EL LLENGUATGE I EL TEU CERVELL
de Wernicke no podra evitar dir paraules inapropiades quan parli, potser sera
incapa^ d'entendre el llenguatge parlat

El cervell funciona de manera miste-

parla es troba al costat esquerre del cer

riosa i complexa. Un exemple d'aixo es

vell. L'area del cervell que s'encarrega

que una part del cervell es dedica quasi
exclusivament a produir el llenguatge
parlat i escrit mentre que una altra part
es dedica al llenguatge comprensiu i

del llenguatge comprensiu i expressiu
s'anomena area de Wernicke, pel cientf

i, encara mes curios, no sera capa^ de

fic d'origen alemany Kark Wernicke, i es
troba tambe a la banda esquerra del cer

descriure correctament un objecte que
tingui a la ma. Es estrany que una cosa

expressiu. Ambdues arees estan connec-

vell, bastant a prop de I'area de Broca.

tan important per als humans com es

tades, logicament, pero no es troben al

Nomes un petit numero de persones te-

parlar i entendre el llenguatge es trobi

mateix Hoc.

nen aquestes arees a la banda dreta del
cervell. Els danys o el mal funcionament

en dues arees tan petites.

Aixo ho van descobrir uns cientffics que
estaven investigant pacients amb danys

d'aquestes arees tenen efectes estranys
en les persones.

cerebrals. La primera area, connecta-

da per produir el llenguatge, es I'area
de Broca i s'anomena aixi pel cientffic
trances Paul Pierre Broca, que va desco

Algu que tingui problemes a I'area de
Broca no podra parlar amb fluidesa i
tindra problemes amb la gramatica.

brir que I'area del cervell d'on prove la

Una persona amb problemes a I'area

Dennis Akers
Director IH Mataro
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EDITORIAL

Tanquem un cicle
La vida municipal s'estructura en cicles de quatre anys

Per altra banda, tambe us volem destacar el pes que

que es corresponen a la durada dels mandats dels go

tenen en aquest Cap de Creus les noticies relacionades

verns locals. El cicle que es va iniciar el 2007 es apunt

amb el patrimoni historic d'Argentona. La mobilitzacio

d'acabar-se, el proper 22 de maig, amb la celebracio

al voltant de la casa Puig i Cadafalch, I'aprovacio del

de les eleccions municipals. Es per aixo, que el Cap de

cataleg de patrimoni i I'edicio del Premi Burriac, entre

Creus que teniu a les mans es mes gruixut de I'habitual.

d'altres, palesen la importancia que te pels argentonins

El Consell de Mitjans va aprovar I'edicio d'un numero

el respecte per la memoria i la ferotge voluntat de pre-

doble que, a banda de seguir reflectint I'actualitat d'Ar-

servar tots aquells elements que ens defineixen com a

gentona, apropes als ciutadans les principals propostes

poble.

de les vuit candidatures que han expressat la voluntat de
El Cap de Creus us tornara a saludar, d'aqui a tres me-

concorrer als comicis.

sos, oferint-vos I'entrevista a I'alcalde d'Argentona que

El calendari electoral ha marcat la data de publicacio

triaran les urnes i que sera investit, previsiblement, el

d'aquesta revista. I es que, a partir del 29 de mar^, els

dissabte 1 1 de juny. Ens acomiadem fins llavors amb el

ajuntaments no poden editor cap publicacio. Es per aixo

desig d'haver-vos ofert un bon servei.

que, amb I'objectiu d'aportar-vos la informacio mes plu
ral possible, hem realitzat les entrevistes quan les candi
datures encara no havien estat acceptades formalment.
Es per aixo que ens caldra esperar la darrera paraula
de la Junta Electoral per tal de considerar els nostres
entrevistats com a 'candidats'.
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OPIIMIO
Carta de I'Alcalde

Vbldriem haver
f'r

correspost al quo
esperdveu de nosal I res

| Pep AAaso Nogueras 1
^Alcalde d'Argentona ^ J
Quan rebreu aquest exem
plar del Cap de Creus man-

ment, valorant les opcions

bo aquesta societat que

policials, tractament dels

ens acull i que ens permet

residus...) i redre^ament de

politiques que s'ofereixen i

caran menys de dos mesos

dir-hi la nostra en totes les

les finances locals, acostu-

participant en la modelacio

per a les eleccions munici

coses que ens afecten. I,

mades durant molts anys a

de les mateixes. Finalment,

pals. Aquesta sera la no-

mes important encara, es

fer despesa grades als in-

hem de donar suport, el

vena vegada que tots els

la possibilitat que tots te

gressos facils.

dia 22 de maig, a les per

argentonins i argentonines
ens retrobarem per decidir,

nim d'incidir en allo que

sones que ens siguin mes

no ens agrada, lluitant de

Els propers quatre anys que

properes i de les quals en

amb Ilibertat, quina ha de

valent per canviar-ho, tot

el nou Govern Municipal

coneguem les virtuts. Hem

ser la composicio del Go

participant activament en

haura d'afrontar continua-

de dipositar la contribucio

vern Municipal i quines vo-

la politico que ens es mes

ran essent anys de vaques

economica i social que

lem que siguin les persones

propera, la municipal.

magres, amb recursos eco

fern tots en mans d'aquells

nomics escassos. Per aixo,

que considerem que en seran els millors gestors. No

que en form in part. L'any
1979 va ser I'inici d'aques-

Les persones que hem estat

mes que mai, ens calen els

ta nova etapa democrati-

al capdavant del Govern

millors gestors possibles a

podem no dir-hi la nostra

ca, despres de molts anys

Local durant el mandat

I'Ajuntament. Necessitem

i quedar-nos a casa. Tots

en els quals la possibilitat
de decidir i dir-hi la nostra

2007-2011, hem volgut

persones que tots cone-

aplegats hem de gaudir del

fer-ho el millor possible.

construint-lo be, primer per

nostre poble, projectant-lo i

Ens hem implicat molt, dia

guem i que siguin capaces
de donar bons serveis amb

malgrat haver lluitat molt

rere dia, en una feina de

els recursos humans de que

nosaltres mateixos i pen-

per aconseguir-ho.

gestio responsable, inten-

disposa

sant en tots aquells que ens

no ens havia estat possible,

I'Administracio.

tant optimitzar molt els re-

Per sones a les que poguem

venen al darrere.

Per aquells que som mes

cursos que hem tingut retor-

grans, i que tenim memo-

nant-los en serveis millorats

exigir que compleixin allo
pel qual els hem donat la

En nom del Govern us dono

als ciutadans. Millores en

confian^a.

ria historica, una nova
comtessa electoral es un

I'espai public (Font Picant,

bon motiu per continuar

Carrer Gran,...), millores

les grades per I'escalf i
confian^a que hem rebut

I aixo ho aconseguirem

de la majoria de vosaltres

participant. Als mes joves

en les prestacions a perso

amb la corresponsabilitza-

en el decurs d'aquests qua

voldria tenir la tra^a de

nes (Benestar Social, instal.

cio, amb la presa de de

tre anys. Salutacions a tots

transmetre'ls el que te de

lacions esportives, serveis

cisions feta amb convenci-

i totes.

Vols coMaborar amb nosaltres?
Fes arribar el teu text o fotografia a Radio Argentona o a
argentonacomunicacio@argentona.cat
Recorda: maxim 1.700 cardcters.
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CARTES DELS LECTORS
Discriminacio del catald en un
restaurant d'Argentona

d'ara, ja creia superat del tot aquest contencios. El catald
es la llengua oficial de Catalunya i, per sort, ja fa molt
que es va acabar la dictadura. Ara els infants d'aquest
pais estan escolaritzats en catald i, per tant, tothom que

Surto de casa contenta, disposada a viure, novament, una

ha anat a I'escola I'enten i/o el parla.

victoria del Banpa. He quedat amb els meus amics al restau
rant on ells veuen tots els partits. Una gran pantalla, el par-

A Argentona, on ja hem fet una consulta popular per la in-

tit comen^a, el donen per Gol TV i I'escoltem en espanyol.

dependencia, no pot ser que ens tornem a trobar ara com

De sobte, surt un menu a la pantalla i comprovem que hi

a I'epoca del dictador i, menys, en establiments propietat

ha la possibilitat d'escoltar-lo en catald. Abans que diguem

d'argentonins de tota la vida.

res, uns veins de taula li demanen al propietari si pot posarlo en catald. Em costa creure el que sento, el propietari els

Pensant en tot aixd, me'n vaig carrer avail, contenta per

diu que no allegant que algun dels clients no ho vol.

la victoria del meu equip, perd molt trista i preocupada
pel fet de comprovar que, de vegades, som els mateixos

Aixd em recorda I'epoca del franquisme en que no era

Catalans els qui discriminem la nostra llengua.

possible escoltar quasi res en catald. Sempre sortia algu
que al<pava la md dient que no ho entenia i ens privava
a tots de poder escoltar-ho en la nostra llengua. A hores

MJ. Gaset

Donatiu de Caixa Laietana al
Casal de la Gent Gran
La Caixa Laietana i, en el seu nom, la directora de la sucursal d'Argentona, la senyora Montserrat Narvaez, han
fet entrega d'un talo per import de 1.000 euros al Casal
de la Gent Gran per la compra de mobiliari.
La presidenta del Casal, la senyora Montserrat Frisol, ha

rebut la donacio amb molt de goig i satisfaccio, ja que el
Casal necessita mes mobiliari per I'afluencia de socis que
participen a les festes que es porten a terme durant I'any.
Amb aquestes linies, I'entitat vol fer public I'agraYment
mes sincer.
Montserrat Frisol, presidenta del Casal de la Gent Gran
d'Argentona

Llauder, $

7970268
nt^na
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CARTES DELS LECTORS
Un home senzill

En record a Joan Padros

El Grup de Fonts, com totes les institucions argentonines,

Que podnem dir que ningu hagi dit? Que podnem fer

hem perdut en Joan Padros. La seva vida no ha estat gaire

perque el teu record perdures? Grades loan per ser com

llarga, pero ha estat intensa. Sabem que tothom el troba-

ets: bondados, alegre i al servei de tothom. No has tingut

rd a faltar ja que no hi havia treball collectiu i desinteres-

un 'no' per ningu i has estat a infinitats d'entitats del po-

sat que no comptes amb la seva presencia, el seu treball

ble. Quants moments divertits hem viscut al teu costat amb

i el seu esfor^.

els gegants! Des de ben petits ens has ensenyat a viure

El seu enterrament va ser mes que un enterrament. Alguna

amb alegria tots els moments de festa.

cosa es va escapar dels canons establerts. Potser hi havia

Hem viscut amb illusio totes les sortides i, com no, totes

un protocol que s'havia de complir, pero va ser la gent, la

les Festes Majors. Eres el punt de partida i estaves en els

massa de gent, la gent senzilla, la que va voler retre el seu

ulls i orelles de molts. Feies bailor la geganta amb el so

darrer comiat a un home senzill. I ho va fer aclamant-lo.

de la primera nota de gralla i ens acompanyaves amb un

Totes les agrupacions, d'una manera intima, des dels sen

xiulet persistent.

timents mes profunds, li retran aquell homenatge, aquell

A partir d'ara, qui ens fard riure? Qui ens fard de copi

record inesborrable, gravat al pensament de cadascu.

lot a I'autocar? Qui ballard tant be com ho feies amb el

Tothom el podia veure en les seves tasques publiques,

moro i el cavall? Qui fard bailor la geganta amb aque-

pero amb nosaltres, el Grup de Fonts, el seu treball va

lla illusio encomanadissa? Hi ha tants moments que no

passar mes desapercebut. Nomes mitja dotzena d'ho-

acabariem! Per la colla de geganters

mes, alia al mig del bosc, collabordvem amb ell, i ell collaborava amb nosaltres, entrant dins les mines i rascant
com un vertader talp fins a trobar I'aigua que serviria per
fer una font.
De molt jovenet I'haviem vist sempre alia, al Centre Parroquial, fent el que calgues. I al final de la seva curta vida,
alia estava, com si aquelles pedres seculars, que I'havien
vist creixer, volguessin ser el marc incomparable per acomiadar un home sense pretensions pero amb un gran cor.
Ara, quan el eel estigui emboirat, assenyali tempesta i
sentim petar alld que en diuen 'llamps i trons', m'imaginare que alia dalt, als espais infinits, entre els estels, en
Joan estd tirant coets talment com sabia fer-ho! I si despres
plou, creure que, potser, part d'aquella aigua I'ha trobat
ell rascant en una mina celestial.

Lluis Serra del Grup de Fonts

Comiat d'en Joan Padros i
Marfany
Volem agrair a tot Argentona el suport i les mostres de
condol i d'estima que ens vareu donar el passat dia 19
de febrer en el comiat d'en Joan, convertint el funeral en
un acte solemne i amb I'emocio a flor de pell. Va ser
molt reconfortant veure tantes persones a I'entorn nostre
en aquests moments dificils.
Enmig de tants vilatans i vilatanes hi havia representada
tota la societat argentonina. En resum, I'altra gran familia

de la que ell sempre havia gaudit i participat al llarg de
la seva vida.

Famflia de Joan Padros Marfany.
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grallers estards

ACTUALITAT

Argentona es mobilitza per forcar la

preservacio de la Casa Puig i Cadafalch
L'any 2010 no va acabar

que fa a la degradacio con-

podria actuar de manera

gens be per a la Casa Puig

tinua del casal modernista

subsidiaria, sempre que el

i Cadafalch. La vigilia de

que I'arquitecte va aixecar

casal modernista se cedeixi

Nadal van caure al carrer

a la pla^a de Vendre, cata-

a mans publiques.

salvar la casa'

Pero el cas no ha quedat

Ferran Armengol
(regidor de

circumscrit entre les adminis-

patrimoni) ^^

unes fustes de la pergola

logat com a be cultural d'in

del casal dissenyat per I'ar-

teres nacional (BCIN).

quitecte modernista, declarat be cultural d'interes na

Segons el regidor de Patri

L'Per I'Ajuntament
es preferent

tracions i la propietaria de

cional (BCIN). Aquest fet va

moni d'Argentona, Ferran

I'edifici. Dues entitats argen

obligar que els teenies de

Armengol, 'per I'Ajuntament

tonins, el Centre d'Estudis

la Generalitat es desplaces-

es preferent salvar la casa'.

