"Cada nen es diferent i,
per tant, tambe apren de
manera diferent.
Aixo a International House Mataro
ho entenem i ho tenim en compte"

Julie Byrne
Cap d'estudis de
nens i adolescents

"La importancia dels
professors nadius es
evident^ ja que la seva
pronunciacio es la
correcta i el seu us de
Tidioma es espontaniff

Alison Tinker
Professora

"El nostre proposit es aconseguir que cada client pugui utilitzar Tangles al seu maxim potencial"
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EDITORIAL
Estem tancant cicles politics, les eleccions al Parlament

explicar les grans xifres del pressupost i les valoracions

de Catalunya en van tancar un el passat 28 de novem-

que n'ha fet cada grup municipal.

bre i, d'aqui a poc menys de mig any les eleccions mu
nicipals tambe ens obriran nous escenaris. Tot i que de

L'esperan<pa en el futur la focalitzem, en aquest numero,

vegades sembla que la ciutadania viu aliena als calen-

en el grup d'alumnes de I'escola del Cros que, conjunta-

daris politics, el cert es que la dada de participacio a

ment amb el Servei de Promocio Economica, han viscut

Argentona, el 28-N, va deixar curtes totes les previsions.

una primera experiencia com a emprenedors.

Els ciutadans hi son i volen dir la seva. Bones notfcies,
per tant, en uns temps en que toca implicar-se mes que

Permeteu-nos des d'aquest petit espai fer-vos arribar els

mai per superar la duresa d'una crisi economica que

millors desitjos per a les festes que s'acosten. Ens retro-

tambe ha posat en questio el nostre model de societat.

bemel2011!

La implicacio es, precisament, un dels objectius que persegueix la posada en marxa, a partir de gener, el Consell de Vila, un organisme que us presentem en aquest

Cap de Creus i que arriba per millorar la salut de la par
ticipacio argentonina. Pero si be el Consell de Vila ha
comptat amb un consens ampli per part dels grups mu
nicipals, no ha passat el mateix amb el pressupost que
Argentona haura de gestionar el proper 2011. Un cop
mes, la crisi economica apareix per limitar les expectatives municipals. A mes, el decret estatal que no permet
concertar credits als municipis mes endeutats ha impedit
a I'equip de govern preveure cap inversio de cara a
I'any vinent. Els retrets de I'oposicio no s'han fet esperar.
El reportatge principal d'aquest numero el dediquem a

FE D'ERRATES
En el reportatge sobre les escoles argentonines del darrer
Cap de Creus s'afirmava que I'escola Francesc Burniol 'ha
reduit les sortides a una per trimestre'. Aquesta afirmacio era
errdnia ja que I'escola Francesc Burniol mante totes les excur
sions previstes.

SUMARInum. 107j
Actualitat

Actualitat

28-N: Argentona es suma a

El Consell de Vila comen^ard

la victoria de CiU

a caminar el mes de gener

* Pag.7

* Pag. 13

Reportatge

Cultura

Pressupost 2011: L'Estat
obliga a congelar les

Sala deu anys despres

El ball de Festa Major obre La

inversions

* Pag. 17
*Pag.8

Reportatge

Entrevista

L'escola del Cros i el SEMPRE

Xavier Amatller 'Notxa'

fomenten I'emprenedoria

estrena amb Vol-Ras al TNC

entre els mes joves

* Pag. 19
*Pag. 12

CopdeCreus

NOV- DES 2010

OPINIO
Carta de I'Alcalde

Es I'hora de La Sala
i a I vespre, per possibili-

celebracio del Concert i el

sera aclaridora sobre quins

tar que els argentonins i

Ball, el proper 8 de gener,

son els costos de manteni-

argentonines, i els nostres

se seguiran fent obres a

ment dels serveis que te-

convidats, hi puguem as-

I'edifici, amb la necessaria

nim i quina es la font dels

sistir. Tothom qui vulgui as-

adequacio escenica mini

ingressos amb els quals els

^Alcalde d'Argentonc^Jj

segurar-se la sessio d'una

ma per dur-hi a terme una

afrontem.

hora determinada podra

programacio cultural i so

En el Cap de Creus anterior,

comprar I'entrada antici-

cial, segurament ja a partir

Som conscients que nomes

parlavem de recuperar un

padament a I'Ajuntament,

de I'estiu.

amb la implicacio de ca-

espai tan nostre com la font

durant la mateixa setmana

Picant; ara, fern un pas mes

de la Festa. Igualment, qui

Aprofito per convidar a tot

tanes, amb la nostra apor-

en la recuperacio d'un altre

vulgui fer I'estrena de La

hom a gaudir de La Sala,

tacio social i economica,

espai que ha estat mes de

Sala ballant amb I'Orques-

emplenant-la de gom a

es possible tirar endavant

deu anys tancat, fruit d'una

tra Selvatana tarn be podra

gom, en el Concert i en

un poble i un pafs. Aixo ja

decisio presa amb molt poc

comprar I'entrada anticipa-

el Ball, i aixf fer-ne el pri

ho estem fent, tots plegats;

encert: La Sala tornara a

dament per al Ball de nit.

obrir-se durant la Festa Ma

En aquesta edicio del but-

mer tastet en aquest nou
any que estem a les portes
d'iniciar.

I Pep Maso Nogueras

|

jor d'hivern de Sant Julia i

lleti, us avancem detallada-

s'hi celebraran els concerts

ment tot el programa de la

de tarda i vespre i el ball

Festa Major de Sant Julia.

per tant, cal gaudir d'allo
que, entre tots, estem construint: I'Argentona d'avui
projectant-la cap al dema,

Precisament, un nou any

I'Argentona dels nostres

que des del Govern acarem

fills, fent-la cada dia una

Arribar fins aqui ha estat

amb serenor i responsa-

mica millor.

un cami costerut, dificil en

blement, amb I'aprovacio

de nit.
La nova remodelacio ha re-

dascun dels vilatans i vila-

duitconsiderablement I'afo-

I'execucio d'un concepte

d'un Pressupost Economic

Que sigueu molt feli^os,

rament a un maxim de 450

de Sala no ajustat a les

Municipal que mante i mi-

que tingueu molt bones fes-

persones per als concerts i

necessitats dels argento

llora tots els serveis muni

tes i molta salut per gaudir

espectacles -algu recorda-

nins i argentonines, i molt

cipals que els ciutadans i

el proper any 2011.

ra que a La Sala hi cabi-

costos des d'una perspecti-

ciutadanes hem guanyaten

en mes de mil persones, i

va economica. No obstant

el decurs d'uns anys de mi-

es per aixo que ens veiem

aixo, tambe es I'hora que,

llora continuada d'Argento-

obligats a fer el tradicional

malgrat tot, els ciutadans

na. La informacio economi

Concert de Festa Major en

en comencem a fer us i a

ca que trobareu en aquest

dues sessions, a la tarda

gaudir-ne. Despres de la

Cap de Creus segur que us

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
Redescobreix la Font Picant

posat el seu gra de sorra. Amb diferents plantejaments tots
volien aconseguir que la font pogues ser del poble. Tots

Sota aquest titol, els dies 2

la voliem. Pero ha costat! Ha costat esfon;os, reunions,

i 3 d'octubre, molts argen-

discussions, diners...

tonins van participar en
els actes organitzats per

Recordo quan, al final, durant I'epoca del govern d'Ente-

diferents entitats, publiques

sa i PSC, es va aconseguir arribar a un acord amb els pro-

i privades, que celebraven

pietaris. La Font podia arribar a ser definitivament per al

la recuperacio de la Font

poble, sense urbanitzar res dels seus voltants (com plan-

Picant. La Font ha aglutinat

tejava algun grup politic) a canvi d'una permuta d'uns

esfor^os per part de molta

terrenys municipals. Va ser una decisio que alguns van cri-

gent. Des que el 1976 es

ticar i que altres van considerar com la millor solucio. No

van fer els primers actes rei-

es facil acceptor que 'qui alguna cosa vol, alguna cosa li

vindicatius per aconseguir

costa'. Pero prendre decisions sovint comporta sacrificis.

que la font passes definitivament a mans del poble,
s'hi han anat dedicant molts esfor^os i treballs. Una tasca
collectiva que ha aglutinat gent de diverses formes de
pensar i que ha sumant esfon^os al llarg de molts anys.
Uns amb mes exit que altres, pero tots importants. Finalment, el diumenge 3 d'octubre, es va celebrar un acte
important: la reobertura de la Font i la recuperacio de
I'aigua picant. Treball i esfor^, tal com he dit, per part de
molta gent.
I la celebracio no nomes era
per Argentona, sino per tota
la comarca. Aquell diumen
^^^^^**"

ge gaudirem d'un espai de
relacio, comunicacio i festa,

amb gent de totes les ideo
logies i d'edats diferents.
Tots ens sentiem una mica

Un gran sacrifici que ha donat els seus fruits al cap d'uns

nostra la Font Picant: quants

quants anys. Penso que ens hem de felicitar. Podem estar

records i quantes vivencies!

contents i orgullosos d'haver arribat a bon port amb les

Tothom ho celebrava. Pero

aportacions i el treball collectiu. La unio fa la for^a. Per

no tot han estat flors i violes.

molts anys!

Diferents equips de govern,
i diversos collectius, hi han

M. Rosa Maso

Llauder, $

7,970268
ntona
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CARTES DELS LECTORS
Record a la senyoreta Pilar

No cal dir amb quin goig, illusio i agraiment, les va rebre
la mestra tot recordant els anys passats al nostre poble.

Des del 1935 i fins que es va jubilar, la senyoreta Pilar, i

Les ex-alumnes van comprovar com la seva personalitat

la seva amiga, la senyoreta Maria, van impartir classes a

continua present en la seva vida i que el record de la seva

I'Escola Nacional (avui dia Escola Bernat de Riudemeia).

bondat i bon fer ha esdevingut inesborrable.

Totes dues eren mestres molt ben considerades en el poble
pel seu bon fer amb les alumnes.

Esperem que, quan en compleixi 102, puguin repetir I'excursio i tornar-li a donar un alegria. Aquests actes hono-

El dijous, 16 de setembre, nou exalumnes de la senyoreta

ren a qui els fan i tambe honren el nostre poble.

Pilar van despla^ar-se fins a Valencia per fer una visita a
I'estimada exmestra. Aquestes argentonines, que avui ja te-

A les senyores Anna M. Font, Carme Casas, Marta i Irene

nen 60 anys, volien felicitar la senyoreta Pilar que n'havia

Farre, Montserrat i Carme Boba, Maria Casas, Montserrat

complert 101. Van fer el viatge per compartir la festa amb

Vails i Pepita Ballbona. Les felicito per la seva iniciativa!

la mestra amb la mateixa illusio amb la que, anys enrere,
anaven a I'escola.

Jaume Arenas i Mauri

Donacio al Casal de la Gent
Gran
L'Obra Social "La Caixa" i, en nom seu, la Directora de la
sucursal d'Argentona, la Sra. Ma Dolors Garcia, han fet
entrega de dos ordinadors amb les impressores corresponents, al Casal de la Gent Gran d'Argentona. La Presidenta del Casal, la Sra. Montserrat Frisol, rep la donacio amb
molta satisfaccio ja que, grades a aquests nous equips, el
servei informatic del Casal millorara substancialment. Des
d'aquestes linies, la nostra entitat els dona I'agraiment
mes sincer.
Montserrat Frisol
Presidenta Casal de la Gent Gran d'Argentona

Ponga un telefono en su vida

en mano porque las caracteristicas de la carretera se lo

El afan recaudatoria de este consistorio no tiene limites:

que va desde Can Raimi hasta Argentona. No hay bas-

Fui multado por el agente de policia local, numero 1438,

tante con la firma de este policia local sino que tambien

impedian. Por cierto, la carretera es la C1415, el trozo

con 150 euros i tres puntos del carnet de conducir por no

la firma el alcalde de Argentona, Jose Maso Nogueras,

tener telefono movil. Pero es que, ademas, tampoco tengo

que al mismo tiempo tuvo la poca etica y educacion de no

telefono fijo en casa. No se extra hen por lo que estan

dejarme hablar en el pleno municipal celebrado el viernes
8deoctubrede2010.

leyendo. Me multan por no tener telefono, ni movil ni fijo.

