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 un suborn per tal que un nen faci o

desil-lusio que un nen pot experimentar

es que no, tot i que es dificil no caure en la

quan no aconsegueix I'xbox promesa

temptacio. Els pares arribem a oferir xbox,

modifiqui el seu comportament. Si el
nen modifica el seu comportament per

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

celebracions espontanies son millors que

podria ser causa de rancor i d'una

mes a escola o aprovin els examens.

un examen li hauran d'oferir una altra

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

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

recompensa perque llavors et preguntara
"...i que em donaras pel proper examen?"

que en realitat es un castig. Es recompensa

pobres pares!
Pero hi ha altres raons subtils i subversives

el bon comportament i es castiga el

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

Dennis Akers
Director IH Mataro

EDITORIAL

Dc reptcs i rctrcbaments
El Cap de Creus que teniu a les mans tancava edicio

Si be es cert que el context que viu I'escola esta marcat,

rebent la noticia, in extremis, de la concessio, per part

en gran part, per la situacio economica, el Cap de Creus

del Departament de Treball, de la subvencio necessaria

tambe reflexiona sobre la vessant positiva de la crisi. I

per impartir dos Programes de Qualificacio Professional

ho fa a traves de les persones que han sabut veure, en

Inicial (PQPI). Si la formacio dels joves sempre ha estat

aquest moment, I'oportunitat per desenvolupar una idea

necessaria per encarar el futur amb garanties, enmig

de negoci. Parlem dels emprenedors argentonins que,

d'un context de crisi devastador, la formacio esdeve im-

apostant per la innovacio, la diferenciacio i la qualitat,

prescindible. Precisament I'educacio es el tema de fons

albiren la Hum al final del tunel.

del reportatge principal d'aquest numero. La recentment
aprovada Llei d'Educacio ha posat en escac als mes-

I la que ha vist la Hum definitivament ha estat la nostra

tres que alerten de la dificultat de dur endavant la seva

estimada Font Picant. Despres que el 2002 aquest indret

tasca incorporant les noves normes de joe disposant de

emblematic passes a ser propietat municipal i, el 2008

menys recursos. El Cap de Creus dona la veu als do-

s'inicies un projecte de rehabilitacio, a finals d'aquest

cents d'Argentona per coneixer com es viu, des de les

estiu es va retrobar la veta d'aigua picant que feia 35

aules, aquesta epoca de canvi. El reportatge Els reptes

anys que no rajava. A banda de la recuperacio d'una

de I'escola tambe constata que els centres argentonins

aigua, les propietats de la qual ens va donar a conei

treballen, conjuntament, per oferir un servei public de

xer arreu, retrobar-nos tots al voltant de la font ha estat,

qualitat amb I'objectiu dotar els nostres fills i filles de les

se'ns dubte, la millor notfeia.

competencies necessaries per afrontar el mon que els ha
tocat viure.
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OPINIO
Carta de I'Alcalde

c cscobrir la font
Picant
Pep Maso Nogueras

Alcalde d'Argentona
Les persones han estat, i son,

Feia mes de 30 anys que,

endre^ar el pare. Enguany,

de tornar a beure aigua pi

les que sempre fan que una

degut al cessament de I'acti-

merces a I'oportunitat de

cant, amb els anissos, ens

comunitat i tot un poble sigui

la subvencio dels fons es-

vam aplegar per compartir

com es. Amb mes o menys

vitat productiva de la planta
embotelladora de I'Aigua

tatals, s'ha netejat i restau-

records del nostre passat

encert, les propostes i les

Burriac per part dels seus

rat la zona de la planta

pero, sobretot, per gaudir

accions, siguin d'un grup

propietaris, n'haviem perdut

embotelladora, guanyant

de la plenitud d'una bona

d'amics, d'una associacio

I'essencia i, per tant, tambe

pas a les runes dels xalets

relacio ciutadana.

cultural, de persones a titol

la font de I'aigua que tant de

i obtenint un espai sota co-

individual o dels governs

renom havia donat a Argen-

berta per a la celebracio

Torna a ser I'hora de re-

municipals, han conduit sem

tona.

de qualsevol esdeveniment

cuperar I'autentic Valor i

popular.

aquell Esperit de la Font,

pre a deixar llur empremta

amb un compromfs indivi

configurant la manera de ser

Ha estat aixf que, amb el

dels pobles.

compromfs conven^ut del

No obstant aixo, allo que

dual genui, apreciant allo

Govern municipal, s'ha fet

mes ens omple de satisfac-

que ens aporta i que, al

un pas mes, iniciat fa dos

cio es haver retrobat el pou

mateix temps, tant necessi-

exemple que la iniciativa i

anys, amb la restauracio

amb I'aigua picant essen-

ta de cadascu de nosaltres

la tossuderia d'una persona

d'aquest marc tan emble

cial. El primer diumenge

per mantenir-se en bones

-en aquest cas d'en Fran-

matic de la nostra vila: la

d'octubre, la font Picant va

condicions, convertint-nos

cesc Alsina, aprofitant les

font Picant.

ser el marc de referenda

tots plegats en veritables

i trobada de molts argen-

guardians de la seva bellesa i conservacio.

Estem davant d'un clar

obres de restauracio que
I'Ajuntament ha estat duent

Fa dos anys, fou amb la

tonines i argentonines, de

a terme a la font Picant,

creacio d'uns toilers d'ocu-

molts maresmencs i mares-

ha propiciat una tasca de

pacio, donant formacio

menques, que vam poder

Es aixf com, tots plegats,
en continuarem fruint i

recerca de la veta d'aigua

i feina a una trentena de

gaudir d'aquest magnific

que des de feia molts anys

persones del municipi, que

entorn, que havia deixat

ens en podrem continuar

estava desapareguda.

es va fer el primer pas per

de ser-ho, i que, amb motiu

felicitant.

Vols coMaborar
amb nosaltres?
Fes arribar el teu text o fotografia a
Radio Argentona o a
argentonacomunicacio@argentona.cat
Recorda: maxim 1.700 caracters.
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CARTES DELS LECTORS
Encara queden persones

exactament el pis on vivia el noi, vaig provar sort en un
parell de botons. Casualitats de la vida, d'un dels portals

Dies enrere, sortint de treure diners de la Caixa que hi ha

del bloc en sorti la Maria, coneguda meva de fa anys, i

a la Pla^a de Vendre, em vaig asseure al bane que hi ha

explicant-li la historia va decidir acompanyar-me per anar

a I'entrada per aturar-me una estona en un mati atrafegat

a buscar el xicot que devia anar amunt i avail buscant-me

d'encdrrecs per fer. En asseure'm vaig treure la cartera de

per tornar-me la cartera.

la butxaca i la vaig deixar just al meu costat, pensant a

Finalment, tornant a passar per quart cop per la pla^a

recollir-la quan me n'anes. Despres vaig anar a esmorzar

Nova, vaig veure un noi dret al costat de la font i m'hi

una mica i quan anava a pagar, quin ensurt! La cartera

vaig dirigir per preguntar-li si era ell. I si! Finalment ens

no era al seu Hoc! Me I'havia deixat al bane.

haviem trobat. Em retorna la cartera i, sense ni imaginar-

Vaig tornar rdpidament cap alia i, passant per la pla^a

m'ho, ja que no sabia qui havia pogut trobar la cartera

Nova, en Jaume em va dir que un xicot jove m'estava

abans que ell la recollis, hi era tot fins a I'ultim centim. Li

buscant perque havia recollit la cartera del bane. Vaig

vaig agrair molt que m'hagues buscat i m'hagues tornat la

pensar que si anava cap a la caixa potser me'l trobaria

cartera. Vaig quedar gratament sorpres. El dia de la revet-

de cami, pero no fou aixi. Tornant, en Jaume em torna

lla de Sant Joan d'enguany, vaig comprovar que, enmig

a cridar dient-me que el noi havia fet cap a casa meva.

de tanta gent, encara hi queden persones.

Tambe em va donar la seva adre^a per si m'hi volia arribar. Sense pensar-m'ho hi vaig fer cap i, no recordant

En suport a Eudald Calvo

Francesc Puig
formacio arribada des de la comissaria de Mataro. No es
possible que, de no existir la denuncia de I'Eudald Calvo,

El passat 24 d'agost citaren a declarar a la comissaria

la detencio passi com un acte legal i sense incidencies.

de Mataro dels Mossos d'Esquadra a Eudald Calvo. Per

No podem pretendre tenir un cos de policia que es salti a

informacions difoses per algun mitja de comunicacio, i

la torera els drets mes elementals de comportament huma,

per converses directes amb els afectats, ens assabenta-

ni tenir mossos que desperten els detinguts amb eslogans

rem dels comportaments barroers i insultants per part dels

i musiquetes d'un passat franquista. Vergonya es el que

mossos, denigrant amb mofa i escarni als companys i fa

sentim.
Si en una part de la nostra historia, com a organitzacio

miliars que feren costat a I'Eudald. Des d'lniciativa-Argentona volem manifestar que, davant la incredulitat que els

politico, hem decidit governor aquesta nacio assumint la

fets ens van produir, vam voler assabentar-nos, a traves

Conselleria d'lnterior, no es perque ara se'ns escapi de les

de la Conselleria d'lnterior, de la versio de la Direccio.

mans estant callats com murris. Denunciem i rebutgem pu-

Pero encara vam quedar mes sorpresos ja que ens van dir

blicament el tracte violent i vexatori dels mossos presents.

que havia estat una detencio totalment legal i sense cap

Per tant, els convidem sortir per la porta i a buscar una

incidencia. Veient I'esquena i bra^os colpejats del pare

altra feina que sapiguen fer, ja que amb aquesta s'han

de I'Eudald , I'Oriol Calvo, res ens fa pensar que la versio

equivocat. A I'Eudald, i als familiars i amics afectats, us

d'lnterior sigui del tot correcte, es mes, no ens la creiem.

fern costat.