Argentonins i I'entitat Natu-

sin a Argentona per tal de

Precisament, amb aquest

ra, fa mesos que exerceixen

desmuntar a corre-cuita la

objectiu, la Generalitat s'ha

una pressio insistent per tal

pergola i evitar, d'aquesta

compromes a fer un reque-

de mantenir la situacio de la

manera, que caigues i ocasiones danys fisics a les per-

riment als propietaris, mes

casa Cadafalch a primera If-

dur del que havien rebut an-

nia d'actualitat amb diverses

sones que hi passessin per

teriorment, perque rehabili-

accions. Aquestes entitats

sota. Aquest era un episodi

tin el casal. Armengol con-

han portat el cas al Sindic

mes del progressiu deterio-

sidera que aquesta accio

de Greuges de Catalunya,

|'Fa un any que
les te paciencia .©
amb aquest tema,
pero aixo no
^j
podrd ser aixi
indefinidament7
, Enric Subina v ^

(President del CEA)

rament de I'edific, agreujat

'es un pas endavant', ja

han donat a coneixer el cas

com la majoria de partits po

el mar^ de l'any quan el

que fins ara I'administracio

a mitjans de comunicacio

fort temporal que va assotar

autonomica nomes havia

d'ambits local, comarcal

litics. El president del Centre
d'Estudis Argentonins (CEA),

Catalunya va fer caure els

recordat a la propietaria

i, fins i tot, nacional i han

Enric Subina assegura: 'no

merlets de rajola i una pe^a

-una besneta de Puig i Ca

promogut la mobilitzacio

permetrem que la casa es

dafalch- que tenia I'obliga-

ciutadana a traves de la

vagi degradant. Si d'aqui

cio de fer el manteniment de

xarxa. Finalment, a data de

uns mesos no s'hi actua per

I'edifici en questio. A mes,

tancament d'aquest Cap de

posar-hi remei s'hauran de

tament d'Argentona va

aquest fet obre la porta per

Creus les dues entitats han

prendre altres mesures mes

mantenir una trobada amb

que la Generalitat es pugui

convocat una manifestacio,

dures'. El director del CEA

la nova direccio general de

encarregar en un futur de la

Patrimoni de la Generalitat

rehabilitacio de la casa, ja

pel dissabte 26 de man^, a
la qual ja s'hi han adherit

es te paciencia amb aquest

per saber de primera ma la

que com que es un BCIN,

la majoria d'entitats socials

tema, pero aixo no podra

seva posicio sobre I'afer pel

I'administracio catalana hi

i culturals d'Argentona, aixf

ser aixi indefinidament'.

cilindrica.

A mitjans de febrer, I'Ajun

recorda que 'fa un any que

©
da costura

.1
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ELECCIONS MUNICIPALS 20111

COMPTE ENRERE
pel 22 de maig
Els ciutadans van recolzar

tes esportives, ha fet una in-

a les urnes el canvi de di-

versio intensiva en microur-

^^
m

Les eleccions del 2007 van posar punt i final a
vuit anys de govern de L'Entesa i el PSC. L'agrupacio d'electors Tots per Argentona, que es presentava per primer cop als comicis, va guanyar

amb claredat les eleccions per sobre de la resta
de partits. Tots per Argentona estava formada

reccio propugnat per Tots

banisme i ha executat les

per Argentona I, despres

obres que permetran obrir

d'un pacte de govern amb

la Sala, tot i admetent que

Convergencia i Unio, Pep

encara caldra una inversio

heterogeni destacava la presencia de membres

Maso, va ser investit alcal

important per acabar defi-

actius de la Plataforma en Defensa del Centre

de. Aixi doncs, el nou go

nitivament el teatre.

per argentonins de moltes procedencies ideold-

giques i politiques. Pero, enmig d'aquest grup

Historic i de I'Associacio de Veins d'Argentona,

vern va aturar el projecte
de Can Doro i va tancar

El govern tambe ha apostat

dues entitats que havien abanderat, des del car

en un calaix el Pla General

per treballar la participa-

rer, I'oposicio a projectes tan importants com el

que I'anterior equip havia

cio, sobretot, a traves de

redactat. Al canvi de rumb

dos processos concrets:

Pla General o Can Doro.

en materia urbamstica s'hi

el Pla de Barris i la Taxa

sumava un canvi de taran-

Justa. No obstant, tant I'un

de diferents

na que el govern va voler

com I'altre han estat pole

ments. No obstant, bona

practicat una oposicio moderada que no ha alimen-

reconeixe-

emfatitzar el mateix dia

mics. Al Cros s'han aixecat

part de la ciutadania ha

tat la crispacio. Retreuen

de la presa de possessio

queixes de veins que consi-

desaprovat el sistema.

al tandem format per Tots

installant un bane a la pla-

deren molt poc significativa

^a Nova com a sfmbol de

la transformacio del barri

Tot i els clars i obscurs que

I'aposta per la proximitat.

a traves del pla i la men-

comporta la gestio politico,

llar els projectes dels quals

ten que s'hagi perdut una

els dos grups que formen

havia fet bandera i, en

oportunitat unica. Per altra

part del govern es mostren

canvi, haver desenvolupat

No obstant, en quatre anys,

per Argentona i CiU haver
estat incapa^ de desenca-

el nou equip de govern no

banda, la Taxa Justa, se'ns

satisfets de I'Argentona que

accions que no figuraven

ha pogut trobar una solu-

dubte I'accio politico mes

deixen. Asseguren haver re-

en cap programa electo

cio per cap d'aquests dos

mediatica que s'ha implan-

conduit I'endeutament muni

ral. Han estat reiterades les

femes. Si que ha dut enda-

tat a Argentona en aquest

cipal, comptar amb la reser-

denuncies contra el govern

vant, entre d'altres, la reur-

mandat, ha rebut el suport

va economica necessaria

per opacitat informativa i

banitzacio del carrer Gran

de la Generalitat a traves

per iniciar un Pla General

absencia de dialeg amb la

(amb el Fons Zapatero), ha

de I'Agencia Catalana de
Residus i ha estat objecte

i es mostren molt optimistes

resta de grups.

iniciat la cobertura de pis

dels fruits que pot generar
I'aferrissada oposicio que

Els resultats del 2007

jectes de Ronda Mataro i

En aquest context, Argento

Ronda Maresme. I, per so

na es prepara per viure unes
eleccions municipals. Vuit

bre de tot, consideren que
1.433

28,60

895
768
592
455
300
297
53

17,86

Total votants

5.050

57,05%

Total abstencio

3.802

42,95%

| Tots per Argentona
Convergencia i Unio
Entesa d'Argentona-EPM
PSC-Progres Municipal
ERC-Acord Municipal
Partit Popular
Agrupacio Argentona
Centre Democratic i Social

8
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15,33
11,81
9,08
5,99
5,93
1,06

CcipdXreus

Les candidatures

han practicat contra els pro

3
3
2
1
1
1
0

Argentona ha deixat enrere

grups han manifestat la seva

la crispacio i la divisio so

voluntat de participar-hi:

cial que es va evidenciar a

finals del 2006.

Tots per Argentona repeti-

En canvi, pels grups muni

d'electors. Aixo obligara la

cipals de I'oposicio el man

formacio a aconseguir un

ra la formula d'agrupacio

dat es visualitza a I'inversa.

minim de cinc-centes signa

Neguen que el clima social
s'hagi pacificat grades a
I'entrada del govern i ho
atribueixen al fet d'haver

tures d'argentonins, en un

periode de temps limitat,
que vulguin avalar la candidatura. No obstant, els im-

ELECCIONS MUNICIPALS 2011
pulsors del grup que tornara

assumira Joan Vaquer que,

sentacio. Tot i la joventut,

a liderar Pep Maso, ja han

despres d'anys a primera

els seus membres tenen una

expressat publicament que

linia, ha expressat la volun-

llarga trajectoria en movi-

no concorreran als comicis

tat de retirar-se.

ments associatius i socials.

El seguiment informatiu

si no aconsegueixen un miler de signatures. Fa quatre

Argentcat entra en esce-

anys ho van aconseguir.

na agrupant Esquerra Re-

Caldra veure el grau de

publicana,

independents

La pre-campanya i la cam-

desgast que experimenten

provinents de Solidaritat

pa nya es podra seguir als

despres d'haver governat.

Catalana i altres ciutadans

informatius de Radio Ar

sense adscripcio politico.

gentona, al web de I'emis-

Convergencia i Unio es pre-

El seu nom preten englobar

sora

senta amb la carta d'haver

els objectius local i nacio-

municacio.cat) i, tambe, al

garantit la governabilitat

nal que mouen la forma

blog que la radio ha creat

sense sortides de to. Per

cio. Es un dels grups que

altra banda, tot i tornar a

va formar part de I'intent

expressament per agrupar tota la informacio i els

confiar en Ferran Armengol

de crear una Ilista unitaria

links d'interes relacionats

com a cap de Ilista, la fe-

d'esquerres. El seu candi-

amb I'esdeveniment: www.

deracio d'Argentona ha fet

dat, Pere Mora, esta adscrit

eleccionsargentona201 1.

una arriscada proposta per

a Solidaritat.

blogspot.com

(www.argentonaco-

la renovacio de les cares
de la candidatura. Caldra

El Partit Popular confia fer

veure com valora aquesta

forat amb un discurs encap-

estrategia el votant fidel de

^alat per dues propostes re-

CiU.

petides fins a I'extenuacio:

A banda del seguiment que
faran els informatius (13 h,
15 h, 19.30 h i 23 h), el
Consell de Mitjans i la Di-

abolicio de la Taxa Justa

reccio de Radio Argentona

L'Entesa es proposa demos-

i increment dels recursos

han acordat la realitzacio

trar que el projecte politic

destinats a la seguretat.

dels segiients programes
especials:

iniciat fa vuit anys continua

Jesus Hita repeteix com a

tenint sentit. Despres de

candidat amb I'aspiracio

moltes especulacions sobre

d'incrementar la represen-

la seva continuitat, incre-

tacio del grup.

mentades per I'intent fallit

Entrevistes als candidats. Es

realitzaran de I'll al 20
de maig. Tindran una hora

de consensuar una can

Agrupacio Argentona con

de durada i s'emetran, en

didatura que agrupes les

tinua la seva croada par

directe, a les deu del mati

esquerres independentistes

ticular per garantir la le-

i, en diferit, a les 15 h i a

del municipi, L'Entesa torna

galitat de I'accio politico

les 19 hores.

a presentar-se com a tal.

municipal. Felix Rosa, que

Angel Puig tindra el dificil
paper de prendre el relleu

no amaga la seva preferencia per mantenir-se a

El Debat tindra Hoc el dijous 12 de maig, a les 20

a la carismatica i experi-

I'oposicio, s'ha convertit

hores, al Salo de Pedra.

mentada Esther Merino.

en el candidat mes vetera

S'oferird la possibilitat d'intervenir al public assistent.

El PSC, amb Salvador Ca-

en presentar-se per tercera vegada consecutiva.

La CUP treu el cap per pri

cions. Durant el mati i el

mes social en el seu discurs

mer cop a la politico argen-

vespre del 22 de maig

amb el convenciment que

tonina. Ha estat una de les

I'emissora oferira una pro-

aquests comicis son deci-

formacions que ha intentat

gramacio especial centra-

sius per la formacio a tots

el pacte d'esquerres inde

da en els comicis que es

nivells. Entre les seves apos-

pendentistes. El seu candi

tancara un cop s'hagi fet

tes, situar a les primeres po-

dat es el mes jove de tots,

oficial el recompte de les

sicions Susana Lopez. Entre

amb 25 anys. Eudald Calvo

urnes i s'hagi entrevistat a

intentara aconseguir repre-

tots els candidats.

sas per segon cop al capdavant, aposta per la vessant

les incerteses, el paper que

Programa especial elec-
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'Tothom s'ha de

Pep Maso,

responsabilitzar

andidat a
I'alcaldia per Tots

i dir la seva pel

per Argentona

futur d'Argentona'
fons per tal de destinar 50

Tots per Argentona la rati-

Doncs, quines seran les

hem apostat per la reno-

ficat com a candidat de la

prioritats del seu govern?

vacio de quadres electrics,

mil euros als treballs previs

formacio. Com ho valora

Benestar Social i Educacio.

500 punts de Hum de via

al Pla General. I encara hi

i quin es el seu objectiu a
partir d'ara?

En primer Hoc cal apostar

publica i hem incorporat el
baix consum. Tambe hem

ha una altra prioritat...

Ho valoro amb goig i sa-

per I'acompanyament a
ies persones que ho estan
passant malament. Afortu-

mancomunat serveis com
contractacio Hum i telefonia

Quina?

tisfaccio. El fet que la teva
gent, despres de quatre

nadament tenim un equip

a traves del Consell Co-

ra de desencallar-ho sera

anys de feina, creguin que

humd i professional format

marcal i ara estem fent el

un lloguer amb opcio de
compra de I'espai. La per-

es encoratjador. Per altra

i preparat. Apostarem per
comunicar-nos molt amb la

primer pas per fer el mateix
per compartir alguns ser

muta amb Velcro ja no pot

banda, deixant de costat

ciutadania perque cone-

veis de Serveis Socials amb

ser perque el departament

la crisi economica que es-

guin com els podem acom-

Orrius, Dosrius i Cabrera.

d'Urbanisme de la Genera-

tem patint, tambe crec que

panyar en la resolucio de

No hem d'oblidar que els

litat ho impedeix. Per tant

hi ha crisi de valors. Trobo

conflictes.

organisme supramunicipals

nomes podem comprar.

premien aquest tipus de re-

Aixo vol dir que hem de tor-

iacio entre pobles facilitant

nar a negociar per pactar
amb la propietat.

has de continuar al davant,

a faltar la corresponsabilirelacio social es un repte

I en educacio?
Apostem decididament per

que m'angunieja i que hau-

la formacio de joves, de

rem de treballar de valent.