Muy buena vista debe tener dicho agente de la policia

De nada sirven las alegaciones pues se lo pasan todo por

local, numero de placa 1438, cuando me multa a cien

el forro del arco de triunfo (por cierto, de Paris). Como dice

metros de distancia y ve un telefono que no existe. Solo

una serie de television: 'marchese senor Cuesta Maso'. Esto

le falto decir la marca del mismo. La sancion me fue co-

lo firma un perseguido por la administracion de este pueblo.

municada por el organismo de gestion tributaria ya que
dicho policia local, numero 1438, no la pudo entregar

Jose Antequera Ribas

*a la Vostrd busti
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ELECCIONS

Argentona tambe se suma

a la clara victoria de CiU
• El PP aconsegueix el tercer

Hoc a nomes vuit vots del PSC
Els resultats generals de les
eleccions al Parlament de

• Esquerra perd la meitat de
• La participacio supera la del
vots i cau a la cinquena posicio 2006 i arriba al 64,74%

segona posicio que encara
ostenta el PSC. Els popu-

Catalunya van obtenir un

lars van passar del 8,88%

reflex molt similar a les ur-

dels vots al 10,81%.

nes d'Argentona. Convergencia i Unio va guanyar

Pel que fa als partits ex-

clarament les eleccions

traparlamentaris, Solida-

amb el 48,66% dels vots

ritat per la Independencia

(2.786), set punts per so-

es el que va aconsegueir

bre dels resultats obtinguts

mes suports amb el 4,87%

Percentatges a les
eleccions de 2006

2006

2010

ialesde2010 ^^^^V
jf
<*jvA
I
h/ '• I

1
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dels vots. Tambe son des-

el 2006.

tacables, encara que re

• CiU
• SI

El vot de castig se'l van en-

siduals, els percentatges

dur les forces del tripartit

aconseguits per Ciutadans

que van experimentar una

(2,38%), Plataforma per
Catalunya (1,73%) i Reagrupament.Cat (1,43%).

forta davallada. El PSC,
amb el 10,97%, set punts

• PSC
C's

• PP

• ICV-EUiA • Esquerra

• PxC

• Rl.Cat

3.000

per sota dels resultats de

.500

I'any 2006; Esquerra Re-

La participacio argentoni- 2

publicana, amb 6,9%, va

na a les eleccions al Par-

caure vuit punts; i ICV-EUiA

lament de Catalunya es

amb un 6,93%, mes de

va situar per sobre de la

tres punts per sota dels re

mitjana catalana i tambe

sultats obtinguts als darrers

va superat la registrada

comicis.

a Argentona en les elec

.000

.500

.000

cions del 2006: El 28 de
Per la seva banda, el Partit

novembre van anat a votar^

Popular va millorar clara

el 64,74% dels electors,
mentre que el 2006 ho van
fer el 61,46%.

ment els resultats i situantse a poques decimes de la

00

• 2006

iz^ezt
vewni
C/ Barcelona, 5

Tel. 93 797 28 36
08310 Argentona
pepe.ronipizzeria@gmail.com

Horari:
8.30ha15h
18.30ha23h
de dilluns a diumen

• 2010

PxC

Rl.Cat

izzes
trepa
tes ar
morz
periti
inars
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L'Estat obliga
a tancar un

pressupost
sense inversions

per al 2011
Argentona no podra fer

justificar el fet de no po-

baixant el Ilisto d'endeuta

inversions el proper any.

der fer inversions perque

ment fins arribar a la cota

provindran de I'esfor^ fiscal

Aquesta es la dada mes

el consistori ja no es pot

del 75% , ' I'amortitzacio de

dels argentonins a traves de

significativa del darrer

endeutar mes. 'A causa
del decret del govern cen

es va aprovar, en un pie ex-

tral, nomes poden dema-

capital i la retencid del 5%
del sou que s'ha aplicat als
treballadors municipals es

I'impost de bens immobles

pressupost del mandat que
traordinari, el dimecres 24

nar credits els ajuntaments

destinaran a eixugar deute.

d'ingressos (3.045.809,84

de novembre. El regidor de

que no sobrepassin el 75%

D'aquesta manera, d'aqui a

euros) provindran de les

Recursos Economics, Fer-

d'endeutament, i nosaltres

un any podrem programar

subvencions i aportacions

ran Armengol (CiU), va ser

arribem al 82%', va ex-

inversions pel 2012.

de I'Estat i la Generalitat.

I'encarregat de presentar

plica r el regidor, que tot i

El pressupost total d'Ar-

L'alcalde d'Argentona, Pep

un pressupost 'condicionat

aixo es va mostrar confiat

gentona per al 2011 es

Maso (Tots per Argentona),

per la crisi'. Armengol va

que el 2011 es tancaria

Argentona comptard amb onze
milions tres-cents vuitanta mil euros,

un 7% menys que el 2010

post (8.302.579,89 euros)

(IBI), I'impost de circulacio,
plusvdlues i taxes. La resta

d'onze milions tres-cents

va coincidir amb Armengol

vuitanta mil quatre-cents

a I'hora de mostrar-se con-

seixanta quatre euros, un

ven^ut que el 2012 I'Ajun-

7% inferior al pressupost

tament pugui tornar a fer

del 2010. Gairebe les tres

inversions. Tot i aixo, Maso

quartes parts del pressu

va recordar que durant el

El repartiment de les despeses
Manteniment dels equipamente i serveis (46%)

5.200.000 €

Educacio (Escoles i liars d'infants)

1.200.000 €

Serveis Publics (Enllumenat, neteja viaria, manteniment de pares i jardins, eliminacio de

2.500.000 €

residus, transport public.)
Cultura, Patrimoni, Festes, Joventut, Esports, Serveis Socials, Promocio Economica i Sanitat
Serveis Generals d'administracio i urbanisme

Personal Municipal (40%)
Transmissio economica a les entitats (3,5%)

1.000.000 €
500.000 €

4.600.000 €

400.000 €

(Tercer mon, Ampes escoles, entitats culturals, clubs esportius, ...)

Retorn de prestecs (10,5%)
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REPORTATGE
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I
I/equip de
govern explica

que els
comptes estan
condicionats

que fa a I'afectacio de la

de la qualitat de vida dels

crisi economica, Maso va

argentonins. Pero, al ma-

Partit Popular i Agrupacio

destacar ' I'important esfor^

teix temps, han fet necessa-

Argentona- van criticar

que ha fet el Govern Mu

ria una dotacio d'ingressos

que el govern nomes els

nicipal en un mandat con-

economics molt important

hagues donat una setmana

dicionat per una durissima

per tal de garantir el seu

per analitzar els comptes i

crisi economica global que

manteniment cada any'. En

van voler mostrar-hi el seu

-L'Entesa, PSC, Esquerra,

per la crisi
i pel dec ret
que impedeix

obliga a fer seriosos re-

aquest sentit Maso va re-

rebuig frontal abandonant

plantejaments a nivell local

cordar la reivindicacio que

el pie municipal abans que

i fa necessari actuar respon-

fa anys es veuen obligats

el govern fes la valoracio

concertar credits

sablement amb els recur-

a fer els municipis a I'Estat

del pressupost i es procedis

sos municipals'. L'alcalde

per tal que es millori el seu

a la votacio. La intervencio

tambe va al-ludir al gran

finan^ament.

de cada portaveu va tenir

que sobrepassin

nombre de serveis que, tot

El pie extraordinari de pres-

molts punts en comu. Tots els

el 75%

i no ser competencia muni

supostos va estar marcat

partits van coincidir a asse-

d'endeutament

cipal, els ajuntaments s'han

per Tabsencia de debat

nyalar que el pressupost mu

anat comprometent a oferir

entre govern i oposicio.
Els cine grups de I'oposicio

d'objectius i prioritats.

als municipis

201 1 s'acabaran inver

als ciutadans al llarg dels

sions ja iniciades com el

trenta anys d'evolucio de-

pla de barris del Cros o les

mocratica. Maso considera

obres a les escoles Bernat

que 'molts d'aquest serveis

nicipal 2011 esta mancat

de Riudemeia o Francesc

han esdevingut indispensa-

l/oposicio rebutja els comptes i
ho escenifica abandonat el pie de

Burniol, entre d'altres. Pel

bles i han suposat la millora

pressupostos abans de la votacio

NOV-DES2010
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VALORACIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
Les frases destacades
'La crisi economica es

da importantissima del 2007 al 2010 que posa en perill

durissima i obliga a

la continu'itat del serveis si no hi ha una molt bona gestio

fer seriosos replante-

dels mateixos. La nostra capacitat no es illimitada.
Es important saber quant gastem i, sobretot, com ho gas-

jaments'

PepMaso
El govern esta realitzant un important esfor^ en un man-

tern. Per tant, hem de fer molts esfor^os en prioritzar. Cal
destacar que mes de dos ter^os dels ingressos munici
pals provenen de les butxaques dels argentonins.

dat condicionat per una durissima crisi economica glo

Politico ben feta de manteniment de serveis basics, sense

bal que obliga a fer seriosos replantejaments a nivell

eliminar-ne cap, creant-ne de nous, i millorant els priori-

local i fa necessari actuar responsablement amb els re-

taris. Fent generacio de riquesa creant ocupacio exter-

cursos municipals.

na, comprant i delegant serveis a moltes empreses.

Molts dels serveis municipals que es presten han esdevin-

El 45% del pressupost es destina al manteniment d'instal-

gut indispensables i han suposat la millora de la qualitat

lacions i als serveis a les persones.

de vida dels argentonins. Pero, al mateix temps, han fet

Cada any hem de pagar un milio dos-cents mil euros

necessdria una dotacio d'ingressos economics molt im

per fer front al finan^ament dels prestecs, efectuats en

portant per tal de garantir el seu manteniment cada any.

els darrers deu anys, i que suposen un deute viu de deu

La gran activitat de la construccio ha tingut una davalla-

milions d'euros.

'Amb aquest pressupost

A causa del decret del govern central, nomes poden

rebaixarem I'endeutament

demanar credits els ajuntaments que no sobrepassin el

municipal i podrem tornar

75% d'endeutament, i nosaltres arribem al 82%.

a programar inversions el

A partir de I'l de gener podrem incorporar el romanent

2012'

afectat i veurem si podem afrontar noves inversions.
Ferrari Armengol

Les despesa de Serveis Socials s'ha ajustat a les necessitats que s'han manifestat en el 2010. En cap cas es

Igual que el 2009 i 2010 es un pressupost que segueix

pensa deixar de donar cap prestacio per manca pres-

condicionat pel context economic desfavorable. Aquest
equip de govern esta conven^ut que es el millor pressu

supostaria.
La conclusio de I'informe de la interventora municipal es

post donades les circumstancies actuals.

favorable al pressupost presentat per I'equip de govern.

'Es un pressupost

Argentona es I'unic poble de Catalunya on sobren di

decebedor que no

ners de serveis socials. Per vostes es I'excusa magnifica

dona resposta a cap

que els permet baixar I'aportacio d'aquest capital. Si no

promesa electoral'

Esther Merino

saben gestionar aquesta area i detector les necessitats
de la gent, donin els diners a les entitats com Creu Roja
i Caritas que si que ho sabran fer.