No pretenem questionar la versio donada per la Con

Per una nacio sense cossos repressius,

selleria, pero sf que li reclamem que torni a demanar i
verifiqui, amb les persones presents durant els fets, la in-

Iniciativa Argentona

JLlauder, I

7,97
ntona
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CARTES DELS LECTORS
Per que dos rebuts de la brossa?

un any (No es cap critica a ningu). Ella, la Pepi, amb 83
anys, en 15 dies ja tenia un nou equip. S'ha arrossegat

Si ja es dificil governor una casa, imagino que governor

per tot arreu per aconseguir que el museu no tanqui. Heu

un poble encara ho es mes. L'antic consistori, crec que de

anat a veure les reliquies que hi ha? Us asseguro que

bona fe, es va perdre amb la Sola i ens hi va arrossegar

fer-les no es el mateix que fer un cantir. Pero, desgracia-

a tots. Va governor en temps de vaques grasses i ara,

dament, no ho incloeu a la categoria del que es impres-

malauradament, estem en temps de vaques magres. No

cindible. Les puntaires formen part de les nostres arrels

demanem responsabilitats! El nou govern sabia el que hi

i tradicions i no donar-los suport suposa matar una part

havia quan va entrar i ha d'actuar amb conseqiiencia.

d'un mateix. Cada part del patrimoni, sigui un monument

Ara be, aquest juliol han vingut dos rebuts de la brossa,

historic o un museu, ens enriqueix i mereix el nostre suport

un de 12,59 euros i un altre de 39,59, que haurem de

per no desapareixer.

tornar a pagar el novembre. Preguntant pel fotut motiu pel
qual aquest any haurem de pagar 104,36 euros (quan

El PP diu "bajaremos los impuestos, congelaremos la cu-

I'acord era de 95 euros) m'he assabentat que, en un pie,

ota de los vados, bajaremos un 30% los sueldos de los

tots els partits van votar que els dos primers mesos es pa-

concejales, aumentaremos la plantilla de la policia y le

garien segons la taxa del 2009, i els altres deu, segons la

daremos estabilidad, eliminaremos la Taxa Justa, mejo-

del 2010. Sr. Alcalde, voste va donar el 'si' en un pie on

raremos la limpieza de les calles...". Pregunto: Com s'ho

la veu del poble no hi era present? Els partits han aprofitat

faran per baixar impostos i fer-ho tot tal i com asseguren

la seva veu per aprovar una decisio que, segur, el poble

tan alegrement? Com a gat veil que soc, permetin-me que

hauria denegat. Ens sentim enganyats: si ha d'apujar la

dubti d'aquesta proposta. Rebaixar sous? No se que co-

brossa faci-ho amb el cap ben alt, sense subterfugis.

bren els regidors pero si que se el que cobra la majoria
de gent i, si hi ha un aprofitament, s'ha de fer la justicia

I ja que hi som posats: L'Entesa diu que el govern adorm

adequada. Augmentar la policia i donar-li estabilitat em

la poblacio i jo die: Que adormits devien estar vostes

sembla molt be pero m'agradaria que aquesta estabilitat

quan van comen^ar la Sala (Si es que no han entrat en

s'acompanyes de serveis basics que el poble no te i de re-

un proces d'Alzheimer). Per tant tontos ens teniu? Quina

soldre mancances en educacio, sanitat, etc.... En quant a

pena em feu i que poc coneixeu el poble!

la neteja de carrers, les escombres estan be de preu pero

Esquerra diu, i jo hi estic d'acord, que s'ha de lluitar per

son un perill, sobretot per la gent gran com jo. Finalment,

Can Puig i Cadafalch. No se la manera pero, si calgues,

em sembla que si tots els partits politics toquessin de peus

aniria a veure el rei. Ara be, aquests mateixos s'han obli-

a terra, i anessin a la una, serien un exemple que agrairi-

dat de les puntaires i de la colleccio de puntes Concepcio

em i un model per Catalunya.

no oblidin que molts carrers s'haurien de fer nous ja que

More. Som molts els que estimem aquest petit museu i la
seva directora, a qui el seu equip va deixar sola ara fa

La zona d'aparcament de la

Policia Local
Fa menys d'un mes que la Policia Local d'Argentona ha inaugurat la nova seu policial just davant on tenia I'antiga.
Com a consequencia d'aquesta novetat han habilitat tot
un carrer pel seu aparcament tot i que nomes disposen de
dos o tres cotxes. Abans, aquesta nova zona reservada
era pels veins que, tot i comptar-hi, ja teniem dificultats
per poder aparcar.
La meva sorpresa ve quan, dissabte, buscant aparcament
per la zona, vaig veure un cotxe de la policia aparcat en
un Hoc public just davant de la seva extensa zona d'apar
cament que, a sobre, estava buida. Potser van canviar de
Hoc perque hi tocava I'ombra o per algun altre motiu que
desconec.

Ester Prats
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Alfonsa Charles.

CARTES DELS LECTORS
Maulets interposa una denuncia
contra el PP d'Argentona
L'assemblea local de Maulets ha posat una denuncia per
calumnies contra el PP d'Argetona, concretament contra
el seu lider, Jesus Hita, que acusa a Maulets de ser 'la
kale borroka' catalana, aixi com vincula I'associacio en
actes vandalics que res tenen a veure amb I'activitat dels
independentistes. Entre altres coses, en el bloc d'internet
del popular, s'acusa Maulets de la crema accidental de

cotxes que hi va haver el passat juliol al poble, fets que
la policia va atribuir a un accident mecdnic i la mateixa
policia va tancar el cas.
L'obsessio del regidor popular supera els limits que podria
esperar-se en una societat pretesament democratica. Les
acusacions son sempre pujades de to i aquest va en aug
ment. Es per aquest motiu que es produeix la denuncia,
doncs s'han intentat buscar altres mecanismes per evitar

el judici.
D'altra banda, caldria esbrinar si I'obsessio dels populars
es nomes pels murals independentistes (amb permis muni
cipal) o tambe per les pintades que van apareixer fa uns
mesos al poble amb lemes com "Arriba Espana" i tota
mena de simbologia feixista. Cal que es faci justicia i que

el PP d'Argentona abandoni el cami de I'hipocresia i el

Assemblea Maulets Argentona

recurs fdcil de la calumnia.

www.maulets.org/argentona

LA TEVA BOTIGA DE CONGELATS
D'ARGENTONA

Marisc

El primer divendres de cada mes,
degustacio dels nostres productes al carrer!

Verdures
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01 is aromatics
Gelats
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Begudes i refrescs
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Bosses de glagons
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de 9.00 ha 14.00 h
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Dissabtes
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, PARTIR DE

ENOVEMBR
N3TROBARASA
ARRER GRAN N2

GAMBA DE
PALAMOS

CONGELA'T
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VINE A BUSCAR LA TEVA
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'L'escola publica d'Argento

na son publiques. Pero, la

formacio per a ser escola

Francesc Burniol. El depar-

na ofereix un servei d'una

singularitat argentonina va

verda i, actualment, forma

tament justificava la mesura

qualitat molt alta'. Aquesta

mes enlla: tot i que cada

cio en filosofia 3-18, un pro-

per la davallada de la de

afirmacio de Carme Godia,

centre te caracteristiques

jecte que preten dotar als in

manda i la necessitat d'opti-

directora de I'escola Bernat

propies que el defineixen,

fants d'habilitats cognitives

mitzar recursos. No obstant,

de Riudemeia, es un dels ar

els equips directius ja fa

per debatre i consensuar.

les inscripcions realitzades

guments que explicaria que

anys que treballen conjun-

Pero la solidesa d'aquest

fora de termini, han obligar

les families d'Argentona ha-

tament per establir projectes

treball conjunt entre els cen

a I'administracio a fer un

gin optat, majoritariament,
per I'ensenyament public,

educatius comuns. De fet,

tres argentonins ha topat,

pas enrere i permetre que el

fins i tot s'acorda la forma-

darrerament, amb diversos

centre mantingui I'oferta de

sigui quin sigui el seu nivell

cio del professorat. Aixi, la

entrebancs. El periode de

dues aules de P3. Aquest,

socio-economic.

Aquesta

majoria de docents de les

preinscripcio escolar arren-

pero, no ha estat I'unic in

demanda ha generat un pa

escoles d'Argentona s'han

cava el passat mes de febrer

cident que ha marcat I'inici

norama inedit a la majoria

format, darrerament, en

amb I'anunci, del Departa-

del curs escolar. L'aplicacio

de poblacions catalanes:

tecniques per a millorar I'ex-

ment d'Educacio, d'eliminar

de la nova llei d'educacio

totes les escoles d'Argento

pressio escrita dels infants,

una classe de P3 de I'escola

i, concretament, la nega-

tiva del Departament de
recollir la demanda de la
Jornada intensiva feta pels
docents, va empenyer els

directors de 24 escoles del
Baix Maresme a emetre un
comunicat, un dia abans de
I'inici del curs, en el que denunciaven que el conjunt de
mesures preses pel Departa
ment d'Educacio porta les

8
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Tot i que cada
centre te

caracteristiques
propies que el
defineixen, els
equips directius
ja fa anys
que treballen

I'iceberg del descontentament que el collectiu de
mestres professa cap al De
partament d'Educacio.

Analitzant al detail la llei
d'educacio, un dels punts
mes polemics per als docents es I'aplicacio de
L'Autonomia de Centres
que marca un nou model

conjuntament per

d'organitzacio i gestio des-

establir projectes
educatius

centralitzada. L'escola Sant

Miquel del Cros ja fa temps

comuns

te d'Autonomia de Centres:

en altres, la decisio de supri-

cipar-hi - explica el cap

que treballa amb un projec'Ens van convidar a parti-

mir sortides i colonies. Man-

d'estudis, Josep Hernandez

tenen les excursions I'escola

- Ens van dir que ens havia

Bernat de Riudemeia, Fran

tocat la grossa i resulta que

cesc Burniol, Sant Miquel

la grossa els hi havia tocat a

del Cros i I'Aixernador. En

ells perque d'autonomia res

canvi, I'escola Francesc Bur

de res. Es un pla sense re

niol ha reduYt les sortides a

cursos, sense sensibilitat, que

una per trimestre i I'escola

ens ha portat a mantenir ne-

Les Fonts mante totes les sor

gociacions molt dures amb el

tides, inclos el viatge de fi

Departament per evitar per-

escoles una "greu situacio de

i colonies, les dimissions en

d'escolaritat de 6e, pero su-

dre recursos. Ha suposat sig-

primeix les colonies des de

nar un contracte amb I'administracio, a quatre anys

manca de recursos humans i

bloc d1 equips directius, in-

materials' que 'impossibili-

submissio administrativa o

P4 a 5e. Els mestres recor-

ta' el compliment dels ob-

la no realitzacio de proves

den que aquestes activitats

vista, del qual hem de rendir

jectius que els determina

externes d'avaluacio. Entre

son voluntaries per al pro-

comptes, cada any, fins i tot

el propi Departament. Els

els signats d'aquell comu-

fessorat ja que excedeixen

a nivell de percentatges, com

directors denunciaven que

nicat s'hi trobaven I'escola

amb escreix el seu horari,

si fossim una multinacionat.

aquesta situacio els suposa

Francesc Burniol, Les Fonts i

comporten molta responsa-

L'entrada de la tecnologia

una 'pressia' afegida i per

Sant Miquel del Cros.

bilitat i no es remuneren. La

a les aules, que estableix

aquest motiu anunciaven al-

Finalment, pero, els centres

notorietat que ha obtingut

la nova llei, tambe es vista

gunes mesures de protesta,

argentonins han desestimat,

als mitjans aquesta decisio

amb recel. 'Jo prefereixo

com la supressio de sortides

en alguns casos, o suavitzat,

es, en realitat, la punta de

que m'enviin un mestre mes,

ESPAI SUPORT FAMILIAR
Abonaments mensuals i trimestrals
Pack d'hores

Servei de cangur
Panera dels tresors

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

Obert els dissabtes
de9a14h

Joes didactics
Sala de descans
Personal titulat
Recollida a I'escola Francesc Burniol
Local climatitzat
Festes d'aniversari
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tre els professionals: 'No et

Malgrat totes les dificultats

poden manar que fabriquis

que condicionen, avui en

mes cotxes i que corrin mes
i que ho facts amb la mei-

dia, el sistema educatiu,
els docents d'Argentona es

tat dels treballadors i menys

mostren segurs de la direc-

pressupost. Aixo no es ser un

cio que han empres conjun-

gestor, aixo es ser un magic.

tament: Tenim molt clar que

Pretenen que els equips di-

hem de treballar perque els

rectius ens formem i siguem

infants siguin cada cop mes

autentics gestors perd llavors

competents per viure en un

resulta que cada any ens tre-

mon complicat i divers. I aixo

uen cine-cents euros de pres

no passa nomes per la com-

supost, si poden retallar-te un

petencia digital - explica

mestre te'l retallen, si abans

Carme Godia -. Passa per

teniem la ratio a 23 ara te la

treballar I'autoestima, el res-

posen a 25... I a sobre has

pecte cap a la diferencia, la

que s/giH un poeta, que sigui

sorpren els mestres que, tot

de fer proves diagnostiques

sensibilitat ecoldgica... Hem

pintor, que sigui un artista i

i reconeixer la importdncia

de nivell a cinque i a sise, i

d'anar cap aqui i penso que

que sapiga treure-ho tot dels

del suport que els donen les

has de ser competitiu perque

a Argentona estem molt ben

infants - Defensa Carme

AMPES, consideren que les

publicaran els resultats'.

encaminats'.