16 a 25 anys, que tenen
dificultat per seguir I'ense-

tat de la gent. Redre^ar la

Tothom s'ha de responsabi

litzar i dir la seva pel futur

nyament reglat. Apostem

d'Argentona.

duna manera decidida per
la seva formacio, cal que

A Tots per Argentona hi tro-

no se'ls margini del mon la-

bem gent d'ideologia molt

boral, i aixo passa per una

diversa.

aposta economica molt im

Si, pero aixo es una riquesa. Tot i pensar molt dife-

portant.

rent som capa^os de par-

Quina estrategia seguiran

subvencions.

'Trobo a faltar la
corresponsabilitat
de la gent.
Redrecar la
relacio social
es un repte que
m'angunieja
i que haurem

Can Doro, I'unica mane

Intentareu incloure la res-

fa de grups municipals en
I'acord?
Valdria la pena. Fins ara no

ha estat possible donada la
situacio de la que veniem.
A veure si estem de sort i
hi ha canvi de persones i,
sobretot, de taranna. Reconec que Tots per Argentona
hi tenim un paper importantissim, hem de fer una refle-

lar i consensuar temes que

per controlar la despesa?

afecten el poble. Tambe

D'entrada amb una accio

ens caracteritza que som
molt treballadors.

que ja duem a terme i que
consisteix en motivar els

Tomant a les prioritats, que

Durant el seu mandat ha

grups perque s'autogestionin. Per exemple, al Casal

esclatat la crisi economica.

de la Gent Gran I'Ajunta-

d'urbanisme?

Si repeteix responsabilitat,

ment ha aportat el local i

Sens dubte endegar el Pla

justa els ha comportat mol-

com preveu administrar la

els subministraments, i els

General. Pot tenir un cost

tes critiques. La mantin-

dran?

de treballar de
valent'

xio interna que ens permeti
arribar al maxim consens

possible. Amb el Pla Gene
ral passa el mateix.

es el mes urgent en materia

La implantacio de la Taxa

hisenda municipal?

socis aporten les activitats.

de 300 mil euros pero,

Cal administrar els recursos

Amb els joves passa el

com que el seu desenvolu-

El nom no es encertat, eli-

amb la maxima austeritat i

mateix, nosaltres aportem

pament es fara en diversos

minarem el nom i ens refe-

mantenir un respecte ab-

anys, podrem fraccionar

solut pels interessos de la

la infraestructura pero tota
I'activitat ha de sortir d'ells

el cost i tirar-lo endavant.

rirem a 'pagament per generacio'. Nosaltres creiem

majoria a I'hora de decidir

amb I'acompanyament dels

De fet, en el tancament del

que es una formula encer-

prioritats. Tot no es pot fer,

educadors. Per altra ban-

pressupost del 2010 hem

estem obligats a prioritzar.

da, durant aquest mandat

pogut fer una provisio de

tadissima perque suposa
repartir els costos globals
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editorial Iligada a la cultura que po-

molt i havia perdut contacte amb la

tenciava les publicacions locals i co-

gent del partit. Tot i que sempre he votat socialista, darrerament m'he plan-

Vaig newer a Argentona el W d'abril

marcals. De fet, ja havia participat a

de 1952, tine 58 anys i soc pare d'en

la revista Crit, del Centre Parroquial,

tejat I'opcio independentista davant

Blai la Joana. Fa trenta anys que vise

i posteriorment, en la revista Lla^, de

de la reaccio del govern central amb

amb I'Assumpta, el 1993 el jutge Are

la que vam arribar a treure 110 numeros mensuals en prop de deu anys.

I'Estatut.
Fa quatre anys vaig encap^alar I'agru-

De ben petit el meu pare em feia anar

En aquells primers anys vam obrir I'Ai-

a treballar a la vinya cada cap de

xernador, una sala cultural que tambe

pacio d'electors Tots per Argentona.
Estavem en desacord amb les politi-

nas ens va casar al Said de Pedra.

setmana. Jo veia la resta de nanos

funcionava com arxiu i, ens agrada-

gaudint del temps Iliure i ho male'ia.

va pensar, com a centre d'estudis ar-

ques urbanistiques i amb el taranna
del govern municipal. Can Doro va ser

Ara, amb la perspectiv^ que et donen

gentonins. Aquesta aventura va durar

el punt d'unio de tota una serie de gent

els anys, me'n sento orgullos, vaig

fins que vaig fer trenta-tres anys i vaig

coneixer la terra, el nostre mitja de

passar a dedicar-me a la restauracio,
una feina que no vaig deixar fins fa

que creiem que una altra manera de
fer politico era possible. Les eleccions

subsistencia. Vaig estudiar batxillerat
i el primer curs de dret, perd la for-

del 2007 ens van donar I'alcaldia.
Sempre he pretes estar al costat de la

ballat tota la vida. Vaig comen<;ar als

tres anys, quan em vaig convertir en
alcalde.
La meva opcio politico sempre ha estat

catorze anys com administratiu a les

el PSC. Vaig fer-me militant el 83 i vaig

tificar i redre^ar les coses. Considero

Destilleries Abril; als vint-i-tres, des-

presentar-me a les Ilistes socialistes de

que tine una gran capacitat de treball

pres del servei militar, em vaig plantar

les eleccions municipals en diverses

i crec que aixd es indispensable per

pel meu compte obrint una imprem-

ocasions. Fa deu anys vaig deixar la

seguir al capdavant de TAjuntament si

ta. Es tractava d'una petita empresa

militancia. La feina em condicionava

els argentonins ho volen.

macio I'he adquirit treballant. He tre-

gent, escoltant al maxim. Crec que soc
receptiu i prou flexible per saber rec-

de I'eliminacio residus. Es-

continuem al govern, sera

Quin paper li atorgaran a

Que proposen per I'drea de

tem parlant d'un milio dos-

la implantacio del 'porta a

les noves tecnologies?

Cultura?

cents mil euros anyals. La

porta' i del sistema de 'pa

Ens han de facilitar, justa-

Acompanyar totes les enti-

majoria de ciutadans I'ha

gament per generacio' a
tot el municipi.

ment, la participacio. La

tats perque puguin desen-

seva implantacio ha de

volupar la seva activitat. La

comportar una reorganitzacio del personal. Apostem

Sala hi tindra un paper im

Argentona es un poble in-

segur?

fort per posar en marxa

portantissim. Apostem per
una gestio directa des del

acceptat pero hi ha qui, facis el que facis, no hi estara
d'acord.

Argentona es un poble

una Oficina d'Atencio al

govern, definint continguts

yTots per

segur. Tenim una plantilla

Ciutada que ofereixi un

Argentona hi

magnffica que fa la seva

horari mes ampli amb dues

pero tambe fent participar
ies entitats. La Sala tambe

tenim un paper
importantissim,

feina molt be. Si poguessim

tardes a la setmana. L'ubi-

tindra un paper important

disposar d'una altra planti

carem a la planta baixa de

en la promocio d'Argento

lla a la nit seria molt millor,

I'ajuntament, on hi havia la

na de cara I'exterior.

pero els ciutadans han de

policia.

hem de fer una
ref lexio interna
que ens permeti

arribar al maxim
consens possible
[Can Doro]y

Despres de les eleccions, estan

saber que estem coberts,
que mantenim una estreta
collaboracio amb Mossos

Com fomentaran I'ocupa-

oberts a padar amb tothorn?

cio?

Amb tothom que tingui ga-

i que s'estan fent opera-

Seguirem fent

cions coordinades amb les

nyament dels aturats en la

policies veTnes.

recerca de feina. Impartint

acompa-

nes de treballar amb honestedat i harmonia.

nous cursos obrint noves

Fa quatre anys proposaven

Parlem de participacio ciu-

possibilitats, per gent acos-

un 17 a 0

Faran algun canvi en el sis-

tadana.

tumada a un sector i que

Ho deiem pero es impos

tema?

Es molt important, fa falta

sible. A mes... No es bo.

No, de moment no tenim
una formula millor. De fet,

Cal que hi hagi oposicio.

corresponsabilitat. Normal-

necessita tenir noves com
petencies. Continuarem
treballant per aconseguir

un pas endavant cap a la

Esta a I govern vol dir mol-

cada vegada hi ha mes
municipis de Catalunya

ment participem quan hi ha

la implantacio d'empreses

ta implicacio, a tothom li

conflictes. Si volem que les

en el sector del poligon

fa goig ser a I'Ajuntament

que aposta pel pagament

coses siguin d'una determi-

Nord d'Argentona, i aixi

pero a I'hora d'afrontar la

nada manera hem de par-

ampliar I'oferta de llocs de

feina del dia a dia n'hi ha

ticipar.

treball.

molts que s'hi pensen.

per generacio. La novetat
en la nostra proposta, si

CapdeCreus
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'Volem treure el

Ferrari Armengol,

candidat a
I'alcaldia per

poble de I'atzucac
on I'han situat la
crisi i la crispacio7

Convergencia

i Unio

A mig mandat havia dit que

conscients que estan al servei

en el pressupost gastat I'any

un balan^ del primer any de

no es tornaria a presentar.
Que I'ha fet canviar d'opi-

del vilatd. Per altra banda,

anterior per fixar el pressupost

funcionament que permeti

cal controlar molt be les ad-

de I'any segiient, pujant-lo

reconsiderar el model. Per

nio?

judicacions dels serveis i els

una mica. Perd, bo i aixi, si
s'hagues de fer una modifi-

tant, apostem per modificaraquest 2011 ja que les orde-

En primer Hoc les ganes de

contractes. Hem d'evitar que

treballar per Argentona. Vo

hi hagi fugues. Finalment,

ho. Perd aixd no es podrd fer

lem treure el poble de I'atzu-

hem d'aplicar un control de

cacid de pressupost, perque
s'han incrementat les necessi

cac en que es troba a causa

la despesa en origen molt ri

tats, la fariem.

de la situacid econdmica i de

gid. Cal que les regidories se

la crispacio que encara per-

cenyeixin al pressupost apro-

sisteix. Perd, tambe ha pesat

vat i no introdueixin projectes

la possibilitat que tenim a
CiU de transformar-nos amb

nous que suposin un incre
ment de la despesa. Perque

idees noves. Fa anys que in-

aquestes mesures siguin efec-

tentem renovar el partit i crec

tives cal que formin part de la

perque no tenim la capacitat

simplement

que, en el proper mandat,

mentalitat politico.

d'inversid necessdria. Fins el

perque no estds
totalment d'acord

ho aconseguirem. Les noves
incorporacions creuen que la

Quins son els seus objectius
pel que fa a I'urbanisme i
equipaments?
A curt termini no podem parlar de nous i grans projectes

2012 haurem de consolidar

nances estan aprovades.

'Quan hi ha
consciencia de

governabilitat no
pots abandonar

Es necessdria la figura d'un

el que tenim en marxa: el

meva experiencia es necessaria i aixd em satisfd.

gerent municipal que dugui

cobriment de pistes, la pisci

a terme aquest control?

na, Can Doro, les urbanitza-

No ho defujo a mig o a llarg

cions... Tambe cal resoldre

Com preveu administrar els

termini. Perd no sdc partida-

I'aparcament i la mobilitat

recursos municipals si con-

ri dels cdrrecs de confian^a.

al nucli urbd. Un cop resolts

Perd, vostes estan al govern.

tinua la capdavant d'hisen-

Hem de treballar amb els

els temes oberts podrem co-

Perque no ho han fet abans?

da?

teenies que tenim, crec en la

men^ar a plantejar projectes

Ho hem proposat, perd dins

S'ha d'estabilitzar economi

seva professionalitat i en el

nous depenent dels recursos

I'equip de govern hi ha la

ca ment I'Ajuntament, reduir

seu compromis. Tambe hi ha

que tinguem. Llavors haurem

correlacid de forces que hi

el deficit per tal de poder

un altre tema que cal deixar

de pensar on ubiquem els

ha. Tenim un compromis de

comen^ar a endeutar-nos

molt clar.

equipaments que necessitem: la biblioteca, el casal

a I pie s'han d'haver con-

d'avis...

sensuat i, tot i que podem

novament i, aixi, poder ti-

amb un tema [la
Taxa Justa]7

pacte, els temes que portem

rar projectes endavant. Tot

Quin?

plegat garantint que mante-

En el fons, la problemdtica

nim I'endeutament per sota

dels ajuntaments no es la con-

Vostes diuen que no estan

discrepancies. Perd, la nos-

de I'amortitzacid del deute.

tencid. Hi ha serveis que hem

d'acord amb la Taxa Justa.

tra posicid no es nova, hem

D'aquesta manera no escanyarem el municipi amb les

de continuar donant. Per aixd

Estem d'acord amb el reci-

explicat molts cops al pie i a

cal pressionar altes instancies

clatge, amb el 'porta a por-

la radio que considerdvem la

quotes de les hipoteques que

perque millorin el finan^ament

ta' i amb el pagament per

taxa injusta perque donant

dels municipis i I'adequin als

generacid. Perd entenem
que, perque el model de

el mateix servei, es pagava

gestid sigui efectiu, ha de

aconseguit la seva retirada i

s'han de pagar.

serveis que assumim.