Decebedora la forma com ens convoquen al pie mes im

Que passa amb Argentona Projectes (AP)? No havien

portant de I'any on s'ha d'aprovar el darrer pressupost

de demanar un credit de 200.000 euros per fer front als

del mandat. En el seu discurs no hi ha projecte de poble,

compromisos? Aquest credit no es al pressupost. Com

prioritats, visio (...) No ens diuen quina Argentona volen

poden deixar AP a zero quan estan cobrant i pagant

construir ni perque pugen els impostos. Pensdvem que

lloguers?

tindrien ganes de tancar be el mandat, pero aixo queda

Contemplen ingressar una donacio de deu mil euros de

molt lluny.

Caixa Laietana sense comptar amb cap document que

On son els seus projectes? On esta Can Doro? Que pas-

ho asseguri.

sa amb la Velcro i amb I'aparcament promes a la pla^a

No s'enten que per La Sala pretenguin gastar-se 30.000

Nova? On es I'habitatge protegit que havien de fer? No

euros en una programacio que no expliquen i ingressar

han complertcap dels projectes anunciats en campanya.

20.000 euros venent entrades.
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'Els 4 milions d'euros
amb que s'ha endeutat

compte que han rebut tres milions d'euros extres entre el

aquest govern no es
veuen per enlloc'

enlloc.

Salvador Casas

son els quatre milions amb que s'han endeutat? Tenint en
FEIL i el FEOS, aquests altres quatre milions no es veuen

Des del 2007 tenien damunt de la taula el Pla de Barris.
Pero no han fet res, s'han tornat a oblidar del Cros. No

Tot i entenent el moment de crisi que vivim i comprenent

han estat capa^os d'executar les inversions previstes en

I'imperatiu de no poder-nos endeutar, aquests comptes

el pressupost 2010.

no deixen de ser decebedors. Deu haver estat dificil tei-

No entenem perque van apujar I'lBI. Es impossible que

xir un acord dins el propi govern i per aixo van tard.

els ingressos de I'lBI augmentin en vuit-cents mil euros

Es constata, un any mes, la manca de projecte per tirar

grades als afloraments.

endavant Argentona. No indiquen que volen fer ni qui-

A partir del cine de gener comen^ara la seva estrategia

nes son les seves prioritats. Presenten un pressupost per

d'aprovar modificacions de credit. Aixo no passa als

obrir la paradeta cada dia, pero obrir-la per a que? On

pobles normals.

^S'han incomplert pactes

Ho considerem un fet molt greu i molt decebedor.

de govern i, per tant, no

No ens han permes temps per treballar el pressupost ni

ens podem refiar de

consultar-lo amb vostes. L'any passat van tenir la delica-

vostes'

desa de convidar-nos a discutir totes les partides.

Manel Perez

Han aprovat una apujada de I'lBI que tots notarem a la
butxaca i, de manera incongruent, han retallat les pres-

Abans de veure el pressupost ja pensdvem votar en

tacions socials.

contra perque aquest govern no es mereix la nostra

Son uns pressupostos sense rigor, ni imaginacio ni pro

confian^a. Esquerra va votar a favor dels comptes del

jecte a curt i mig termini. No s'hi veu cap intent per

2010 perque la crisi comen^ava a afectar de pie les

arreglar les coses.

finances municipals i creiem que s'havia de generar

Dubto que I'absencia d'inversions per l'any vinent pro-

confian^a. Pero per fer-ho vam assolir pactes i nomes

voqui cap mal de cap al poble. Fa temps que tothom te

s'ha acomplert desestimar la ubicacio del mercat a la

la sensacio que tot esta parat: no tenim Pla General, ni

pla^a Geganters. De la resta de pactes no en sabem res.

Sala, ni tantes altres obres promeses.

'Amb aquests comptes el
govern incompleix les

'La ignordncia de I'equip

promeses de ser mes

en les nombroses

de govern es demostrard

participatius i no apujar
impostos'

modificacions de credit

AGRUPACIO D'ARGENTONA

que s'hauran de fer'

Jesus Hita

Felix Rosa

La manca de collaboracio i d'informacio de I'equip de

Aquest pressupost evidencia I'absencia d'un programa

govern suposa una manca de respecte tant a I'oposicio

politic que estableixi prioritats i propostes per a resoldre

com als ciutadans

problemes concrets.

Els pressupostos que presenten son irreals ja que no tenen
res a veure amb les necessitats del poble. Argentona necessita contencio, prioritzar i no castigar mes les butxaques

L'equip de govern demostra la seva ignorancia, a I'hora
de redactor uns comptes, amb les nombroses modifica

dels ciutadans com fan vostes amb I'increment de I'lBI.

cions de credit que es porten a aprovacio als plens mu

Aquests comptes son poc creVbles perque no han com-

nicipals al llarg de l'any.

plert cap dels pressupostos que han presentat. Aquests
no seran un excepcio perque vostes no son bons gestors.

Com es pot fer un pressupost sense comptar amb un
estudi de costos serios?

Han incomplert la promesa de ser participatius. En temps
de crisi, mes que mai, el ciutadd demana que les forces

No han sabut demanar subvencions ni utilitzar-les.

politiques cerquin el consens.

L'exemple mes clar es la Llei de Barris del Cros.

El proper govern, en el que vostes no hi seran, no es
mereix un pressupost que els deixi Iligats de peus i mans.

No volem participar d'un dialeg absurd com. Ens hi opo-

Demanem que el retirin o que marxin.

sem a la totalitat.
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El SEMPRE i I'escola Sant Miquel
del Cros s'alien per acostar el
mon de I'empresa als alumnes
Els alumnes de sise de pri-

que fabricarien. Han apres

maria de I'escola Sant Mi

a cercar distribuidors, fer

quel del Cros d'Argentona

comandes i valorar pres-

han creat la cooperativa

supostos. Finalment, han

empresarial Decocros amb

confeccionat els produc

la qual han dissenyat, pro-

tes, han publicitat dels ma-

du'i't i venut tres articles di-

teixos i els han venut.

ferents a la tradicional fira

de Nadal que organitza el

El mestre, Simon Martinez,

centre.

i la tecnica de Promocio

Aquesta iniciativa empre

so, han estat els directors

sarial es el resultat del

d'orquestra d'aquesta ex-

Economica, Anna Alon-

projecte d'introduccio a

periencia que ha permes

I'empresa que ha dut a

desenvolupar un projecte

terme I'escola amb la col-

educatiu integral. 'Tre-

laboracio del Servei Muni

ballant la creacio d'una

cipal de Promocio Econo-

empresa -explica Marti

mica (SEMPRE). Els nens i

nez- hem pogut introduir

nenes han portat a la prac-

a I'aula termes d'economia

tica, pas per pas, el proces

i, al mateix temps, treballar

de constitucio i la posada

sistemes democratics', i afe-

en marxa d'una empresa.

geix: 'Tambe s'han pogut

Han redactat els estatuts,

adonar que hi ha idees que

han creat una marca i han

funcionen i altres que no'.

dissenyat un logotip.
El fons que han aconseA traves d'un brainstor-

guit recaptar es destinara

ming (pluja d'idees) han

a finan^ar una part de les

decidit els tres productes

colonies escolars.

SIAUTOMATISMES ARGENTONA
Fabricacio de tot tipus de portes metal-liques
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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Aprendre a emprendre
El projecte de la fireta de
I'escola Sant Miquel del

persones que ja participaven en les diferents politi-

la presa de decisions...

d'intensa dedicacio i, gra

Construint una plataforma

des a la implicacio i col-

Cros neix com a prova

ques actives promogudes

integradora de coneixe-

laboracio establerta entre

pilot per donor resposta a

per I'Ajuntament (cursos

ments curriculars que, al

I'escola i el Sempre, els

una necessitat concreta de

de formacio ocupacional

mateix temps, acosti la

resultats aconseguits son

la nostra cultura: el foment

i PQPIS, contractacions de

realitat empresarial als

plenament satisfactoris.

de I'actitud emprenedora

plans d'ocupacio, toilers

alumnes de primdria.

a la nostra societat.

d'ocupacio...).

Des de I'Ajuntament d'ArLa proposta ha estat molt

gentona esperem poder

Fins ara, els esfor^os de

En el darrer any ens hem

ben acollida per part de

continuar fomentant I'edu-

les administracions publi-

plantejat un nou repte:

I'equip directiu i de mes-

cacio emprenedora al
nostre municipi compartint

ques del nostre pais s'ha-

fomentar una educacio

tres de I'escola Sant Mi

vien centrat en incentivar,

emprenedora en el nos

quel del Cros. El mes de

I'experiencia amb d'altres

assessorar i acompanyar

tre municipi que faciliti el

setembre s'hi va iniciar

centres educatius.

noves iniciatives empre-

desenvolupament de les

el projecte aprofitant la

sarial. Fa anys que, des

caracteristiques

prdpies

sisena hora del grup de

del SEMPRE, treballem

de I'esperit emprenedor:

6e i prenent com a objec-

el foment de I'esperit em-

la creativitat, la comuni-

te de treball la fireta que

prenedor amb sessions

cacio, la negociacio, la

tradicionalment organitza

informatives adre<^ades a

capacitat d'assumir riscos

aquest centre per Nadal.

Economica de I'Ajuntament

la poblacio en general i a

calculats, la planificacio,

Han estat quatre mesos

d'Argentona

I Anna Alonso
Tecnica de Promocio

El Consell de Vila es
posard en marxa el gener
Argentona s'ha dotat d'un

tat amb la collaboracio i

al municipi i promoure el

un vicepresident escollit

nou mecanisme de par-

el consens de la majoria de

debat sobre els resultats;

pel Plenari del Consell. El

ticipacio ciutadana amb

grups municipals (TxA, CIU,
PSC, L'Entesa, ERC i PP).

Proposar processos partici-

Plenari el formaran el pre

patius, consultes populars i

sident, el vicepresident,

debats ciutadans sobre as-

quinze persones que formin

I'aprovacio, en el pie ordinari del 5 de novembre,

de la creacio del Consell

Es previst que el primer

sumptes d'interes general

part del Registre Ciutadd,

de Vila. Segons Assumpta

Consell de Vila es convoqui

i d'dmbit municipal; Final-

vint representants d'entitats

Boba, regidora de Partici-

pel mes de gener. Sera un

ment, tambe servira per de-

ciutadanes, un representant

pacio Ciutadana, el nou

organ consultiu i de con-

finir politiques municipals

de cada Consell Municipal

organ 'respon a les actua-

sens que ha de permetre

en ambits com la cultura, el

existent (esports, cultura,

construir propostes com
partides entre la ciutadania

medi ambient, el comers,

escolar, etc.) i un regidor

els joves, els serveis socials

de cada grup municipal.

i I'Ajuntament. Les seves

basics o I'educacio.

cions del Pla Director de
Participacio Ciutadana i a
la demanda ciutadana de
tenir un espai de participa

principals funcions seran

El Consell tambe es dotard
d'una Comissio Permanent

cio permanent on vilatans

les de proposar, debatre i

La composicio del Consell

que estard formada pel vi

i vilatanes puguin construir

fer el seguiment dels pro-

de la Vila preten ser trans

cepresident, cine persones

propostes compartides per

jectes i plans municipals,

versal i representative de

del Registre Ciutadd, qua

a la millora de la vila'. Els
treballs d'elaboracio del
Consell de Vila han comp-

de cardcter general; Propo

la societat argentonina.

tre representats d'entitats

sar la realitzacio d'estudis

L'organisme el presidird

ciutadanes i un regidor de

sobre temes d'interes per

I'alcalde i tambe hi haura

cada grup municipal.
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Xenia Glanadell

El Club Ciclista

campiona de la
Iliga catalana de
salt i doma

'El Cantir'
celebra la
majoria d'edat

L'argentonina Xenia Glanadell Alar-

El Club Ciclista El Cantir va cele-

con, de 13 anys, es va proclamar

brar, el passat 31 d'octubre, el seu

guanyadora en la categoria de Po-

divuite aniversari amb una festa

nis B2 a la Lliga Catalana de salt,
doma i CEE de ponis celebrada a

a la pla<pa Nova. Des de les deu
del mati la pla^a es va convertir en

Torredembarra el passat 30 d'octu-

punt de trobada dels aficionats al

bre. L'argentonina i en Llamp (a la

ciclisme que van poder gaudir de

fotografia) van haver de realitzar un

diverses activitats amb premis, re-

cros amb diferents tipus d'obstacles

gals i enlairada de globus inclosa.

que acabava amb una prova de salt.

