: Colla de Geganters i
Grallers d'Argentona.
Collabora: bar de la Pla<^a.

#19.30 h, al salo
de Pedra, INAUDEL CANTIR

GURACIO de

na: espais singulars. En el decurs
de I'acte, LLIURAMENT de PRE

•En acabar el correfoc, a la
pla^a Nova, BALL amb el grup
Mitjanit i el DJ PDTONIC.

MIS del CONCURS d'APARA-

Collabora: bar de la Pla^a.

I'EXPOSIClb Cantirs d'Argento

DORS.
• 19.45 h, al Centre Parroquial,

ESPECTACLE INFANTIL
Organitza: Colla de Geganters i
Grallers d'Argentona.
Collabora: bar de la Pla<pa.

•A 2/4 de 6 de la matinada,
des de la pla^a Nova i pels
diferents carrers de la Vila,
MATINADES amb el grup El
Zurdo Manda i amb la Colla de
Grallers d'Argentona.

Llauder, $

7970268
ntana
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FESTA MAJOR 2010
Dimecres, dia 4 d'agost

• A les 12 del migdia, al Museu
del Cdntir, VISITAGUIADAal Museu.

v^|f A les 6 del mart,
riuUTS!.U ^ a la font de Sant
DELCANT R f^ p. .^r\CTA
^^ Dom i ngo, POSTA
de CANTIRS. Preparacio per a la

MUSEU
DEL CANTIR

benediccio i venda dels 4.500
exemplars del CANTIR de
BATEIG, reproduits amb motiu de

MUSEU
DEL CANTIR

la 60a FESTA del CANTIR

categories masculina i femenina.

' 12.45 h, a la pla^a Nova, GRAN

AIXECADA de

CANTIRS, de 10 a 200 kg, en les
Organitza: Amies del Museu del
Cantir.
Collabora: fleca Casas, forn de pa
Marti, pastisseria Casabella, pastisseria Roser, Celler Illamola i bar La
CruTlla.
Patrocina: Nutrisport (primers premis)
i Talleres Barfla SL (tercers premis).

Patrocina: Caixa Laietana.

•23 h, GRAN CASTELi de FOCS
d'ARTIFICI, al sotde Can Calopa,
a cdrrec de la pirotecnia Igual.
•En acabar els foes, a la pla^a
Nova, BALL amb I'orquestra La
Principal de la Bisbal.
Collabora: bar de la Pla^a.
En acabar els foes,
des de la mateixa
zona, CERCAVILA fins
a I'escola Les Fonts per inaugurar
la Garrinada 2010, amb el grup
d'animacio El Zurdo Manda.
•Seguidament, DOBLE CONCERT
amb Papawa i Deskarats.
Dijous, dia 5 d'agost
•9.30 h, des de la pla^a Nova,

XXXI CURSA POPULAR, de 5 km
de recorregut.

•8.30 h, a la cru'flla dels carrers de Dr. Sam so i de Mestre
Falla, PLANTADA de GEGANTS.
Seguidament, els gegants inicia-

Collabora: Can Vails.
•12 h, a la cantonada dels
carrers de General Llauder
i de Joan XXIII, XERINGADA

ran la CERCAVILA EL DESPERTAR
GEGANTER.
Organitza: Colla de Geganters i Grallers d'Argentona.
Collabora: pasfisseria Roser i bar H2O.

FAMILIAR i FESTA de I'ESCUMA
per a tothom.
' A les 12 del migdia, al Museu
del Cdntir, VISITA GUIADA al Museu.
MUSEU
DEL CANTI R

•9.30 h, davant de I'Ajuntament, CONCENTRACIO dels DO-

MINGOS d'ARGENTONA.
•10 h, a I'esglesia parroquial de
Sant Julia, OFICI en honor a Sant
Domingo de Guzman, presidit
pel rector de la parrdquia, Mn.
Alex Marzo. La Coral Cdntir
d'Or interpretard la MISSA
PONTIFICAUS de L. Perosi, sota
la direccio de Gloria Suari,
amb Pere Gonzalez, a I'orgue,
i la solista Eva Miharro. En el
decurs de la cerimdnia, I'alcalde
d'Argentona renovard el VOT de
POBLE fet per la vila d'Argentona
a mitjan segle XVII.

•De 17 h a 19 h, al carrer de
Torras i Bages, 20a TROBADA de
PUNTAIRES.
Organitza: Colleccio de Puntes
Amies de Concepcio More.
Collabora: forn de pa Can More, forn
de pa Marti, pastisseria Roser, pastis
seria Casabella, bodega Castane, Aigua Sant Aniol i Eulalia Vinyals.
•18 h, a I'hort del Rector,

BALLADA de MITJA AUDICIO de
SARDANES, a cdrrec de la cobla
La Principal de la Bisbal.
•19 h, al Centre Parroquial,

•En acabar I'Ofici de Festa
Major, tradicional BENEDICCI6
de les AIGUES, a la font de Sant
Domingo, i dels cdntirs de I'any.

a cdrrec de la Cia. El negro y
el flaco.

•Seguidament, fins a la pla<;a

Organitza: Xarxa d'Espectacles Infantils i Juvenils.

ESPECTACLE INFANTIL Alquimia,

Nova, CERCAVILA de GEGANTS
acompanyats de I'Always Drinking
Marxing Band, amb actuacio final
conjunta en arribar a la pla^a.
Organitza: Colla de Geganters i
Grallers d'Argentona.

•18 h, des de la pla^a Nova fins
al Centre Parroquial, CERCAVILA
amb els gegants d'Argentona
i el grup de musics tradicionals
Els Garrofers, per acompanyar
I'Esbart Dansaire d'Argentona
en el BALL de GITANES, que
s'escenificard als patis del Centre
Parroquial.
Organitza: Amies de la Cultura i
I'Esplai d'Argentona. L'entitat agraeix
les actuacions dels collaboradors.

•20.30 h, a la pla<pa Nova,
RECEPCI6 de tots els membres
del Pubillatge per part de les
autoritats del Consistori. Segui
dament, comiat dels titols vigents

i PROCLAMACI6 dels NOUS REPRESENTANTS del PUBILLATGE
ARGENTON12010-2011.
Organitza: Amies del Pubillatge d'Ar
gentona.
•22.30 h, a la pla^a Nova,
HAVANERES amb els grups
Xarxa Grup d'Havaneres i Barca
de Mitjana.
Collabora: Centre Parroquial.
Patrocina: Beiersdorf.
23 h, al pati de
I'escola Les Fonts,
CONCERTS amb J.
River Band, The Eyes, i La troba
Kung-Fu.

18 h, al pati de I'es
cola Les Fonts, CAIPI-

RINYADA POPULAR
amb Batalla de Cantautors frikis i
amb I'actuacio de The Brassville
Walkers.
•18.30 h, al Centre Parroquial,

•24 h, al Centre Parroquial, NIT
de SALSA, a cdrrec de Tito Jordi.

CONCENTRACI6 de PUBILLES,
19.30 h, a I'escola
Les Fonts, BATAKES
BRAVES, jam session
de bateries i percussionistes d'Ar
gentona.

DAMES, HEREUS, FADRINS, PU-

Divendres, dia 6 d'agost

BILLETES, DAMETES, HEREUETS i

•9.30 h, des de la pla^a del

FADRINETS.
Organitza: Amies del Pubillatge
d'Argentona.

M0I1, XII PEDALADA POPULAR,

#11 h, a la pla<;a

•19.30 h, a la pla^a Nova,

•19.30 h, a I'hort del Rector,

ri-T,. c Nova' JOCSINDEL CANTIR I^ rAKITIIC I •
FANTILS relaaonats amb el mon del cdntir. Premis per a tots els participants.

CONCERT de FESTA MAJOR a

BALLADA de SARDANES, a

cdrrec de I'orquestra La Principal
de la Bisbal.

cdrrec de la cobla Genisenca.
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20 h, al pati de I'es
cola Les Fonts, FESTASSA de L'ESCUMA,
amb I'actuacio de PD Pinxos i
Olivetes.

Collabora: bar de la Pla^a.

CapdeCreus

Collabora: Centre Parroquial.
Patrocina: Beiesdorf.

d'l 1 km. de recorregut.
Collabora: Apple Fruits.
•De 10 h a 22 h, al circuit firal
del centre de la vila, FIRA IN-

TERNACIONAL DE CERAMICA I
TERRISSA.

FESTA MAJOR 2010
•12.30 h, INAUGURACIO
de L'EXPOSICIO Les blanques.
Monjoies per I'Odisseu de I'artista
Claudi Casanovas.
•Seguidament, ACTE D'lNAUGURACIO OFICIAL de la Fira Internacional de Cerdmica i Terrissa.
•13 h, a la plapa Nova, 12a
REPICATRONADA. L'encesa anird a carrec del Collectiu 12
hores contra el Racisme i la Xenofdbia.
Organitza: Diables d'Argentona.
Collabora: La granj@.com i Formiga
d'Argent.

18.30 h, a I'escola
Les Fonts, TARDA INFANTIL, amb I'espectacle Pxescolabis, a
carrec de la companyia Mamacaca. A continuacio, al mateix
Hoc, BERENAR POPULAR.
Collabora: Txocolat i fleca i pastisseria Girones.
3 16 h, al Centre
D^CANTIR ^
NEMA i VJDEO sobre CERAMICA. Projeccio de la pel-licula
Rios y mareas. Andy Goldsworthy y la obra del tiempo, del
director Thomas Riedelshei-

•18 h, al Centre Parroquial,

6a MOSTRA de CINEMA de
CERAMICA. Repeticio de la
sessio de les 4 de la tarda, sense
debat.
•19 h, a la font Picant, SINDRI-

21 h, a I'escola Les
Fonts, SOPAR POPU
LAR a base de pore a
la brasa.

ADA i BALLADA de SARDANES,
a carrec de la cobla Ciutat de
Girona, que interpretard la sardana Les Fonts d'Argentona,
d'Honorat Vilamand i Serrat.
Collabora: Can Vails.

22 h, a I'escola Les
Fonts, CONCERTS,
amb Uikelele, Trikizio,
Els amics de les arts, i DJ Oliver
Mac-Carte & Bern Perez.

•22.30 h, a la plapa de
I'Esglesia, TEATRE-MAGIA amb
I'obra L'impossibilista, a carrec
de la Cia. Sergi Buka.
•23.30 h, per acabar una bona
Festa Major, a la plapa Nova,
BALL amb I'orquestra Venus.
Collabora: bar de la Pla^a.
Mes informacio al programa
oficial i a www.arg entona.cat

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

Verdures
Postres
Peix

Olis aromatics

Horari:

De dilluns a divendres
de 8.30 ha 13.30 h
ide 17.00 ha 20.30 h

CONGELAT
AMB NOSALTRES

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

i

•ft.