Godia, directora de I'escola

families no s'han informat

Bernat de Riudemeia -. Pen-

prou be dels canvis i, per

so que a la primaria encara
no necessitem fer aquestes

tant, reaccionaran quan si
gui massa tard.

despeses tan exagerades en

El descontentament per

ordinadors'. Josep Hernan

la nova llei d'educacio es

dez afegeix: Tex/> de les

veu ampliat per la situa-

noves tecnologies depen de

cio de crisi que ha portat

que ens arribin els recursos

a I'administracio a reduir,

i de que tinguem personal

tambe, els recursos desti-

format. I la formacio que ofe-

nats a I'educacio. A banda

reix el Departament es molt

d'aquesta mesura, en la

limitada'.

nova llei el Departament ha

Un altre dels canvis signi-

blindat la figura del direc

ficatius, que ha topat amb

tor de centre dotant-lo d'un

I'oposicio dels mestres,

perfil mes proxim al d'un

ha estat I'establiment del

gestor que no pas al d'un

nou calendari escolar que

docent. Aquest canvi tambe

suposa I'avan^ament de

ha generat molts recels en-

I'inici de curs i la inclusio
de I'anomenada 'setmana
blanca' el mes de mar^.
Els docents es queixen que

Argentona ofereix dos PQPI

ha estat una decisio impo-

El Departament d'Educacio ha autoritzat a I'Ajuntament d'Argentona per impartir tres

sada. 'Aqui no hem pogut

Programes de Qualificacio Professional Inicial (PQPI), dels quals dos estan finan^ats pel

negociar res', diu Josep Her

Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. Es tracta d'un curs d'Auxiliar en

nandez. Per la seva banda,

operacions de muntatge d'installacions electrotecniques en edificis (De 879 hores, de les

Carme Godia ho qualifica

quals 200 hores son practiques), i el curs d'Auxiliar de forn i pastisseria (De 854 hores,

de 'pega^: 'No soluciona ni

de les quals 200 hores son practiques). Entre els dos cursos s'oferiran mes de trenta pla

els problemes de les escoles,

ces per a joves menors de vint-i-un anys. Tots dos programes permeten la realitzacio d'un

ni els de les families'. De fet,

modul C que possibilita als alumnes obtenir I'acreditacio del certificat d'ESO, presentar-se

la tebior amb que la majo-

a les proves d'acces a Cicles Formatius de Grau Mitja, o be, accedir al mon laboral. Es

ria de pares i mares han re

previst que els PQPI comencin a impartir-se a mitjans d'octubre.

but totes les novetats tarn be
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Es restaura un tram de la via
romana de Parpers
Els treballs deixen al

Montbui i Mataro. El tram re

descobert un ampli es-

cuperat, d'uns 200 metres,

pai de 200 metres amb

lidat i restaurat en part per

estructures en bon estat

deixar al descobert els murs

de conservacio

de contencio del cami i dues

ha estat desbrossat, conso-

estructures mes: un pou i una
El mes de setembre ens va

claveguera.

deixar la bona nova de la re-

L'empresa Atics ha estat

cuperacio d'una petita part

I'encarregada dels treballs

de la historia d'Argentona.

realitzats entre els mesos

Despres d'una pacient tasca

de mar^ i maig d'aquest

arqueologica Argentona ha

any que es van veure molt

obert al public el primer tram

afectats per les nevades de

recuperat de la via romana

principis de man;. Amb el

molta feina a fer. El tra^at

intens debat- es va utilitzar

de Parpers, a tocar de la

suport de I'Ajuntament i de

s'allarga prop d'un quilome-

fins a final del segle XIX i

carretera C-1415 a I'al^ada

la Generalitat i amb el me-

tre, amb un desnivell absolut

en aquest periode ja va ser

de la collada de Parpers. Es

cenatge de Caixa Laietana,

d'uns 125 metres, i desen-

objecte de diferents repa-

tracta de part d'un cami que

al projecte de restauracio,

volupar-lo totalment demana

racions. La Generalitat va

comunicava en els seus ori-

consolidacio,

gens el Valles Oriental amb

i difusio de la via romana

un pressupost important.
La via -I'origen roma de

declarar el cami be cultural

el Maresme unint Caldes de

de Parpers li queda encara

la qual ha estat motiu d'un

adequacio

d'interes nacional (BCIN)
I'any 1994.

La Font Picant torna a brollar
La preuada aigua carboni-

sostre, collocant-ne un de

ca, de propietats medicinals,

nou i rehabilitantl'estructura.

torna a rajar de la Font Pi-

Pel que fa a la font, un cop

cant. Els treballs de recupe-

confirmada la potabilitat

racio d'aquesta simbol d'Ar

de I'aigua, s'ha installat

gentona van culminar el mes

un diposit de control i s'ha

d'agost amb la localitzacio

connectat la mina amb una

de la veta d'aigua picant

de les dues aixetes que

que feia prop de quaranta

actualment ragen de la

anys que no brollava. La re-

xarxa d'abastament, perque

habilitacio la va comen^ar

torni a sortir picant.

un taller d'ocupacio, I'any

La recuperacio de la Font Pi

2008, despres que I'espai

cant es va celebrar el primer

passes a mans municipals

cap de setmana d'octubre

el 2002. Enguany els fons

amb la inauguracio d'una

estatals han permes prosse-

exposicio commemorativa,
I'organtizacio d'una xer-

guir I'actuacio. S'ha condicionant I'espai que ocupaven

rada, la projeccio de do-

els xalets i, tambe, I'antiga

cumentals sobre la font i la

planta embotelladora, reti-

celebracio de diversos actes

rant les planxes d'uralita del

festius.
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Els emprenedors argentonins
aposten per la creacio i

I'especialitzacio
Malgrat la duresa de la crisi economica que vivim, hi ha qui sap donar la volta a la situacio i viure el
moment com una oportunitat per a reinventar-se. Aquesta afirmacio, que podria semblar d'un excessiu
optimisme, te el seu reflex en les xifres de persones que van passar, I'any passat, pel servei d'ajuda a

I'emprenedor de I'Area de Promocio Economica de I'Ajuntament d'Argentona (SEMPRE). Mentre que
I'any 2008, es van atendre seixanta persones, en el 2009, les persones beneficiaries d'accions de sensibilitzacio, van ser dues-centes seixanta. Les diferencies es mantenen en la creacio de Plans d'Empresa:
el 2008 nomes se'n va fer un, mentre que durant el 2009 dotze persones van completar els tramits necessaris per crear la seva propia empresa. Tot i que encara es molt d'hora per saber si tindran exit, els
teenies de Promocio Economica assenyalen la creativitat i I'especialitzacio com les dues caracteristiques

de futur que millor defineixen els projectes dels emprenedors argentonins.
la xarxa INICIA es genial,

de sis nens. Si els pares ho

-assegura- ^evita haver

volen fern els deures perd

de recdrrer a un gestor, ho

I'enfocament principal es el

tens a Argentona mateix i

de refor^ar el que aprenen a

sense problemes d'horaris'.

I'escola'.

Un cop assabentada de les

comptar amb un petit fons per

Oferir el que no ofereix
ningu
Marta Llibre

a la inversio inicial: 'no hi va

Beescuits, pastisseria creativa

haver manera d'aconseguir
cap subvencio i tampoc vaig

Els pastissos i les galetes
que elabora la Marta Llibre

voler demanar un credit.

semblen extrets d'una serie

Tenia clar que ho havia de

de dibuixos animats. Les

seves opcions, va optar per
capitalitzar I'atur per tal de

fer amb recursos propis'. Un

seves creacions no es troben

treballar del que fagrada'. A

cop aixecada la persiana

en gairebe cap pastisseria

Donar valor afegit al
que s'ha fet sempre
Erica Palomar

I'Erica el que li agrada son

de I'academia Pigmalio,

i, de fet, ella mateixa ha

els nens i tenia experiencia

I'Erica va comprovar la

de comprar els ingredients

Pigmalio, academia de refor^

professional

refor^

dificultat de tirar endavant:

per internet als Estats Units i
Anglaterra.

fent

escolar. No obstant, tenia

' Primer preveia dos mesos de

panorama

molt clar que no volia fer

perdues perd... Vaig haver

La seva empresa va neixer,

de sous baixos i d'horaris

classes a domicili: 'es perd

de tenir mes paciencia. En un

per casualitat: 'Vaig voler

incompatibles amb la vida
familiar, la psicologa Erica

la formalitat. Cal crear un

poble el que funciona es el

fer un pastis diferent i vaig

ambient serios en el que els

boca a boca. Que sapiguen

trobar una recepta per in

Palomar va decidir crear la

nens no es puguin distreure

que fas be la teva feina, que

ternet. L'ingredient principal

seva propia empresa: 'tot

constantmenf.

ets agradable'. Actualment

eren aquelles llaminadures

i que acabes fent mes bores

Amb aquest idea al cap

compta amb un total de vint-

que anomenem nuvols'. El

que quart ets assalariat,

va assessorar-se del marc

i-set alumnes que reben una

resultat va ser espectacu-

es una manera d'adaptar

legal a troves del SEMPRE.

atencio persona I itzada: 'faig

lar i, a partir de llavors,

I'horari a la teva vida i

'L'acces i el funcionament de

grups, pernivells, d'un maxim

la Marta va comen^ar a

escolar.
Davant d'un

12
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fer pastissos per amics. 'El

tur: 'ara no es possible perd

periodisme, la moda, o els

rar a nivell juridic i legal en

boca-orella va fer que em

es una feina que m'agrada

reportatges socials. Aquest

tots els passos administratius

comencessin a arribar en-

molt. Mai se sap'.

fet i altres com la necessitat

i em va respondre tots els

d'unificar les meves inver

dubtes que tenia. Considero

carrecs -explica-, a partir

sions fotografiques, I'acces

que va ser una ajuda clau

sionalitzar la produccid'. Es

d'aqui vaig optar a profes-

La importdncia d'espe-

als cercles on es mouen la

pel bon desenvolupament

va veure obligada a llogar

cialitzar-se

gran majoria dels clients del

del meu projecte'. En Man^al

un obrador per donar sorti-

Marcal Vaquer

sector i la meva experiencia

no dubta a I'hora d'animar

da a les comandes i tambe

Marssal Studio, fotografia

en aquest camp, van propi-

als indecisos a crear el seu

va comen^ar a formar-se en

publicitaria

ciar la creacid del meu estu

propi negoci: 'Les ini^iatives

pastisseria creativa assistint

Tres anys treballant a I cos-

di a Barcelona'.