L'entitat tambe va voler aprofitar

Glanadell, amb 87.5 punts, es va

I'ocasio per homenatjar Domenec

imposar clarament a la genet que va

Llado, guanyador del darrer campi-

i

quedar en segona posicio.

onat del mon de Bike trial.

inquanta anys despres
fa cinquanta anys I'equip de basquet femeni del

(Collegi Immaculada Concepcio) d'Argentona
n coronar-se com a campio d'Europa. Van guanyar
campionats europeus escolars del 1959 i 1961,
es de gairebe tots els titols estatals i Catalans fins
jar a Primera. El Cap de Creus ha volgut recordar

uella fita amb la foto de I'equip.
ts (d'esquerra a dreta): Esteve Canals, Dolors Famadas,
ria Gueil, Marta Glanadell i M. Rosa Forns. Assegu{d'esquerra a dreta): Carme Famadas, Carme Llado i
ntserrat Famadas. Tambe formaven part de I'equip les
manes Magdalena i Ana M. Gallemi.

nmi^mtmn

D

SFECIALISTESm
EHICLESINDUSTRI

10^ 02 60 60
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Els Crazy Jum
pers recuSSen un

grcpat da mecla-

lles al Campionat
de Catalunya cle
Taekwondo

El diumenge, 21 de novembre, es va

Les actuacions mes assenyalades les

celebrar al pavello de la Mar Bella de

van realitzar la Maria Diaz Mancha,

Barcelona el Campionat de Catalunya

que va fer-se amb la medalla d'or amb

junior de Taekwondo en la modalitat

un darrer combat disputat amb gran

de Combat.

intelligencia, i Cristobal Garcia Lie-

El club Crazy Jumpers d'Argentona hi

do, que es va penjar la medalla de

va presentar cine competidors, en dife-

plata despres de perdre una final molt

rents categories, que van realitzar una

intensa. Tarn be van ser destacables les

gran actuacio superant varies elimi-

medalles de bronze aconseguides per

natories i aconseguint classificar dos

I'Adria Ferre Panzuela i en Pablo Mar

competidors per a la final.

tin Monte.

t

(
1
m~^

m^ ^..A h^^ ->

1

A I'esquerra, I'or per a la Maria; a la foto del centre, la plata del Cristobal; a la dreta, el bronze per a I'Adria.

has de reduir pes?

Nosa!tres
sabern com fer-ho!!

estAs estressat?
vols millorar la teva forma fisica?
VOLS AUGMENTAR LA TEVA SALUT?
I r"

AQUESTES FESTES
REGALA SALUT
r-. , ^\

t•

_.

,H

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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Programa de la Festa Major d'Hivern 2011
Divendres/ 7 de gener

ONZENES 12 HORES CONTRA EL
RACISMEILAXENOFOBIA
•A les 11 del mati, a la pista del

Centre Parroquial, TORNEIG de FUTBOL
SOUDARI.

Apangea, dansa oriental; d'El Zurdo

•A les 11 del mati, a I'esglesia parro

Manda i de La Boetukada, batukades; i

quial de Sant Julia, OFICI EN HONOR A
SANT JULlA; predicara Mn. Jaume Abril,

del DJ de Puerto Rico, cabaret d'adults.
Mercat d'artesania, menjar d'arreu del
mon, i fira d'entitats socials.
Preu: 4 € adult; 2 € infantil, fins a 12 anys.

Inscripcions al Casal de Joves i al bar d'en
Jaumet, fins el dia 5 de gener; el mateix dia,
a la pista, fins abans de les 10 del mati.

Els diners recaptats es destinaran al projecte
Crearte de Puerto Rico dedicada a la
promocio del treball de les diferents arts amb
nens i nenes de zones amb gran pobresa.

•A les 5 de la tarda, CERCAVILA, des de

•Simultdniament, a Puerto Rico es

rector de Dosrius.

•Seguidament, CERCAVILA DE GE
GANTS des de I'esglesia de Sant Julia
fins a la pla^a Nova.
Organitza: Colla de Geganters i Grallers
d'Argentona.
•A les 12 del migdia, al bar d'en
Jaumet del Centre Parroquial, TORNEIG

la pla<^a Nova fins al Pavello Municipal

realitzara unes altres 12 HORES CONTRA

d'Esports, acompanyats dels capgrossos

EL RACISME I LA XENOFOBIA, fomentant

D'ESCACS.

de la Col la de Geganters i Grallers
d'Argentona i del grup de musica de

I'intercanvi social i cultural.
•A les 8 del vespre, al salo de Pedra,

Inscripcions al mateix Hoc, tots els dissabtes
fins abans del dia del torneig, des de les 10
del mati fins a les 2 del migdia.

PRESENTACIO DEL PREMI BURRIAC 2008

Organitza: Centre Parroquial

carrer El Zurdo Manda.

•A partir de 2/4 de 6 de la tarda, al

Argentona al segle XV. Terra de remences,

Pavello Municipal d'Esports, TARDA

obra del Sr. Enric Subina. La presentacio

INFANTIL. Benvinguda per part de

de I'acte anira a carrec de la Dra.

les mascotes del Diver Castillo, amb

Coral Cuadrada, professora d'historia

batukades a carrec del grup de

medieval de la Universitat Rovira i Virgili

musica de carrer El Zurdo Manda i

(URV). Seguidament, presentacio de les

d'alumnes del CEE Les Aigues, actuacio

bases del Premi Burriac 2011.

del Cabaret Infantil La Rita i de la

•A les 8 del vespre, al Centre Parroquial,

companyia d'animacio infantil El Pot
Petit, xocolatada i sorteig de regals

representacio d'ELS PASTORETS, a
carrec del Collectiu de Teatre del Centre

realitzats per nens de I'ONG Crearte.

Parroquial.

•A les 8 del vespre, al Pavello Municipal

Preu: 5 € socis, 6 € no socis.
Organitza: Centre Parroquial.

d'Esports, XERRADA sobre Puerto Rico
i I'ONG Crearte, a carrec de la Sra.
Karla Andreu, consultora independent

•Des de les 10 del matf fins a les 9

•Seguidament, al Pavello Municipal

del vespre, al Casal de la Gent Gran
d'Argentona (Av. de Puig i Cadafalch,

nuflamenc; I'Argentona Cor de Gospel,
gospel;

Batakes Braves,

percussio;

Uikelele, versions; Gato Neran, rockspa; i espectacles del Grup de Teatre
de Joves del Casal que representara
I'obra Pots baixar la tele?; del grup
Flamenco Alhambra, dansa flamenca;

Selvatana.

V\

Dissabte, 8 de gener

en desenvolupament.

d'Esports, concerts amb D'Callaos a 4,

•A 2/4 d'l del migdia, a la pla^a
Nova, SARDANES amb la Cobla

2), MARATO DEL BANC DE SANG I
TEIXITS. Campanya de donacio de sang
amb la collaboracio de diverses entitats
de la vila. Cal tenir mes de 18 anys i
tenir un pes superior a 50 quilos.

•Des de 2/4 de 6 de la tarda fins a 2/4
de 8 del vespre, a la pla^a de Vendre,

3a MOSTRA de BESTIARI de FOC, amb
la Polseguera d'Argentona, la Llopa de

Organitza: Bane de Sang i Teixits i Associacio
de Donants de sang del Maresme.

Calella, el Drac Braulio de Sant Joan

•Des de les 10 del mati fins a les 2 del

activitats per a Is mes petits, tabalada i

Despi i el Lleo Brumotde Gava. Hi haura

migdia, i des de les 4 fins a les 6 de

actuacio dels Banyetes, seccio infantil

la tarda, al Bar Can Tomds, CONCURS
de D^MINO. Inscripcion s al mateix

dels Diables d'Argentona.
Organitza: Diables d'Argentona.

bar Can Tomas (C/Gran, 24) , fins al
mateix dia del concurs.

•CONCERT DE FESTA MAJOR, a La Sola,

Organitza: Club de Domino d'Argentona.

amb I'Orquestra Selvatana. Es faran

•A 2/4 d'l 1 del mati, davant de

a les 5 de la tarda i a les 7 del vespre.

I'ajuntament d'Argentona, CONCEN-

TRACIO PER ANAR A OFICI amb les
autoritats, els gegants de la Colla de
Geganters i Grallers d'Argentona i representants dels Amies del Pubillatge.

Crous

DUES SESSIONS DEL MATEIX CONCERT,
Preu: 3 €. Les entrades es podran adquirir
a taquilla del teatre des d'una hora abans
del concert o be a I'ajuntament d'Argentona,
entre els dies 3 i 7 de gener, des de les 9 del
mati fins a les 2 del migdia.

FESTES
•A les 11 del mati, des de la pla^a dels
Geganters, CERCAVILA dels gegants
d'Argentona, amb els grallers de la Colla
de Geganters i Grallers d'Argentona, i
amb les colles geganteres convidades
de Palau de Plegamans i Solitd, de Sant

Julia de Loria i de Cervello, amb BALL
•A 2/4 de 8 del vespre, a la pla^a de
Vendre, sortida de la CERCAVILA de FOC
amb les colles convidades. Recorregut:
pla^a de Vendre, carrer de Torras i
Bages, carrer de Llado, carrer de Bernat
de Riudemeia, carrer Gran, Av. de Puig i
Cadafalch i final a la pla^a Nova.
Organitza: Diables d'Argentona.
•A les 8 del vespre, al Museu del Cantir,

INAGURACIO DE L'EXPOSICIO Bestiari,

FINAL a la pla^a Nova.
Recorregut: pla^a dels Geganters, carrer de
Sant Julia, carrer d'Anselm Clave, carrer de
Sant Miquel, carrer Gran, pla^a de Vendre,
pla^a de I'Esglesia, i carrer de Bernat de
Riudemeia, amb final a la pla^a Nova.
Organitza: Colla de Geganters i Grallers
d'Argentona.

La Sala obre
portes per

Sant Julia
Despres d'anys d'obres i incerteses, la Sala tornara a acollir
activitat cultural aquest 2011.
La primera obertura de portes
esta prevista pel concert de la
Festa Major d'Hivern que oferira I'Orquestra Selvatana el dissabte 8 de gener. La limitacio

•A les 12 del migdia, al Casal de la
Gent Gran d'Argentona, TORNEIG

de I'aforament i la previsible
expectacio dels argentonins ha

amb escultures d'Oriol Cabrero. La

D'ESCACS.

mostra es podra visitor fins el dia 6 de

Inscripcions tots els dissabtes abans del dia
del torneig, des de les 10 del mati fins a les
2 del migdia, al bar d'en Jaumet del Centre
Parroquial. Organitza: Centre Parroquial.

cine de la tarda i una altra a les

•A 2/4 d'l del migdia, pels diferents

set del vespre.

febrer, en I'horari habitual del Museu.

•A 2/4 de 10 de la nit, al Centre
Parroquial, RECITAL POETIC d'homenatge
a Salvador Espriu. Preu: 5 €.

portat a I'organitzacio de la
Festa Major a programar dues
sessions del concert, una a les

carrers del poble, tradicionals TRES

Organitza: Centre Parroquial.

TOMBS, amb I'animacio del grup lluro.