1

VINEABUSCARLATEVA
TARGETA DESCOMPTE
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Quo en fern de la Sala?
Les darreres obres que es duen a terme a La Sala, iniciades el mes de juliol, han de permetre
I'obertura definitiva del teatre. No obstant, la situacio financera que viu el municipi condiciona el
model de gestio que s'hi aplicara. Mentre el govern resta a I'espera de la proposta que li faci la

consultora BISSAP, els grups de I'oposicio es debaten entre la necessitat de I'espai i el perill d'incrementar el deute municipal.

$5*1

R /

L'equip de govern de I'Ajun-

per I'altra, ha convocat a

ment sobre la gestio de la

de juliol. En aquestes dues

cultura i les arts esceniques

trobades se'ls ha informat

per promoure i acompanyar
processos d'innovacio en

de I'estat del projecte i s'ha

organitzacions culturals pu-

per recollir idees que ajudin

bliques i privades. Actual-

a definir un model de Sala

realitzat un taller participatiu

ment, entre d'altres projec-

.D'aquest taller es despren,

tes, tambe esta elaborant un

segons fonts municipals,

model de gestio i finanpa-

que les entitats son partida-

ment del Centre Cultural de

ries de recuperar el cardc-

Malgrat de Mar per encar-

ter original del teatre com

rec de I'Ajuntament del mu

a bressol de les activitats

nicipi. La tasca de BISSAP

tradicionals que tenen Hoc

a Argentona va comenpar

a Argentona (carnestoltes,

al mes de juny i es previst

festa major, etc), aixi com,

que, a finals d'agost, tingui

ser I'escenari d'una progra-

apunt la tasca encomanda

macio professional de quali-

pel consistori de cercar un

tat. Tambe es destaca la vo-

tament (Tots per Argentona i

les entitats de caire artistic,

model de gestio que tingui

luntat que el teatre sigui un

Convergencia i Unio) ha en-

cultural i social de la vila

el minim cost possible pero

espai de creacio i, al mateix

gegat dos processos paral

per tal de copsar les seves

que, al mateix temps, doni

temps, la necessitat d'obte-

lels per tal de decidir el futur

opinions sobre el que ha de

rendiment.

nir-ne rendiment economic.

de La Sala. Per una banda,

ser La Sala.

Pel que fa a la desena d'en-

Finalment, les entitats tambe

ha contractat els serveis de

La consultora BISSAP SL

titats que han respost a la

aconsellen a I'Ajuntament

la consultora BISSAP S.L.

es una empresa privada,

convocatoria de I'Ajunta

que aposti per un model de

per tal que confeccioni un

homologada per la Gene-

ment d'Argentona, aquestes

gestio en el que el municipi

pla d'usos de I'equipament

ralitat, que te per objectiu

s'han reunit amb teenies mu

sempre hi tingui la darrera

i un estudi d'explotacio. I,

generar i transferir coneixe-

nicipals el 21 de juny i el 5

paraula.

SIAUTOMATISMESARGENTON
Fabricacio de tot tipus de portes metal-liquesAutomatismes 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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Totes aquestes reflexions es

enmig d'una situacio econo-

mena, durant tots els dies

dels populars, Jesus Hita,

traslladaran a la consultora

mica municipal angoixant.

de la setmana i que ho ha

considera que al govern

que esta elaborant, preci-

La crisi economica tambe

de fer amb una visio que

anterior el projecte 'se //' va

porten la cap de L'Entesa a

superi les necessitats locals

escapar de les mans' i que,
el govern actual no sap que

sament, el model de gestio
i finan^ament del teatre ar-

qualificar el govern d'7'm-

acollint projectes comarcals

gentoni. El govern preveu

prudent, ogosarat i eledora-

o d'arreu de Catalunya. Per

n'ha de fer. Els populars

donar el vist-i-plau a aquest

lista' per anunciar I'obertura

tot plegat reclama un model

consideren que s'ha de bus-

treball a finals d'estiu.

del teatre per la Festa Major

de gestio molt agil i alhora

car una empresa que vulgui

Els dos grups que formaven

d'hivern quan, assegura, la

transparent en el que s'hi

gestionar-la i que tingui per

part de I'anterior govern

majoria d'ajuntaments hau-

vegin representants els am

objectiu I'autofinan^ament.

municipal, L'Entesa i el PSC,

ran de retailor en un 30% el

bits privat i public: 'La ges

Afegeixen que s'hauria

contemplen aquest proces

pressupost municipal'.

tio s'ha de professionalitzar

d'establir un conveni entre

amb sorpresa. Esther Meri

Des del PSC, Salvador Ca-

pero els agents civics i cul-

aquesta empresa i I'Ajunta-

no recorda que el seu exe-

sas es mostra mes concili-

turals d'Argentona tambe hi

ment per tal d'assegurar la

cutiu va presentar un pla de

ador. Assegura que esta a

ha de poder dir la seva'.

cessio de I'espai a les enti-

gestio, subvencionat integra-

I'expectativa i disposat a

El grup municipal d'Esquer-

tats en dates assenyalades

ment per la Diputacio, en un

collaborar amb el consistori

com la Festa de la Vellesa o

acte public al Salo de Pedra.

i reclama un pla d'usos que

ra Republicana coincideix
bastant amb la tesis del

incideixi en la polivalencia

PSC. Els republicans consi-

Finalment, des d'Agrupacio

tual equip de govern hagi

de La Sala. Casas conside-

deren que La Sala hauria

Argentona no es vol pensar

guardat aquell estudi en un

ra que el teatre ha de donar

de promoure una oferta sin

en I'obertura del teatre fins

calaix i en pagui un de nou

cabuda a activitats de tota

gular que fos prou atractiva

que no s'hagin depurat les

per atraure publics de fora

responsabilitats dels dife-

Merino no s'explica que fac

REFORMES
OBRA EN GENERAL

la Festa Major.

d'Argentona. Pel que fa al

rents governs que s'han en-

model de gestio, Esquerra

carregat de la construccio

considera que el municipi

de I'edifici. Felix Rosa creu

es incapa^ d'explotar I'equi-

que la ciutadania demana

pament en solitari. Per aixo

coneixer els responsables

proposen la creacio d'un

d'una actuacio politico que

consorci public - privat i

ha suposat la rui'na d'Argen

reclamen al consistori que

tona. Per altra banda, Rosa

aprofiti I'experiencia dels

considera que, per poder

professionals del sector de

obrir La Sala amb garanties

les arts esceniques que hi

d'exit caldria dotar Argento

ha a la vila.

na d'un seguit d'infraestruc-

El Partit Popular veu en La

tures - com aparcaments i

Sala una macro installacio

un palau firal - que ara no

que ha hipotecat Argentona

es tenen i que trigaran anys

de per vida. El cap de Ilista

a fer-se realitat.

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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ala?
es dediquen a la cultura i, en particular, a les arts esceniques. Ja sigui des d'una vessant professional, com des

B. Com s'hauria

d'una vessant amateur. El Cap de Creus ha volgut recollir

I'opinio d'alguns d'ells al voltant de dues questions:

de gestionar?

Imatges cedides pels enquestats

A. La Sala ha de

A.La Sala hauria de ser un teatre

ser el punt neuralgic

municipal polivalent i un espai de cre-

cultural del poble.
La falta d'espais po-

acio, on tinguin cabuda totes les manifestacions esceniques (teatre, circ,

livalents ha de per-

musica, dansa, etc.)

metre poder compaginar tota mena
d'actes i mantenir
I'essencia d'abans
de la restauracio. La programacio ha
de tenir present les diferents entitats.
Tenim la sort de viure en un poble on
el teixit associatiu es ric, variat i actiu.
Totes les entitats han de poder gaudir
de les seves installacions .

B.La gestio hauria de ser professio
nal, amb una direccio artistica, un di
rector gerent i un equip tecnic solvent.
Caldria crear un consorci o associacio d'amics i/o espectadors de La Sala per difondre i fomentar les activitats
i I'espai del teatre. Obviament, caldra que I'Ajuntament destini una partida
pressupostaria, no nomes per la gestio i manteniment de La Sala, sino tarnbe per omplir-la de continguts.
CoMectiu Sense Portes (Jaume Amatller, Xavi-

B. Hauria de ser un model de gestio
mixt, entre I'Ajuntament i una comissio oberta formada per professio
nals i amateurs vinculats al mon de

er Amatller, Alex Navarro, Marta Hernandez,
Pau Sarraute, Caspar, Melcior Mogol, Andres
Cavallin, Joan Forns, Claire Ducreux, Quim

Capdevila)

A.La Sala hauria de
ser un teatre municipal

polivalent (la inversio cal
amortitzar-la!) i un espai
de creacio, que es una
altra forma de fer rendi-

la cultura. Tenim la sort de viure en

ble un espai, oberta a

un poble on la presencia d'artistes
A.La Sala ha d'arrancar el

totes les disciplines artis-

quedaran aqui i no buscaran altres

mes aviat possible i ser ren

tiques.

poblacions que els 'apadrinin'. Una

table a curt termini. Pero, si

altra opcio es I'optimitzacio dels re-

no es aixi, hem de tenir paci-

es molt nombrosa. Si se'ls cuida es

B.La gerencia, direccio
artistica i tecnica, hauri-

cursos economics. Treballar en xarxa

encia i perseverar. L'hem de

amb els diferents municipis d'arreu

convertir en el signe cultural

del Maresme i saber explotar al ma

del nostre poble, un espai per

xim les diferents ajudes de I'ambit cul
tural ja siguin de la Diputacio o de la

a I'esbarjo, per a la produccio d'activitats i que

Generalitat sense caure en I'error de

B.Hauria d'estar en mans de qui pugui ga-

programar unicament a partir de subvencions publiques. a m/7/or manera

cales). L'hauria de refor-

rantir una programacio plural i atractiva que

^ar alguna cosa semblant

aculli nous talents. Hauria de ser, sobretot, una

a una associacio d'es-

de gestionar un espai no es tancar-lo!
Maria Mora, gestora cultural

aculli tots els actes publics que ho necessitin.

en d'anar a carrec d'un

equip de professionals
vinculats a I'area de cul

tura de I'Ajuntament (que
es d'on han de sortir els

programacio estable. Jo vull la Sala!
Angela Suarez, actriu i cantant

pectadors que ajudes a
donar continguts, difon
dre I'espai i fer-lo proper.
Mentre la gerencia asse-

A.La Sala ha de ser un espai mixt que, per una part, serveixi per donar sortida a les ac

guraria la qualitat dels

tivitats de les entitats i a les de la vila (Festa Major, Balls, Vellesa, etc) i, per altra, serveixi

espectacles, el manteni

per portar a la vila bon teatre, dansa, cinema i musica.

ment de la infraestructura

B.La gestio hauria de ser totalment professional, amb un/a gerent/a
que la gestioni, i amb un 'Consell de la Sala' o 'Amies de la Sala' que
marqui les Imies mestres de la seva gestio i utilitzacio.