Com reduird la despesa?

matisar, no hem d'entrar en

mes. No obstant, no hem

Racionalitzant i reorganitzant

Entre aquests hi ha Serveis

ser acceptat per la majoria

aixd demostra la nostra falta

la funcid publica: cal que

Socials.

de grups politics i la majoria

d'incidencia dins I'equip de

tots els objectius s'assoleixin

S'han de donar complint amb

de la societat. Tot i estar a

govern. Perd quan hi ha cons

amb el personal que tenim.

les demandes i necessitats que

I'equip de govern hem criti-

ciencia de governabilitat no

Cal motivar els treballadors,

cat la Taxa Justa. Hem exi-

pots abandonar simplement

que se sentin satisfets perd

hi ha. Per molt que diguin,
I'Ajuntament no ha retallat

que, al mateix temps, siguin

aquesta area. Ens hem basat

git un termini, que no s'estd
complint, per tal que es faci

d'acord amb un tema.
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1998. Buscavem el caliu d'un poble,

guanyador. El 2000 vaig ser nomenat
president de Ciil a Argentona i he es

Vaig neixer a Mataro el 13 de setem-

viure mes a prop de la natura i notar
les estacions. Pero Argentona ja for-

bre del 45, tine 65 anys. Estic casat

mava part de la meva joventut, sobre-

primer mandat vaig estar a I'oposicio

amb la M. Rosa i tenim dos fills i tres

tot en les excursions que ens portaven

i, els darrers quatre anys, he estat al

nets. Soc enginyer tecnic mecanic. Vaig
comengar a treballar d'aprenent als 14

fins a Burriac i Montcabrer. A banda

govern al costat de Tots per Argento

de caminar, el meu esport ha estat

na. He estat regidor d'Esports i Cultura

anys. He estat delineant, director tecnic

I'handbol. Jo era porter, una posicio

i, actualment, soc primer tinent dAl

i gerent. Vaig muntar la meva propia

que t'obliga a assumir riscos i respon-

calde i regidor d'Hisenda i Recursos

empresa. Fa quatre anys que em vaig
prejubilar i ara em dedico plenament a

sabilitats.

Humans. Ara aspiro a I'alcaldia per

El meu cami en la politico ve de lluny,

tercera vegada.

la politico municipal. A banda del mon

vaig fer-me militant de Convergencia

Hem considero una persona honesta,

de I'empresa, tambe conec la docen-

Democratica fa prop de 25 anys. En

constant i perseverant. Fujo dels tri-

cia, des dels 18 i fins als 60 anys, vaig

clau local vaig comengar a implicar-

pijocs, m'agraden les coses dares. El

ser professor de tecnologia i dibuix tec

me despres que Ciil, tot i guanyar les

meu terreny es el de la feina: preferei-

nic a I'institut Miquel Biada de Mataro.

municipals del 99, passes a I'oposicio.

xo que els honors se'ls quedin els al-

Vam venir a viure a Argentona el

Jo no soc dels que s'apunta al cavall

tres, jo soc un treballador.

tat alcaldable dues vegades. Durant el

I quina alternative! propo-

d'installacio, creant espais

Velcro com Can Doro siguin

na cultural. Mataro te impor-

sen?
No estem en desacord amb

de trobada. Tambe, poten-

publics. I posar el mercat

tancia per la capita I itat, pero

ciant la borsa de treball del

a la Velcro, tal i com pro-

a nivell de poble no hi ha refe

el pagament per generacio,

SEMPRE, realitzant cursos

posava I'anterior govern?

rent. Cultura, natura i patrimo-

sino en com s'ha aplicat.

ocupacionals i ajudant, so-

Parlem-ne. Ara ens haviem

ni, han de ser el que posi Ar

Perque no paguem tenint en

bretot, a les persones han de

entestat en la permuta per

gentona al mapa. Defensem

compte el padro municipal?

formar-se en un sector que no
es el seu, adquirint les capa-

aconseguir Can Doro, per
que no ho intentem una

la creacio d'un eix que uneixi

Hi ha moltes formules, pero

citats necessaries.

compra? Aquest gran acord

Bages i Pla^a de Vendre. Ho

que busquem es trasllada-

aconseguirem donant entitat
propia a la regidoria de cultu

no caurem en I'error d'imposar unilateralment.

Parlem de Can Doro. Voste

ble a tots els conflictes d'Ar-

Com potenciaran la partici-

va dir que si aquest tema

gentona.

pacio ciutadana?

no se solucionava durant

Primer s'ha de fer el regla

el primer any de mandat

ment. Nosaltres hi creiem i,

trencaria el pacte.

Exacte. Els grans projectes

per aixo, el tirarem endavant

No I'hem trencat perque no

que signifiquen transformacio

quan abans millor.

hi ha hagut desidia. El regi

de poble no poden ser uni-

dor d'urbanisme ha fet tots els

partidistes o pactats per majo-

Com el Pla General.

esfor^os necessaris. El govern

ries curtes. Hem de ser prou

cio de les noves tecnologies

compartia I'objectiu de gene

valents per cercar el consens

al municipi?

rar un espai public, de troba

encara que aixo suposi cedir

A banda d'utilitzar-les per a la

da, amb un parell d'equipa-

en els nostres posicionaments.

comunicacio entre institucions
i ciutadans, entenem que el

ments. Aquest interes comu ha

Tenim un any i mig per parlar

topat amb traves, sobretot de

tranquil-lament, ja que durant

seu us ha de generar estalvi

tipus legal: s'han canviat lleis

aquest temps no podrem fer

economic real. En farem poc

quan teniem el conveni apunt
de signar.

d'acord i reflectir-ho al pressu-

tecnologica i que aixo nomes
serveixi per estalviar corrent i

ra i patrimoni, desvinculant-la
de festes.

Apostaran per la implanta-

de situar-nos a primera linia

Plasa Esglesia, carrer Torres i

'Estem oberts

a parlar de
solucions per
tal que, tant

la Velcro com
Can Doro siguin
publics^

inversions. Hem de posar-nos

post del 2013.
I ara, que proposen?

Quina politico de pactes seguira Ciil despres del 22 de
maig?

paper. Tambe ens ha de com-

Hem d'asseure'ns a parlar

portar optimitzacio de recur

amb tots els grups municipals

Quina sera la seva politico
cultural?

sos humans.

intentant trobar un projecte

Hem de convertir la cultura

mes coincidencies programa-

comu prescindint d'idees preconcebudes.

d'Argentona en una icona.

tiques. Tot i aixi, estem oberts

Que proposen en materia

Hem d'enfortir el corners es-

a pactar amb tothom que esti-

sent conscients de I'abast que

gui disposat a asseure's amb
el programa, buscar punts

d'ocupacio?

Pactarem els que tinguem

Hem de donar facilitats a

Per tant, estan oberts a can-

tenim, no pot competir amb

emprenedors i empreses per

viar de projecte?

Mataro o Granollers. En can-

de coincidencia i fer un refos

que la seva arrencada sigui

Estem oberts a parlar de so-

vi, mirant el nostre entorn, no

facil, agilitzant les Ilicencies

lucions per tal que, tant la

tenim un poble que sigui ico

comu per tirar Argentona en
davant.
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'Hem procurat

Angel Puig,
candidat a
I'alcaldia per

apostar per la
regeneracio

L'Entesa

politica'
L'Entesa ha estat un dels

Argentona. Personalment,

grups que ha intentat crear

i no soc I'unic, tambe hau-

se contemplar inversions.
Hem de tocar de peus a

presenten comtes a la sindicatura, es que estan be.

una candidature que unis

ria preferit que I'espai
esdevingues Hiure, pero

terra, no podem enganyar
i prometre el que no podem

En canvi, amb Argentona

grups d'esquerres. Que ha

passat?

calia cercar un projecte

donar. Despres, amb sort i

Doncs que, passat un periode de negociacions
amb els companys de la

equilibrat que no engrui-

aplicant una bona politica

dra contractor un servei
extern per clarificar, de

xis el deute municipal.

administrativa, apostarem

cara al poble, que es el

Mantenen el projecte?

per prioritzar inversions
en els equipaments que no

que ha passat. Cal recor-

CUP i altres formacions
polftiques per anar plegats

Ja no es pot. Ara s'haura

s'han acabat.

govern ha d'afrontar varies

amb un projecte comu

de negociar una nova pro-

per governor el poble, dit

posta amb tots els afectats.

Concreti mesures de con

acord no ha estat possible.

S'hauria de cercar una
solucio de consens que in-

tencio.
Hi ha coses que I'admi-

L'Entesa ha canviat de cap

clogues tots els grups mu

nistracio te la possibilitat

Quin paper li atorgaran a
Serveis Socials?

de Ilista, com es la resta de
I'equip?

nicipals. Hem de ser cons-

de fer i no fa, per falta

Son una prioritat politica.

cients que aquest tema
pot arribar a crear grans

d'acords, experiencia, or-

Quan administrem ho fern

ganitzacio... no s'hi cau.

perque hi hagi serveis per

problemes, sobretot d'en-

Des de I'Entesa proposem
mancomunar serveis amb

a les persones, no nomes
per la compensacio d'im-

municipis propers. Per
exemple, el transport pu

postos, sino per una logica

amb una sortida digna i
maca per al poble.

blic, que es deficitari i que,

en un poble com Argento

Hem procurat apostar
per la regeneracio poli
tica. Per altra banda, si
ens presentem es perque
volem governor, tirant endavant el nostre projecte

deutament. Cal pactar una
solucio que estigui d'acord

Projectes, pensem que cal-

dar que I'actual equip de

demandes judicials per fer
una mala gestio.

humana: no pot ser que

de poble, per aixo conti-

per tant, cal reestructurar.

na la regidoria de Serveis

nuem treballant perque

Mancomunar aquest servei ens permetra explotar-

Socials acabi el mandat

les persones que encap-

'Cal pactar una

lo millor i, fins i tot, aconse-

amb superavit. Pensem

solucio que
estigui d'acord

guir que generi beneficis.

que es una vergonya. Hi
ha necessitats, hem viscut

Per altra banda, cal esbri-

casos flagrants que han

ajuntament.

amb una

nar en quins serveis po
dem reduir despeses. Es fa

quedat desatesos. O hi ha

Un dels femes que mes va

sortida digna
i maca per al

dificil concretar-ho amb la

part de qui ho porta, o es

informacio, pero pensem

fan els ulls clues. Cal que

que s'ha de fer. S'ha de

fern el mapa de necessitats

poble [Can

repartir millor.

dels argentonins.

Doro]'

Parla de manca d'infor-

Ha dit que cal tancar fe

macio. Encarregaran una

mes. Quines seran les

auditoria dels comptes mu
nicipals?

prioritats en urbanisme i
equipaments?
Cal un Pla General

^alin la Ilista assumeixin
les diferents responsabilitats que s'engloben en un

marcar el govern de L'En

tesa i el PSC va ser Can
Doro.
En el seu moment, quan
ho vam plantejar, buscavern la complicitat de
I'empresa privada per
tal de transformar I'espai
sense endeutar el poble.

Com preveuen gestionar
els recursos municipals cla-

molt poca preocupacio per

rament condicionats per la

Durant quatre anys hem

Certament hi havia coses

crisi economica?

demanat informacio que

(PGOUM) per deixar de

que no ens agradaven a

no se'ns ha donat. Da-

fer peda^os i treballar glo-

tots, pero s'intentava no
endeutar mes el poble a

Els dos primers anys seran
molt complicats si fern cas

vant d'aixo podem tenir

balment el municipi. I cal

de les previsions d'evolu-

sospites que alguna cosa

treballar-lo des de la base,

diferencia de la solucio

cio de la crisi. Hauran de

s'amaga. No obstant, vo

partint de les necessitats

reivindicada per Tots per

ser anys de contencio, sen-

lem creure que quan es

de mobilitat. Amb un nou
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sempre la nostra segona pla^a de tre-

tacio de persones provinents d'entorns

ball. Soc arquitecte tecnic i he iniciat

desestructurats.

Em die Angel Puig, vaig neixer a Ma

un master en bio construccio per tre-

taro el 5 de novembre de 1953, tine

ballar amb construccio ecologica. Tine

Des de molt jove estic compromes po-

57 anys i soc pare de dues joves. Vise

el desig personal de construir de ma-

liticament, i actualment estic adherit a

a Argentona i els meus Iligams amb la

nera sostenible. Des del mes de setem-

Iniciativa per Catalunya

vila es remunten als meus disset anys,

bre soc director-gerent de la Fundacio
La meva militancia politico m'ha por-

quan venia amb els amics al Centre

Cooperadors de Mataro que treballa

Parroquial.

amb I'objectiu de recuperar i gestio-

tat a treballar per la transformacio de

nar el patrimoni cooperatiu espoliat a

la societat adquirint tasques de res-

Sempre he estat molt Iligat a Argento

la Unid de Cooperadors de la ciutat.

ponsabilitat. Ara em poso al capda-

na, tant personalment com professio-

Tambe soc cofundador de la coral Pri-

vant de L'Entesa, un projecte politic,

nalment. Fa trenta anys vaig participar

mavera per la Pau i he presidit, durant

plural, que ha estat capa^ de plante-

en la creacio d'una cooperativa de

18 anys, el centre de formacio i pre-

jar transforma^ions importants per al

paletes i Argentona sempre ha estat

vencio de Mataro dedicat a la rehabili-

poble.

PGOUM hauriem pogut fer

rar els consells de partici-

a I'hora de potenciar em-

pagarfem els serveis mas-

una oposicio mes efica^ a les

pacio que tenien el maxim

preses que facilitin I'evolu-

sa cars.

rondes Mataro i Maresme.

consens. Aixo va quedar

cio de les que tenim. Cal

en via morta amb I'actual

un pare tecnologic. Es un

Quina sera la seva linia

Que vol dir?
Un PGOUM ens hauria do-

govern que, darrerament

politico en cultura?

ha intentat recuperar diver-

camp que requereix una
inversio molt forta, pero

nat mes fon^a a I'hora de

ses vies de participacio.

ens hem de dotar de re-

nou, corroborem el que ja

defensar el territori.

No pot ser que ho facis

cursos publics que nomes

hem fet: hem de ser ca-

quan s'acosten les elec-

s'aconseguiran a partir de

pa^os d'arribar a acords

cions. La gent ha de poder

projectes viables amb cara

amb les entitats. Per altra

per a la gestio dels resi-

participar des del primer

i ulls.

dus?

dia. Nosaltres recupera-

Quina es la seva proposta

D'entrada no diem res de

banda, voldrem diferenciar festes de cultural.