•A les 11 de la nit, a La Sala, BALL de
FESTA MAJOR, amb la Gran Orquestra

Organitza: Comissio Sant Antoni Abat.
•A les 5 de la tarda, al Centre Parroquial,

El mateix dia, a les onze de la nit,

la Sala acollira el ball de Festa
Major. Les entrades, tant pel ball

Selvatana.

ESPECTACLE INFANTIL El Ploramiques, a

com pel concert, tenen un preu

Preu: 3 €. Les entrades es podran adquirir a
la taquilla del teatre des d'una hora abans de
I'espectacle o be a I'ajuntament d'Argentona,
entre els dies 3 i 7 de gener, des de les 9 del
mati fins a les 2 del migdia.

carrec de la Cia. L'estaquirot.

de tres euros i es podran adquirir

Preu: 5 € (descompte d' 1 € per a cada carnet
individual de familia nombrosa).

a la taquilla del teatre, des d'una

Abans de I'actuacio es procedira al

I'ajuntament d'Argentona entre

LLIURAMENT DE PREMIS del Concurs

hora abans del concert, o be a

d'engalanar carrosses de la Cavalcada

els dies 3 i 7 de gener, des de les
9 del matf i fins a les 2 del migdia

•A les 9 del mati, a la pla^a dels

de Reis.

(podeu trobar mes informacio al

Geganters, PLANTADA DE GEGANTS.

Organitza: Fundacio XARXA d'Espectacle
Infantil i Juvenil de Catalunya.

programa de Festa Major).

Collabora: Ajuntament d'Argentona.

En el missatge de Festa Ma

Diumenge, 9 de gener

Organitza: Colla de Geganters i Grallers
d'Argentona.

•Des de les 10 del mati fins a les 2 del
migdia, a la pla^a de Vendre, TROBADA
DE PLAQUES DE CAVA.

•A les 6 de la tarda, a I'esglesia

jor I'alcalde d'Argentona, Pep

parroquial de Sant Julia, RECITAL DE
NADALES basat en I'obra poetica de
UNACASANOVAS.

Maso, ha destacat el desig de

dels argentonins i argentonines,

•A les 11 del mati, a la casa Gotica,

Collabora: Escola de Dansa PasxPas, Coral
Cantir d'Or i Blai Maso.

INAGURACI6 DE L'EXPOSICl6 Esportistes

Organitza: Centre Parroquial.

Organitza: Amies de les Plaques del Cava
del Maresme.

catalanes al segle XX. Tot seguit, es dura

a terme la CONFERENC^ Catalanes
destacades en el tombant dels segles XIX i
XX, a carrec de la Sra. Carme Sanmarti,

tornar a obrir la Sala 'com a es-

pai de trobada per excel lencia
despres de deu anys d'estar tancada'. Tot i aixi, la posada en
marxa definitiva del teatre encara haura d'esperar alguns arranjaments. L'equip de govern,

Doctora en Historia i Professora de la

no obstant, ha volgut deixar

Universitat de Vic.
L'exposicio romandra oberta fins el dia

clara la seva voluntat d'apostar

13 de febrer, dins I'horari habitual de la

tida pressupostaria que permeti

per una Sala preveient una par-

Casa Gotica.

iniciar una programacio estable

Organitza: Centre d'Estudis Argentonins
Jaume Clavell.

de cara la tardor.

Collabora: Ajuntament d'Argentona.
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LESPITLLERA HISTORICA

DEL CENTRE D'ESTUDIS ARGENTONINS

Que es un hipogeu o gru-

fresquera o rebost de que-

to? Maria Ribas deia el

viures, conservables un cert

1963 que es tractava de

temps per metodes natu

"un monumento subterraneo

rals. Es dificil de constatar

que consta essencialmente

el repartiment geografic

de un pasillo excavado en el

dels hipogeus a Catalunya,

suelo de arcilla o de granito
deshecho que, al cabo de

ja que en gairebe tots els
casos els que s'han estudiat

varios tramos rectos, dispu-

estan al voltant del pla de

estos en zigzag, desembo-

Barcelona, Maresme i Va-

ca en una celda redonda o

lles Occidental, on desta-

cuadrada". Posteriorment,

quen molt els casos de Ma

altres estudiosos diuen que

taro i Vilassar de Dalt.

"habitualment tots tenen
unes escales d'acces, amb

A Argentona popularment

una mitjana de dos girs per

s'anomenen fresqueres, i

passadis, molts d'ells en an

pensem que n'hi havia a

gle recte, i una cella al final
on hi ha un bane adossat al
llarg de tota la paret iddnia

gairebe totes les masies i
antigues de la vila. Quant

climatiques en dos dels

per seure-hi. Fisicament els

a la datacio creiem que els

hipogeus, can Coix i can

metre, ens colloca davant

passadissos tenen una am-

d'Argentona foren cons-

Bramona, es va mesurar a

la boca de I'hipogeu. Cal

plada mitjana de 80 cm i

trui'ts entre els segles XVI

la tardor, essent la tempe-

dir que tot el recorregut de

una al^ada de 170 cm". A

i XVIII. Hem documentat

ratura a la cella entre 16

I'hipogeu es troba sota la

Argentona aquestes carac-

I'existencia de setze hipo

i 1 8C i la humitat propera

pla^a. Te fornicules (s'usa-

al 80%, condicions que te

ven per posar Hum) al pri

en moltes de les cases mes
que, despres de baixar un

teristiques es compleixen

geus o grutes, tant en ambit

perfectament, amb recor-

rural com urba, anteriors al

nen molt poques variacions

mer passadis i en cada un

reguts totals d'entre 5 i 27

segle XIX, ja que es cons-

en el transcurs de I'any. El

dels girs, no aixi en la cel

metres de llarg i fondaries

tata que durant el segle XX

primer hipogeu estudiat a

la final, amb bane adossat

de fins a -3 metres respecte

se'n van construir en Hoes

Argentona fou el de can

per seure-hi.

com al passeig del Baro de

Calopa, que fou visitat en

I'entrada.
Pel que fa a I'us, cal buscar-

Viver. Onze d'ells es man-

el transcurs del III Simposi

tenen intactes (can Calopa,

de Recerques Anhistoriques

lo en una utilitat de caracter

casa Gotica, can Genet,

celebrat a Mataro durant la

domestic, on aquestes es-

carrer Llado num. 16, can

tructures serien receptacles

Serra del Puig, can Coix,

decada dels anys 60 del
segle XX, i es va publicar el

per encabir aliments. La

can Bramona, can Casa-

seu croquis el 1967.

text
Enric Subina

Coll

Una comunicacio publicada recentment amplia la
informacio dels hipogeus
d'Argentona, incloent el

morfologia de molts d'ells

noves, can Bartrina, can

seria raonada: el zig-zag

Cabanyes i les Palmeres de

Adjuntem el croquis de

croquis de 12 d'ells:

evitaria la Hum i el corrent

Traia), quatre estan tapiats

I'hipogeu situat a la casa

Enric Subina i Coll, "Els hi

d'aire directe, preservant

o inutilitzats (can Riera,

Gotica, antic casal bastit a

unes condicions ambien-

can Barrau de la Pestana-

tals ideals. L'us posterior

ga, ca I'Anima i can Marc

inicis del segle XVI per la
familia Badia. Es I'unic hi

de molts d'ells, circumstan-

del Priorat) i un esta ender-

pogeu estudiat a Argento

cia que ha permes la seva

rocat (can Serra de Llado).
Pel que fa a les condicions

d'on surt una petita escala

conservacio, ha estat el de
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na que te I'entrada al terra,

pogeus al Maresme. El cas
d'Argentona", dins de XXVI
Sessio d'Estudis Mataronins, Museu Arxiu de Santa
Maria de Mataro, 2010,
p. 71-91.

ENTREVISTA

Xavier Amaf Her,
T important es fer riure la gent'
L'argentoni, component de la companyia Vol-Ras,

presenta SGAG a la Sala Toilers del TNC
Coincidint amb el seu tren-

Vol-Ras es una companyia

ta aniversari, la companyia

d'humor i de gest que en

Vol-Ras s'estrena al Teatre

els seus inicis es movia en

Nacional de Catalunya

el mim, com el tricicle, que

(TNC) amb I'espectacle
SGAG (Societat General
d'Aigues Globals). Un dels

son cosins germans nostres
tot i la diferencia d'estil.
Ara nosaltres treballem mes

tres actors, i co-autor, del

el gest, la composicio de

muntatge es I'argentom Xa

personatges, els esquetxos i

vier Amatller 'Notxa'.

els gags. A SGAG busquem
situacions comiques sobre

Aixo del TNC... Impressiona?

I'aigua, els seus usos, la seva

No, es un pas mes. Es el

composicio...

primer cop, tant per mi com

SGAG, fins al 26 de desembre al TNC. Foto: Ferran Amatller

bobs per Catalunya i la

transformant I'espectacle. Tot

majoria de representacions

i que arriba un dia que has
de dir prou.

per la companyia. Penso

Es un toe de reflexio?

les hem fet fora: al Pafs Va

que despres de trenta anys

No, evidentment donem

lencia, Andalusia, Madrid,

ja tocava. De fet, es un bon

informacio de la qual I'es-

Castella la Mancha, Ara-

Com es la Sala Toilers per

escenari per celebrar-ho, fa

pectador en pot extreure

go... Funciona molt be.

un actor?

illusio.

conclusions, pero els espectacles de Vol-Ras no son de

En aquest temps que fa que

tacle pero encara no I'he

Pero Vol-Ras fa molts anys

reflexio, no volem fer ideo-

el porteu amunt i avail,

trepitjada. Per companys

que treballa, sou coneguts...

logia. Simplement triem un

I'heu modificat?

se que es una sala molt

Si, pero aixo no vol dir res.

tema que ens interessa i li

L'espectacle no estd fet del

acollidora. De fet, se per

La companyia Dagoll Da-

busquem la part humoris-

tot fins que no el deixes.

companys que la Sala Gran

gom no ha estrenat al TNC

tica, el gag. L'important es

Constantment vas canviant

es massa majestuosa i que,

fins fa quatre dies. Tampoc

fer riure la gent.

coses i aqui el public tarn-

per les seves dimensions,

be et condiciona perque

fins i tot te problemes de so-

es tant important.

Hi he anat a veure espec-

Com el rep el public?

sempre es diferent. Pero, en

noritat. Penso que pel tipus

Que es SGAG: Societat Ge
neral d'Aigues Globals?

Molt be. De fet, es un mun

general vas veient el que mi-

d'espectacle i I'escenogra-

tatge que ja fa un any i mig

llor funciona, alia on riu mes

fia que portem la Sala Ta-

Es humor 100%. De fet,

que roda. Hem fet quatre

la gent, i a partir d'aqui vas

llers ens anira molt be.
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COSES DE LA VILA

Exit del
primer
mercat de
segona md

La Taxa Justa desperta
molt interes a la

VIII Jornada de Prevencio
de Residus Municipals
La ponencia que va presentar la regidora de sostenibilitat, Assumpta Boba, en

el marc de la VIII Jornada
El Centre Parroquial va or-

de Prevencio de Residus

ganitzar, el 13 de novem-

Municipals, celebrada a

bre, un mercat de productes

Reus el 23 de novembre,

de segona ma a I'Hort del

va despertar un gran inte

Rector. Els participants van

res entre un nombros grup

poder intercanviar i ven-

de regidors i teenies que es-

dre roba, sa bates, jogui-

tan valorant la implantacio

nes, videojocs i tota mena

del sistema de pagament

de complements. L'exit de

per generacio als seus mu-

I'experiencia ha animat als

nicipis. De fet, els represen-

organitzadors a programar

tants de Miravet i Rasquera

una segona convocatoria

ja han anunciat la posada

que Argentona 'ajudi a

ajuntaments de Catalunya'.

en marxa de sistemes simi

difondre un model d'avan-

La trobada la va organit-

lars a la Taxa Justa de cara

guarda que suposa un pas

zadar I'Agencia Catalana

al 2011.

endavant en la reduccio dels

de Residus dins la Setmana

Assumpta Boba es va mos-

residus i que, durant el pro

europea per a la prevencio

trar molt satisfeta pel fet

per mandat, seguiran molts

de residus.

de cara a la primavera.