Enric Subihd, president del Centre d'Estudis Argentonins Jaume Clavell
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i la captacio de recursos
alternatius, I'associacio li
donaria ale.
C.Joan Forns, actor Cia

la Paparra

REPORTATGE
A. Ha de ser un espai

A.Una sala polivalent p

A.Un teatre municipal i polivalent, amb un

polivalent del que pu-

pus d'activitats no neces

espai de creacio obert a tothom.

guin gaudir tots els vila-

culturals.

tans i entitats d'Argentona i que tambe pugui acollir
espectacles de companyies
de fora. S'ha d'aprofitar al

B.Hauria de ser municipal, contractant a pro
fessionals per la seva gestio (Direccio, equip

B.Mixta

tecnic....).

Garriga, Amies

Anna Palacios Tubau i Olga Bueno Garcia,
directores i professores de I'Estudi de Dansa
Pas X Pas

de la Cultura i I'Esplai

maxim I'espai.

B. Probablement la millor
gestio seria un model mixt
entre I'Ajuntament i una em-

A.Un espai polivalent on hi tingui cabuda una

A.La Sala hau

presa privada. L'empresa

programacio d'espectacles professionals i on les

ria de ser un te

s'encarregaria de buscar

entitats, que durant anys han mantingut el caliu

atre

la viabilitat economica de

cultural de la vila, puguin presentar i crear els

comercial i naci-

I'equipament i el Consistori

seus projectes.

onal i un centre

vetllaria per no perdre el caracter public de Pespai.

B.La gestio hauria de ser municipal i amb una
participacio activa de les entitats culturals de la

municipal,

de creacio internacional
B.La gestio hau

Xavier Cacho, Argentona

vila.

Cor de Gospel

Eva Carrau, Aula de Musica d'Argentona

ria de ser profes
sional,

traient

diners d'alla on
A. Imagino un combinat! Un centre on grups de teatre del poble poguessin representar i assajar les seves obres, i els grups de dansa presentar els seus treballs.

es pugui, perque si esperem
que sigui publica...El millor es

Un espai on les entitats artistiques es puguin donar a coneixer i d'altres entitats

que la gestioni algu que estimi

culturals promoure els seus actes. I, al mateix temps, es combini amb una minima

el teatre!

programacio cultural per enriquir-nos de projectes externs.

Alba Sarraute, pallassa, gua-

sin presents pero que, al mateix temps, I'Ajuntament apostes

nyadora del primer premi del
public a la Fira de Tarrega

per una gestio professional. No obstant, cal tenir present que

2009

B. Crec que seria important que les entitats d'Argentona hi fos-

si la gestio s'assumeix des del poble, sera mes dificil ingressar
diners.

A.Crec que La Sala

Aleidis Vila, dinamitza-

hauria de ser un espai

dora cultural, actriu i

polivalent. Es un teatre

cantant

A. Principalment hauria

A.La Sala hauria de
ser un centre de creacio
pero, al mateix temps,
un espai polivalent per
a tot tipus d'activitats

de ser un espai per al po
ble que doni resposta a les
demandes i a les carencies

suficientment ampli do
nar cabuda a totes les

activitats culturals del po
ble sense restriccions de
cap tipus.

B.La gestio hauria de
ser publica pero amb un caracter emi-

B.No tine una idea for-

nentment professional.

mada de com s'hauria

se'n tregui, millor. No ha

Isa Sunyer, Associacio Xarxa d'Especta-

de gestionar pero tine
clar que no es pot deixar

d'excloure ni als joves ni

cles Infantils i Juvenils

que hi ha. Com mes profit

als grans. Penso que a Argentona li cal un
auditori ben equipat i que, al mateix temps,
compleixi les funcions d'un teatre.

A.Estd clar que hauria de ser el teatre
municipal de la vila. Pero per les seves

a cap grup o empresa

que tingui vincles poli
tics amb I'Ajuntament de
torn (sigui quin sigui). Els

installacions tambe haurien de ser un

partits canvien, els poli

cipacio a Argentona es sa - i crec que ho

espai d'us public per a totes les entitats

tics cauen, pero La Sala

es - jo ho deixaria a mans d'una junta po

culturals d'Argentona.

queda i s'ha de

B.L'hauria de gestionar un collectiu d'ar-

d'estrategies politi-

tistes i professionals que tinguessin com a

ques puntuals.

B. Si I'estat de I'associacionisme i la parti

mantenir al marge

pular, oberta i transparent, amb socis que
poguessin votar. Segur que el rendiment
seria maxim.
Narcis Perich, professor de musica, music i

director de la Coral Ua^ d'Amistad

objectiu dinamitzar tota I'expressio cultu
ral i artistica que genera Argentona.

Jordi Nogueras, guitarrista i compositor

Enric Domingo, professor de teatre

CapdeCreus
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Rebuig a la sentencia del Tribunal
Constitucional sobre I'Estatut
El pleaprova una mocio
en defensa de I'Estatut
que declara Argentona
'moralment exclosa de

um Cultural. Hi van donar
suport Tots per Argentona,
Convergencia i Unio, L'Entesa per Argentona, el PSC-

la Constitucio Espanyo-

PM i Esquerra Republicana
de Catalunya. El Partit Po

la'. L'entitat Argentona

pular va posicionar-s'hi en

pel Dret a decidir om-

contra i Agrupacio Argento

ple set autocars, amb

na no va voler participar de

prop de quatre-centes

la votacio allegant, tots dos
grups, la necessitat d'acatar

persones per assistir, a

les lleis en un estat de dret.

la manifestacio del 10

La mocio aprovada qualifi-

de juliol

cava de ^polemic^ el proces

la sentencia del tribunal

dut a terme 'per un Tribunal

tampoc es va fer esperar.

pero, la majoria va poder

Argentona va respondre

arribar a la Pla^a Tetuan on

Instant de la votacio de la mocio sobre I'Estatut de Catalunya.
carrer Mallorca. Finalment,

La mobilitzacio politico i ciu-

deslegitimat, que ha provocat

tadana que va generar la

un desgast politic sense pre

massivament a la convoca-

I'organitzacio havia marcat

sentencia emesa pel Tribu

cedents, en veure's questio-

el punt i final de la marxa.

nal Constitucional, el passat

nada la Uei de lleis del Poble

toria de la manifestacio del
10 de juliol realitzada per

28 de juny, sobre el recurs

de Catalunya, referendada

Omnium Cultural. S'hi van

pel Dret a Decidir, Quim

presentat pel Partido Popu

per les Corts Generals, el

adherir el Centre d'Estudis

Calvo, va voler destacar

lar contra I'Estatut d'Autono-

Parlament de Catalunya i el

Argentonins, l'entitat Na-

I'ambient civic que es va

mia de Catalunya, va tenir

mateix poble en referendum'.

tura, Argentona Cultura i

viure i la marcada hetero-

el seu reflex a Argentona.

El text tambe incideia en que

Debat i Argentona pel Dret

geneitat dels participants:

A nivell politic, el plenari

la sentencia suposa 'una re-

a Decidir. Aquesta darrera

Va ser un exit aclaparador.

municipal va aprovar una

tallada al nostre horitzo na-

entitat va ser la responsable

Els Catalans estem farts de

mocio en que es donava su-

cional i d'autogovern'. Entre

d'organitzar un comboi, for

que ens prenguin el pel i ens

port a I'Estatut i s'instava als

els acords que proposava

atropellin. La manifestacio

argentonins a participar en
la manifestacio convocada,

la mocio destacava el que

mat per set autocars, que va
sortir de la zona esportiva

declara Argentona 'municipi

fins a Barcelona. La ma

el 10 de juliol, per Omni

moralment exclos de I'ambit

nifestacio va aplegar mes

crit que es va sentir va ser a
favor de la independencia.

de la Constitucio espanyola,

d'un milio de persones al

Aixo ha d'obligar a tots els

en un gest conscient d'afir-

Passeig de Gracia. La comi-

partits a prendre nota. Quin

macio nacional i democra-

tiva d'Argentona va quedar

no faci el pas que demana el

tica, en resposta a aquesta

aturada, prop de dues ho-

poble quedara atropellat. Hi

El president d'Argentona

va ser unitaria pero el gran

sentencia humilian^.

res, a la confluencia entre

haura un abans i un despres

La resposta ciutadana a

el Passeig de Gracia i el

d'aquesta manifestacio'.

Imatges cedides pels participants argentonins a la manifestacio del 10 de juliol.
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Argentona reclama poder dir la seva

en el projecte de Ronda de Mataro
El projecte de la futura Ronda de
Mataro aixeca recels a Argento
na. Mentre que un grup d'entitats
s'han adherit a la Coordinadora
Preservem el Maresme, que rebutja frontalment aquesta obra, el
consistori va aprovar una mocio,
el 9 de juliol, en la que reclamava poder dir la seva. I es que,
segons I'Ajuntament d'Argentona,

el projecte definitiu, aprovat el 27
de maig, no s'ha sotmes a una
nova informacio publica, ni s'ha
obert periode d'allegacions, tot i
que s'hi ha introduTt modificacions
substancials respecte I'estudi informatiu, que afecten molt di recta ment
Argentona. En aquest sentit, la mo
cio aprovada amb els vots de Tots
per Argentona, CiU, L'Entesa, PSC
i Esquerra, acordava mostrar el desacord del municipi amb I'aprova-

cio definitiva del projecte executiu i
sollicitava al Departament de Poli
tico Territorial i Obres Publiques de
la Generalitat que aturi la seva tra-

mitacio i obri un proces de dialeg
amb tots els ajuntaments afectats i
les entitats veinals per tal de trobar
solucions alternatives a la mobilitat
de la comarca.
Per la seva banda, la Coordina
dora Preservem el Maresme, a la
que s'hi han adherit I'Associacio
de Veins d'Argentona, I'Asso
ciacio per a la Preservacio de

Sant Jaume de Traia i la Pujada
d'Argentona i I'entitat Natura, denuncia que la Ronda de Mataro
esdevindra una autovia de quatre
carrils que travessara tota la co
marca i que implicara la construccio d'un gran enlla^ viari sobre la
riera d'Argentona. Tambe destaquen que la C-60 deixard de ser
una via d'entrada a Mataro ja
que I'obra suprimeix I'acces d'Ar
gentona cap aquesta via.
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Deu anys
sense el

Calvo i Queralto, Goncal
(Barcelona, 1927 - Argentona, 2000) - Metge
objectius durant llarg temps