empresarials son importants

a cursos a Barcelona, Ma

tat d'un fotograf professio

En Marssal va recorrer a

drid, Sitges... 'Es un tipus

nal van portar en Mor^al

I'assessorament que oferei-

pel bon desenvolupament
del pais. Cal estudiar be

de pastisseria que m'agra-

Vaquer a crear el seu pro-

xen les oficines del SEMPRE

el mercat, apostar fort per

da molt i que aqui no es

pi estudi, Marssal Studio,

de I'Ajuntament d'Argento-

alld que creiem i tenir molt

troba. Perd tambe comporta

I'any 2009. La seva empre-

na per assabentar-se dels

clar que els inicis son durs,

moltes bores de feina i, ara

sa donava sortida al desig

passos a seguir i de les aju-

perd que la recompensa a

mateix, ho he de fer compa

de treballar en el camp pu-

des a les que podia optar.

tots aquests esfor^os es molt

tible amb els meus fills'. Tot i

blicitari, especialitzant-se

Alia se li va assignor un tu

gran un cop veiem que el

que, de moment, la situacio

en la fotografia de producte

tor especialitzat en el camp

nostre negoci funciona, que

familiar condicioni el crei-

i alimentacio: 'es un camp

de la creacio d'empreses

hem estat bons emprenedors

xement del seu negoci, la

autonomes: 'em va orientar

i que podem marcar les nos-

Marta no descarta dedicar-

que esta poc explotat dins
del mdn fotogrdfic d'aquest

en la creacid del meu pla

tres idees i funcionaments de

s'hi completament en un fu-

pals, a diferencia del foto-

d'empresa, em va assesso-

trebalf.
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Radio Argentona estrena temporada
Radio Argentona va estrenar el passat 20 de setembre una temporada de radio especial ja que es veura marcada per dues cites electorals: les eleccions al Parlament de Catalunya, el 28 de novembre, i les
eleccions municipals, previstes pel mes de maig del 2011. Per aquest motiu, mes que mai, I'emissora
local sustenta la seva proposta programatica en la informacio i el debat.
El calendari electoral mar-

sora. Cada mati, el De Tots

cara enguany I'agenda

Colors (de dilluns a diven
dres, de 10 a 13h), que

informativa de Radio Ar
gentona. Es per aixo que

I^"^1

-A

el nom Argentona Rocks

(dimarts, 21 h). Una altra
•^^

a
r

L'lnformatiu (de dilluns a

per tercer any consecutiu
presenta Miquel Carabano,

^ /

divendres, a les 13h, 15h,

barreja actualitat i entreteni-

•- V

novetat arriba de la ma
dels argentonins Bruno i

\

Tarek amb The Goodfothers
of Argentonasound (dijous,
a les 20h), que preten ser

19.30h i 23 h), que con-

ment a traves d'entrevistes,

dueix M. Rosa Martinez,

concursos i seccions. Per la

es refor^a amb I'emissio de

seva banda, el magazine

I'informatiu de COM Radio
(de dilluns a divendres, a les

de tarda canvia de format.
Josep Maria Cano es posa

14 h), el programa informa-

al capdavant d'Argento-

tiu realitzat per la Xarxa de

na a les cine (de dilluns a
divendres, de 17 a 18 h),

ra que confeccionen una

les 21 h). Les propostes mes

Comunicacio Local de Cata-

proposta radiofonica vari-

lunya.

una taula oberta a la tertulia

ada i propera on hi tenen
cabuda la cultura, I'humor,

^ 4^

i

*

^BSi
Josep AAaria Cano

altaveu de grups joves o
poc coneguts. L'amant del
jazz, Abel Roges, mante
a la graella el seu vetera
Temps de Jazz (dimecres, a

La informacio i el debat

i al debat: Els dilluns tertu

tambe te el seu reflex en els

lia d'esports amb entitats

I'esport i el debat. Es en

ballables les fan Joan More
amb Space of house (dijous,
21h) i Pinu Brusca amb Ra
dio Moog (divendres, 21 h).

magazines diaris de I'emis-

esportives d'Argentona, els

aquesta franja on hi trobem

Finalment, els caps de set-

dimarts i dijous tertulia ciu-

espais dedicats a tot tipus

mana conserven els ja tra-

tadana, els dimecres tertulia

d'estils musicals. Txema

dicionals Curts i Uargs (dis-

jove i, finalment, els diven

Lassaga condueix Etiqueta

sabte, 9h), amb Joan Forns i

dres tertulia politico amb
la participacio de tots els

Negra (dilluns, a les 20h),
un programa amb segui-

Pere Vail major, i Musica per
Nostalgics (dissabte, 11 h)

grups municipals.

dors molt fidels que ja s'ex-

amb Aleix Pons.

Durant les tardes, els ves-

porta a tres emissores de

La cultura en general, i el

pres i els caps de setma-

la comarca. Els classics del

teatre en particular, es el fil

na, els microfons de Ra

rock tambe troben el seu es-

dio Argentona passen a

pai a la nova proposta que

conductor del Notxas de Nit
(dilluns, a les 21h), la pro

mans de la trentena de

Julia Carreras i Miquel Ni-

posta que revoluciona I'an

collaboradors de I'emisso-

eto porten a I'antena sota

tena els dilluns al vespre de

,m-<% >w

Miquel Carabano

SIAUTOMATISMES ARGENTONA
Fabricacio de tot tipus de portes metalliques
Automatismes per a portes i persianes
Comandaments a distancia

Sistemes de seguretat

Basculants
Correderes
Ballestes
Seccionals
Batents
Peatonals
Enrollables

Servei a empreses, botigues, particulars

Manteniment de comunitats
u pressupost sense compromis:
siautomatismesargentona@gmail.com | Mobil: 690 209 327 | Fax: 93 756 18 54
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d'Aqui (dissabtes, 13h)que

la ma dels germans Xavier i

dues propostes radiofoni-

Jaume Ametller. L'aparador

ques: Amanecer Cristiano i

cultural es refor^a aquesta

Tiempo de Alabanza. Final-

temporada amb Histories

ment, I'equip de Gerard Al

(dimecres, a les 21h), un

varez segueix la trajectoria

uns anys i que ens permetra
recuperar testimonis d'ar-

espai dedicat als Ilibres, els

dels clubs esportius argento-

gentonins, alguns dels quals

autors i els lectors, presentat

nins al Ben Jugat.

ja no son entre nosaltres.

per Silvia Cantos. L'humor i

Aquesta temporada Radio

L'oferta de servei public que

la critica tarn be defensen la

Argentona tambe comple-

ofereix Radio Argentona es

seva parcel-la en La Tertulia

tara la seva programacio

completa amb el seu canal

(dimarts, a les 1 8h), La Deixalleria (dimarts, a les 20h),
Can Pixa (dimarts, a les 22
h), Argentona Cultura i Debat (dijous, 19h) i 17 cm
(divendres, a les 20h).

emetent dos programes en

Lluis Vila va portar a I'ante-

7

na de Radio Argentona ja fa

Silvia Cantos

a la xarxa www.argento-

(dilluns, 18h), un espai cre-

dos mestres de Sant Vicen^

d'aquest portal els usuaris

at per la gossera de Mataro

de Montalt i que ofereix als

escoltar la radio en directe,

que ja va ser present a la

mes menuts contes, receptes, endevinalles i can^ons.

ferit, informar-se i participar

xarxa. El primer es Peluts

darrera temporada. El se-

nacomunicacio.cat.

Des

recuperar programes en di-

L'Esglesia Evangelica d'Ar-

gon es Can Cargoli (dissab-

Finalment, destaca la repo-

enviant comentaris a les no-

gentona mante les seves

te, 12h), un espai creat per

sicio del programa Gent

ticies publicades.

Graella de la programacio 2010-2011

Curts i LlargsSardanes

Musica per
Nostdlgics

DE TOTS COLORS
Amb Miquel Carabano

Can Cargoli

Can Cargoli

L'INFORMATIU

Gent d'aqui

L'INFORMATIU DE COM RADIO

Argentona a les
cine (politico)

L'INFORMATIU

Histories

Notxas de Nit

ARGENTONA A LES CINC

The Goodfat...

Amb Josep Maria Cano
Peluts

La Catendria

Ben Jugat

17 cmLa Catendria

Camino de Vida

La Tertulia
c
K, .Arqentona
rem Natura
^ ,.
•^ \ .
Cultura i Debat

Retrats

|

L'entrevistaArgentonaMusica per
Rocks

L'INFORMATIU

1 r-L, kii n • ii •lj- ^ •TheGoodfathers of La Caixa dels Cl.
. ..T, .
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FESTES

FESTES

La Fcsta Major i la 60 Fcsta del dntir en imatges

La Colla de Diables

Com cada any el Cap de Creus us ofereix un recull d'alguns dels millors moments de la Festa Major i la Fira Internacional de Ceramica i Terrissa.

ofereix un fast de foe

a Berlin
Els argentonins van participar, I'agost passat^
a la vint-i-setena edicio de la Lange Nacht der

Museen (Llarga Nit dels Museus) que se celebra
a la capital d'Alemanya.

t

^atricia ievma

La fascinacio que sent pels correfocs una berlinesa que
estiueja al Maresme, Ana Maria Kunst-Baur, I'ha portat
a buscar, tossudament, la manera de mostrar aquest espectacle als seus conciutadans. Despres d'algun intent
fallit, Kunst-Baur va aconseguir, el passat agost, que la
Colla de Diables d'Argentona encengues el Lustgarten

(Jardi de les Delicies) de Berlin amb una exhibicio de
diables, besties i tabalers. Les restriccions que marquen
la Directiva Europea sobre activitats amb foe no van permetre als berlinesos participar d'un correfoc tal i com
se celebra a Catalunya. No obstant, els argentonins no
van escatimar esfor^os per fer gaudir un public que s'havia de mirar I'espectacle des de la barrera. L'acte va
comptar amb la narracio de dues presentadores que va
acabar d'atrapar els espectadors, totalment embadalits
davant el que anava succeint a la pla^a.