El diari ARA
es presenta
als a rgen tonins abans

La Generalitat reconeix la
tasca de les puntaires

de sortir al

El Departament de Gover-

de Puntes, Pepi Vila, ha
rebut amb molta illusio el

carrer

nacio i Administracions

Publiques de la Generalitat

reconeixement: 'han tingut

El tour de presentacions del

ha reconegut la tasca de

en compte el nostre esfor^'.

diari ARA va fer parada a

la Colleccio de les Puntes

No obstant, Vila tambe ha

Argentona el 5 de novem-

Amies de la Concepcio

recordat que, malgrat la

bre. L'entitat Argentona Cul-

More al llarg dels seus vint

subvencio municipal, les

tura i Debat va convidar el

anys d'existencia. La Gene

aportacions de la setantena

president del nou rotatiu,

ralitat ha fet arribar a I'en-

de socis i els ingressos pels

Oriol Soler, que en va do-

titat deu boixets emmarcats

cursos que ofereixen a les

nar a coneixer I'ideari i els

que ja s'exposen al mig del

escoles, I'entitat te dificultats

objectius. L'acte va suscitar

petit museu del carrer Tor

I'interes de molts argento-

per assumir el lloguer del
local que acull la colleccio

nins que van omplir el Salo

res i Bages (17, baixos). La
presidenta de la Colleccio

de Pedra.

http://puntairesargentona.blogspot. com/
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de puntes.

COSES DE LA VILA

1C3 anys da
vvil I v ivy Jk

El 9 de novembre I'entitat Argentona Cultura i
Debat va organitzar un

La botiga Coll Moda va re-

debat politic, al Salo de

bre, el passat 19 d'octubre,

Pedra, sobre les elec-

el distintiu de corner^ cente-

cions al Parlament de Ca-

nari que atorga anualment la

talunya. Al debat hi van

Cambra de Comenp, Indus-

ser representades cine

tria i Navegacio de Barcelo
na. 'El Corte Inges d'Argentona', tal i com se'l coneixia
popularment, va ser fundat

el 1910 per Domingo Coll.
En els seus inicis, la botiga
oferia tot tipus de productes,

forces

parlamentdries

(CiU, PSC, Esquerra, PP
i ICV-EUiA) i dues forces
extra pa rlamentaries (Reagrupament i Solidaritat
per la Independencia).

des de mantes, tovalloles
o perfums. Amb els anys, i
quatre generacions darrere

Crous

el taulell, Coll Moda va canviar la ubicacio, sense deixar
el carrer Gran, i es va anar
especialitzant en el mon de
la moda oferint peces curosa-

Els carrers, les entitats, la cultura, I'esport i tot allo
que fan i que interessa als argentonins

ment escollides per satisfer la
clientela argentonina.

LA TEVA BOTIGA DE CONGELATS
MariscD'ARGENTONA
Verdures

Postres

E| prjmer divendres de cada meSj
degustacio dels nostres productes al carrer!

Peix

OFERTES
EN MARISC

Olis aromatics
Gelats
Begudes i refrescs
Bosses de gla^ons
i
Horari:

De dilluns a
de 9.00 ha
i del 7.00 h
Dissabtes
de 8.30 ha

i del 7.30 h

GAMBA DE

PALAM0S
ET P0RTEM LA
C0MPRA A CASA
SERVEI GRATUIT
VINE A BUSCAR LA TEVA
TARGETA DESCOMPTE
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Laid Alsina
guanya el
14e premi

Tinet de
narrativa

El teatre amateur

triomfa a I Centre
Parroquial

Argentona
acull una

trobada
d'infermers

de tot

Laia Alsina (Argentona,

1988), amb Pobra Mati,
ha estat la guanyadora
del catorze premi Tinet de
narrativa curta per internet.
L'afany d'escriure d'Alsina
respon a una necessitat molt
punyent d'expressar-se i a
una profunda estimacio per

la llengua propia. Aixo li ha
permes guanyar diverses

edicions de les fases local i
coma real de la Mostra Literaria del Maresme. Segons
la sinopsi, Mati es una peeijous,e novemre,

nyora d'amor visceral, de
desig explosiu. L'escriptora

L'escenari del Centre, espai

L'altre espectacle teatral,

a Argentona. La trobada,

d'Argentona estudia segon

natural per a companyies

que es va poder veure a

organitzada de forma con-

curs d'art dramatic a I'lnsti-

amateurs, ha viscut aquesta

finals de novembre, va ser

junta pel Consorci Sanita-

tut del Teatre de la Diputa-

tardor la posada en escena

Dos al derecho y dos al re-

ri del Maresme (CSdM) i

cio de Barcelona despres

de dues obres que han obtin-

ves, dirigida per Andreu

I'Associacio d'lnfermeria Fa

d1 haver cursat dos anys a

gut un notable exit de public.

Arregui i interpretada per

miliar i Comunitaria de Cata

I'Escola d'Actor a El Timbal

Primer va ser el muntatge Visita de la vella dama, una tra-

I'Equip Parroquial de Maria
Auxiliadora (EPMA) de Ma-

lunya (AIFICC), va permetre

i d'haver iniciat la Ilicenciatura d'historia de Part a la

gicomedia de I'escriptor suis

taro. Aquest grup va realit-

tant a traves d'exposicions,

UB. El relat guanyador i els
14 finalistes es publicaran

Friedrich Durrenmat, porta-

zar dues representacions, el

com de toilers practics.

da a escena impecablement

cap de setmana del 20 i 21

conjuntament en un Ilibre

pel grup de teatre del Centre

de novembre, a benefici del

La conferencia inaugural va

de Cossetania.

Parroquial.

Patronat Local de la Vellesa.

anar a carrec de Joan Cor

I'intercanvi d'experiencies,

net, president executiu de la
Fundacio TIC-Salut, que va

Radio Argentona a paisoscatalans.fm

exposar el paper de les tecnologies de la informacio

Facebook, que ja comp-

bal ha volgut reunir tots els

(TIC) en el treball diari d'in-

ta amb prop de dos mil

mitjans de comunicacio de

fermeria. Durant tot el dia

amics, des de fa uns dies

parla catalana en un sol

es van dur a terme toilers

I'emissora municipal tarn-

portal amb I'objectiu de

simultanis sobre practiques
cliniques amb pacients. La
Jornada es va tancar amb

be es pot escoltar on-line

' facilitar-ne I' acces a tots

Radio Argentona ha fet

a traves de www.paisosca

els catalanoparlants del pla-

un pas mes per tal de di-

talans.fm.

neta'. Segons I'autor, 'In

una taula rodona sobre la

ternet ha multiplicat I'acces

gestio de la demanda per

fondre els seus continguts
a la xarxa. A banda de

Es tracta d'un portal creat

a mitjans de comunicacio

infermeria, moderada per
Agustf Vilardebo, responsa-

potenciar el web www.ar-

pel jove catald Miquel Mar-

als quals, encara avui dia,

gentonacomunicacio.cat i

zabal que actualment resi-

sense internet no hi tindriem

ble d'infermeria de I'aten-

dinamitzar una pagina a

deix a Amsterdam. Marza-

acces11.

cio primaria del CSdM.
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GRUPS MUNICIPALS
Pam! Ja ha sonat el tret de sortida de les municipals
a les municipals del proper

del fet que hi ha dues formes

per persones d'un ampli es-

mes de maig.

de fer politico: la dels par-

pectre politic, amb un unic

tits i la de les agrupacions

interes comu, el de treba-

d'electors. Els partits tenen

llar per millorar la qualitat

de les nostres prioritats en

una estructura piramidal, el

de vida del poble que mes

el Govern municipal era, i

lider fa les Ilistes tancades,

ens estimem. Les decisions

continua essent, la de sumar

les executives de Barcelona

es prenen per consens. No

esfor^os per fer progressar

o Madrid marquen les pau-

tenim interessos politics o

Argentona. A I'hora de bus-

tes que han de seguir els

economics ocults. Nomes

car el suport dels grups muni

d'Argentona, i si han decidit

una agrupacio de ciutadans

cipals, o no ens han fet cap

trinxar el poble per tots cos-

independents pot garantir

cas, o ens han posat pals a

tats, els d'aqui no poden dir

que vetlla pels interessos de

Volem recordar que una

Nomes una

agrupacio
de ciutadans
independents pot
garantir que vetlla
pels interessos de

la vila

les rodes, o han presentat

res (pisos del Cros, tren orbi

la vila. Des d'aquesta fines-

alguna proposta totalment

tal, nus de I'autopista... sen

tra us convidem a que ens

En el darrer pie municipal de

inassumible degut a la si-

se cap mena d'oposicio per

coneguem tots millor per

tuacio economica que ens

part dels partits de I'anterior

continuar treballant. Neces-

toca gestionar. Tot plegat

govern municipal). L'unic ob-

sitem sumar forces per anar

debat dels pressupostos del
2011, I'accio duta a terme
per la totalitat de I'oposicio,

per poder dir que no escol-

jectiu dels regidors de partits

fent un gran poble, i ens cal

marxant sense esperar la vo

es catapultar-se per fer car-

la teva.

tacio, ni defensar amb rao-

tem a ningu i que som uns
mentiders per no complir el

naments politics i economics

que deiem.

molt propers).

suposat de facto el comen^a-

Aquesta actitud envers nosal-

La nostra agrupacio es as-

ment de la campanya per

tres nomes es conseqiiencia

sembledria i esta formada

rera politico (tenim exemples

el seu rebuig als comptes, ha

contacte
tots@totsperargentona.org
www. totspera rgentona. org

Una oposicio sense interes ni propostes
cap a un desenvolupament

quan governaven, donaven el

perque no s'ha demanat cap

excessivament llarg i tens, per

pressupost quatre dies habils

prestec de dos-cents mil eu

no dir crispat. La darrera mos-

abans del pie. Dels regidors

ros. Tambe va errar el senyor

tra la tenim en I'ultim Pie de

de I'oposicio nomes els del

Hita quan va dir que I'any

Pressupostos. Mes enlla del le-

PSC assisteixen a totes les co-

passat haviem prorrogat el

gitim dret d'estar o no d'acord

missions informatives. Altres

pressupost, una altra falsedat.

amb el pressupost presentat,

regidors no s'interessen mai

Aquestes i altres afirmacions

la intervencio de I'oposicio va

per res, i si o fan no es per

es deuen a la manca d'infor-

per res, i si o fan
no es per buscar
solucions pel poble,
sino per construir
un castell de mentides i vaguetots

ser d'una important manca de

buscar solucions pel poble,

macio que genera el desinte-

respecte cap el Pie i cap els

normalment es per construir

res cap a les seves obligacions

seus propis electors. Va que-

un castell de mentides i vague-

com a regidors municipals. El

dar clar que no havien prepa-

tats que els permeti buscar als

si que podem assegurar es

rat cap resposta alternativa a

jutjats allo que son incapa^os

que aixecar-se i abandonar

les propostes pressupostaries

de resoldre des del municipi. I

el Pie, amb una precisio clara-

de I'equip de govern. Els seus

que dir del representant d'un

ment estudiada, no aporta res

Llegeixo en un diari: 'I'oposi-

discursos, apellant a concep-

grup que, despres d'estar dos

a la convivencia ni al benestar
dels argentonins.