Obtingue la Ilicenciatura en
Medicina a la Universitat de

cobejats per mestres, pares i

Doctor Calvo
El somriure afable del Doctor Calvo presideix I'en-

Barcelona I'any 1951 i, dos

alumnes (...) Tambe va ser el

anys mes tard, arribd a Ar

gran promotor de I'Associacio

gentona per col la bora r amb

de Veins d'Argentona que va

qui era metge titular, el doctor

presidir, redacta els Estatuts i

Andreu Vintro. Va mostrar, des

formalitza legalment.

trada de I'Area Basica d'Argentona des del pas-

del primer moment, la seva

sat 19 de juny, quan es va commemorar el dese

capacitat per atendre i escol-

Dona sempre suport a totes les

aniversari de la seva mort. L'escultura de bronze,

tar el malalt amb rigor pero,

iniciatives encaminades a su-

creada per I'artista Ramon Aumedes i cedida per

tambe, amb un tracte huma i

primir I'impacte ambiental de

la familia de I'homenatjat, va ser descoberta en

amical.

les gran construccions urba-

una acte public en el que hi van intervenir els doc

Coneix la Isabel Verges i es

nistiques (...) Pero Calvo fou,

tors Miquel A. Martinez, Joan Batlle i Joan Guri, la

casen a I'esglesia parroquial

abans que res i per damunt de

vidua del doctor Calvo, Isabel Verges, i I'alcalde

tot, un home d'una profunda

d'Argentona, Pep Maso. L'acte es va tancar amb

de Sant Julia d'Argentona el
dia 27 d'abril de 1955. Va

la interpretacio musical de Gon^al Calvo i Perez

ser un matrimoni arrelat al po-

en actes d'amor al proisme,

ble, no solament per I'aspecte

visitant, en els seus dies de

al violoncel.

fe cristiana que sabe traduir

El mateixdia, a I'Esglesia Parroquial de Sant Julia,

professional, sino tambe per

lleure, els malalts que sabia in-

s'hi va oficiar una missa en memoria del Dr. Cal

les inquietuds culturals, artisti-

ternats en centres hospitalaris i

vo, que va comptar amb la participacio del Cor

ques, religioses, etc.

participant activament en totes
les accions humanitaries i reli

(...) El dia 12 de novembre de
1997 es nomenat 'Fill adoptiu

gioses que si li proposaven.

de la vila d'Argentona' per

(... ) membre fundador de

Madrigalista de Mataro dirigit per Jordi Guri.

la seva dedicacio, durant 44

I'Assemblea de la Creu Roja

anys, a la tasca de metge al

a Argentona, obtenia la me-

servei del poble.

seva professio, trobem el Dr.

dalla d'argent de I'Assemblea
Superior I'any 1974; membre
del Consell Parroquial de Sant
Julia d'Argentona i president

Calvo a totes les manifestaci-

de la Nostra Liar Santa Anna,

ons civiques i culturals realit-

fins I'any 1996.

Al marge de I'exercici de la

zades a Argentona durant i
despres de I'epoca franquista,

Mostra de I'estima i populari-

arriscant, de vegades, el seu

tat de que gaudi fou I'estrena

prestigi personal (...) No s'es-

del gegant que preten recor-

tava pas d'acollir a casa seva

dar la seva figura i persona-

grups de joves inconformistes,
ni de celebrar-hi reunions clan-

litat (4 de man? de 2001). I,
per part de I'Ajuntament de

destines, preparatories de la

la vila, la denominacio de

transicio.

Gon^al Calvo i Queralto per al
Centre d'Assistencia Primaria

No obstant aixo, de 1961 a
1967, havia format part de

(CAP) d'Argentona, el 17 de
man; de 2002.

I'Ajuntament d'Argentona en

qualitat de regidor de Cultu-

Fragments ex/rete de I'entrada in-

ra i Ensenyament i en I'exer

closa a I'Enciclopedia d'Argentona

cici
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d'aquest carrec assoli

que esta elaborant Josep Llado.

L'ESPITLLERA HISTORICA
DEL CENTRE D'ESTUDIS ARGENTONINS

Durant els anys cinquanta es

Moltes vegades s'han agafat

feien partits de futbol entre els

conceptes maragallians per

estiuejants i els vilatans. Com

portar I'aigua al moli que mes

espectador em va sorprendre

conve. Per exemple: amb el

que un dels aficionats, per de-

text que comenpa amb 'Adeu

mostrar els seu odi als estiue

Espanya', molts es pensen que

jants, s'esgargamellava cridant

el poeta preconitzava tenden

'Matagalls' a un jugador. L'ob-

cies independentistes. Pero,

jecte de la ira del cridaner es

I'adeu a Espanya era I'adeu

deia Maragall. Aixi es com

a una Espanya que acabava

vaig assabentar-me que els Ma

de perdre Cuba i Filipines. El

ragall residien a Argentona.

poeta s'alineava amb Joaquin
Costa (el seu lema era: 'Escue-

Aquest jugador era un compo

la i despensa i siete Haves al se-

nent de la nissaga Maragall

pulcro del Cid1) i la generacio
del 1 898 (Baroja, Valle Inclan,

Marfa, que s'inicia amb el ma-

trimoni de Raimon Maragall
Noble (fill del poeta) amb Car-

Unamuno...).

me Marfa Mercader. Un enllap

Argentona es recorda de Ma

que se celebra el 14 d'abril de

ragall. A la plapa de Vendre

1931. Molts invidats van escur-

hi ha una estela evocant temes

par el convit de noces per anar

que van inspirar el poeta (la

a la Plapa de Sant Jaume a celebrar tan significativa data.

sardana, la vapef^cega). Tamfc be, encara que sigui fora del
|t terme municipal, a can Bordoi,

La conjuncio Maragall - Marfa

I el recordat Esteve Albert va

es un exponent del panorama

I escenificar-hi el Comte Arnau.

d'una Catalunya molt distant

h Quants vilatans no tenen al

I cappal del Hit les estrofes del
equilibrada! En un platet s'hi | Cant Espiritual per trobar conencabia una estelada de poe- | sol quan arribi aquella hora de

a I'actual. Quina balanpa tan

tes (Verdaguer, que ens acaba-

it temenpa.

va de deixar): Maragall, Car-

i•' k

ner, Apelles Mestres, Cases i

I Despres vingueren tempestes,

Amigo, Matheu... I en I'altre

I sang, fallides... Pero aixo son

platet, els forjadors de grans I altres histories, com diria Aleimperis industrials: Marfa, Ber-

I xandre Dumas.

tran i Serra, Girona, la Espafia

p text :":^

*

•"':.• - ^•

Industrial, Viladomiu i els que Ss- Rafel Bigorra I Rius
revitalitzaren la conca del Llobregat.
Els Marfa donaven feina a un
cens de 2.000 persones, entre
obrers i teenies. Era proverbial
que cada matf sonava una sirena (la de can Marfa) convocant a treballar els somniadors

Detail de I'escultura de Jaume Clavell
en recordanpa dejoan AAaragall,
situada a la plapa de Vendre (1961).
Foto: Mike Gavin

capgrossos.
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La Generalitat atorga
1^3 milions d'euros per a
la construccio de la piscina

Com sera el CEM?
El Centre Esportiu Municipal
d'Argentona es comen<para a
construir el- mes de setembre
a I'espai on actualment hi ha
situada la piscina municipal.
Els treballs s'allargaran un
any i mig, per tant, I'equipa
ment obrira portes el 2012.

La subvencio permetra re-

L'edifici, en forma de T, tin-

baixar I'aportacio anual

dra 3.926 m2 de superficie

de dos-cents mil euros que

\

\

haurd de fer I'Ajuntament

distribu^^ en tres plantes.
Al soterrani hi haura, entre

Y

d'altres, les arees de man-

als gestors del complex

teniment i els vestuaris del

esportiu

personal. A la planta baixa

Ja no hi ha mes obstacles

vestfbul, els despatxos, la

hi destaca la presencia del

perque les obres de la pis

cabina medicoestetica, els

cina municipal comencin

vestuaris, els magatzems,

aquesta tardor. A mitjan

les sales polivalents, la sau
na, el bany de vapor i el

juliol, el representant territo
rial d'Esports de Barcelona

El regidor d'esports, Robert Subiron, repassant els planells

bar-cafeteria. Finalment, a

i comarques, Toti Mumbru,

del CEM

la primera planta s'hi installaran serveis publics, sala de

va comunicar a I'Ajuntament
I'acord del Govern de la

Aquesta noticia dona I'impuls

lacions Argentona SA, es va

fitness, despatx, sala d'acti-

Generaltiat de dotar d'una

definitiu a una construccio

veure sorpresa per la crisi i

vitats i sala spinning.

subvencio d'un milio dos-

que hauria d'haver comen^at

va acabar associant-se amb

A I'exterior, l'edifici del CEM

cents noranta-sis mil euros el

el 2008 pero que, diversos

la constructora Ferrovial.

s'alineara amb el Pavello Es

projecte de piscina coberta.

inconvenients, han endarre-

Aquesta societat, formada

portiu Municipal. Es creara

El regidor d'Esports, Robert

rint. Per una banda, el Con-

per les dues empreses, sera

un pas public entre l'edifici

Subiron, va destacar en el

sistori va haver d'adaptar

la que construira i explotara

i I'escola Francesc Burniol

pie de juliol que la Genera
litat havia escollit el projecte

el projecte als requeriments

el complex esportiu durant els

que connectara amb I'Avin-

i exigencies que li va fer el

trenta anys de concessio. Per

guda dels Paisos Catalans

d'Argentona, entre set muni-

Consell Catala de I'Esport.

la seva banda, grades a la

i la zona esportiva. El CEM
tindra tres accessos, un acces

cipis diferents, perque esta-

Un cop superat el sedas de

subvencio de la Generalitat,

va molt ben fet. La subvencio

I'administracio van arribar

I'Ajuntament d'Argentona po-

al vestibul principal, un acces
independent al bar-cafeteria,

suposa gairebe un ter^ del

els problemes de finan^a-

dra reduir I'aportacio anual

cost total de I'obra que es de

ment. L'empresa guanyadora

de 200 mil euros que haura

i un acces al recinte interior

4,5 milions d'euros.

de la concessio, Llop Instal-

de fer a I'equipament.

de la piscina descoberta.