El viatge de la Colla de Diables a Alemanya el va fer
possible la complicitat establerta amb la Delegacio de
la Generalitat a Alemanya, encap^alada per Marti Estruch, que es va fer carrec de I'organitzacio i el suport
logistic des de Berlin. Els Diables tambe van comptar
amb una subvencio del Centre de Promocio de la Cultura Popular i Tradicional Catalana de

la Generalitat i amb
el suport de I'orga
nitzacio de la Lange
Nacht der Museen

(Llarga Nit dels Mu
seus).
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L'ESPITLLERA HISTORICA

DEL CENTRE D'ESTUDIS ARGENTONINS

Arrpn^cna
tambe feu el n

La Vanguardia, el 13 de

vapor Argentona entrava al

novembre de 1934, quan

port barceloni amb 6.000

el vapor ja duia el nom

tones de carbo. L'any

d'Argentona: 'Robo en una

1941, dos anys despres

torre de Gava. En la Audi-

d'acabar la guerra civil, i

toria de guerra, anoche, a

cine anys abans de la re-

ultima hora, heron puestos

solucio de I'Assemblea de

a disposicion del juez de
guardia militar, don Arturo

Nacions Unides que ordenava el boicot a I govern de

Galan, dos individuos, que,

Franco, el vapor Argentona

junto con otro, que logro

viatja fins a I'Argentina per

escapar, habian robado

carregar blat pel consum

en una torre deshabitada

de persones. Tambe sabem

de Gava numerosas pren-

que, I'octubre de 1941:

das de vestir, una muneca

'Fue subido al dique tin-

de gran tamano y avios de

tante y deponente el vapor

caza y pesca, todo lo cual

Argentona, para ser so-

lo llevaban en tres sacos que

metido a una total limpieza

L'any 1902, es construeix

empresari de Can Navas

les heron ocupados.

de carena antes de hacerse

un vaixell de vapor a les

d'Argentona, que torna a

La detencion la practicaron

a, la mar/. El 13 de febrer

drassanes

batejar el vaixell amb el

tres ferroviarios de M. Z. A.

de 1949, arriba al port de

lepool, i matriculat al port

nom d'Argentona.

movilizados, en la estacion

Barcelona amb 2.000 qui-

de Barcelona, amb el nom

El vapor Argentona era un

de Casa Antunez. A uno de

los de fosfats procedents

d'Azalea, pertanyent a Lilly
Shipping Co.
L'any 1910 es adquirit per

vaixell de 107,7 metres

d'Irvine-Hart-

los detenidos se le ocupo

de Bola (Marroc Frances).

d'eslora, 14,42 m de ma-

una pistola de juguete.

El vapor que portava el

niga, 7'56 m de puntal,

Los detenidos dijeron que se

nom de la nostra vila fou
venut el 1950 a I'empresa

la naviliera basca Sola

capa<; de transportar fins a

llamaban Juan Gacria Oli

y Aznar i can via de nom

3.552 tones en brut i 2.289

ver, de 22 anos, y Valentin

naviliera TAC i, finalment,

per dir-se Urkiola-Mendi.

tones de carrega. Podia

Damian, de 17. El que logro

fou desguassat a Castello

el 1967.

En comen^ar la guerra

despla<par-se fins a 8.836

hgarse se le conoce por el

aquest vaixell es troba no

mi lies nautiques. Utilitzava

apodo del El Rubio.

operatiu al port de Bilbao i

propulsio de vapor i fuel-oil

Despues de prestar declara-

text

com a combustible. Tenia

cion, los detenidos pasaron

Oriol Bassa i Vila

Quan Bilbao es ocupada

una potencia de 1.200 CV

al vapor Argentona, en

traslladen I'embarcacio a

i una velocitat de creuer de

calidad de presos a disposi

Pasajes on roman fins a la

8 nusos.

cion de la autoridad militar'.

http://hemeroteca.lavanguardia.

seva venda, I'any 1938.

Pel que fa a les seves ac-

Continuant la lectura de La

es/preview/1934/11/13/

L'adquireix la naviliera de

tivitats mes curioses, trobem una noticia al diari

Vanguardia trobem que, el

pagina-35/33169805/pdf.

25 de febrer de 1940, el

html?search=robo torre gava

s'utilitza com a buc-preso.

Jose de Navas y Escuder,

tzzezi
vewni

morz

C/ Barcelona, 5
Tel. 93 797 28 36
08310 Argentona
pepe. ronipizzeria @ gmail.com
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L'argentoni Domenech Llado es va proclamar campio
d'Espanya i de Catalunya
d'UCI-Trial en el certamen
realitzat a Cabrera el primer cap de setmana d'octubre. Aquestes victories
arriben pocs mesos despres
que Llado es convertis en
campio del mon, en cate
goria alevi, en els Joes MunLa jove Clara Andres, d'l 1 anys d'edat, es va proclamar

dials de la Joventut de Trial
UCI celebrats a la localitat

campiona d'Espanya de taekwondo en la modalitat de tec-

polonesa d'Olkusz. La car-

nic i pumse, el passat 1 8 de setembre, en un certamen dis-

rera d'aquest jove esportis-

putat a El Campello (Alacant). L'argentonina va imposar-se

ta es cada cop mes solida

clarament a les seves rivals amb una actuacio impecable
en la que va demostrar un alt nivell tecnic. En el mateix

tenint en compte que ja va
aconseguir un titol mundial

certamen, un altre argentoni, Wilco Barranco Calafell, de

el 2008 en quedar primer

10 anys, va aconseguir fer-se amb la medalla de bronze

als Joes celebrats a Nortrof

en la categoria Benjami.

(Alemanya).

has de reduir pes?
estAs estressat?
vols millorar lateva forma fisica?

I
Nosaltres
sabem com fer-ho!!
Novetat:

KICKBOXING-FULL CONTACT
A partir de I'abril

vols augmentar la teva salut?

NO TANQUEM AL MIGDIA.
A partir de finals de

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

j^v^^

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)

^Cr^us

SET-OCT 2010

19
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CiU decidird el candidat despres del
28 de novembre
Unio ha designat a Montse

el partit tambe va aprofitar

Suari com a nova numero u,

per inaugurar la seva nova

mentre que CDC ha reelegit

seu situada al numero 14

a Ferran Armengol, actual

del carrer Angel Guimerd.

cap de Ilista de la federacio

L'acte va comptar amb la

Les eleccions al Parlament

presencia del diputat al Par-

de Catalunya, del 28 de

lament de Catalunya, Benet

novembre, marcaran Pinici

Maimi; el President d'UDC

de les negociacions en el si

d'Argentona, Josep Fama-

de Convergencia i Unio a

das i Guell; I'alcalde de

Argentona per tal d'escollir

Sant Andreu de Llavaneres,

el candidat o candidata per

Bernat Graupera; i I'alcalde

a les eleccions municipals

d'Argentona, Pep Maso.

del2011.D'entradaelsdos

Per la seva banda, I'assem-

partits que for men la federa

blea local de Convergencia

cio ja han designat els seus

Democratica de Catalunya

respectius numeros u. Unio

(CDC), celebrada el dijous

Democratica va fer oficial la

30 de setembre, va ratificar

Acte de presentacio de Montse Suari a la nova seu d'Unio a Argentona

seva aposta per I'advoca-

I'actual cap de Ilista, Ferran

blicament el seu desig d'en-marca, com a objectiu mes

da Montse Suari durant els

Armengol, com a numero u

cap^alar la Ilista de CiUimmediat, la campanya

actes de celebracio de I'll

de la formacio. Tant CDC

a les properes municipals,per a les eleccions al Par-

de setembre, moment que

com Unio han expressat pu-

No obstant, la federacio eslament.

La Ronda Maresme surt a informacio publica
I'Ajuntament d'Argentona.

El 28 de setembre es va pu-

ra, que seguira el corredor

compren Cabrera de Mar

blicar al Diari Oficial de la

de la C-32, tindra una lon-

-Argentona i la variant de

La documentacio d'aquesta

Generalitat I'estudi informa-

gitud de 15,7 quilometres i

Mataro (3,5 km) s'hi forma-

obra impulsada pel Depar-

tiu i I'estudi d'impacte ambi-

quatre carrils de circulacio.

ran unes cal^ades a banda

tament de Politico Territori

ental de la futura ronda del

Permetrd recollir els despla-

i banda de I'autopista.

al i Obres Publiques de la

Baix Maresme entre Mont-

^aments de caracter comar-

Els afectats poden consul-

Generalitat es pot consultar

gat i la ronda de Mataro.

cal i descarregar de transit

tar el projecte a les depen

a I'area d'urbanisme de

Aquesta nova infraestructu-

I'actual N-ll. En el tram que

dencies d'urbanisme de

I'Ajuntament

uites i
rr"^res
m
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Les reivindicacions

Mirades de dins i de

nacionals marquen
1 de setembre

fora
El Centre d'Estudis Argento-

explicar-nos com es constru-

nins ha proposat quatre mi

eix la invencio de I'amor.

nins Jaume Clavell, el Club

rades literdries equidistants

La tercera proposta es la

Ciclista El Cdntir, Conver-

per la Tardor Literdria d'en-

gencia Democrdtica de Ca

guany. El cicle, que ofereix

de ^escriptor iraquid Pius
Alibek, establert a Catalu

talunya (CDC), Agrupacid

quatre trobades entre lectors

nya, que en la novel la Ar-

Argentona, ERC, PSC, L'En-

i escriptors al Said de Pe-

rels ndmades evoca la seva

tesa, Tots per Argentona i

dra, es va obrir amb la pre-

joventut en un relat on els

I'ajuntament

sentacid que va fer Lloren^

personatges, les escenes,

Soldevila de Joan Maragall

les emocions i els sentiments

En el seu parlament, I'alcal-

Carnets de viatge, de la pro-

humans s'hi barregen amb

de d'Argentona, Pep Masd,

fessora de la Universitat de

una claredat i una for^a

va citar Frederic Soler Pi-

Barcelona, Gloria Casals.

magistrals. Tancard el cicle

tarra que, en el poema La

En aquesta obra, Casals ha

L'ultim patriarca de Najat El

pdtria, i va fer una defensa

compilat diverses rutes per

Hachmi. En aquesta obra

de I'Estatut de Catalunya i

la vida i I'obra del poeta,

I'autora, d'origen marroquf

La sentencia sobre I'Estatut,

del dret a decidir: 'precisa-

seguint les geografies que

i arribada a Catalunya als

la manifestacid del 10 de
juliol i la proximitat de les

ment perque no se'ns tracta

el van acollir. Precisament

8 anys, narra la seva rebel-

be com a nacio, Argentona

la tradicional sortida, que

lid personal cap I'ordre es

eleccions al Parlament de

va aprovar per Pie Corpo-

complementa el cicle es

tablert. Aquesta novel la va

Catalunya van planar, ine-

ratiu declarar-se moralment

dedicard al 150 aniversari

ser mereixedora del Premi

vitablement, sobre la cele-

exclds de la Constitucio es-

del naixement de Joan Ma

Ramon Llull 2008,

bracid de I' 11 de setembre.

panyola. Continuem en llui-

ragall i passejard als parti

Partits politics, entitats i ciu-

ta, des de fa temps, una lluita

cipants per Sant Joan de les

Les trobades literdries tin-

tadans es van aplegar da-

que ve de lluny. De fet, amb

Abadesses i Camprodon

dran Hoc al Said de Pedra,

vant del monument de Rafa

la Diada commemorem una

(23 d'octubre).

a les 20 hores, els dies 7,

el Casanova, a la pla^a del

derrota, perd si ho capgirem

La segona mirada de la

14, 18 i 21 d'octubre.

Moli, per fer les tradicionals

i ho mirem positivament, hem

Tardor Literdria ens I'oferird

ofrenes florals. Van fer les

de pensar que avui celebrem

^escriptor Albert Sanchez

Mes informacio:

seves ofrenes els Amies del

que continuem aqui i que

Pinol amb I'exit de ven-

Centre d'Estudis Argentonins

Pubillatge, I'Argentona pel

seguim treballant per que a

des Pandora al Congo. En

Jaume Clavell

Dret a Decidir, la Penya

Catalunya se li reconeguin

aquesta novella I'autor

Pla^a de I'Esglesia, 4

Espanyolista d'Argentona,

els drets'. L'acte el va tancar

mira cap a I'exterior i situa

A/e: ceargentoninsjc@yahoo.es

el Centre d'Estudis Argento-

el cant d'E/s Segadors.