No ens oposem frontal-

rem els consells i tambe

Que faran per fomentar

Son dues vessants que,

ment a la Taxa Justa pero

apostem per reglamentar.

tot i tocar-se, estan molt

diem que les coses s'han

I'ocupacio?
Es dificil, I'administracio

fet malament. Nosaltres

local te molts pocs recur-

sant cultural hi ha moltes

continuarem amb el 'porta a porta'. Si I'apliquem
globalment, acompanyat

d'un treball pedagogic,

'Per difkil
que pugui ser

es podrem fer un pas mes

estem oberts a

enlla. Estem d'acord amb

parlar i formar

la idea que pagui mes qui
mes genera, pero no compartim la manera com s'esta aplicant.
Parlem de seguretat ciu-

govern amb

ben definides. En la ves-

sos per crear feina. Pero

mancances, cal potenciar

amb imaginacio es poden

actes i esdeveniments cul-

arribar a fer coses. Hem

turals, memoria historica,

de facilitar que empreses

arxiu... Hi ha moltes ves

s'instaurin al municipi.

sants que volem tocar i
reivindicar.

Quina es la seva aposta

per la Sala?

Despres de les eleccions,

Quan I'Entesa va deixar

estan oberts a pactar amb

persones que

I'Ajuntament hi havia una

tothom?

ens siguin

partida destinada a aca-

Nosaltres som d'esquerres,

bar I'equipament que el

progressistes i, com diem

govern va decidir utilitzar

al nostre programa, una

poble insegur?

per altres objectius. A par

gota mes en el cam! cap a

En absolut. Comparativa-

tir de la situacio actual es

la sobirania plena de pa is.

tem disposats a gestionar

A partir d'aqui ja s'estructuren una serie de possible

tadana. Argentona es un

properes'

ment veuriem que no es
insegur, pero cal garantir

Que me'n diu de les noves

tecnologies?

la sala a partir d'un ens

que la plantilla d'agents

Van Iligades a la promo-

0empresa mixta (publica

pactes. Una altra cosa es

sigui I'adequada pel mu-

cio economica de poble.

1privada). Cal una gestio

que siguem capa^os de

S'ha de visualitzar quin
es el pare d'empreses que

privada que pugui acabar
la sala i gestionar-la i pu

posar-nos d'acord. Per di
ficil que pugui ser estem

blica perque pugui donar

oberts a parlar i formar

pacio?

tenim, que aporten, que
fan. A parit d'aquf cal que

servei al poble. Privatitzar-

govern amb persones que

Amb L'Entesa es van gene-

siguem molt

la seria un error molt gran,

ens siguin properes.

nicipi.
Com fomentaran la partici-

innovadors

CapdXrGus
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'Vull fer una

Salvador Casas,

candidat a
I'alcaldia pel PSC

Argentona per
a tothom'
Quines son les seves motiva-

de I'administracio tot millorant

dicions estd envellint la gent

equipaments, com la radio i el

cions per a presentar-se com

I'especialitzacio tecnica de

d'Argentona? Que podem fer

Casal dejoves i els hi haurem

a candidat a I'alcaldia?

I'ajuntament i reduir la buro-

per reduir el fracas escolar?

de buscar noves ubicacions.

Argentona no va cap en Hoc,

cratitzacio. Hem d'ampliar les

Tambe es molt important la

el govern actual no te un pro-

compres agregades a traves

Com podem generar nous
Hoes de treball per pal-liar els

jecte, no sap cap on va i pren
les decisions segons com bufa

del Consell Comarcal, hem

efectes de I'atur a les families

espai polivalenton s'hi puguin

de mancomunar serveis amb

argentonines? Hem de poder

fer reunions, formacio...

el vent. No m'agrada aquesta

municipis del nostre entorn

Argentona. Argentona no es
un poble qualsevol i necessi-

com ara el transport public, la

donar resposta a totes aques
tes preguntes, per aixo hem de

Com valora I'adual servei de

seguretat, els mitjans de comu-

convertir Serveis Socials amb

gestio de residus?

ta projectes mes ambiciosos.

nicacio, la informatica...

una area mes amplia, d'ac

La Taxa Justa I'eliminarem tan

tuacio transversal i que esde

aviat com sigui possible. Si

vingui una area de centralitat
politica del nou govern. Fins

podem, aquest mateix any.
Hem de potenciar el reciclat-

Nosaltres els podem fer amb
la participacio de tots.

Hem de convertir

Serveis Socials

creacio d'un centre civic, un

ara les arees centrals han es-

ge i la formula mes efica^ es

amb una area
mes amplia,
d'actuacio
transversal i

tat Hisenda i Urbanisme, men-

el 'porta a porta'. Caldra un

hem de donar la volta, per

Pero tambe hem de potenciar

moltes cjanes d'aprendre i tre-

que esdevingui

que son les persones les que

la informacio, publicarem les

ballar. Es un bon equilibri i em

una area de

Com defineix I'equip que
I'acompanya?
Hi ha gent molt experimentada que fa anys que treballa
per Argentona. Pero tambe hi
ha noves incorporacions amb

sento molt aixoplugat.
En cos de governor, com pre-

centralitat politica
del nou govern

tre que les arees de serveis a

sobre-esfor^ de consciencia-

les persones es repartien les

cio per tornar a convencer els

escorrialles del pressupost. Li

ciutadans que hi ha renunciat.

"fan poble" i no I'urbanisme

dades de reciclatge per po

com diuen uns quants... Hem

der autoavaluar-nos. Ara no

de treballar per fer un poble

es dona aquesta informacio.

cohesionat socialment.

Hem d'ampliar el nombre
d'arees d'emergencia i ga

veu administrar els recursos
Quins son els principals pro

rantir que compleixen la seva

condicionats per la situacio

La contencio i I'estalvi han

jectes voldria dur a terme a

funcio. Ho hem de fer fdcil.

economica?
Ens cal un nou finan^ament

d'afectar I'drea de Serveis

nivell urbanistic i d'equipa-

Socials?

municipal i no pararem de re-

No, tot al contrari. Aquesta

ments?
Primer cal planificar allo que

Ara es incorrecte. Al comen-

clamar-lo. Tot i aixo, a Argen

area e la que ha de garantir
la igualtat d'oportunitats. El

necessitem. Pero aixo no ho

^ament del mandat es va

tona s'esta fent una politico

pot fer un govern tot sol. Hem

ampliar, amb un esfon^ im

economica erratica. Hem de

govern actual ha retallat el

d'aconseguir un acord per

portant que de seguida es va

buscar nous models de gestio

pressupost de Serveis Socials

durable, sobre quins equipa-

per aprofitar millor els nostres

amb I'argument que no hi

ments calen i on els ubiquem.

retailor. Aixo es nota, Argen
tona esta mes bruta. Tambe

municipals, adualment molt

I el servei de neteja vidria?

havia prou demanda. Aixo

Per aixo cal un gran acord

calen campanyes de civisme

es un error, per que no hem

entre les principals forces po-

perque hem perdut responsa-

Posi exemples.

d'atendre les demandes soci

litiques d'Argentona per que,

bilitat collectiva. Cal expli-

Hem d'aplicar I'us d'energies

als, sino les necessitats reals,

governi qui governi tinguem
la garantia que es realitzaran.

car al ciutada que embrutant

Pero, vostes que prioritzen?
Cal un equipament comercial

Cal millorar la seguretat
Probablement s'ha d'ampliar

recursos i ser mes eficients.

renovables en els edificis mu

i primer hem de saber quines

nicipals, aixo ens ha de per-

son aquestes necessitats.

metre reduir la despesa energetica, que es molta. Hem

Que vol dir?

menys gastarem menys.

ciutadana?

electronica, aixo ens ha de

Quanta gent no es pot moure
de casa seva per problemes

de primer ordre i aquest nomes es pot fer a la Velcro. Si el

la plantilla per ajustar-la a la

permetre millorar I'eficacia

de mobilitat? Amb quines con-

fern, haurem de reubicar altres

dimensio del territori que ha

d'apostar per I'administracio
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re i culturals, pero ja fa temps que la
meva implicacio amb Argentona va Ili-

em presento, per segon cop, com a
candidat a I'alcaldia.

Vaig neixer a Argentona, el 7 d'agost

gada a la politico. Vaig comengar molt

Soc una persona que sap escoltar, no

de 1964, tine 46 anys. Vise en pare-

jove, el 83 vaig entrar a les Ilistes amb

m'agraden les decisions unilatera^,

lla, tine una filla i en tindre una altra

Coalicio d'Esquerres i el 84 em vaig

m'agrada compartir-les, per aixo cal

el mes de juny. Soc educador social i

fer militant del PSC. Des de llavors he

saber escoltar. Les decisions han d'es-

actualment dirigeixo el centre de ser-

estat gairebe a totes les Ilistes que el

tar argumentades, han de respondre a

veis per a les associacions Torre Jus-

socialistes hem presentat a Argentona

sana de Barcelona. Els meus records

i he tingut diverses responsabilitats: A

un per que, tot i que reconec que a vegades tambe cal ser intuitius. Vull que

d'infantesa a Argentona passen prop

les Juventuts Socialistes d'Argentona

Argentona sigui fruit d'un gran acord,

de la font picant, o comprant el can-

i del Maresme, regidor al govern i a

per aixo necessitem mes implicacio de

tir a les festes majors d'estiu. Sempre

I'oposicio, conseller comarcal, primer

la gent que ara no diu res, que es la

m'he mogut en entitats veinals, de lieu-

secretari del PSC d'Argentona... Ara

gran majoria.

d'abastar. Tambe calen mes

tat i portant-lo a la practica.

dotacions de vehicles i enfor-

Tambe hem d'afavorir la par

Quin paper ha de tenir la
Sala?

tir la relacio amb Mossos. No

ticipacio implantant sistemes

La Sala ens ha de portar tanta

pietat partint de I'acord que

die que Argentona sigui inse-

electronics que permetin als

gent com ens porta el Museu

teniem. Possiblement caldran

gura, pero hem d'incidir en la

ciutadans opinar des de casa.

del Cdntir. Ha de ser un espai

modificacions, ja que es trac-

prevencio.

No tothom pot venir a una reu-

que faciliti que les entitats cul

ta d'un espai molt sensible per

nio a les vuit del vespre.

turals es desenvolupin, alhora

als argentonins.

Cal un gran
acord entre

les principals
forces politiques
d'Argentona per
que, governi qui

ara ens sentim legitimats per
tornar a negociar amb la pro-

que ofereix un escenari de
Quines mesures impulsaran

Quina sera la seva posicio da-

per ajudar a reduir la taxa

difusio cultural per a companyies vingudes de fora. Ni la

vant dels projedes de Ronda

d'atur?

cultura que fan les associa

Mataro i Ronda Maresme?

Hem d'assumir que son mesu

cions es barata, ni la contrac-

La Ronda Mataro ha de solu-

res a llarg termini. Cal cons-

tacio externa es cara.

cionar el col lapse que representa I'actual configuracio. Es

truir les bases per aconseguir
una Argentona dinamica

Doncs sembla mes aviat al

relativament senzill superar

governi tinguem
la garantia que

economicament i aixo passa
per potenciar els espais de

contran.
Doncs no, per una banda,

el problema de la connexio

creixement. Per una banda

la qualitat val diners i, per

la C-60, pero I'alcalde no te

es realitzaran

I'industrial. Disposem de naus

aixo, cal invertir en les pro-

voluntat de didleg. Cal parlar

d'Argentona - Mataro per

buides als poligons, cal om-

duccions fetes per les asso

amb Mataro. Pel que fa al

plir-les, ja sigui anant a buscar

ciacions. I, per I'altra, hem

carril elevat per sobre de I'ac

Com potenciaran la participa-

empreses o redimensionant la

de buscar complicitats en

tual nus... Si aixo ens ajuda a

cio ciutadana?

mida de les actuals i permeten

el mon de I'espectacle per

solucionar els problemes de

Marcant unes regies de joe

aconseguir que la Sala sigui

mobilitat, I'acceptem. I sobre

clares en un reglament de

que vinguin empreses mes petites. Tambe tenim una agricul-

viable. Es simple: tenim un

la Ronda Maresme, partim

participacio ciutadana. S'han

tura que compta amb bon sol,

equipament que moltes com-

d'un acord entre el PSC, CiU

de generar espais de debat,

aigua, clima i pagesos que

de deliberacio des de la con-

en saben un niu! Es un sector

panyies necessiten. Hem
d'arribar a acords amb

saltres aquest acord es valid,

viccio que no tenim la veritat

que pot creixer cercant mesu
res de comercialitzacio dels

elles que ens permetin una

nomes es poden entendre les

programacio de qualitat i

dissidencies per questions

absoluta. Pero, els processos

i ERC, de la comarca, per no-

participatius s'han d'aplicar a

productes d'alta qualitat, com
els pesols de floreta o les mon-

ens assegurin ingressos que
poden revertir per a finan-

electorals.

temes en els que no haguem
establert un criteri previ de

getes del ganxet. Tambe hem

?ar les subvencions de les

Quines seran les seves priori-

govern. La Taxa Justa es el mi-

de fer creixer el corner^. El seu

entitats culturals.

tats de pades post-eledorals?

llor exemple: no formava part

motor ha de ser el mercat i el

de cap programa electoral i

supermercat que han de rete-

I que me'n diu del futur de

tendre i compartir un progra

quan el govern va engegar

nir els compradors i, de retruc,

el proces participatiu ja tenia
clar que la volia implantar.

afavorir la installacio de nous

Can Doro?
Es pot reconduir. Fa quatre

cal que es garanteixi lleialtat

comer?os de qualitat. Final-

anys va guanyar I'opcio que

al pacte. No s'hi val dir que

deia que 'un altre Can Doro

s'ha votat una cosa nomes per

pag d'obrir els debats sense

ment, estem conven^s que
la Sala tambe ens ajudard a

es possible'. Aquest diag

mantenir el pacte de govern.

apriorismes, assumint el resul-

crear Hoes en el sector cultural.

nostic s'ha demostrat erroni i

Hi ha d'haver com prom is.