Els pericos d'Argentona celebren la Mongetada
que ha debutat enguany a

participar, el passat 4 de ju

El 9, Manel Rodriguez, i el
diputat de Convergencia i

liol, a la catorzena edicio de

Unio, Josep Sanchez Llibre,

marreta de I'Espanyol.

la Mongetada Blanc i Blava
comptar, com ja es habitual,

que va rebre el VIII Memo
rial Domingo Llado de mans
del president de la Penya

amb la presencia del presi

Espanyolista, Jaume Llado.

dent del Reial Club Deportiu
Espanyol, Daniel Sanchez

aplaudiments dels seguidors

Llibre. Tambe hi van ser el

argentonins va ser el juga-

periodista del diari esportiu

dor maresmenc, Jordi Amat,

Mes de tres-cents pericos van

d'Argentona. La festa va
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El convidat que va rebre mes

la primera divisio amb la sa-

ESPORTS

El junior dels Docs fa el doblet
L'equip junior de I'Argentona

sistir a la celebracio de les

jugador de la final. Despres

Bocs ha acabat la tempora-

finals junior i senior.

d'un partit intens, marcat per

da proclamant-se campions

Els argentonins, que desta-

les lesions d'Enric Castillo i

de les Iligues catalana i es-

quen per tenir la millor de-

Albert Guell, que van haver

panyola de futbol americd.

fensa de la lliga, s'enfronta-

d'abandonar el terreny de

El darrer titol, el de la Lliga

ven als Cobras de Murcia,

joe, els Bocs van aconseguir

Espanyola, el van aconse-

considerats el millor equip

tancar el tercer temps amb
un 20 a 7.

guir en la final disputada a

ofensiu. No obstant aixd,

Argentona, el diumenge 13

van ser els Bocs els que van

Els problemes van arribar

de juny. El Camp Municipal

obrir el marcador, de la md

en un quart periode agonic.

d'Esports es va omplir, amb

del corredor Facundo Redon-

Lesions, el desgast del partit

un miler de persones, per as-

do, que va ser escollit millor

i una banqueta massa curta, van sobrecarregar les
cames dels jugadors d'Armarcador fins al xiulet final.

gentona. Els Cobras ho van
aprofitar per anotar en dues

L'entrenador del conjunt ju

ocasions i transformar un

nior, Ferran Pallarolas, va

dels dos xuts addicionals,

destacar que la temporada

apropant-se fins el 20 a 19,

havia estat rodona ja que no

a quatre minuts d'acabar

s'havia encaixat cap derro-

el partit. Perd, tot i I'esgota-

ta: 'com diuen els savis, I'atac

ment, la implacable defensa

guonyo portits i les defenses

dels Bocs va aguantar el

campionats'.

I

HAS DE REDUIR PES?

Nosaltres
sabem com fer-ho!!

ESTAS ESTRESSAT?

Novetat:

VOLS MILLORAR LATEVA FORMA FISICA?

KICKBOXING-FULL CONTACT
A partir de I'abril

VOLS AUGMENTAR LA TEVA SALUT?

NO TANQUEM AL MIGDIA.
A partir de finals de

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

1.

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)
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Les entrevistes poiitiques Vuit establiments
s'obren a la participacio s'agrupen per Festa Major
per promocionar els
dels ciutadans
La roda d'entrevistes politi-

politics. Les vies de participa

ques del mes de juny a Radio

cio son dues, el telefon de

Argentona va arrencar amb

directe de Radio Argentona

una novetat en la seva realit-

(93 797 15 50) i el correu

zacio. Per decisio del Consell

electronic

de Mitjans de Comunicacio

na.cat). Aquesta proposta

d'Argentona, aquests espais

de participacio s'afegeix a

(radio@argento-

productes d'Argentona

w

More, Cal Odon, el Forn
de Pa Marti, la Pastisseria
rgentona

Roser, la Pastisseria Tastets

Exposicio i venda de productes
elaborats i representatius
^^^•••••H d'Argentona

i el Celler Castanyer. L'obel de promocionar els seus
establiments alhora que pro-

jectiu d'aquests botiguers es

comencen un quart d'hora

la mitja hora mensual que

Entre el 4 i el 8 d'agost un

abans de I'habitual, a les

cada ultim divendres de mes

grup de comerciants instal-

mocionen i venen productes
elaborata a Argentona i/o

10.15 h del mati, i s'allar-

I'emissora dedica a entrevis-

laran, al Cap de Creus,

guen fins les 11 h. El darrer

tar I'alcalde d'Argentona (De

una parada de venda de

representatius de la vila. La

quart d'hora d'entrevista es

10.30 a 11 h). En aquest

productes artesans. Hi es-

iniciativa ha comptat amb

dedica a la participacio dels

cas, tot I'espai es dedica,

taran representats Can Ci-

la collaboracio i el suport

oients per tal que puguin fer

integrament, a respondre les

ano, Padilla Moldero, la

de I'area de Promocio Eco-

preguntes o suggeriments als

preguntes dels ciutadans.

Forneria

nomica.

Pastisseria Can

L'exposicio Sant Lluc 09 mostra I'obra de Marc Sala
El jove escultor argentoni,

zen

ewni
C/ Barcelona, 5

Tel. 93 797 28 36
08310 Argentona
pepe.ronipizzeria@gmail.com
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Horari:
8.30ha15h
18.30ha23h
de dilluns a diumen

CapdeCreus

ria de Sant Pere de Vilama-

Marc Sala, ha estat un dels

jor. Com a tecnic superior

dos artistes joves seleccio-

en arts aplicades a I'escul-

nats en la tradicional Col-

tura ha experimentat amb

lectiva de Sant Lluc que han

diferents materials, compa-

pogut exposar a la Sala

ginant sempre la figuracio

d'Exposicions de Caixa

i I'abstraccio. En aquesta

Laietana a Mataro. Sala

darrera linia, Marc Sala va

va fer batxillerat artistic a

presentar a la mostra ma-

I'Escola Pia Santa Anna de

taronina diverses peces de

Mataro i va participar als

ferro, que es van exhibira al

cursos d'escultura en plan-

costat de busts allegories,

xa amb Josep Plandiura i
Marta Chinchilla a la recto-

com a exemple del seu tre-

ball mes figuratiu.

COSES DE LA VILA

Argentona celebra el Dia de la Musica

Un alumne de TIES
guanya el primer premi
dels Enginy que atorga el
Tecnocampus de Ma tar 6
amb un robot de sumo

Durant la tercera setmana

El divendres, 18 de juny, la

de juny el Casal de Joves

pla^a Nova va ser I'escena-

va organitzar un taller i dos

ri del Concert Jove del Dia

concerts per tal de comme-

de la Musica. S'hi va poder

morar el Dia de la Musica

sentir el Jovent del Buc i

d'Argentona. El Casal aco-

grups convidats d'Arenys de

Ilir un taller de percussio

Mar i de Canet. Finalment,

corporal per a musics (fo-

tografia) de la ma de Juan

el dissabte es va dedicar a I
jazz amb Woody's Tribute

Rodriguez, bateria i percus-

en concert. Un espectacle

sionista de grups com Tok,

en el que hi van destacar

Sabor de Gracia i de Txell

els instruments de vent i la

Sust.

improvisacio.

El Centre amenitza I'estiu

amb revet! I es, cuina i ball
La revetlla del 26 de juny

protagonista de I'edicio

organitzada pel Centre Par-

d'enguany de I'Operacio

roquial va donar el tret de

Centre. El festival de balls i

sortida a les activitats que

can^ons promogut pel Cen

I'entitat ha programat per

tre Parroquial va comptar

aquest estiu. Una d'aques-

amb una llarga Ilista d'ac-

L'alumne de I'lES d'Argento

de sumo que ha creat amb

tes ha estat el curs que la

tuacions presentades pel lo-

na, Eloi Vilalta Rebenaque

I'ajuda del professor Jaume

cuinera Lurdes Burgada i la

cutor de Radio Argentona,

ha estat guardonat pel Tec

Oliveras.

nutricionista Griselda Marfa

Miquel Carabaho.

nocampus de Mataro amb

Aquest projecte tambe ha

van impartirels tres primers

L'activitat d'estiu del Centre

el primer premi dels Premis

guanyat el segon premi dels

Enginy amb els que el Tec

dijous de juliol. El 10 de
juliol va arribar el torn del

Parroquial es va tancar el

Argo que organitza la Uni-

diumenge, 25 de juliol, amb

nocampus reconeix els mi-

versitat Autonoma de Bar

country amb una trobada

la celebracio de I'aniversari

llors treballs de recerca de

celona (UAB) i ha quedat

de colles de ball que van

de I'entitat amb una missa

joves de la comarca.

finalista del certamen que

tenir a Emili Muntaner com

a I'Esglesia de Sant Julia se-

El jove s'ha fet amb el guar-

convoca la Universitat Pom-

a mestre de cerimonies.

guida d'un petit recital de la

do presentant amb un robot

peu Fabra (UPF).

La musica tambe va ser la

Coral Cantir d'Or.

ESPAISUPORT FAMILIAR
Abonaments mensuals i trimestrals
Pack d'hores
Servei de cangur
Panera dels tresors

Joes didactics
Sala de descans
Personal titulat

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

Argentona

Obert els dissabtes
de9a14h

Recollida a I'escola Francesc Burniol

Local climatitzat
Festes d'aniversari

CopdeCreus
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La colla

de diables
se'n va a

Alemanya

Les noves gdrgoles ja
vigilen la facana de

Tots

Sant Julia

Els quaranta-dos estudiants

aprovats
de TIES d'Argentona que
van presentar-se a la selectivitat la van superar

Fa un parell d'anys que la

colla de diables d'Argento-

Els estudiants de I'lnstitut d'Ar

na mante contacte amb una

gentona van superar amb

berlinesa que estiueja a la

nova la selectivitatd'enguany.

vila i que fa temps que estd

Els quaranta-dos joves que es

entestada a portar els corre-

van presentar van aconseguit

focs a la seva ciutat natal.

aprovar la prova d'acces a

Finalment s'ha aconseguit

la universitat i la majoria po-

i, a finals d'Agost, la colla

drd optar al grau escollit en

de diables participara en

primera opcio. La nota mes

les activitats organitzades

alta la va aconseguir la jove

a I voltant de La Llarga Nit

El 15 de juny van comen^ar els treballs per substituir cine

dels Museus, un esdeveni-

gdrgoles de la facana de I'esglesia de Sant Julia d'Argen-

Raquel Vidal amb un 8,54.
El coordinador de Batxillerat

ment cultural que consisteix

tona. Les noves escultures formen part de la primera fase

de I'lES d'Argentona, Man^al

en que els museus ofereixen

de restauracio. La parrdquia de Sant Julia espera trobar el

Lopez, va valorar molt satis-

portes obertes durant tota la

finan^ament necessari per poder restaurar els quatre exem

factdriament la globalitat del

nit acorn pa nyades d' activi

plars restants.

resultat.

tats culturals molt diverses.
La directiva europea del foe,
perd, limitrda molt les possi-

bilitats de la colla de diables.
Els argentonins no podran

El CEA i Natura celebren una diada a
I'entorn de Puig i Cadafalch

mostrar un correfoc tal i com

La precdria situacio de la

per implicar la ciutadania

en historia, i d'Oriol Bassa,

els vivim a Catalunya.