I'accid al Congo belga per

http://www.cea.cat

o

PECIAUST
HICLES fMDUSTRIA
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La Policia Local inaugura

Els Nats el
1955 apa-

seu i carta e se eis

drineh el 61

comissaria ha anat acompa-

nyada de la publicacio de la

Homenatge

a la Vellesa

nova Carta de Serveis de la
policia local d'Argentona.
Aquest document preten, per
una banda, facilitar als ciutadans I'exercici efectiu dels
seus drets, informar del cataleg de serveis que es posa
a la seva disposicio, com
poder-los utilitzar i el grau

Joan Vicente Navarro i Pepi

de qualitat dels mateixos. I,

Horns van ser els padrins

per altra banda, persegueix

d'honor d'enguany a I'Ho-

fer un seguiment del nivell

menatge a la Vellesa en re

de compliment dels compro-

presentacio de la colla dels

Governacio n'ha aportat

misos adquirits, fomentant

Nats el 1955. Aquesta colla

na disposa, des de juliol,

351.500. Estd situada a la

la millora continua del cos

tambe va ser la responsa-

d'una nova comissaria situ-

planta semi-soterrani d'un

de policia i I'augment de la

ble d'un dels donatius mes

ada al carrer Ramon Par,

edifici d'habitatges, comp-

qualitat dels serveis que es

importants grades a la rifa

just davant de I'Ajuntament.

ta amb espais destinats a

present. Segons el cap de

d'una panera. La celebracio

El conseller de Governacio

zones comunes, espais des

policia, Pere Anglada: 'Es un

va tenir Hoc el passat 19 de
setembre i va comptar amb

La Policia Local d'Argento-

i Administracions Publiques,

tinats a I'atencio al public,

pas mes dins la linia de com-

Jordi Ausas, acompanyat

locutori, sala de reunions,

promis permanent i continuat

la participacio de 150 avis i

de I'alcalde Pep Maso, va

aula, i amb espais destinats

que tenim amb els argento

avies majors de setanta-cinc

inaugural les installacions

a I'us exclusiu de la policia.

nins. Hem aprofitat I'entrada

anys. Un any mes, els home-

en un acte que tambe va

Els argentonins van poder

en funcionament d'aquestes

natjats de mes edat de la vila

comptar amb una nodrida

visitor les installacions en

magnifiques installacions per

van ser el Sr. Joan Ginesta,

representacio de policies

una Jornada de portes ober-

fes un pas endavant, adap-

de 93 anys, i la Sra. Imelda

locals vei'nes, aixi com del

tes que es va celebrar el diu-

tant-nos a la realitat actual,

Mora, de 99 anys. tots dos

cos de Mossos d'Esquadra.

menge, 3 d'agost, i que es

i hem adquirit una serie de

amb una salut de ferro i molt

La nova comissaria, de 400

va incloure en el programa

compromisos concrets i ens

illusionats de poder repetir

metres quadrats, ha costat

d'actes de Festa Major.

dotem de les eines per cons-

experiencia, confiant conti-

580.541 euros dels quals

La inauguracio de la nova

tatar si els complim'.

nuar essent-hi I'any vinent.

Argentona Cultura i Debat obre el curs de conferen^es

amb la presidenta d'Omnium Cultural
La presidenta d'Omnium Cultural, Muriel Casals, ha estat
la primera conferenciant del nou curs de co^erencies organitzat per I'entitat Argentona Cultura i Debat. Casals va ser
a Argentona el 3 de setembre per pronunciar una conferencia sota el tftol: 'Catalunya: economia i politico'. El Salo
de Pedra va quedar petit per la quantitat de persones que
van assistir-hi. A banda de seguir programant co^erencies

Iligades a I'actualitat politico i social del pais, Argentona
Cultura i Debat tambe ha iniciat un programa a Radio Ar
gentona (Dijous, 19 hores).
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GRUPS MUNICIPALS
Argentona avui, es mes Argentona que ahir i abans d'ahir

No ens trobem en
una epoca convulsa

amb molts canvis

A tothom li agrada sentir-se

nin les eleccions municipals,

canvis continuats, si no que

orgullos de pertanyer a un

ens jutjareu pel que hem fet,

ens trobem ben be en un

Hoc on has arrelat i que, com

pero tarn be cal que ens jutgeu

canvi d'epoca equivalent a

a tot arreu, te uns trets caracteristics i emblematics que

pel que no hem fet, que, en

la revolucio industrial del segle XVIII. D'aqui a uns anys

els diferencien dels demes.

aquests moments, es tant o
mes important que el que s'ha

Aqui tenim, entre molts al-

pogut for, donades les circum-

cara que ara mateix ningu

tres, la Font Picant. Es tracta

stancies. Per exemple, no hem

veu clar cap a on anem. No-

la societat sera diferent, en-

d'un espai que hem anat re-

demanat els joes olimpics

saltres, els de TxA, junt amb

continuats, sino

cuperant per intentar tornar-li

d'hivern estan a 250 Km de

tothom que viu i s'estima Ar

que ens trobem

I'essencia del que va ser en

la neu, o un referendum fallit

gentona, anirem construint

ven be en un canvi

un altre temps, per anar-nos

per reformar la ciutat, llangant

un poble gran.

d'epoca

apropant al model de poble

a la brossa (al rebuig, es clar)

amb el que ens vam compro-

una milionada d'euros. Amb

L'esdeveniment va agafar a

metre en el nostre programa

aixo volem dir que els regi-

molts argentonins lluny del

electoral.

dors del govern tenen seny i

La font Picant d'Argentona

Ho estem font amb el minim

canvis i els atacs que s'estan
prod u int.

el conserven intacte, tot i els

seu poble per les vacances:
recupera la veta de I'aigua pi-

cost economic possible. Per-

cant. Pero, de seguida, algu-

que aquest govern municipal

nes entitats se n'han fet resso i

no te deliris de grandesa i

Perque, vilatans, el que cada

ho han qualificat de gran noti-

no es llenga a for 'catedrals'

vegada es veu mes clar es

cia pel significat que te aquest

amb els fonaments de fang.

que no ens trobem en una

espai en la historia de la vila.

Quan d'aquf uns mesos tor-

epoca convulsa amb molts

contacte
tots@totsperargentona.org
www.totsperargentona.org

Politico i economia
com es portaran a terme
aquestes accions. Tambe

na. No tenen visio de futur.

infraestructures. Aquesta dependencia es veu reflectida

es important fixar-se en el

poden aportar quelcom a

en el pressupost municipal.

candidat i els suports dels

la governabilitat, pero la

En epoques de bonan^a la

equips que formen les Ilistes

responsabilitat del govern

gestio economica queda

de les diverses opcions poli-

Tha d'exercir un grup poli

dilui'da pels ingressos extra-

tiques que es presentin a les

tic solvent i cohesionat, ca-

ordinaris, uns ingressos dels

eleccions; analitzem la seva

pag: de gestionar el present

quals no tenim garantida la

capacitat de treball per so-

i planificar el futur. Un grup

seva continuitat; un exem

bre de la simpatia i do de

politic que no estiri mes el

ple son els que provenen

gents que puguin tenir.

brag; que la maniga i que

de la construccio. Per aixo,

Tenim experiencies de grups

tingui estructures solides i

de cara a les Municipals

que s'han presentat a les

experimentades. Si volem

ludic, cultural o de serveis i

La responsabilitat
del govern I'ha
d'exercir un grup
politic solvent i cohesionat, capac de
gestionar el present

i planificar el futur

Es evident que tots els grups

del maig del 2011 caldra

eleccions amb Tunic objec-

sortir de Tofec economic

Alguns grups politics del

molta cura alhora d'analit-

tiu de capgirar un projecte

del nostre Ajuntament cal
que rumiem be en qui dipo-

municipi ja han comen^at

zar els diferents programes

de Tequip de govern anteri

a avan^ar propostes elec-

electorals.

or. D'altres que el seu gran

sitarem la nostra confiang:a

torals. Avui dia parlar de

Es important fixar-se en

objectiu es enderrocar el

en les propers comtesses

politico es parlar d'econo-

aquells programes possibi-

govern. I tambe hem tingut

electorals.

mia, ja que I'accio politico

listes: es molt facil dir que

qui, amb els seus projectes

esta molt condicionada per

farem infraestructures, am-

faraonics, ha dut el poble a

la disponibilitat economica

pliarem serveis, buscarem

la bancarrota. Al nostre en

alhora de tirar endavant

recursos i reduirem despe-

tendre aquests grups nomes

qualsevol programa social,

ses estructurals, sense dir

funcionen amb la caixa ple

CapdXrsus

contacte
argentona@cdc.cat
www.ciu.cat/argentona
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GRUPS MUNICIPALS
Que hi ha?

Va ser el govern
de I'Entesa qui,
amb un operacio
de compensacio al
propietari, va acon-

seguir convertir la
Font Picant en propietat municipal.

ques de I'oposicio pero, mal-

tual govern. S'esta deteriorant

mercial d'Argentona. La ur-

grat tot, es va tirar endavant.

pero no saben que fer amb el

banitzacio del carrer Gran

Si I'Entesa hagues fet cas a

que hauria de ser el principal

no ha incentivat el corners.

CiU i a Tots per a Argentona,

equipament cultural de la vila.

El vianant pot moure's mes

la font no seria del poble, i

Un tercera questio es la pedre-

relaxadament, pero aixo no

ara no seria possible endegar

ra de la Feu. Tambe va ser un

ha animat la vida comercial.

la mina.

argument recurrent, per part
de I'oposicio, en I'anterior

Mentides cap amunt. L'obce-

matics que afecten, directa-

mandat. Pero, ara que estan

cacio malaltissa del sr. Collet,

ment, la personalitat d'Argen-

governant, aquell forat a la

el sr. Maso i els seus sequa^os

tona. Un es la Font Picant que,

muntanya no deu tenir tanta

de la Plataforma, en contra

com diem, a poc a poc avan-

importancia. A mes, cal re-

de part de I'oposicio, d'ur-

^a cap un desenlla^ definitiu.

cordar que Esquerra va adop-

banitzar a Cal Guardia, ha

tar aquest punt com un dels

convertit aquest tros del carrer

Hi ha diversos temes emble-

Un segon tema es la Sala. Fa

I no parlem de la Paret de les

Estan avan^ant les feines de

mes de trenta anys que I'Ajun-

principals del seu programa

principal en la zona mes dei-

recuperacio de la mina de

tament va iniciar intents per

electoral organitzant, mesos

xada de tot Argentona. No hi

la Font Picant que, fins fa uns

compra-la. Durant vint anys

abans de les eleccions, una

volien fer un pare?

vuit anys, era privada. Va ser

d'a lea Ides de CiU es va arros-

marxa reivindicativa. Pero, la

el govern de I'Entesa qui, amb

segar una negociacio amb la

companyia del sr. Maso els

un operacio de compensacio

Cambra Agraria fins que I'En

ha relaxat i han posposat el

al propietari, va aconseguir

tesa la va desbloquejar ad-

tema fins les properes elecci

convertir-ho en propietat mu

quirint I'edifici i iniciant el seu

nicipal. El tracte amb I'antic

arranjament. Tots sabem que

ons.
I un darrer tema important

amo va fer esclatar les criti

aixo de la Sala ve gros a Fac

es la situacio del centre co-

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

Molt soroll per no res

Tots sabem que
el govern ha tret
mala nota per que
s'ha esperat al
darrer dia per a fer
els deures

projectes presentats i la

alguns dels compromisos in-

perat al darrer dia per fer

seva capacitat de tirar-los

complerts d'aquest govern.

els deures. Per cert, abans

endavant.