Hi ha regidors que
no s'interessen mai

66 ha d'ajudar el Govern i no

tes generics, evidenciaven

mesos sense assistir ni a co-

desqualificar/. Esta clar que

encara mes la seva manca de

missions ni a plens, es queixa

No volem acabar sense de-

la persona que va escriure

dedicacio.

de no estar informat?

sitjar a tothom BONES FES

aquest article no segueix la

L'argument de la manca de

Es va equivocar la senyora

TES DE NADAL!

politico local d'Argentona, on

temps es pot entendre en

Merino quan va afirmar que

tenim una oposicio amb inter-

equips que no han estat mai

no feiem constar al pressupost

vencions demagog iques que

al govern, pero no te credi-

un prestec de dos-cents mil

quasi sempre han portat el Pie

bilitat en veus de grups que,

euros. No el feiem constar

CapdeCreus

contacte
argentona@cdc.cat
www.ciu.cat/argentona
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Practicament res
fins quan estara provisionalment alia? I el nou Casal

nucio dels ingressos, pero la

els actuals propietaris. No hi

d'Avis, ja que ens costa tants
diners, perque no esta obert

seva politico de captacio de

tinguin cap intencio. Encara
no sabem quin es el seu pro

tambe als matins i els caps de

eficient. I podriem seguir.

setmana? I ja que esta tan ben

L'Entesa i el PSC, durant els

jecte per Can Doro. De fet, no

ubicat, com es que no I'utilit-

primers quatre anys al govern,

en tenen cap, mai n'han tingut
cap que fos possible. Ens hau-

zen per a altres activitats que
permetin pagar una part del

rem d'acostumar a tenir-ho aixi

lloguer astronomic? I podriem

rar la Font Picant; recuperar
i comen^ar la Sala; I'escola

per molt de temps? El mateix
podem dir de la Velcro. Que

continuar!
Es veritat que han fet algunes

Cros i I'institut; el nou Museu
del Cantir i el nou Arxiu Mu

han fet res, ni sembla que en

En Ires anys i mig
no han fet prdcticament res. Quin

es el seu projecte
per Can Doro? I la

Velcro ? I la Sala? I

de crisi economica i de dismi-

tres anys i mig, no tenen cap
acord, ni amb els antics ni amb

subvencions ha estat molt poc

ja haviem aconseguit: recupe-

les Fonts, I'escola bressol del

hi pensen fer? Quin es el seu

coses (Nomes faltaria, oi?): La
reforma de carrer Gran, grad

nicipal; el nou cementiri; la

Collell?

projecte? Tampoc en tenen
cap. I la Sala? Si fa tres anys

es al Plan Zapaiero; una nova

deixellaria; 630 milions d'eu-

practicament estava gairebe

ubicacio, provisional, per la

ros en subvencions; 2.200

En tres anys i mig a I'Ajunta-

enllestida, perque no I'han

policia local; han trobat aigua

milions d'euros en obres adju-

ment, i quan nomes falta mig

acabat encara? Doncs perque

picant i han fet algunes refor-

dicades... Que han fetvostes?

any per les eleccions munici

era prioritat de L'Entesa i, per

pals, podem dir que aquest

tant, no es la seva. Que trist!

mes a la Font Picant, grades
a que I'antic govern la va re-

equip de govern encara no ha

I sobretot, perque si estigues
acabada no sabrien que fer-ne

cuperar pel poble (encara que

(Per cert, quan vulguin fern un

mes. Despres de tres anys i mig

la urbanitzacio del

fet practicament res, mes enlla

els hi piqui!)... I poques coses

de la gestio del dia a dia.
'Un altre Can Doro es possi

debat a fons sobre la Sala).

ja no els hi val I'excusa del que

ble!,' va ser el seu principal crit

I la urbanitzacio del Collell?

va fer I'antic govern! Es veritat

de guerra. Avui, despres de

I I'escola del costat de I'ABS,

que s'han trobat una situacio

Practicament res!
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

A Argentona paguem mes per rebre menys

De fet, el 50% del
que devem en

generat en aquest mandat.

contingut del pressupost. Si

en concepte d'impostos di-

parlem de les formes hem

rectes de 4,8 milions d'eu

Entre 2007 i 2010 aquest

d'assenyalar que el govern

ros el 2007, a 6,2 milions

equip de govern s'han en

ens va facilitar la documen-

el 2011. Els ingressos han

deutat en 5,2 milions d'eu

tacio tres dies habils abans

pujat un 19%, en canvi la

ros. El 2006 el deute era

del pie. Aixo, per si sol, ja

despesa corrent, aquella

de 8,8 milions i acabarem

es una falta de respecte, no

que finan^a els serveis que

I'any en 10,2 milions. Com

cap els regidors de I'opo

rebem, haura passat en el

es possible que diguin que

aquests moments
s'ha generat en

sicio, sino cap als vilatans

mateix periode de 5,3 a

han redu'it el percentatge

que ens reclamen als grups

5,1 milions, s'ha redu'it al

d'endeutament? Molt facil,

aquest mandat.

politics que treballem ple-

voltant d'un 4%.

Entre 2007 i 2010
aquest equip de

gats i que busquem acords.

Fa pocs dies, en el pie de

Un altre exemple de que les

es possible que ens enten-

coses no les fan be, es el

i els ingressos reals, si aug-

concepte de I'endeutament.

menten els ingressos mes

Ens han dit que han redu'it

que el deute, el percentatge

guem.
Pero si parlem de contin-

el percentatge de deute

baixa. I a sobre ens diuen

guts, d'aquest pressupost

municipal, aixo es cert en

que no pugen els impostos!

se'n pot parlar des de molts

numeros relatius, pero no

pressupostos, tots els grups

angles, pero ens quedarem

en numeros absoluts. L'en-

de I'oposicio vam marxar

en un parell d'exemples.

deutament ha anat aug-

abans de la votacio, mani

El primer, el mateix titol

mentant aquests anys. De

festo nt aixi la nostra queixa

d'aquest article, a Argen

fet, el 50% del que devem

tant per la forma com pel

tona hem passat de pagar

en aquests moments s'ha
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deute pendent d'amortitzar

Amb aquest menyspreu no

govern s^han

endeutat en 5,2
milions d'euros.

aquest percentatge es calcula amb dos factors: el

contacte
Tel.: 667 182 993
argentona@socialistes.cat
http://argentona.socialistes.cat
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Esquerra, hi sera
tura suspesa. Pero la politico,

tre disset. Que tot allo que ens

d'atendre millor la poblacio

I'accio politico, es I'unic instru

arriba de fora continua afir-

amb uns serveis socials de

ment de que disposen les es-

mant que ni som ni serem una

qualitat, de potenciar tots els

querres per poder transformar

prioritat per a Espanya.

aspectes de la vida privada i

les realitats injustes i poc equi-

I s'arriba a la conclusio, vista

publica, de ser solidaris amb

tatives. Realitats que han fet

I'experiencia de cada dia,

aquells que nosaltres decidim

Si I'accio politico
a I'dmbit nacional

de Catalunya, i d'altres territo-

que 'I'unica manera de sortir

Iliurament...

ris de I'Estat, despres de trenta

del carrero sense sortida es

Si I'accio politico a I'dmbit na

es important, a

anys de 'democracia autono-

sortint d'Espanya'. Despres

cional es important, a I'dmbit

I'dmbit municipal
es imprescindible.
Hem cTanar teixint
xarxes locals que
permetin anar

mica', terra fatigada per un

de tres-cents anys ja ens hem

municipal es imprescindible.

model profundament insolida-

adonat que ni els models fe

Hem d'anar teixint xarxes lo

ri, ineficient i pie d'obstacles

derals ni els models autono

cals que permetin anar cons-

per al progres i el benestar de

mies han funcionat. I que ja

truint estructures d'estat. Hem

la societat catalana. Dia rere

es hora de ser majors d'edat,

de poder arribar a aquells

dia, es constata que allo que

que I'unica solucio que tenim

sectors de la societat, avui

depen de Madrid es el que

es sortir-nos-en.
Ganes de viure amb dignitat

allunyats de les posicions soguir una majoria social que

esquerra
• • ...^d

constraint estructures d'estat.

menys funciona.
Hi ha qui continua defensant

biranistes, per tal d'aconse-

No corren bons temps pels

que som mes del que som.

i prosperitat, en tenim tots.
I aixo es el sobiranisme: po

que defensem, oberta i decidi-

Que cal ser decisius per tal

der disposar d'uns recursos

I a Argentona, Esquerra, hi

dament, la separacio d'Espa-

de ser respectats i que cal,

economics que cobreixin les

sera.

nya. La politico no es facil. I

doncs, un pais millor. La rea-

necessitats de les deficitdries

de vegades, quan passes ava-

litat evidencia, d'una manera

infraestructures del pais, de

luacions electorals, et pots tro-

reiterada, que no deixem de

recuperar els nivells de les

bar amb mes d'una assigna-

ser una simple autonomia en-

esgotades arques municipals,

ens permeti la majoria d'edat.

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

Malson realista
oritats i la iniciativa politico.

ahos muchos ciudadanos

un partit que pensa en la

El darrer exemple el tenim

confiaron en la fachada de

vila, en els seus problemes

en un fet d'extrema gravetat:

una opcion que prometia

reals. Nosaltres augmenta-

L'oposicio, en bloc, va aban-

dialogo y otro estilo de ha-

rem la seguretat, suprimirem

donar el darrer pie extraor-

cer politico. El tiempo ha

la taxa injusta, installarem

dinari de pressupostos pel

dado la razon a los que

contenidors soterrats, serem

Es moment

desacord en el plantejament

entendimos que el gobierno

escrupolosos amb la despe-

d'esperanca. De

dels comptes municipals que

era un lobby de intereses

sa, millorarem la gestio i se

mirar endavant.

hipotequen el futur i Iliguen

con el unico objetivo de ocu-

rem transparents.

El Partit Popular
representa el canvi

de peus i mans el proper go

par la poltrona.

real.

En el Partit Popular volem

vern municipal que surti de
les eleccions municipals del
mes de maig.

El darrer premi de les Metres

Es moment d'esperan^a. De

viure de reptes i volem que

mirar endavant. De superar

Argentona, el proper any

una etapa nefasta que ha fet

2011, tingui com a repte ser

catalanes, Josep Maria Cas-

Con este gobierno el ra-

que Argentona tingui menys

un poble millor. Bon Nadal

tellet, ha dit que estem vivint

pes economic a la comarca

a tothom.

en els temps actuals un 'mal

dicalismo partidista ha
degradado todos los ambi-

son realista'. Aquesta defini-

tos. No hay dialogo con la

xada que mai. El Partit Popu

cio expressa perfectament el

oposicion, no hay dialogo

lar representa el canvi real.

i que estigui mes bruta i dei-

que estd passant a la nostra

con los vecinos. No saben

Una manera diferent de fer

vila amb el govern de Tots

reconocer los errores y ha-

i de pensar. Nosaltres, que

per Argentona i Convergen-

cen lo contrario de lo que

hem governat en altres Hoes

cia i Unio. Definitivament

predican. No son gente de

de Catalunya i Espanya, sa-

han perdut el nord, les pri-

fiar porque hace casi cuatro

bem com fer les coses. Som

CapdeCr^us

contacte
Dijous, de 18 h a 20 h
Tel.: 667 182 994
ppargentona@gmail.com
ppargentona.blogspot.com
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Qui comenca malament, acaba malament
mala fe, amb un desmesu-

quirides ignorant la voluntat

aquest govern municipal no

rat afany recaptador i ansia

d'aquells que els van donar

caigui dues vegades en el

per mantenir-se en el poder.

la confian^a i passant per

mateix parany amb la Ron-

Pero el temps passa i el

damunt de I'interes public.

da del Maresme i la Ronda

poble s'adona de I'engany

Es lamentable que s'hagi

de Mataro. Agrupacio d'Ar

i el cami cap el fracas es

d'exercir el control sobre

gentona no volem aquestes

el govern a traves de les

infraestructures, pero ens

Agrupacio

inexorable. Un cami marcat
ara per I'admissio a tramit

eines que ens atorga I'estat

temem que a causa de la

cTArgentona tre-

de tres querelles interposa-

de dret, una tasca que des

gestio nefasta en la presen-

balla per eradicar
els abusos de poder i el mal us dels
diners publics.

des pels delictes mes greus

d'Agrupacio d'Argentona

tacio d'allegacions, sense

dels que es pot acusar a un

hem assumit per tal d'eradi-

seguir el procediment legal

politic: prevaricacio, espoli

car, d'una vegada per sem-

establert, ens amaguin la

i malversacio de cabals pu

pre, els abusos de poder i el

situacio real en la que ens

blics. A mes, encara hi ha

mal us dels diners publics.

trobem. No volem que el

Es relativament senzill arri-

altres tres demandes pen

Sabem que tenim davant

poble hagi de partir per un

bar al govern falsejant les

dents a les que s'han de

una feina carregosa, un

altre Can Doro.