Com a govern s'ha de ser ca-

Per fer acords ens hem d'en-

CopdXreus

ma electoral similar. Tambe
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'Volem convertir
Argentona en un

Pere Mora,

candidat a
I'alcaldia per

Hoc per viure i
per treballar'
La coalicio d'esquerres in-

Amb quin objectiu?

dependentistes no ha fun-

Convertir Argentona en un
Hoc per viure i per treba-

cionat.
No, pero estem oberts a

Argentcat

De tots els projectes que

Aquest ajustament tambe
afectara Serveis Socials?

enumera, quin es el prio-

Ens ho hem d'estudiar.

ritari?
Un no treu I'altre. Son If-

intentar-ho novament. L'ex-

nes. Ara ens assemblem

Pero hem de tenir en compte que hi ha un sector de

periencia d'aquests quatre

massa a una ciutat dormi-

la poblacio que no esta

anys sera bona per a tots

tori. El comer^ i I'empresa

ben identificat i que esta

cessiten inversio economi
ca d'entrada. El que cal es

nosaltres. A mes, tenim
molts punts en comu amb

no acaben d'arrencar i

passant dificultats serioses.

planificar.

aixo s'ha de reconduir.

S'ha d'identificar aquest
sector. Aqui no podrem fer

La redaccio del Pla Gene

Si governen es trobaran

retallades.

ral te un cost.

un ajuntament molt con-

El preu que cobrin els ar-

dicionat per la situacio

'Cal que el

quitectes, pero no es com
parable amb executor Can

llar. Adequat a les perso-

la CUP. A nivell programatic practicament no hi ha
diferencies.
Voste acaba d'entrar en

politico pero ja es presenta

economica. Com preveuen
administrar els recursos

com a candidat a I'alcal-

municipals?

dia.

D'entrada, no tenim tota la

No t'enreden si no et
deixes. Quan vam fer

informacio dels recursos,

I'aposta per la politico

pero suposem que estan
for^a malament. Per tant,

municipal

clar

no farem grans promeses.

que calia esfor^, feina i

Treballarem per aconseguir
la maxima eficiencia de la

teniem

empenta. Calia algu i jo
estava disposat. Sempre

maquinaria municipal. Ara

m'ha interessat la politico

aquesta mdquina estd mal

ventall mes
gran de veVns
d'Argentona

tingui la
possibilitat
d'incidir en
la cerca de la

nies de treball que no ne-

Doro o acabar la Sala.
Segurament el Pla General
es pot fer amb el que co
bra un carrec de confian<pa
de I'Ajuntament, que es va
contractor amb aquest ob
jectiu i s'ha utilitzat per a
altres coses.

Quin es el seu projecte per
Can Doro?

solucio [Can

No ho tenim definit, pero

ra nt quatre anys ens dedica-

Doro]'

amb equipaments i traslla-

la meva professio que

rem a preparar Argentona,
a deixar la maquinaria ben

Quines seran les seves

municipal i els aparca-

ha preferit el mon privat.

engrassada per poder dur

prioritats en urbanisme i

ments a la Velcro.

Pero crec que a la nostra

endavant tots els projectes

equipaments?

candidatura, a banda de

quan sortim de la crisi.

Cal tancar carpetes, fa

Intentareu un acord entre

anys que s'arrossega la

partits per Can Doro?

municipal. De fet, sempre

dimensionada i estructura-

he treballat en adminis-

da. Si ho aconseguim, du

tracions publiques, a diferencia d'altra gent de

mi mateix, es visualitzara

preferim un espai public
dar I'habitatge, el mercat

Diuen que no saben com

sala, piscina... No tenim

Es evident que cal parlar

estan els recursos. Encar-

Pla General, Can Puig i

amb tothom, pero primer

Com es aquest equip?
Hi ha de tot, gent amb

regaran una auditoria dels

Cadafalch, Can Doro...

cal posar totes les possibi-

comptes municipals?

No sabem si en el proper

litats sobre la taula, analit-

una llarga trajectoria en

Es clar, s'ha de fer una au

mandat ho tancarem, pero

zar-les i explicar-les a par-

politico i gent que sim-

ditoria dels comptes i de

si que ho hem de deixar

tits i a ciutadans. Portem

plement ve de casa seva,

I'estructura, que es d'on

encarrilat. Volem deixar

massa anys amb aquesta

gent independent que vol

podem ajustar mes. Cal

clar el futur de Can Doro,

historia. Cal que el ventall

posar-hi. El nostre objectiu

ajustar processos. Estic
conven^ut de que els tre-

iniciar el Pla General, tenir

mes gran de veins d'Ar

un projecte per a la Sala. El

gentona tingui la possibi

balladors municipals son

govern ha tingut temps sufi-

litat d'incidir en la cerca

cient pero, en quatre anys,
no ha fet res de tot aixo.

de la solucio. Tothom hi ha

I'equip.

es governor, no ens presentem per perdre i, en tot
cas, condicionar el govern

gent molt capacitada. No-

municipal.

mes cal ajustar I'estructura.
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jectes a I'Africa i a Tex-lugoslavia

partit nou amb molta gent que no ve-

ant la guerra dels Balcans. Tambe

nia del mon de la politico. Em mou un

Em die Pere Mora, vaig neixer a Ma

he participat en moviments socials,

taro fa trenta-nou anys i en fa quinze

com el primer Forum Social Europeu

objectiu nacional, pero soc conscient
que nomes es pot aconseguir des del

que vise a Argentona. Aqui vaig passar-hi molts estius quan era petit, va

(Florencia, 2002) i he collaborat en

territori. Per aixo, la politico municipal

els inicis d'altres associacions, com els

es molt important.

ser als carrers dArgentona on vaig

Capgrossos de Mataro. En I'ambit pro

aprendre a anar amb bicicleta. Soc

fessional, soc co-fundador de Lasuma

Hem intentat aglutinar les forces in-

arquitecte tecnic, el 2001 vaig entrar a

Paisatgistes i, actualment, soc vocal pel

dependentistes d'Argentona. Pero

treballar d'aparellador a TAjuntament

Maresme del Collegi d'Aparelladors,

aquestes tenen les seves particula-

dArgentona i ara treballo a I'Ajunta-

Arquitectes Teenies i Enginyers d'Edifi-

ritats, han passat per uns anys molt

ment de Mataro.

cacio de Barcelona.

complicats en els que s'ha practicat

He estat Iligat en tot tipus de movi-

El passat 10 de juliol vaig ser un dels

ens agrada i no hem volgut ser-ne he-

ments associatius i socials. Als divuit

milers de Catalans que es va manifestar

reus. Tant ERC, com Solidaritat, com

anys vaig participar en la fundacio en

a Barcelona amb el lema 'Som una na-

els independents que formen part de

defensa del territori CATAM (Centre

cio. Nosaltres decidim'. En aquell mo

la nostra candidatura, hem volgut fer

d'Accio Territorial i Ambiental del Ma-

ment vaig entendre que, a banda de

cau i net, creiem que Argentona ho

resme) originada pel rebuig a la cons-

queixar-me, havia de fer alguna cosa

truccio de Tautopista que ara es vol

mes. Poc despres m'adheria a la co-

necessita. Ens presentem sota el nom
d'Argentcat, es un nom neutre que fa

desdoblar. Mes endavant, vaig partici

ordinadora Solidaritat Catalana. Vaig

referenda nostre al municipi i al nos-

par en cooperacio internacional amb

creure que era una bona opcio, un

tre projecte nacional.

una manera de fer politico que no

obstant, per desencallar

El sistema de recaptacio

en quines zones fa falta

aquest tema I'instrument

ha estat mes conflictiu. La

mes vigilancia, en quines

basic es el Pla General.

Taxa Justa s'ha de replan-

menys...

Es I'eina que ens permetra

tejar. No diem ni treure'l,

executar-ho.

ni mantenir-lo, cal estudiar-

Com treballaran el Pla Ge
neral?

S'ha d'estudiar, cal un

model de gestio perque la

lo. El que ha fallat mes es

Quins propostes presenten
per fomentar I'ocupacio?

la manera com s'ha im-

Tenim una bona eina com

plantat.

es el SEMPRE, cal potenciar-lo. Creiem que es im

Primer cal treballar una

Quin projecte proposen
per la Sala?

Sala no sigui una carrega
per I'Ajuntament.

'Treballarem

proposta des del govern i,

Pero, esteu d'acord amb el

portant incentivar la crea-

despres, treballar-la ober-

concepte de pagament per

cio d'empresa, sobretot de

per aconseguir

tament amb la ciutadania.

micro-empresa. Volem que

Ens plantegem que els pro-

generacio?
Si, es molt bo.

cessos participatius siguin
una eina. De fet, el regla-

la maxima
eficiencia de

Llavors?

no hagin de marxar fora

ment que s'ha de fer sera

El problema es com s'ha

a buscar fenia. Argento

una eina. Pero una cosa es
el reglament i I'altra que

aplicat. S'ha criminalitzat
al ciutada. La clau es cons-

na pot ser autosuficient.

la gent participi. Hi ha mil

cienciar al ciutada. Cal

vinguin empreses de fora

els argentonins puguin ser
empresaris si volen, que

la maquindria
municipal7

Per altra banda, perque

maneres de propiciar-ho:

mes pedagogia. Per altra

hem de fer que Argentona

I si aixo suposa externalit-

els consells, les reunions,

banda, el sistema d'arees

sigui un poble molt atrac-

zar la gestio?

i totes les eines tecnologi-

d'emergencia tampoc ha

tiu i tenim els elements per

ques que no es fan servir i

funcionat be.

aconseguir-ho: paisatge,

Potser seria una opcio. La
intencio es buscar la millor

museu, restaurants... Hem
de fer atractiva Argentona

opcio.

Creu que Argentona es un

perque vingui gent, aixo
tambe portara empreses.

En cas de necessitar-ho,

que ho facilitarien.
Que en pensen del sistema

poble insegur?

de gestio de residus que
tenim?

No. Tenim coneixement
d'incidencies
ai'llades,

Nosaltres apostem

'porta a porta', pero cal

pero creiem que es un po
ble segur. Aixo no treu que

fer-lo extensiu a tota la

Cal permetre que les naus

amb quins grups pactarien
per tal de governor?

industrials es facin mes pe-

No donarem suport a cap
partit d'obediencia espa-

s'hagi de fer un esfor^,

tites, Can Negoci esta infrautilitzat. Tenim un poble

poblacio. S'ha de tractar

fer que el sistema sigui

amb molta potencialitat i

compte les coincidencies

igual a tots els ciutadans.

mes eficient. Cal estudiar

no li traiem tot el sue.

programatiques.

pel
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'Argentona te moltes

Jesus Hita,

candidat a
I'alcaldia del

possibilitats, sempre
hem d'aixecar la

Partit Popular

vista cap endavant,
mirar al futur'
Quin projecte te el Partit
Popular per Argentona?

al municipi. I, en segon

guer del casal actual. Per

pular estem assabentats

Hoc, volem garantir que

altra banda, eliminarem la

El nostre objectiu es posar

Argentona sigui un poble

persona de confian<^a que

de casos de gent gran que
ha anat a demanar ajudes

Argentona alia on ha d'es-

mes segur. Aixo passa per
ampliar els cossos de se-

hi ha als Serveis Territori
als i que costa seixanta mil

amb traves. No es logic

d'obtenir una representacio important a les elec-

guretat. Ja n'hi ha prou de

euros I'any a les arques

que sobrin centims, algu-

parlar de 'sensacio de se-

municipals. Les prioritats

na cosa es fa malament.

cions. Argentona te moltes

guretat' i que I'alcalde ne-

han de passar per cercar

Per altra banda, i parlant

possibilitats, sempre hem

gui I'augment de delictes

les necessitats reals. No

de la gent gran, nosaltres

d'aixecar la vista cap en
davant, mirar al futur. No

que nosaltres denunciem.

obstant, tambe hem de te

volem promocionar acti-

S'ha de posar solucio aug-

vitats dirigides a aquest

obstant, hem de partir de

mentant la dotacio d'agents

nir en compte que no podem demanar a cap partit

la realitat i, per aixo, encarregarem una auditoria

al carrer. Aixo nomes ho

que disposi d'una vareta

aconseguirem si el Partit Po

mdgica que canvii la situ-

els nostres avis seguint
I'exemple d'altres pobla-

que clarifiqui quin es I'estat

pular arriba a I'alcaldia.

tar. Per aconseguir-ho hem

acio d'avui per demd. Caldrd temps.

dels comptes municipals. A

i que nomes s'han trobat

collectiu. Volem motivar

cions properes. La nostra
gent gran ha tingut una
vida molt moguda i ara

partir d'aqui cal marcar les

Com es el seu equip?

prioritats que ens ajudin a

L'estem treballant, gairebe

Perd, per fer un Casal

els hem de cuidar. Hem

sortir de la crisi.

esta definit. Desgraciada-

d'Avis s'haurd d'invertir.

d'oferir-los servei de casal

ment, la llei de paritat ens

Si, i ara mateix es impos

de dia, transport...

dificulta la confeccio de la

sible perque no podem fer

Ilista, pero aixo no nomes
ens passa a nosaltres. La

inversions, perd podem

Quines estrategies implan-

fer guardiola. En aquest

taran per reduir I'atur?

impostos

candidatura la formard

sentit, tenim dues priori

Aquesta es una de les pro-

gent nova i, sobretot, jove,

tats. Per una banda la Vel-

blematiques mes impor-

i no tenen

amb molta ambicio per Ar

cro, que estd deixada de

tants. Nosaltres ja estem

gentona. Guardiola no diu

la md de Deu i, per I'altra,

establint contactes amb

mai que el seu equip es el
millor, pero ho es. Jo no

Can Doro. Es cert que estd
en mans de Vertix perd

Argentona i donin feina,

dire que som els millors...

cal reconduir la situacio

prioritariament, als argen-

encara que aixo vulgui dir

tonins. Per aconseguir-ho
es important facilitar I'ocu-

'Els ciutadans
paguen molts

serveis que es
mereixen'

empreses que s'installin a

I quines seran les seves

Abans es referia a la situa-

comen^ar de zero. Estic

prioritats?

cio economica. Com preveu

segur que podem arribar

pacio de sol industrial.