casa Puig i Cadafalch ha

en la seva reivindiacio. Amb

enginyer forestal i paisatgis-

mobilitzat al Centre d'Estu-

aquest objectiu han orga-

ta. En aquesta visita es co-

dis Argentonins i I'enitat Na

nitzat una Jornada, el dia

mentard I'entorn de I'edifici i

tura. A banda de pressionar

1 d'agost. S'oferiran toilers

tarn be es tractard la resta de

a la Genera I itat, a traves

per a nens i nenes de des-

I'obra de Puig i Cadafalch.

d'una queixa al Sindic de

coberta del Modernisme. Es

Els organitzadors preveuen

Greujes per tal que assumei-

realitzard una visita guiada

tancar la Jornada amb un

xi la responsabilitat de reha-

al casal modernista, a cdr-

acte popular en defensa de

bilitar I'edifici, ara treballen

rec de David Farell, Ilicenciat

Can Puig i Cadafalch.
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COSES DE LA VILA

Detenen un pare i un fill perque

L'atur

conreaven marihuana

baixa per

L'l de juliol els Mossos

ven a parar a Thabitatge

de motocicletes sostretes, al

d'Esquadra van detingut un

dels dos detinguts, que s'en-

subterrani hi tenien muntat

pare i un fill d'Argentona

carregaven

d'adquirir-los

una mena d'hivernacle totalment equipat per fer creixer

tercer mes

consecutiu i
se situa als

perque a casa seva culti-

i vendre'ls despres per pe-

vaven, tractaven i venien

ces. Els Mossos, sospitaven

la marihuana. La policia va

marihuana. No obstant, la

que, a banda d'aquest ne-

trobar-hi fins a 800 plantes i

investigacio s'havia iniciat

goci, el pare i el fill tambe

80 caixes plenes d'aquesta

arran de I'augment de roba-

podrien estar traficant amb

droga a punt per comercia-

toris de motocicletes a Ten-

substancies

estupefaents.

litzar-se. Segons s'apunta,

torn de Mataro. Els agents

Quan els agents van entrar

la collita hauria tingut un va

Des del mes de juliol del
2009 que la taxa d'atur

van esbrinar que bona part

al domicili van comprovar

lor de fins a 60.000 euros.

d'Argentona no baixava per

d'aquests ciclomotors ana-

que, a mes de moltes peces

nivells de fa
un any

sota del 13%. La tendencia a
la recuperacio es lenta pero

Els treballadors municipals rebutgen la
retallada de sous

evident. Tot i Tafectacio de la
crisi economica, Argentona,
amb un 12,30% d'aturats,
mante la seva taxa per sota
de la mitjana comarcal de

Cinquanta - vuit treballadors

dors van fer arribar una

gumentant el pressupost de

de I'Ajuntament d'Argento

carta a Tequip de govern en

Serveis Socials ja s'havia

14,91%. Segons TObserva-

na van secundar, el vuit de

la que proposaven que els

refor^at i que les incidencia

tori de Desenvolupament Lo

juny, la vaga del sector pu

diners que se'ls deduirien de

pressupostaries en el capitol

cal del Consell Comarcal del

blic en protesta per la reta

la nomina es destinessin als

de personal es destinaven,

Maresme, set-centes quaran-

llada salarial decretada pel

collectius mes afectats per

per defecte, a romanent de

ta - sis persones es trobaven

Govern Espanyol. Despres

la crisi. L'equip de govern

tresoreria per poder fer front

en situacio d'atur a Argento

de la protesta els treballa

ha desestimar la peticio ar-

a imprevistos.

na durant el mes de juny.

LABS d'Argentona celebra
el seu dese aniversari
L'Area Basica de Salut d'Argentona cellebrat
el dese aniversari des de la seva inauguracio
amb un concurs de dibuix infantil. Hi han participat nens i nenes de 2 a 15 anys.
Itziar Salazar - 9 anys

Rita Juan Loshuertos - 6 Anys
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Pel be del poble
un altre partit pot defensar

els mitjans de comunicacio

I'objectiu de fer politico de

exactament el contrari, pel

es deu haver adonat que els

proximitat, per poder estar

be del poble. Al mig, s'hi tro-

partits politics estan impo-

mes a prop de I'Ajuntament

ben els vilatans que, moltes

sant la presentacio de deter-

i participar en la presa de

vegades, no saben qui pot

minades mocions als plens

decisions sobre tot allo que

municipals. L'aspecte mes

ens afecta mes directament.

ca comuna a tota la classe

tenir rao perque no tenen
prou informacio que els per-

significatiu es que el tema

Amb aquesta finalitat ens va-

politico d'aquest benvolgut

meti emetre un judici sobre

a debatre potser no te res

rem presentar a les munici

poble? Doncs si! Tots treba-

el tema en qiiestio.

a veure amb el municipi; es

pals de 2007 i ho tornarem

a dir, obligat per instancies

a fer en les properes elecci

superiors, un partit presenta
una mocio en el Pie d'Argen

ons, amb el vostre permis,

tona per ser debatut -i, si

fer un gran poble.

Hi ha alguna caracteristi-

llem pel be del poble, pel be
d'Argentona, pel be dels ar-

TxA, pero, tenim una ca-

gentonins. Nomes cal escol-

racteristica que ens diferen-

tar, en els plens, la defensa

cia dels demes: no som un

de les mocions presentades

partit politic i no depenem

pot ser, aprovat- pero el con-

pels regidors, llegir els arti

d'un poder superior que dic

tingut d'aquesta mocio no

cles politics del Cap de Creus

ta quines actuacions cal fer.

concerneix la nostra vila.

o escoltar les entrevistes po-

S'acosten les eleccions auto-

litiques a Radio Argentona

nomiques i aixo es nota en

TxA som una agrupacio de

per adonar-nos que la fita

algunes mocions que s'estan

persones de la Vila, de dife-

a aconseguir, per a tots ple-

presentant en els plens. No

rents tendencies politiques,

gats, es la mateixa. Un par-

posarem cap exemple per

que, per tant, podem votar

tit pot presentar una mocio

no molestar a ningu, aquest

partits diferents. No obstant

que, si es aprovada, reper-

es el nostre taranna, pero el

aixo, ens agermana I'interes

cutira en el be del poble, i

vilata informat que segueix

per fer micropolitica, es a dir

per continuar fent cami, per

contacte
tots@totsperargentona. org
www.totsperargentona.org

L'activitat politico continua
No es la primera vegada

ces per reflexionar sobre

que sigui sota la capa de

que el nostre grup munici

el que hem exposat i tro-

tranquillitat que donen les

pal posa aquest tema sobre

bar una solucio. Desitgem

la taula, sense massa exit

a tothom una MOLT BONA

fins ara. Potser caldria que

FESTA MAJOR.

poble, continuen encara

vacances i la Festa Major.

Quan parlem de crisi politi

tots plegats ens encomanes-

Estem altra vegada davant

co -I'economica ja ha estat

sim a Sant Domenec.

la Festa Major, i per tant,

prou debatuda- ens estem

amb la majoria de vilatans
gaudint del periode de va-

referint a la incapacitat que

No podem passar per alt un

fins ara hem demostrat els

esment a I'exit de la socie-

cances estivals. Cada any,

diferents grups municipals,

tat civil en la manifestacio

per aquestes dates, sembla

uns mes que altres, en re-

unitaria del dia 10 de juliol

que les rivalitats politiques

baixar el Ilisto de la crispa-

a Barcelona. Un esdeveni-

desapareixen del nostre

cio que, pie darrera pie,

ment que hauria d'obligar

poble, que tot es cantar,

transmetem als vilatans. No

a les diferents opcions poli

riure i passar-ho be. Esta

som capa^os de posar el

tiques a cercar I'entesa per

be que, per uns dies, tin-

sentit comu en la valoracio

avan^ar en el nostre dret a

guem aquesta sensacio.

dels problemes i necessitats

decidir per Catalunya. Per

del nostre poble i, una ve

extensio, tambe podriem

Pero la realitat es que l'acti

gada i una altra, uns mes

aplicar-ho a casa nostra.

vitat politico continua i que

que altres, els grups politics

els problemes derivats de

estan mes atents a I'erosio

Voldriem acabar en clau

la crisis economica i po

de I'adversari que a la cer-

positiva, esperant que tots

litico que afecta el nostre

ca d'acords.

aprofitem aquestes vacan
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contacte
argentona@cdc.cat
www.ciu.cat/argentona
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Desperta Argentona!
brutats d'aquesta manera.

tura!) sembla que comenca

en moduls prefabricats. I la

Esta be que hi hagi calma;

a engegar. No obstant, no

cosa va per llarg.

pero, potser n'hi ha massa,

sabem com acabara ni com

No hi ha cicles formatius.

no?

es pagard.

No hi ha un nou IES. Diuen

Res no es mou. Can Doro

A la Font Picant, de bon co-

que no ens cal res.

Sembla que han passat a

no ha passat de ser un apar-

mencament, s'hi va fer una

Mentre, el poble no es mou.

la historia els esperpentics

cament lleig, cada cop mes

remodelacio a mitges i ja

L'apatia i el 'qui dia passa

episodis de Festa Major

lleig. El forat es mantindra

no se n'ha parlat mes.

any empeny' de I'equip de

que, aprofitant concorre-

durant molt temps, eviden-

La Velcro, a punt de ser mig

govern adorm la poblacio.

guts actes tradicionals car-

ciant que les maneres de

regalada, ens deixa sense

Pero ho fan tan malament

regats de simbolisme, ser-

I'equip de govern son les de

vien perque algunes ve'i'nes

'no fer, ni deixar fer'.

espai centric per a un nou
mercat municipal.

que -aixi i tot, sense fer res-

i veins argentonins posessin

La Sala esdeve el testimoni

Pel que fa al jovent, les as-

entre alguns sectors. L'ultim

el 'crit al eel' (mai tan ben

permanent i inalterable d'un

semblees i les trobades amb

pie n'es la mostra mes evi

dit, perque era I'epileg a

projecte que el nou govern

la regidora han desapare-

dent.

gut. Tambe s'ha fos 'I'Es-

la santa 'benediccio de les

mai no ha volgut fer seu.

aigiies') amb espectacles

L'espai es va deteriorant

purnall', aquella publicacio

humans ben primaris, per

mentre, amb deixadesa,

editada pel jovent tan criti-

protestor i fer-se veure. Per

s'utilitza com a magatzem.

ca abans amb I'ajuntament.

sort, sembla que la calma

La Piscina es la mostra d'un

No convindria que ara en

ha tornat a la Festa Major

projecte d'equipament ne-

sortis un nou exemplar?

i, amb ella, el respecte per

cessari i que L'Entesa va

L'escola I'Aixernador, sense

uns actes festius que mai no

deixar a punt. Ara (ja era

localitzacio permanent, du

haurien d'haver estat em-

hora, al final de la legisla-

rant quatre cursos treballant

generen crispacio i disgust

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

Volem TOT I'Estatut
Se'ns fa dificil entendre com

creixent com a poble, per

caducat i de totes, totes sen

uns magistrats hagin dedi-

que allo que ens desuneix

se legitimacio.