Molts d'ells no s'han realit-

que ho diguin, no tota la

zat, sobretot, per la inca-

culpa es de la crisi!

Venim d'on venim i estem

pacitat i el desconeixement

on estem. Creiem sincerament que no ens hem mogut

del propi govern que, lluny
de treballar per complir

gaire en aquests tres anys

els seus compromisos, han

llargs. Can Doro continua

esmer^at esfon^os en pro

estant com estava, continu-

jectes en que no s'havien

em sense tenir un aparca-

compromes, com el de les

ment public, ni a la pla^a

bosses de la brossa i la ma I

Nova ni en Hoc. Continu-

anomenada Taxa Justa, que

em sense tenir un mercat
municipal com cal, ni a la

estem patint tots plegats.

curs politic d'aquest mandat
que s'acabard el mes de

pla<?a de Vendre ni enlloc.

Aquest ha estat el mandat

maig amb noves eleccions

La Sala continua tancada,

del 'molt soroll per al no res'

per triar nous representants,
nou govern i nou alcalde.

la piscina descoberta i el

i, malgrat la carrera d'inau-

pla d'urbanisme al calaix.

guracions que puguin fer en

I , en aquesta eleccio, ens

L'escola en barracons, els

aquest darrer tram del man

hem de guiar no nomes per

carrers continuen bruts i

dat, tots sabem que no es el

la simpatia que ens puguin

les voreres per arreglar.

que esperavem d'ells. Tots

donar les diferents candi

No hi ha transparencia i si

sabem que el govern ha tret

datures sino , sobretot, pels

prepotencia... Aquests son

mala nota per que s'ha es

Acabem d'iniciar el darrer
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CapdXreus

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

GRUPS MUNICIPALS
El casal de joves necessita un projecte
bar una solucio positiva per

vol dir destinar-hi un edifici i

identificats amb el projecte i

a tothom.

uns quants monitors que vigi-

que el resultat des d'un punt

Entenem que els joves neces-

lin els joves que hi van. Vol

de vista educatiu sigui satis-

siten disposar d'un espai on

dir tenir un projecte on es

factori. No fer-ho aixi seria

poder desenvolupar activitats

relacionin el objectius, la me-

un greu error. Es per aixo

a partir de les seves inquie-

todologia i I'avaluacio dels

que Esquerra proposarem a

tuds i necessitats. I aquest es

resultats. I aixo comporta fer

les properes eleccions muni

pai ha de ser un espai public,

un seguiment amb els moni

cipals destinar els esfor^os

i, a partir d'aqui,

amb una organitzacio publi-

tors i el personal especialitzat

necessaris per aconseguir

desenvolupar ac-

ca, perque tothom hi pugui

que el casal de joves, de tots

Disposar d'un casal
on relacionar-se

tivitats i les seves

tenir acces.

que proposa, motiva i ensenya perque sigui profitos per

aficions, sera be-

Que I'organitzacio sigui

a Is joves, establint indicadors

si d'un projecte coherent per

publica no significa que si

sobre el seu funcionament.

a un espai de gaudi i creixe-

gui dirigida nomes des de

Disposar d'un casal on rela

ment personal a traves del
desenvolupament d'activitats

nef icios, no nomes
per a ells, sino per
a tota la vila.

els joves d'Argentona, dispo-

I'administracio local. Ans al

cionar-se i, a partir d'aqui,

contrari, I'espai i les activitats

desenvolupar activitats i les

i aficions i de la relacio entre

Ja fa temps que a Argentona

s'han de definir entre els usu-

seves aficions, sera benefici-

ells.

no tenim resolt el tema dels

aris (joves) i el responsable

6s, no nomes per a ells, sino

joves i, aquests ultims dies,

(administracio) per tal que

per a tota la vila.

aixo s'ha fet public amb

les necessitats d'uns, i els

Nomes una oferta ben treba-

les queixes d'alguns veins.

objectius dels altres, es vegin

llada i ben planificada, ela-

Aquest fet ens ha de fer pren-

reflectits en les activitats a de

borada conjuntament entre

dre consciencia del tema i

senvolupar.

I'administracio i els joves,

posar-nos a treballar per tro-

Disposar d'aquest espai, no

fara que aquests se sentin

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

Un temps perdut
Maso es va comportar mes

problemas. Mai calculo: El

tats en el govern municipal

com un lider messianic que

tiempo acrecienta los pro

que surti de les eleccions del

com I'alcalde de tots els vila-

blemas cuando las cosas se

proper mes de maig, suprimi-

tans. Quant algu representa

hacen mal.

rem la taxa injusta, baixarem
els impostos, augmentarem

tot un poble ha de ser conse

la seguretat i gestionarem mi-

quent amb les seves parau-

Josep Maso y sus socios

les i amb el seu taranna i,

de CiU han dilapidado la

llor i amb mes eficiencia els

dissortadament, amb Josep

confianza que le dieron los

diners dels vilatans. Es el nos

ban dilapidado la

Maso aixo no es possible

confianza que le
dieron los ciudadanos, han perdido
el tiempo y no han
cumplido ninguna

ciudadanos, han perdido el
tiempo y no han cumplido

tre compromfs, el compromfs

perque esta mes pendent del

Josep Maso y
sus socios de CiU

seu futur que del present del

ninguna de sus promesas.

nostre poble.

Se han acostumbrado, du-

Precisamente, hablando de

gar con la esperanza de los

rante los ultimos afios, a jupresente tenemos que decir

ciudadanos escondiendo los

que el alcalde ya ha reco-

problemas del ahora para

Ja ho vam dir en motiu de

nocido lo que el PP viene

hablar siempre del mafiana.

la celebracio de la Diada
Nacional de Catalunya: El
discurs de I'alcalde de la
vila, i el ban municipal que

denunciando desde hace

de sus promesas.

del canvi real.

mucho tiempo: la delincu-

Davant d'aquest panorama,

encia ha subido en nuestro

el Partit Popular d'Argentona

pueblo. Ante ello el Ayunta-

segueix amb la seva feina.

es va publicar, van produir

miento ha decidido escon-

Fent propostes, ensenyant el

en nosaltres vergonya insti-

der el problema y pensar

tucional perque el sr. Josep

que el tiempo escampa los

que volem pel futur pel po
ble. Si el PP te responsabili-

CapcteCreus

contacte
Dijous, de 18 h a 20 h
Tel.: 667 182 994
ppargentona@gmail.com
ppargentona. blogspot.com
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La politico de crear un mite per obtenir beneficis personals
en la nostra propia pell, les

obres: El carrer Gran, Bernat

tatorial i amb una gran falta

consequencies del mite de

de Riudemeia, 'Corral de la

de respecte i desconeixe-

Can Doro i la seva platafor-

Pacheca' (rotonda baixada

ment dels procediments ad-

ma en defensa del centre

del cementiri)... Amb aixo

historic. Avui ens preguntem:

s'han llenpat els diners dels

ministratius i un menyspreu
manifest cap a la legislacio

De que ens han defensat? La

dos plans E i del PUOSC

vigent. Vist el resultat de les

veritat es que de res. El seu

(vergonyos). Peraltra banda,

agrupacions que treballen

unic objectiu, aconseguir el

la recollida de la brossa ha

amb Tunic fil conductor de

poder, el van aconseguir.

estat el gran fracas d' aquest

la creacio d'un mite, jugant

Pero, als vilatans i al poble

equip de govern( Tots i CiU).

amb els sentiments mes pro-

d'Argentona els han perjudi-

La tensio i la divisio que han

funds de les persones, desit-

cat, i molt. Concretarem: De

crear en el poble Than portat

Can Doro, Tunic que han fet

a TAjuntament aconseguint

jariem que mai mes torni a
repetir-se. Per aixo volem avi-

es endeutar al poble en mes

una gestio molt dolenta que

sar de Taccio de determinats

de 200.000 € i estar acusats

perjudica als vilatans. Els im-

sectors que, amagats darrera

S'apropen eleccions, auto

en diferents procediments ju-

postos i taxes han pujat molt

falsos independentismes, pu-

nomiques i municipals, i hi

dicials per un valor que avui

en contra del servei, que

guin aconseguir tornar a fer

AGRUPACIO D'ARGENTONA
Hem viscut, en la
nostra propia pell,
les consequencies
del mite de Can
Doro i la seva plataforma en defensa
del centre historic.

ha persones que treballen,

no podem calcular.

cada vegada es pitjor. Tot

patir als vilatans un peregri-

darrera d'unes sigles, disse-

De la Sala, Tunic que se

plegat en contra de les seves

natge semblant.

nyant mites per confondre la

sap es que han pagat molts

promeses electorals.

poblacio i treure un benefici

diners, mes de vuit milions

La nostra conclusio es clara:

politic. Crec que aixo ho hem

d'euros per tenir-la com-

Tenim un equip de govern

apres molt els argentonins

pletament destrossada (de

fracassat, que no para de dir

i argentonines. Hem viscut,

vergonya aliena). Sobre les

mentides, completament dic

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

Vcls ccM
cmb ncs
Fes arribar el teu text o f
correu electronic a Radio
a argentonacomunicacio
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GUIA COMERCIAL

CIO
LANS

VEN
DEVID

GILCABRESPINATUBAU
Agent de la Propietat Immobiliaria

CRISTALLElfi

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

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

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

ARGENTONA
Plaga Nova

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

nif
COPIES DIGITALS A LTNSTANT
DESCARREGA DE TARGETES A CD.
Pla^a nova 3 Argentona
^j
Tel.937560577
~
www.instantsfoto.com

TALLER METALLIC

Xevi Gallemi
Sant Genis, 25

08310 ARGENTONA

Tel. 654 600 796
xgallemi@bcngiga.com

1^
4- ^

Hi * P I

N

p mm m^^ ^m^ mm

INFORMACIO D'INTERE

LAXURRERIA

REFORMES

Si vols menjar XURROS casolans iXOCOLATA desfeta,

NO THO PERDISHI si vols salats... tenim comes, patates...

"Festes de barri,
exhibicions, fires i
festes en general"
Obert tots els dissabtes,
diumenges ifestius
de 8 del matt a 1 del migdia.

Tel. 66770 7019

RA EN GENERAL
banys

SALVADOR PRAT
DANGLA
TOTTIPUSD'OBRESI
REFORMESPERALA
LLAR

•cuines
•terrasses

•rehabilitacio de fa^anes
•problemes d'humitats
•etc...