D'entrada volem cobrir

el seu partit gestionar els

a un acord. Nosaltres no

Una bona aposta seria,

les necessitats del poble.

recursos municipals, tenint

deixarem de banda els

per exemple, la installacio

Ara mateix, els ciutadans

en compte que es troben

propietaris, com ha fet
aquest govern, s'han de

d'una mitjana area comercial.

paguen molts impostos

molt minvats per la crisi?

i no tenen serveis que es
mereixen. Cal equilibrar

Com deia abans, cal mar-

respectar els compromisos

car prioritats i les que ha

adquirits.

aquesta balan^a. La nos-

marcat I'actual govern han

tra direccio politico marca

Abans parlava de Can
Doro i la Velcro. Quina sera

Quina es la seva direccio

la seva prioritat en mate

dues linies molt dares. En

estat un error. Per exemple, nosaltres apostem

en materia de Serveis So

ria d'urbanisme i equipa-

primer Hoc, eliminar el que

per tenir un casal d'avis

cials?

nosaltres anomenem 'Taxa
Injusta' i fer I'estudi que

de propietat. D'aquesta
manera ens evitarem els

Crec que Argentona I'uni-

ments?
Hi ha tres projectes molt im-

ca poblacio del Maresme

portants que cal impulsar:

possibiliti la installacio

mes de trenta-sis mil euros

on sobren diners a Serveis

el Casal d'Avis, la biblio-

de contenidors soterrats

anuals que ens costa el llo-

Socials. Des del Partit Po

teca i el Casal de Joves.
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EN PRIMERA PERSONA!

Isabel. Ens vam casar el 2000 i llavors

a candidat a I'alcaldia. Compto amb el

vaig venir a viure aqui.

recolzament unanime de tota la seccio

Vaig entrar en politico a troves d'uns

ses sempre es poden fer millor, el suport

local del PP. Tot i que reconec que les co

Em die Jesus Hita, soc nascut a Ma
taro, tine 38 anys i soc agent comercial. Argentona ja formava part de la

amics del Partit Popular de Mataro amb

incondicional dels companys m'omple

meva vida de ben petit, els meus pares

I'objectiu de servir als ciutadans. Soc

de satisfaccio.

compraven cada divendres a una car-

militant des del 2006 i soc membre de

nisseria de la Plaga de Vendre, tambe

la Junta Comarcal del PP al Maresme.

Em considero una persona amable,

passavem diumenge prop de la Font

Des del 2007 soc regidor a I'oposicio

amiga dels meus amics. Pero, al mateix

Picant. D'adolescent, un treball escolar

de I'Ajuntament d'Argentona. Es dur es-

temps, soc ambicios en els meus ob-

em va portar a coneixer mes de prop
la vila, fins i tot vaig entrevistar-me

tar a I'oposicio si el teu grup municipal

jectius i ara em marco I'objectiu de ser

nomes te un regidor, com es el meu cas.

alcalde. No em veig en un altre ambit

amb ^'alcalde, el sr. Gallifa. Recordo

Pero estic conven^ut que I'experiencia

que no sigui el local. Des de I'alcaldia

que em va impressionar el poble, te-

d'aquests quatre anys i la feina feta, de-

apostare per una politico oberta al ciu-

nia un nivell alt, viure aqui era com un

fensant iniciatives pels argentonins, es

tada. Esta be que els politics facin feina

somni. Anys despres vaig comen^ar a
sortir amb una noia d'Argentona, la

veura recompensada aviat. Per aquest

a I'Ajuntament, pero tambe hem d'estar

motiu, em presento per segon cop com

al carrer, escoltant als argentonins.

Disposem d'espai suficient

Abans em deia que elimi-

primera i de segona. No

per ubicar aquests equipa-

naran la Taxa Justa, pero

pot ser que els del nucli pa-

Com impulsard el seu partit
la participacio ciutadana

ments a Can Doro i a la

tambe em deia que no po-

guin una taxa i els del Cros

en cas de governor?

Velcro. Per tant, com deia,

drem fer inversions. Com

una altra i tingui un servei

Disposem d'una eina molt

cal arribar a un acord amb

pagaran els contenidors

diferent. No es pot multar

important que es Radio

Vertix. Can Doro podria

soterrats que volen instal-

un vei del nucli perque llen-

Argentona. S'hi fa una fei

acollir la biblioteca i el Ca-

lar al municipi?

ci brossa reciclada al Cros.

sal d'Avis.

Les empreses installadores
tenen al seu abast les sub-

La implantacio no sera ins-

mes persones. Tambe hi ha

Pero, com ho pagaran?

vencions que fan falta i,

L'empresa i els propietaris

de fet, ells mateixos poden

tantdnia. Quin model de
transicio utilitzaran?

Cal comunicar mes i aixi la

na excel lent pero es pot

treballar millor i arribar a
la revista Cap de Creus...

disposen d'un projecte,

subvencionar les obres.

Posarem contenidors al

han de poder fer-lo. Hem

Ja ho negocien aixi amb

carrer. Hem de tenir la pos-

gent participara. Aqui tam
be son importants les noves

de pensar que, tot i la crisi,

altres poblacions. Ells ma

sibilitat de tirar la brossa

tecnologies.

la construccio no esta para-

teixos t'indiquen les fonts

reciclada on vulguem quan

da al 100%. De fet, Argen

de finan^ament. Es evident

vulguem.

tona te espai per creixer a

la zona del turo de Sant

que no seran gratuits, pero
les empreses estan encanta-

Tambe em deia que una de

Sebastia. Cal pensar en els

des que els cridis, ells t'ho

les seves prioritats es la Se-

L'Ajuntament d'Argentona

propers vint anys, I'Ajun

installen i ho financen.

guretat ciutadana.

tambe ha d'utilitzar totes

tament ha de treballar per

Cal millorar-la ampliant

tirar endavant la urbanitza-

les patrulles. Argentona te

aquestes eines, ja no es pot
viure sense elles. L'Ajunta

cio de la zona del Cullell.
Estic segur que hi ha cons
tructors que volen comen^ar a treballar.

Per tot plegat caldria la redaccio d'un nou Pla Gene
ral?
Segur, pero partint de la

/Eliminarem la
'Taxa Injusta' i
(•••) garantirem

que Argentona

sigui un poble
mes segur'

feina que ja han fet go

Com les potenciaran?
Ara mateix al Partit Popular
fern servir blog, facebook...

25 km quadrats. Tenim 23

ment te una pdgina web

agents. Es una de les priori

que pot utilitzar mes inten-

tats del PP incrementar i es-

sament.

tabilitzar la plantilla. Tenim
molts agents en practiques.

Si despres de les eleccions

Volem patrulles estables,

poden governor, pero cal

que coneguin la poblacio,

fer pactes...

que siguin proximes al

Pactarem

ciutadd. Cal que aquests

grups amb els que tinguem

amb

aquells

agents estiguin comodes

coincidencies

On els posaran?

perque es quedin aqui. El
govern actual ha apostat

tes, pero no podem tirar-

A tot Argentona, com esta
fent Mataro, barri per

tiques. No pactarem mai
amb grups que s'entestin a

pel ciment enlloc de les

fer politico d'Espanya i Ca-

ho tot a la brossa. Hem

barri. Argentona no pot

de partir del que ja s'ha

permetre's separar els ciu

persones. Tenim una comissaria molt maca pero ens

volem treballar per Argen

treballat.

tadans per categories, de

falta seguretat al carrer.

tona.

verns anteriors. Segur que
hi ha coses bones i dolen-

programa-

talunya. Nosaltres nomes
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7El meu objectiu es

Felix Rosa, can-

didat a I'alcaldia

treure Argentona

per Agrupacio
Argentona

de rendarreriment
que pateix'

AGRUPACI6 D'ARGEHTOHA

Que el motiva a presentar-

Com es I'equip de gent que

tament te propietats com la

Quins son els seus princi

se com a candidat?

I'acompanya?

Velcro i I'espai que abans

La manca de compromis

Coincidim en el pensament,

ocupava la policia local,

pals projectes en materia
d'urbanisme i d'equipa-

serios que te el poble per

en la ideologia. Son gent

que estan Iliures o infrau-

part de I'equip de govern.

honesta que vol treballar tot

tilitzats. Per altra banda,

ments?
Urbanisticament s'han d'eli-

Ningu parla clar i jo crec

i que la tasca no sigui facil.

s'ha de controlar les obli-

minar les desigualtats que hi

que s'ha de ser transparent.

gacions d'Argentona Pro-

ha entre les urbanitzacions,

jectes, s'ha de controlar

el Cros i el centre del poble.

S'ha de tenir seny i tenir en
compte allo que beneficia

Com s'ho fard per dur en
davant el seu projecte tenint

mes el Museu del Cantir,

el vilatd. Els regidors hem

en compte que els recursos

s'ha de donar mes rendi-

A quines desigualtats es re

de ser conscient que hem

economics municipals estan

ment a les sales d'exposi-

fereix?

entrat a treballar pels ciuta-

molt condicionats per la cri-

cions de la Casa Gotica i

No hi ha els mateixos ser

dans i no hem d'actuar com

si economica?
El primer que farem es fer

el museu.

veis als diferents nuclis

un diagnostic de la situacio

Com?

a jefes del poble.

'Cal
regularitzar
les situations:

d'Argentona.

real i dels compromisos que

A Barcelona les galeries

Parli'm d'urbanisme.

te establerts I'Ajuntament

generen beneficis. Aqui

Cal un nou pla general

d'Argentona. Per aquest
motiu es imprescindible fer

tarn be es pot fer, tarn be hi

perque tothom sapiga cap

ha vendes. Cal una millor

una auditoria externa. Cal

direccio. Aquest Ajuntament te possibilitats de fer

on anem. Pero permeten
la participacio ciutadana,

no podem

que vingui una empresa

tirar endavant

externa, seriosa i reconeguda, que faci una audi

coses amb recursos propis

vern de L'Entesa i el PSC.

sense demanar diners ni en-

Tothom ha de poder expres-

deixant coses

toria que despres pugui

deutar-se. Pero es important

sar la seva voluntat.

mal fetes, o

signar el Col-legi d'Audi-

que els governants no tin-

tors. A partir d'aqui, cal

guin familiars que visquin

Pero Agrupacio Argentona

inacabades,

regularitzar les situacions:

dins el poble.

establird prioritats?

pel cami'

deixant coses mal fetes, o

Que vol dir?

inacabades, pel cami. Per

Aqui hi ha clans que per-

fer una bona vialtiat dins el

Quina sera la prioritat del

tant, no ens podem llen^ar

judiquen. Es logic que les

case urba i a la periferia.

seu govern?
Servir el poble, endre^ar-lo

a prometre-ho tot. Cal re
gularitzar, mantenir i utilit-

persones es pleguin als

Tot aixo no val tants diners i

sentiments familiars. Pero si

s'ha de fer.

i donar-li els serveis que ne-

zar millor els pocs recursos

no tens Iligams, com es el

cessita. En els darrers anys

que ens queden.

meu cas, es mes facil que

Sempre s'ha mostrat en

no caure en els tractes de

desacord amb I'actual sis-

Si, fa falta projector apar-

no podem tirar endavant

hi ha hagut una carrera per
incrementar I'endeutament

Com reduiran el capitol de

i deixar obres inacabades.

despeses?

aquest va ser I'error del go

favor. Pots ser mes objectiu.

cament, endre^ar el poble,

tema de gestio de residus.
Quina es la seva proposta?

Encara no s'ha acabat un

D'entrada, suprimint despe

Quin paper li donard a

La Taxa Justa es desastrosa.

projecte que ja se n'ha

ses inutils.

I'area de Serveis Socials?

Des del 2004 diem que som

comen^at un altre. S'han

En contra del que ha fet

partidaris de reciclar pero,

aquest equip de govern, es

fet moltes promeses que

A que es refereix?

no s'han complert. Aquest

Per exemple, el lloguer de

una area que s'ha d'ampli-

al mateix temps, estem en
contra de criminalitzar el

cami no es bo, hem de ser

I'actual casal d'avis, de

ar. No podem oblidar que

vilata. El reciclatge s'ha de

mes seriosos a I'hora de

I'oficina de medi ambient...

la crisi esta fent patir moltes

facilitar mes i la millor ma-

prendre decisions.

Aixo s'ha d'acabar. L'ajun-

families d'Argentona.

nera de fer-ho es implantant
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ico a les inversions i a la politico.

acid, en Hoc d'acabar-se, s'ha agreujat.

g ser militant d'Unio Democratica de

Ara el meu objectiu es treure Argentona

Vaig neixer a Barcelona el 18 de setem-

Catalunya durant mes de set anys, pero

de I'endarreriment que pateix.

bre de 1950, tine seixanta anys. Tine

vaig deixar el partit quan es aquest es

Soc una persona molt normal, amant de

una dona i una filla. Fa quinze anys que

va federar amb Convergencia Demo

les tradicions. Pero les responsabilitats

vise a Argentona pero els meus primers

cratica.

que assumeixo me les prenc molt serio-

records de la vila venen de mes lluny

El 2003 vaig fundar Agrupacio Argen

sament. M'hi dedico el temps que calgui.