cat gairebe quatre anys per

ens fa ser mes petits.

voleu, pero desautoritzat,

emetre una sentencia amb

Normalment aquest article

No voldriem quedar-nos no-

tan pocs arguments juridics

mes en el sentiment de re-

i tants de politics, de tal ma

buig que -quasi- tots amb

nera que tambe se'ns fa difi

el fern de questions que

mes o menys mesura sentim

cil preveure una sortida co

afecten a la politico d'Ar-

en aquests moments, ni en

herent a aquesta situacio.

gentona, pero deixeu-nos

reduccions

aquest cop anar mes enlla

d'un conflicte suposadament

En tot cas, ara es I'hora de

de l'espai politic estricta-

entre Catalunya i Espanya,

ment argentoni per parlar

no, per que recordem que

posar seny, si, mes seny que
mai, que la fragil unanimitat

d'allo que ens interessa com

el que ha sentenciat el tribu

que hem aconseguit les for

a pais, que es la consequen-

nal constitucional no es una

ces politiques es materialitzi

cia de la sentencia sobre

"llei catalana" sino que es

en un full de ruta clar, amb

I'Estatut de Catalunya que

una llei organica aprova-

uns objectius a assolir ben

ha ernes el tribunal consti-

da majoritariament per el

definits i establir un proces

tucional, si, en minuscules,

Congres del Diputats, refe-

per arribar-hi sincer, trans

per que afecta a la Dignitat
de Catalunya com a poble i

rendada pel poble catald i

parent i respectat per a tot-

intencionades

recorreguda per la minoria

hom. Ara mes que mai ens

teniment que hem patit per

del Congres, el Partido Po
pular que va perdre aquella

conve parlar el mateix idio-

part d'un tribunal, legal si

votacio.

ens uneix, per continuar

ens afecta a tots pel menys-

ma i treballar amb allo que

CapdeCr^us

contacte
Tel.: 667 182 993
argentona@socialistes.cat
http://argentona.socialistes.cat
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Preservem Can Puig i Cadafalch
cio de la construccio. Pero,

sino una inversio. Tenir el pa-

un cop eliminats els edificis,

trimoni endre<pat, a part de la

la tanca, veureu que esta mes

ha quedat com un solar. Ara

satisfaccio propia, donara un

malmesa dels que sembla a

nomes ens falta la casa Puig

nivell de qualitat a Argentona

distdncia.

i Cadafalch. Fa la sensacio

que ara no tenim. Aixo es el

que nomes som capa^os de

que ens ha de distingir de la
resta.

si us fixeu entre les reixes de

esquerra

farem funcionar, Can Doro,

Ja fa dies, anys, que se'n

Fins quan serem capa^os

resoldre la meitat dels proble-

parla. Pero sembla que som

d'acceptar aquesta situacio ?

mes que nosaltres mateixos

incapa^os de trobar la solu-

Disposar, en el nucli historic,

generem.

de la Casa Puig i Cadafalch,

cio. En el centre de la Villa

La casa es troba situada al

disposem d'un edifici moder-

centre de la vil-la, al costat de

Ja sabem que son epoques

la Pla^a de Vendre, la Pla^a

nista, obra de I'arquitecte

la Pla^a de Vendre, centre neu

dificils i que les finances, en

de L'Esglesia i el Museu del

Puig i Cadafalch, protegit en

ralgic de la Festa Major i Hoc

general, no permeten fer mol-

Cantir, es un luxe del que no

qualitat de Be Cultural d'lnte-

de pas de tots els visitants de

tes actuacions. Pero el proble-

podem prescindir. Al contra-

res Nacional -per acord del

la Fira de Terrissa. No creiem

ma no ve d'ara, ja fa temps

ri, I'hauriem de potenciar.

Govern de la Generalitat del

que tenir-la en aquest estat ens

que s'arrossega. Per aixo,

27/07/93- que estem dei-

doni una bona imatge.

ens neguem a pensar que,
tot i ser de propietat privada,

bara un moment en que ja no

Si ens aturem a veure com

des de I'Ajuntament no s'ha-

hi serem a temps.

tenim endre^ada la villa,

gi estat capa<^ de trobar una

veurem que la Velcro esta

solucio al problema d'una

Es cert que la part superior

a precari, la Sala la tenim

edifici protegit, implicant la

de la casa esta protegida

aturada des de fa un munt

resta d'administracions. No

amb reixes per la degrada-

de temps i no sabem com la

ho considerem una despesa

xant degradar fins que arri-

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

Propostes de futur
i aprofitar per fer repds de

cisiones, atenazado por los

reduciremos los gastos super-

la feina feta i mirar de tenir

problemas y la ineptitud.

fluos de la administracion

noves propostes pel curs se-

Desde el Partido Popular ya

local, pondremos en marcha

guent. A la nostra Vila hem

hemos puesto en marcha la

'de verdad' La Sala, mejora

tingut recentment una molt

nueva web destinada a las

remos el mercado municipal,

bona noticia; les obres de la

municipales del proximo ano,

promoveremos la instalacion

Amb I'arribada de I'estiu

nova zona esportiva comen-

hemos seguido repartiendo

de nuevas empresas en Ar

dona goig veure que a la

<paran al setembre i si tot va

folletos informativos de lo

vila les activitats es multipli-

be I'any 2012 tindrem unes

que pensamos hacer y se-

gentona, etc.
En temps de crisis el que cal

quen. Veure els nens i nenes

magnifiques installacions a

guiremos trabajando con el

es treballar mes i no estar per-

anar al campus de basquet

disposicio dels vilatans.

objeto de confeccionar nues-

manentment installats en la

0al campus de futbol; nois

Pero poco mas. De cara al

tro programa electoral del

queixa i la reivindicacio. Som

1noies que aprofiten I'estiu

nuevo curso politico que-

que tendremos una primera

optimistes de cara al futur. Ar

per repassar les assignatu-

daran muchas cosas por

version antes de finales de

gentona te moltes possibilitats

res que els hi han queda't

hacer y solucionar, aunque

aho. Un avance: bajaremos

en tots els sentits. I nosaltres

penjades o millorar els seus

tenemos nula confianza de

los impuestos, congelaremos

que som el Canvi Real no vo-

estudis d'angles... etc. L'es-

que los actuales rectores

la quota del pago de los va-

lem deixar passar les oportu-

tiu es una bona epoca per

sean capaces de impulsar

dos, bajaremos el 30% del

nitats. Bon estiu a tothom.

millorar, perfeccionar o sim-

ninguna iniciativa mas alia

sueldo de los concejales,

plement aprendre altres co

de las que consideren que

aumentaremos la plantilla

ses que durant I'any no hi ha

les pueden dar algun redito

temps de fer.

electoral. Estamos ante un

de policia local y le daremos
estabilidad, eliminaremos la

A nivell municipal tambe

equipo de gobierno parali-

Taxa Justa, mejoraremos la

toca descansar una mica

zado, incapaz de tomar de-

limpieza de calles y parques,
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contacte
Dijous, de 18 h a 20 h
Tel.: 667 182 994
ppargentona@gmail.com
ppargentona. blogspot.com
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La conxorxa politico

AGRUPACIO D'ARGENTONA

i no de sancionar. Ni tan

romp? Es cert que existeix

sols aixo van acceptor. En-

nostra gran preocupacio

la 'classe politico'^ Per que

cara mes, cada pie voten

es la disminucio del nostre

Tots per Argentona no va

ordres d'enderroc, indis-

patrimoni i I'endeutament

fer una auditoria d'Argen

criminadament, i nomes la

continuat per la incapacitat

tona Projectes tot i haver

meitat es fan efectives.

i els interessos politics dels

En el darrer Pie del mes
de Juliol va quedar clar el

assegurat, durant campanya i la presa de possessio,

Per tot plegat s'enten que

taranna tant de I'equip de

que aquesta actuacio era

en unes estadistiques pu-

govern, com dels partits de

prioritdria?

partits.

blicades la classe politico
es el tercer problema que

I'oposicio. Es per aixo que
Creiem que tot aixo va que

preocupa als espanyols,

dar clar en la votacio de la

per darrera del treball i la

Referent a les ordres de

mocio d'Agrupacio Argen

crisi economica.Davant de

disciplina urbanistica va

tona en la que demandvem

tot aixo Agrupacio Argen

quedar clar que la Llei no

que s'obris un expedient de

tona volem definir-nos com

s'esta aplicant de la matei-

disciplina urbanistica i tota

un grup municipal amb

xa manera per a tothom.

I'oposicio, menys el PP, va

I'unic objectiu de controlar,

tre adjudicataris d'obres i

votar en contra per tractarse de la casa d'un regidor

des I'oposicio, el patrimoni

I'Ajuntament d'Argentona,

amb familiars a L'Entesa.

s'administren els diners de

sempre surt perdent I'Ajun

Senyors, nomes es dema-

la comunitat de propieta-

nava obrir un expedient

ris, que son els vilatans i

voliem fer unes reflexions.

Referent a les relacions en-

tament.

vilatanes d'Argentona. La

Es cert que el poder cor-

del poble i la manera com
contacte

Tel: 667 182 990
rosamf@argentona.cat

de

Vols coMaborar
amb nosaltres?

m

Fes arribar el teu text o fotografia per carta o
correu electronic a Radio Argentona o
a argentonacomunicacio@argentona.cat.
I recorda: maxim 1.700 cardcters.
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GUIA COMERCIAL

VENDES I INSTAL4.ACIO

DE VIDRESTMJBM^S PLANS

GILCABRESPINATUBAU
Agent de la Propietat Immobiliaria

CRISTALLERIES ARGENTONA

Administrador de Finques

Av. Puig i Cadafalch, 5 - Tel. 93 797 19 53
Telefon93 797 04 11

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

Av. Catalunya, 1 - 08310 Argentona

08310 Argentona

TENIM DETALLS PER BODES,
COMUNIONS, BATEIGS,
FESTES DANIVERSARI...
LLAMINADURES, REGALS, ETC.

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

CCPIES DIGITALS A LTNSTART
DESCARREGA DE TARGETED A CD.
Plaga nova 3 Argentona
CETITFtE f=UJI
Tel.937560577
www. instantsfoto. com

TALLER METALLIC

Xevi Gallemf
Sant Gem's, 25

08310 ARGENTONA

Tel. 654 600 796
xgallemi @ bcngiga.com

ARGENTONA
Plaga Nova

INFORMACIO D'INTERES

LAXURRERIA
Si vols menjarXURROS casolans iXOCOLATA desfeta,

NO T'HO PERDISHI si vols salats... tenim comes, patates...