AGRUPACIO D'ARGENTONA

promeses que els vilatans

sumar les interposades pels

treball molt dur que no ens

Des d'Agrupacio d'Argen

volen escoltar i provocant

legitims propietaris de Can

tona us volem transmetre els

aldarulls per atraure el res-

Doro i altres argentonins.

portard cap reconeixement
public i politic, pero es el

Aquest seguit de denuncies,

que volem fer perque com-

Festes.

solidaritat, compromis, vo-

que obliguen a judicialitzar

pleix amb el nostre compro

luntat popular, consens...

la mala gestio d'un govern,

mis per la defensa del patri-

Son paraules buides si

no fan mes que mostrar la

moni argentoni.

Tel.: 667 182 990
rosamf@argentona.cat

provenen de persones amb

falsedat de les promeses ad-

Per ultim, esperem que

www.tvargentona.com

so mediatic. Participacio,

millors desitjos per aquestes

contacte

de

Vcls ccMabcrc
cmb ncsc^rcs?

-/• -

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

VEND
DEVIDR

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

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

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

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

CdPIES DIGITALS A LTNSTANT
DESCARREGA DE TARGETES A CD.
Plaga nova 3 Argentona
Cenme ^uji
Tel.937560577
www. instantsfoto. com

TALLER METAL-LIC

Xevi Gallemf
Sant Gem's, 25

08310 ARGENTONA

Tel. 654 600 796
xgallemi@bcngiga.com

ARGENTONA
Plaga Nova

INFORMACIO D'INTERES

W

LAXURRERIA

REFORMES

Si vols menjarXURROS casolans iXOCOLATA desfeta,

?

NO T'HO PERDISUI si vols salats... tenim comes, palates...

"Festes de barri,
exhibicions, fires i
festes en general"
Obert tots els dissabtes,

diumenges i festius
de 8 del matia 1 del migdia.

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

SALVADOR PRAT
DANGLA
TOTTIPUSD'OBRESI
REFORMESPERALA
LLAR

OBRA EN GENERAL
•banys
•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

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 comer^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
Agropecuaria 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.

Dilluns a divendres
Tarda
Mati

Farmdcies

Diumenge

Dissabte
Mati

Tarda

Mati

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

9.30 ha 13.30 h

17ha20h

9.30 ha 13.3Oh

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 estd de gudrdia)

11 ha 13.3Oh
(si estd de gudrdia)

Tancat

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

9.00 ha 13.3Oh

17ha20h

9.30 ha 13.3Oh
(si estd de gudrdia)

17ha20h
(si estd de gudrdia)

11 ha 13.30 h
(si estd de gudrdia)

Tancat

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

9.00 ha 13.30 h

17ha20h

9.30 ha 13.3Oh
(si estd de gudrdia)

17 h a 20 h
(si estd de gudrdia)

11 ha 13.3Oh
(si estd de gudrdia)

Tancat

Migdia

Vespre

Migdia

Vespre

13.30 ha 17 h
(si esta de gudrdia)

20 h a 22 h
(si estd de gudrdia)

13.3Oha 17 h
(si estd de gudrdia)

20 h a 22 h
(si estd de gudrdia)

macia Guillen
macia Sindreu
macia Buxeda

jdia. tarda j ves,pra^!^
13.30 ha 22 h
(si estd de gudrdia)

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

INFORMACIO DINTERES

RECOLLIDA DE
MOBLES VELLS
IELECTRODOMESTICS

DEIXALLERIA
D'ARGENTONA
Cada cosa al seu Hoc
•2 i 9 de gener

•3 de juliol
•12 d'octubre
•6, 8, 11 i 1 8 de desembre

Cada dilluns,
previa trucada al

93 790 55 60
i I f f ' *

AJUNTAMENT

93 797 49 00

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

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

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

POLICIA LOCAL

93 797 13 13
•1 i 6 de gener

TAXIS

•22 i 25 d'abril
•13 i 24 de juny

CREU ROJA ARGENTONA

•4 i 15 d'agost
•12 131 d'octubre
•1 de novembre
•6, 8 i 26 de desembre

93 797 25 04
677 676 289
93 797 16 56
AMBULANCIA

93 757 88 88
AMBULANCIA CREU

ROJA MARESME (24 H)

904 100 318
FECSA-ENDESA

900 770 077
Atencio continuada

I ^f-TPT

I I I I • I I I m.
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.

Ajuntament d'Argentona
C/Gran, 61 (SEMPRE)
De9.30a 1 3.30 h
Tel. 93 797 49 00

Pol. Ind. Nord,
C/ Can Carmany, s/n
Tel. 93 756 14 48
Horari: de dilluns a divendres, de
10al3hidel6al9h
Dissabte: de 10 a 14 i de 16 a

Atencio a domicili

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.

Joaquim Casabella
4t tinent d'alcalde, Manteniment i
Serveis Municipals.
Assumpta Boba
5a tinent d'alcalde, Xarxes i Noves
Tecnologies, Sostenibilitat, Participacio.

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

Dill, a div. de9a 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

dijousd'l 1 a 1 3.30 h.

Joan Fuster, 1
Plaqa de I'Esglesia, 4
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 telefbniques o
demanar un domicili urgent trucar
al mateix numero.

Tel. 93 756 10 92

93 756 1 1 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

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
93 797 49 00 - Ext. 600

fisioargentona
Centre de Rehabilitacio Funcional

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

Programacio de

Radio Argentona

uI

17 H.
ARGENTONA A LES 5
L'INFORMATIU
ARGENTONA A LES 5 18 H. 17 CM
omb M. Carabano
19 H.
L'ENTREVISTA
18 H.
IACATENARIA
13 H.
L'INFORMATIU
19.30 F . L'INFORMATIU
19 H.
FEM NATURA
14 H.
L'INFORMATIU COM 19.30 H. L'INFORMATIU
20 H.
IA GVIXA DELS
TRONS
15 H.
*
L'INFORMATIU
21 H.
HISTORIES
21 H.
RADIO MOOG
17 H.
ARGENTONA A LES 5 14 H. TEMPS DE JAZZ
amb Josep M. Cano
DISSABTE
22 H.
AMANECER
18 H.
PELUTS
9H. CURTS1LLARGS
CRISTIANO
10
DCTD ATC
KtlKAIS
19 UH.
11 H.
MUSICAX
DUOUS
NOSTALGICS
19.30 H. L'INFORMATIU
10-13 H. DEMS COLORS
12
H.
CAN
CARGOLI
20 H.
ETIQUETA NEGRA
I'INFORMATIU
13H
L llirulv/ViHIIU
lull.
13
H.
GENTD'AQUI
21 H.
NOTXAS DE NIT
14 H.
L'INFORMATIU COM
14 H.
ARGENTONA A LES
22 H.
CAMINO DEVIDA
I'INFORMATIU
15H
5 (POLITICA)
L Mil UlxfVinl IU
1
J
II.
DIMARTS
17 H.
ARGENTONA A LES 5 16 H. NOTXAS DE NIT
10-13 H. DEMS COLORS
18 H.
BEN JUGAT
THE GOODFAT...
17 H.
I'INFORMATIU
13H
L ImI ulUVlnl IU
lull.
19 H.
AGENTONACULTURA 18 H. IACATENARIA
14 H.
L'INFORMATIU COM
1DFBAT
1 ULLJnl
19 H.
ARGENTONA ROCKS
15H.
L'INFORMATIU
19.30H. L'INFORMATIU
20 H.
ETIQUETA NEGRA
17 H.
ARGENTONA A LES 5 20 H. THEGOODFATHERS
(ren)
\ivyf
18 H.
1ATERTULIA
OFARGENTONA21 H.
SEROTONINAFM
SOUND
19.30 H. L'INFORMATIU
(rep)
cdacc
unucc
01
L\ U
H.
SPACE nc
UF HUUSt
20 H.
LA DEIXALLERIA
DIUMENGE
22 H.
T1EMP0DEAIABANZA 9H.
21 H.
SEROTONINAFM
SARDANES
22 H.
ARGENTONA ROCKS DIVENDRES
11 H.
CAN CARGOLI
10-13 H. DEMS COLORS
DIMECRES
18 H.
CAMINO DEVIDA
13 H.
L'INFORMATIU
10-13 H. DEMS COLORS
19 H.
MUSICAX
14 H.
L'INFORMATIU COM
NOSTALGICS (rep)
13 H.
L'INFORMATIU
20 H.
TEMPS DE JAZZ
14 H.
L'INFORMATIU COM 15 H. L'INFORMATIU

DILLUNS
1O-13H.DE TOTS COLORS

15H.
17 H.

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 ia
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 defer?
Deixeu la saca amb les restes vegetals davant la porta de casa.
Un cop buida, us la tornaran a deixar davant la porta.
La recollida de restes vegetals (amb la saca) es fara el mateix dia i hora
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
Diumenge 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

-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 gratuita
A I'Ajuntament (3a planta) de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.00 h,
o a I'Oficina Municipal d'lnformacio Ambiental (c/ Gran, 54)
de dilluns a divendres, de 9.00 a 10.00 h

NTR

ERM
I

'.93 797 04 3* .
^. J9fmanOholmcHI.
E-mail: aelireDos@hotmail.com

Visites concertades
Tractaments personali

a^^^^ 33SD!.

Afectacions articulars
Afectacions musculars
Cervicalgies
Dorsalgies
Electroterapia
Embenats:
Preventius
Terapeutics
Higiene postural
Lumbalgies
Massatge relaxant
Massatge terapeutic
Rearmonitzacions artic

Stretching (estiraments
Tecniques de puncio s
Tecniques propiocepti
Ultraso

PNAG
i^^ARGENTON

%^ero-ietetica^
productes ecologies i naturals ^ <^^*'

herboristeria%^
productes de

.iiiiiiiMit

cursos de mas

dietista titula
naturopata
osteopata
espai de degu

. 93 797 05 97

D EXTOTSSC DtTDRS
amb Miquel Carabano

elrourebio@hotmail.com
C/ Abat Escarre, 3 • 08310 Argentona

^
transportar-la fins al Hoc desitjat tent curvatures si es necessari. Aixd ho
aconsegueix grdcies 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 retlectivitat amb el
maxim espectre cromdtic de colors). El sistema SOLATUBE
dispose de vans didmetres que s'adapten pertectament per solucionar
la mancan^a 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, tenrassa, uralita, etc., ja sigui en obra nova o be totalment acabada. El nost
personal estd especialitzat en el tractament de tot tipus de cobertes i podem instal Har el
sistema SOLATUBE garantint tant el producte com la instal tacid.
Algunes obres de refer^nda on SolTecnic ha instal tat el sistema SOLATUBE son:
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 Ventalld, Escola
forestal de Santa Coloma de Farners, Consell Comarcal de Palamos, a la seu de Vodafone Espaha a Mataro,...

cQDd

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

Tel: 93 797 01 59-617 73 68 80

Caritas
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
LaCaixa:2100 0354 18 0200007019
Caixa Laietana:

2042 0050 31 3000047078