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

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

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 comen^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 Genfs, 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.

Calendar! de campanyes coordinades de control i vigildncia policial per al 2010
Tot seguint les directrius generiques del Servei Catala de Transit a

MESOS

CAMPANYA

Periode

Octubre

Transport escolar menors

Del 18al24

permanents, les seguents campanyes de transit coordinades amb

Novembre

Telefon mobil (DGT)

Del8al 14

el Cos de Mossos d'Esquadra:

Desembre

Alcoholemia (DGT)

Del 13al24

les policies locals per a I'any 2010, durant el vigent any la policia
local d'Argentona realitzara, al marge dels controls continuats i

Dilluns a divendres
Tarda
Mati

Farmdcies

•j;

Dissabte
Mati

Tard

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

9.30 ha 13.30 h

17ha20h

9.30 ha 13.3Oh

Tanca

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

9.00 ha 13.30 h

17ha20h

9.30 ha 13.3Oh

17 h a 20 h
(si estd de gudrdia)

11 ha 13.30 h
(si estd de guardia)

Tancat

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

9.00 ha 13.3Oh

17ha20h

9.30 ha 13.3Oh
(si esta de guardia)

17ha20h
(si estd de gudrdia)

11 ha 13.30 h
(si estd de guardia)

Tancat

Farmacia Buxeda
Ctra. de Vilassar, 12
93 756 16 85

9.00 ha 13.30 h

17ha20h

9.30 ha 13.30 h
(si estd de guardia)

17ha20h
(si estd de guardia)

11 ha 13.30 h
(si estd de guardia)

Tancat

Migdia

Vespre

13.30 ha 17 h
(si estd de gudrdia)

20 h a 22 h
(si estd de guardia)

acia Guillen
acia Sindreu
acia Buxeda

.' ... Migdia
13.3Oha 17 h
(si estd de gudrdia)

, Vespre
20 h a 22
(si estd de gud

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

Cada dilluns,
previa trucada al

Impost sobre bens immobles urbans

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, la fraccio
Domiciliats, 2a fraccio

RECOLLIDA DE
MOBLES VELLS
IELECTRODOMESTICS

Domiciliats, 3a fraccio
Domiciliats, 4a fraccio

93 790 55 60

Taxa per recollida d'escombraries

No domiciliats
Domiciliats, 1 a fraccio
Domiciliats, 2a fraccio
Taxa per recollida d'escombraries comercials

No domiciliats

03/09/2010

Domiciliats, lafraccio
Domiciliats, 2a fraccio
Impost sobre bens immobles rustics
Impost sobre Activitats Economiques

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

03/09/2010

04/11/2010

03/09/2010

04/11/2010

93 797 13 13
TAXIS

93 797 25 04
677 676 289
CREU ROJA ARGENTONA

93 797 16 56
AMBULANCIA

93 757 88 88
AMBULANCIA CREU
ROJA MARESME (24 H)

904 100 318
FECSA-ENDESA

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.

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 13 h i de 16a 19h

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

Dissabte: de 10a 14 i de 16a

Atencio a domicili

20 h. Diumenge: de 10a 14 h

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

Parroauia de Sant Julia
Informacio i acollida: dt. i dv.
de7a20.30h
Tel. 93 797 01 59

Enric Urena
Educacio, Benestar Social.
Miquel Mendoza
Promocio Economica.

Tel. 93 797 17 03

Robert Subiron
Esports, Sanitat.

Dill, a div. de 9 a 14.30 h

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

divendres de 12 a 1 3.30 h.

Arxiu municiDal

Joan Fuster, 1

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

Tel. 93 756 10 92 i

Entrevistes amb el jutge: dimarts i

ABS Araenfona

93 756 11 38

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

900 770 077
OFICINA DE CORREUS

93 756 12 17
AIGUES D'ARGENTONA

93 797 06 03
GAS NATURAL

900 760 760
C. I. ST. MIQUEL DEL

CROS

93 757 51 88
IES ARGENTONA

93 797 46 10
CEIP ST MIQUEL DEL CROS

93 799 39 51
CEIP BERNAT DE
RIUDEMEIA

93 797 09 56
CEIP FRANCESC BURNIOL

93 797 16 01
CEIP LES FONTS

93 756 17 13
CEIP AIXERNADOR

93 797 46 77
EBM CARGOL TREU
BANYA

93 757 51 88
EBM EL BOSQUET

93 797 45 23
MUSEU DEL CANTIR

93 797 21 52
BIBLIOTECA

93 797 12 15
ASSESSORAMENT
JURJDIC PER A DONES
93 7974900-Ext. 600

fisioargentona
Centre de Rehabilitacio Funcional

Programacio de

Radio
DILLUNS
1O-13H.DE TOTS COLORS
amb M. Carobano

13H.
14H.
15H.
17H.

L'INFORMATIU
L'INFORMATIUCOM
L'INFORMATIU
ARGENTONA A LES 5
amb Josep M. Cano

18H. PELUTS
19H. RETRATS

Sant Julia, 19, baixos
08310Argentona
Tel./fax93 756 15 41
www.fisioargentona.co

19.30 H. L'INFORMATIU

20H. ETIQUETANEGRA
21H. NOTXAS DE NIT
22H. CAMINO DE VIDA
DIMARTS
10-13 H. DEMS COLORS
13H. L'INFORMATIU
14H. L'INFORMATIUCOM
15H. L'INFORMATIU
17H. ARGENTONA A LES 5
18H. LATERTULIA

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

19.30 H. L'INFORMATIU

20 H. IA DEIXALLERIA
21H. SEROTONINAEM
22 H. ARGENTONA ROCKS
DIMECRES
10-13 H. DEMS COLORS
13H. L'INFORMATIU
14H. L'INFORMATIUCOM

15 H.L'INFORMATIU
17 H.ARGENTONA A LES 5
18H.LA CATENARIA
19H.FEMNATURA

17H.ARGENTONA A LES 5
18H.17 CM
19H.L'ENTREVISTA

19.30 H. L'INFORMATIU

-20 H.

21H.HISTORIES
14 H.TEMPS DE JAZZ
22 H. AMANECER
CRISTIANO

DUOUS

19.30 H.L'INFORMATIU

LA CAIXA DELS
TRONS
21 H. RADIO M00G
DISSABTE
9H. CURTSILLARGS
11H. MUSICAX
NOSTALGICS
12H. CAN CARGOLI
13H. GENTD'AQUI
14H. ARGENTONA A LES
5 (POLITICAL
16H.NOTXAS DE NIT

10-13H. DEMS COLORS
13H. L'INFORMATIU
14H. L'INFORMATIUCOM
15H. L'INFORMATIU
17H. ARGENTONA A LES 5
18H. BENJUGAT
17H.THEGOODFAT...
19H. AGENTONACULTURA 18H.IA CATENARIA
IDEBAT
19H.ARGENTONA ROCKS
19.30 H. L'INFORMATIU
20H. ETIQUETANEGRA
20H. THEGOODFATHERS
(rep)
OF ARGENTONA21H. SEROTONINAFM
SOUND
(rep)
21H. SPACE OF HOUSE
DIUMENGE
22H. TIEAAPO DE ALABANZA 9 H.
SARDANES
DIVENDRES
11 H. CAN CARGOLI
10-13 H. DEMS COLORS
18H. CAMINO DE VIDA
13H. L'INFORMATIU
19H. MUSICAX
14H. L'INFORMATIUCOM
NOSTALGICS (rep)
15H. L'INFORMATIU
20 H. TEMPS DE JAZZ

S'han de dur a la Deixalleria
Els troncs i les branques mitjanes i grans, s'han de dur directament a la
Deixalleria. No es poden treure al carrer. Per transportar-les a la
Deixalleria es pot utilitzar la saca.
L'esporga que es porti amb saca ha de ser neta de
plastics i d'altres residus que no siguin restes

Com s'ha de fer?
Deixeu la saca amb les restes vegetals davant la porta de casa.
Un cop buida, us la tornaran a deixar davant la porta.

Deixalleria d'Argentona
C/ Can Carmany, s/n
Telefon: 93 75614 48
Dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 16 a 19 h
Dissabte de 10 a 14 h i de 16 a 20 h
Diutnenge de 10 a 14 h

Oficina municipal
d'informacioambiental
CarrerGran, 54
Telefon: 93 797 43 78
Dilluns a divendres de 9 h a 10 h

La recollida de restes vegetals (amb la saca) es fara el mateix dia i hora
-mireu el calendari- que la recollida d'organica.
Deixeu la saca al costat del cubed.
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 cubed 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 gratuita
A I'Ajuntament (3a planta) de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.00 h,
o a I'Oficina Municipal d'lnformacib Ambiental (c/ Gran, 54)
de dilluns a divendres, de 9.00 a 10.00 h

.
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Ha arribat la tardor!
Es temps de tenir cura dels nostres i de nosaltres
amb equinacees, propolis^ pollen, gelea reial...

A mes d'una bona alimentacio amb llegums,
tofu, seitan...

V

S^^

^1 Carabano |
amb Miquel

E

Distribuidors Oficials del sistema d'iHumin

Mateu Serveis

Escollit per il-lumin

El sistema d'iHuminaci6 natural SOLATUBE permet captar la Hum de I'ext
transportar-la fins al Hoc desitjat tent curvatures si es necessari. Aixd ho
aconsegueix grades a la ultima tecnologia en captacio de Hum
solar (Raybender3000) i a la incorporacio dels tubs mes reflec
tants del mercat (Infinity 99,7% de reflectivitat amb el
maxim espectre cromdtic de colors). El sistema SOLATUBE
disposa de vans didmetres que s'adapten perfectament per solucionar
la mancanga de Hum que pot haver-hi a dins de casa, a la feina,
en industries, hospitals, escoles i tot tipus d'edificis amb poca Hum natural.
Es pot instal tar en qualsevol tipus de coberta: de cerdmica (drab, mixta), de planxa, pissar
vegetal, plana, terrassa, uralita, etc., ja sigui en obra nova o be totalment acabada. El nos
personal estd especialitzat en el tractament de tot tipus de cobertes i podem instal tar el
sistema SOLATUBE garantint tant el producte com la instal tacio.
Algunes obres de refer^nda on SolTecnic ha instal tat el sistema SOLATUBE sdn:
El Col tegi Oficial de Metges de Girona, IRTA, Instituto Grifols, ACESA, Casa Tarradellas, Sara Lee, Espuha a Olot, Hospital
de Mataro, Escola La Salle de Cassd de la Selva, Hospital de Formentera, Centre d'Esplai del Prat de Llobregat, Hospital
d'Eivissa, Esglesia de Cassd de la Selva, Hotel La Vail de Bas, el nou tanatori de Girona, liar d'infants a Ventallo, Escola
forestal de Santa Coloma de Farners, Consell Comarcal de Palamos, a la seu de Vodafone Espaha a Mataro,...
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Pla^a de I'Esglesia - 08310 Argentona

^zSsL

Horari: dimecres de 18 a 20 h.

^[jD
Curitus

Tel : 93 797 01 59-617 73 68 80

CARITAS D'ARGENTONA necessita el teu suport per poder seguir.

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

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

DONATIUS
La Caixa:
Caixa Laietana:

2100 0354 18 0200007019
2042 0050 31 3000047078