"Festes debarri,
exhibicions, fires i
festes en general"
Obert tots els dissabtes,
diumenges I festius

de 8 del matfa 1 del migdia.

jTel.667707019
T'esperem al C/Badalona, al costat de la plaga dels Geganters. Argentona

Vols coMaborar amb nosaltres?
Fes arribar el teu text o fotografia per carta o
correu electronic a Radio Argentona o
a argentonacomunicacio@argentona.cat.
I recorda: maxim 1.700 cardcters.
de., -,,,

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.
^uesporga 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.

D /-• '"" •rl A->entona0* ' • ^ ' '
C/Can Carmany, s/n( ' • 'r'^l
T'^.-To^ 93 75614 48CarrerGran, 54
Dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 16 a 19 hTeiefon. 93 797 43 78
Dissabte de 10 a 14 h i de 16 a 20 hDilluns a divendres de 9 h a 10 h
DiumengedelOaHh

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'Ofidna Municipal d'lnformacio 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

divideix en dues parts:

i en els seguents come^os:

-Una part fixa de 95 €/any.

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 Gems, 1
Cal Fred Congelats - Torras i Bages, 15
Can Ciano - Pla^a de Vendre, 3

-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.

Curs de Formacio Ocupacional d'auxiliar
d'infermeria en geriatria

DEIXALLERIA

El curs comen<^ara el 20 de setembre i s'acabard el 20 de desembre.

D'ARGENTONA

La durada del curs es de 300 hores. Practiques en diferents centres

Cada cosa al seu Hoc

geriatrics. Destinataris: persones en situacio d'atur.
Informacio i inscripcions:
Servei de Promocio Economica, 93 797 49 00 i sempre@argentona.cat.
Obert el periode de pre-inscripcio

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

Tel.: 93 756 14 48

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

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

campanyes de transit coordinades amb el Cos de Mossos d'Esquadra:

MESOS

CAMPANYA

Periode

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

Telefon mobil (DGT)

Del8al 14

Desembre

Alcoholemia (DGT)

Del 13al24

Farmdcies

-. **^

Dilluns a divendres
Tarda
Matf

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

Diumenge:
Matf: 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).

Diumenge

Dissabte
Mati

Tarda

v-^iiv-MatL.^^^

'
Tarda , ^

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

9.30 ha 13.30 h

17ha20h

9.30 ha 13.30 h

Tancat

Tancat

Tancat

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

9.00 ha 13.30 h

17ha20h

9.30 ha 13.30 h

17ha20h
(si esta de guardia)

11 ha 13.30 h
(si esta de guardia)

Tancat

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

9.00 ha 13.30 h

17 h a 20 h

9.30 ha 13.30 h
(si esta de guardia)

17ha20h
(si esta de guardia)

11 ha 13.3Oh
(si esta de guardia)

Tancat

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

9.00 ha 13.30 h

17 h a 20 h

9.30 ha 13.30 h
(si esta de guardia)

17ha20h
(si esta de guardia)

11 ha 13.30 h
(si esta de guardia)

Tancat

Migdia

Vespre

Migdia

Vespre

13.3Oha 17 h
(si esta de guardia)

2Oha22h
(si esta de guardia)

13.3Oha 17 h
(si esta de guardia)

20 h a 22 h
(si esta de guardia)

Farmacia Guillen
Farmacia Sindreu
Farmacia Buxeda

^l^ Migdia, tarda i yespre .
13.30 ha 22 h
(si esta de guardia)

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

INFORMACIO D'INTERES

CALENDARI FISCAL 2010
Inici periode

Concepte

voluntari

Final periode
voluntari /
domiciliats

01/04/2010

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

03/09/2010

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

No domiciliats
Domiciliats, 1 a fraccio
Domiciliats, 3a fraccio
Domiciliats, 4a fraccio

No domiciliats
Domiciliats, 2a fraccio

93 797 49 00
POLICIA LOCAL

93 797 13 13
TAXIS

93 799 14 14

Taxa per recollida d'escombraries comercials

No domiciliats
Domiciliats, la fraccio

93 790 55 60

AJUNTAMENT

Taxa per recollida d'escombraries
Domiciliats, 1 a fraccio

Cada dilluns,
previa trucada al

Impost sobre bens immobles urbans

Domiciliats, 2a fraccio

RECOLLIDA DE
MOBLES VELLS
IELECTRODOMESTICS

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
L'Alcalde i els regidors
Pep Maso
Alcaldia, Administracio General,
Comunicacio, Governacio, Mobilitat,
Activitats
Ferran Armengol
1 r tinent d'alcalde, Recursos
Economics, Recursos Humans,
Cultura i Patrimoni.
Xavier Collet
2n tinent d'alcalde, Urbanisme, Obres
i Habitatge.
Miriam 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, Participacio.
Enric Urefia
Educacio, Benestar Social.

Bustia del consumidor
Ajuntament d'Argentona

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

10a 1 3 h i de 16a 19 h

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
CEIP BERNAT DE
RIUDEMEIA

Atencio a domicili

93 797 09 56

20 h. Diumenge: de 10 a 14 h

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

CEIP FRANCESC BURNIOL

Atencio primaria

EBM CARGOL TREU
BANYA

Parroouia de Sanf Julia
Informacio i acollida: dt. i dv.
de7a20.30h

Tel. 93 797 01 59

Serveis socials d'atencio
Jutiat de Pau
Tel. 93 797 17 03

Robert Subiron

Dill, a div.de 9 a 14.30 h

Esports, Sanitat.

Entrevistes amb el jutge: dimarts i

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

divendres de 12a 1 3.30 h.

Joan Fuster, 1

Tel. 93 797 27 32

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.

Dissabte: de 10a 14 i de 16a

Miquel Mendoza
Promocio Econdmica.

Plaqa de I'Esglesia, 4

Atencio continuada

OFICINA DE CORREUS

Tel. 93 756 10 92 i
93 756 11 38

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

93 797 16 01
CEIP LES FONTS

93 756 17 13
CEIP AIXERNADOR

93 797 46 77
93 757 51 88
EBM EL BOSQUET

93 797 45 23
MUSEU DEL CANTIR

93 797 21 52
BIBUOTECA

93 797 12 15
ASSESSORAMENT
JURIDIC PER A DONES

93 797 49 00
extensio 600

fisioargentona
Centre de Rehabilitacio Funcional

Sant Julia, 19, baixos
08310 Argentona
Tel./fax93 756 15 41
www.fisioargentona.com
Matins: 9.30-13.00 h
Tardes: 15.30-20.30 h
Dissabtes: hores convingu

Programacio de

J3L5Lr

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

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

18 H.
19 H.

21 H.
22 H.

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

20 H.
21 H.
22 H.
23 H.

L'HOME VERD (rep)

I'lNFORMATIII

LADEIXALLERIA
SEROTONINAFM
L'HOME VERD (rep)
L'INFORMATIU

DIJOUS
10-13 H. DE TOTS COLORS
13
H L'INFORMATIU
lull.
L Mil ulMilTll IU
15H. L'INFORMATIU
17H. L'HOMEVERD
18H. BENJUGAT
19H. TAST MUSICAL
19.30 H. L'INFORMATIU
21H. SEROTONINAFM
22 H. TIEMPODEA.
?3 H

RADIO M00G
CLASSICS
I'lNFOPMATIII

?3 H

19.30H. L'INFORMATIU

20 H.

22 H.

TEMPS DE JAZZ
AMANECER
CRISTIANO

IATERTULIA
TAST MUSICAL

19.30 H. L'INFORMATIU

23 H

TAST MUSICAL

L'INFORMATIU
L'INFORMATIU
L'HOME VERD

TAST MUSICAL

amb Josep M. Cano

19.30 H. L'INFORMATIU

ETIQUETA NEGRA
NOTXAS DE NIT
L'HOME VERD (rep)

17 CM

19 H.

BACKSTAGE
TAST MUSICAL

21 H.
22 H.

23 H I'IMFnPAAATIII
DIMARTS
10-13 H. DE TOTS COLORS
13 H.

18 H.
19 H.

18 H.

21 H.

PELUTS

19.30 H. L'INFORMATIU
20 H.

DIMECRES
10-13 H. DE TOTS COLORS
13 H. L'INFORMATIU
15 H. L'INFORMATIU
17 H. L'HOMEVERD

I'lNFORMATIII

DIVENDRES
10-13 H. DE TOTS COLORS
13H. L'INFORMATIU
15H. L'INFORMATIU
17 H. L'HOMEVERD

DISSABTE
9H.
CURTS1LIARGS
11 H.
MUSICAX
NOSTALGICS
12 H.

ARGENTONA PEL
DRETADECIDIR

1A
1 0 UIf.
17 H.

NOTXAS
I1UIAHJ DF
L/L NIT
1111

20 H.

ETIQUETA NEGRA

21 H.

SEROTONINAFM

IATERTULIA (rep)
(rep)

DIUMENGE
9H.

DIUMENGESDE

SARDANA
11 H.

IATERTULIA (rep)

19 H.

MUSICAX NOSTAL
GICS (rep)

20 H.

TEMPS DE JAZZ

amb Miquel Carabano

Die+e+ica •
i^g^edie^^s per^-ectes per
poc^e.^ |er-te I'a^anida qwe ^xes
t'agradi: pasta/ panseS/ sesam
torrat, oli d'oliva/ v'mag^e. de
poma/ sals d'Ker^es.

^c<^og\cx\f begudes de
soja/ sues refrescants/ tot tipus de
productes per con^batre la

oteccion solar/
^npus i olis amb
els n\osquitS/
ecial antimosantimosquits
s mes.

CONSTRUCCIONS JAUME MATEU, S.L

Distribuidors Oficials del sistema d'il -lunnincicio natural

SOLATUBE

^ SOL AT U BE ^LLTEaHC

. El sistema SOLATUBE
disposa de vans didmetres que s'adapten perfectament per solucionar
la mancanpa 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 far en qualsevol tipus de coberta: de cerdmica (drab, mixta), de planxa, pissarra,
vegetal, plana, tenrassa, uralita, etc., ja sigui en obra nova o bd totalment acabada. El nostre
personal estd especialitzat en el tractament de tot tipus de cobertes i podem instal far el
sistema SOLATUBE garantint tant el producte com la instal facio.

^'

Algunes obres de refer^nda on SolTecnic ha instal fat el sistema SOLATUBE sdn:
El Col fegi Oficial de Metges de Girona, IRTA, Instituto Grifols, ACESA, Casa Tarradellas, Sara Lee, Espuha a Olot, Hospital
de Matard, Escola La Salle de Cassd de la Selva, Hospital de Formentera, Centre d'Esplai del Prat de Llobregat, 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 1 8 a 20 h.

tlft>

<tjrp

Tel: 93 797 01 59-617 73 68 80

Caritns
CARITAS D'ARGENTONA necessita €^l 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
LaCaixa:
Caixa Laietana:

2100 0354 18 0200007019
2042 0050 31 3000047078