Els disset anys venia a passar els estius

tona. He estat regidor a I'oposicio durant

El temps m'ha donat experiencia: el meu

en una masia que tenien els pares de la

dos mandats i em presento, per tercer

pare ja em deia que es natural que de

meva primera ndvia.
Vaig estudiar fins a nivell superior, he

cop, com a candidat a I'alcaldia. El meu

jove siguis revolucionari i, amb el temps,

primer objectiu era el de lluitar contra

evolucionis i siguis conservador. Algu

estat empresari i gestor de la clinica

I'agressio que patien els vilatans per part

que arriba a gran i encara va de revolu

Sant Josep i la clinica Lourdes. Ara em

de I'equip de govern. Pero aquesta situ-

cionari ha evolucionat molt poc.

contenidors soterrats. Agru

ser. S'han de prendre deci

vern va prometre molt i no

sa, si vol que s'hi segueixin

pacio ho segueix defensant

sions importants.

ha fet res. Aplicar les noves

dedicant esfor^os. Per altra

ja que es la recollida mes

tecnologies no costa tant,

banda, vull deixar clar que

barata i mes neta. A mes,

Quines?

per demostrar-ho farem una

la gestio no es pot donar a

evita que haguem d'emma-

Potser posar una direccio

presentacio publica.

les entitats tal i com prete-

gatzemar brossa a casa i

diferent al capdavant de la

que continuem llen^ant dei-

policia, una direccio mes

Quines politiques munici

xalles als pobles del costat.

independent. Apostar per

pals portaran a terme per

I'administracio publica. En

una policia mes professio-

tal de reduir I'atur?

un estat de dret no es pot
adjudicar res a dit.

nia I'alcalde. S'ha de com-

La situacio financera de

nalitzada, enlloc de tenir

Hem de tenir clar que, el

I'Ajuntament impedeix que

SEMPRE, o el tanquem o

es puguin fer inversions.

agents en practiques. Tam
be cal disciplina, que les

Com ho pagaran?

actuacions segueixin les

proposem que els argen-

Hem parlat amb varies em-

normes del cos.

tonins que busquen feina

preses que installen con

I'utilitzem be. Nosaltres

plir la llei de contractes de

'No tine Iligams
familiars a

s'inscriguin en una Ilista

Argentona.

tenidors. Si se'ls adjudica

Com potenciard la partici-

que serveixi a I'Ajuntament

Aixo em

el servei, elles mateixes

pacio en cas de ser alcalde?

per agafar el personal. L'or-

ho financen ja que son les

La potenciare d'una mane-

dre d'aquesta Ilista ha de

permet ser mes

objectiu^

primeres interessades. Nos-

ra regulada, no com ara.

ser public. Per altra banda,

altres estem segurs que el

S'ha de fer un reglament

s'ha d'incentivar les empre-

'porta a porta' es el sistema

en el que hi participi tot el

ses a contractor, preferent-

mes car que hi ha. I, amb la

poble. Pero, sobretot, s'han

ment, gent empadronada a

per fer una critica molt dura

Taxa Justa, si comprem les

de potenciar les associa-

Argentona.

al govern. Reconeix alguna

Voste s'ha destacat sempre

bosses fent cas dels capricis

cions de veins, cadascuna

del govern, tambe ens aca-

han de tenir representacio

Amb quin tipus d'incentius?

Si, per exemple, I'amplia-

ba sortint molt car.

directa a I'Ajuntament. El

Per exemple, donant punts

cio del mercat a la Pla^a
Nova i al Carrer Gran.

cosa que s'hagi fet be?

que no pot ser es la situacio

a una empresa, a I'hora

Quina solucio donaran a

actual, amb una Associacio

d'adjudicar-li un servei, per

I'estancament de Can Doro?

de Veins d'Argentona to-

cada persona del poble

Tenen preferencia per algun

Pensant sempre en el benefi-

talment partidista, dirigida

que contracti.

grup per establir pactes de

ci de tot el poble, tirarem en-

a I'ombra per I'equip de

davant els compromisos esta-

govern i per la Plataforma

Que me'n diu de les politi
ques culturals i del pes que
hi ha de tenir la Sala?

govern?
Nosaltres no tenim res con

blerts entre I'Ajuntament, els

en Defensa del Centre His

propietaris i Mas Vilanova.

toric. No hi ha representa
cio de Can Barrau, ni del

La Sala nomes la tiraren

s'hauran de respectar a

Argentona es un poble se-

carrer Badalona...

endavant si es pot, si es

I'hora de pactar. A mes,

gur?

tra ningu, pero es veritat
que les nostres prioritats

viable. Per saber-ho cal fer

nomes ens trobarem amb

Argentona te molta sort,

El seu govern aplicard les

una auditoria economica i

pero no es segur. La seguretat que tenim es basa en

noves tecnologies en la ges-

donar-la a coneixer a tot el

aquells que treballin i que
facin politico de poble. No

tio municipal?

poble. D'aquesta mara la

volem saber res dels que es

el sacrifici d'uns quants i

Estem obligats a implantar-

ciutadania podra decidir,

dediquen a fer politico per

aixo, al segle XXI, no pot

les. L'actual equip de go

amb coneixement de cau

Catalunya o Espanya.
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/Som joves i

Eudald Calvo,
candidat a
I'alcaldfa per

estem preparats

i capacitats per
gestionar el poble'

la CUP
X it ik _

Abans deia que Serveis

Es el candidat mes jove,
aixo li suposa un handicap
o un valor afegit?
A la CUP tots som molt

tot ha anat massa rapid.

Un dels principals proble-

Pero, tot i que no ens hem

mes que es trobaran, en

Socials son una prioritat.

acabat de posar d'acord

cas de governor, sera la

Tenim molt clar que no re-

crec que en el futur podem

gestio d'uns recursos molt

joves. Hi ha qui ho asse-

arribar a fer alguna cosa

minvats per la crisi.

tallarem res que tingui a
veure amb la sanitat, els

nyala pero en un sentit

conjunta.

positiu. Es molt bo que

Si, haurem de fer un plan-

serveis a les persones,

tejament molt realista. Per

I'educacio, la immigracio
mes recent... Son ques
tions que ens identifiquen

els joves ens impliquem.

Per tant, no tanqueu cap

aixo, no som partidaris de

Deixant de banda la cor-

porta?

grans promeses electorals

rupcio i el sectarisme a la

De cap manera. Creiem
que en una altra ocasio

que hipotequin el poble.

politico, quan mires la po
litico a Argentona, des del

Hem de prioritzar el tan

com a esquerra. En un mo
ment de crisi no pots aban-

sera possible. Es innega-

cament de carpetes i aque

donar la gent que es troba

79 fins ara, t'adones que

ble que tenim molts punt en

lles accions encaminades

en una situacio mes feble.

hi ha la mateixa gent, no

comu amb els partits amb

a evitar que la crisi afecti

nomes pels cognoms, sino

qui hem estat parlant.

a les persones. Es poden

En materia d'equipaments

aparcar altres coses abans

diu que s'han de tancar

que la sanitat, I'educacio i
els serveis socials.

carpetes.
Argentona necessita, per
exemple, acabar la Sala.

tambe per les cares. Son
practicament els mateixos.
Son gent que, en els seus
inicis, tenien moltes ganes

'Hem de

prioritzar el
Que podem aparcar?

D'aquesta manera cobri-

tancament

Les grans obres faraoni-

de carpetes i

ques. Obviament, les que

rem tot un espai necessari pel teatre, la dansa, la

estan comen^ades s'han

musica... L'altre tema im

d'acabar, pero no comen^arem noves grans infraes-

trobat a faltar, es la bi-

de canviar les coses pero,
despres de trenta anys,
s'han quedat estancats.
Cal obrir finestres, que

passi I'aire i que hi hagi
regeneracio democrdtica i
aixo vol dir, sobretot, can
viar cares.

El seu grup ha intentat una
coalicio de grups d'esquer-

aquelles accions
encaminades

tructures.

blioteca. La que tenim no
es municipal. La biblioteca

A banda de marcar prio-

es una prioritat tot i que,
ara mateix, no hi ha capa-

a evitar que la

crisi afecti a les
persones'

portant, que sempre hem

ritats, quina estrategia seguiran per reduir les des-

citat economica per tirar-la

peses?

endavant.

Com defineix I'equip que

Es agosarat avan^ar propostes perque, fins que

Quina sera la seva direccio

I'acompanya?

no ets dins, no pots veure

en materia d'urbanisme?

coses que vam tenir en
compte es que el vot de

Som un equip jove, interessat per la politico d'Argen-

realment el que hi ha. Per

Cal redactor un Pla Ge

altra banda, les adminis-

neral que estructuri I'ur-

les esquerres ja esta molt

tona, la cultura, les festes

tracions han entrat en una

banisme d'Argentona a

fragmentat i, en aquest

i les tradicions. Som gent

dindmica de funcionament

llarg termini. Ja fa anys

sentit, la llei d'Ohm ens

molt vinculada al poble i

que fa que sigui molt dificil

que s'hauria d'haver fet.

perjudica ja que afavo-

que participa en diverses

retailor. El que proposem

No fer-lo significa deixar

reix les majories. Per aixo

associacions. Per altra

ens semblava pertinent

banda, tot i ser joves, estem molt preparats, a la

es ser mes imaginatius a
I'hora de gastar. Fins ara

poble en mans del Iliure

res que, finalment, no ha
reeixit.
Quan ens vam plantejar
presentar-nos, una de ies

apostar per una coalicio

la configuracio del nostre

hi ha hagut una cultura

mercat. Argentona ha de

de gastar molt, per tot es

creixer de manera natural.

d'esquerres independen-

CUP hi ha gent formada en

tistes. Finalment, no ha

ambits molt diversos i que,

necessitava molts diners.

No compartim en absolut

estat possible, venim d'ex-

per tant, esta capacitada

Creiem que es pot fer el

els plantejaments d'omplir

periencies molt diferents i

per gestionar un poble.

mateix gastant menys.

el
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programa. Aquestes actituds conueixen a generar rebuig entre els
Em die Eudold Calvo, vaig neixer el 7

joves cap a la politico. A mes, en els

de gener de 1986, tine 25 anys. Soc
fill d'Argentona i sempre he viscut a la

darrers quatre i vuit anys, la vida po
litico d'Argentona ha quedat mes des-

(CUP) a Argentona perque veiem que
te una utilitat, hi ha experiencies que
ho corroboren a Mataro, Berga, Vic o
Vilafranca. Veiem que la feina que es
fa, encara que sigui des de I'oposicio,

virtuada del que estavem acostumats.

es coherent i constructiva i aixo ens

families, la Calvo i la Catala, molt ar-

La meva iniciacio a la politico va ser

relades al poble.
Just despres de les eleccions acabare

amb I'Espurnall, un collectiu de joves

atrau.
Fa mes d'un any que treballem en un

economiques a la Universitat Autono-

poble. Quan aquest grup es va dis-

ma. He treballat durant mes de tres
anys de professor de refor^ eseolar a

soldre vaig implicar-me amb Maulets,

vila. Els meus pares provenen de dues

que s'interessava pel que passava al

projecte municipal. Hem intentat una
coalicio de les esquerres independen-

una formacio politico /Wen/7 que ac-

tistes que, finalment, no ha estat pos
sible. Pero a la CUP ens feia illusio

tua molt al carrer. He estat el porta-

presentar-nos i ho farem. Crec que es

I'academia Atenea.
La gent jove ho tenim complicat a Ar-

veu comarcal de Maulets fins no fa

interessant que el cap sigui jove i amb

gentona perque els partits que estan

gaire, ara ho he deixat perque tine

ganes. Soc una persona amb molta il

molt institucionalitzats i, quan t'inte-

massa fronts oberts i ja hi ha relleu.

resses per participar, nomes volen que

Un grup de gent hem decidit formar

lusio i m'estimo Argentona. La nostra
principal carta es que no tenim altres

els ajudis amb I'apartat de joventut

una Candidatura d'Unitat Popular

interessos que treballar pel poble.

pero tampoc creiem que
s'hagi de deixar de cons-

gogia perque la poblacio
ho entengui i ho accepti.

Cal que I'Ajuntament apliqui les noves tecnologies?

truir. Per altra banda, s'ha

Nosaltres, de fons, estem

Per nosaltres, les noves

de prioritzar el problema

d'acord en el reciclatge, en

tecnologies son un tema

dels habitatges buits. A Ar

el 'porta a porta'.

molt proper, som gent jove

gentona n'hi ha moltfssims.

i hi estem molt vinculats.

Una manera d'alleugerir la

Pero esteu a favor del pa-

Ho demostrarem aviat, la

pressio urbanistica i ajudar

gament per generacio o

a baixar preus seria acon-

preferiu el porta a porta?

nostra sera una campanya
2.0 a traves de facebook,

seguir que els propietaris

Nosaltres canviariem el

tweetter, youtube... Des

posessin els pisos buits a

sistema de sancions, que
es desmesurat, i flexibilit-

pres, a nivell de partici

zariem el sistema. No es

internet ofereix eines molt

just que les families grans

interessants.

lloguer.

Com?
Endegant una politico
d'avals dirigida al pro-

reformular el sistema.

que els propietaris tenen

por dels llogater, de no
cobrar, de no poder fer-los

Cal millorar la seguretat a
Argentona?
Creiem que Argentona es
bastant segur.

fora si hi ha problemes...

ha hagut una
cultura de
gastar molt.

Creiem que
es pot fer el
mateix gastant
menys^
En cas de tenir opcio de go
vern, amb qui pactarien?

hagin de pagar mes. Cal

pietari. I es que un dels
problemes acostuma a ser

pacio i gestio municipal,

'Fins ara hi

En materia d'ocupacio,

Som independentistes i no

que pot fer un Ajuntament?

pactarem una candidatura

Es un moment molt dificil.

que es declari en contra de

Cal potenciar el SEMPRE i
treballar perque no hi hagi

queden lluny els partits na-

mes acomiadaments a les

cionalistes espanyols. Tarn-

la Ilibertat dels pobles, ens

empreses d'Argentona.

be mantindrem una politico

Per tant, cal aixoplugar el

Com potenciaran la parti-

propietari per tal que acce-

cipacio?

Quina es la seva proposta

d'esquerres, per tant, no
pactarem amb aquells que

deixi a llogar. Segurament
una bona formula seria la

Se n'ha fet molta bandera

per Can Doro?

vulguin fer grans retallades

per part de les forces que

No volem tornar a comen-

en serveis a les persones.

creacio d'una oficina mu

governen, pero no ha estat

ar un debat, es un tema

Finalment, el territori es un

nicipal de I'habitatge.

una realitat i la vida parti-

molt cremat. S'ha de pas-

tema prioritari i, per aixo,

cipativa del poble se n'ha

sar pagina, la gent esta

tambe ens queden lluny els

ressentit. Cal una reflexio,

molt cansada. No pot ser

partits que apostin per la

prou d'omplir-nos la boca i

construccio de la Ronda

Com valora el seu grup la
Taxa Justa?
La seva implantacio ha estat

apliquem-ho. Participar no

que Argentona encara
visqui en un ambient ger-

molt agosarada. Valorem

vol dir nomes fer consultes

racivilista perque, en un

positivament que Argentona

Mataro i Maresme. A partir d'aqui, podem arribar a

i reunions de poble. Cal

moment donat de la histo-

pactes puntuals per acords

sigui capdavantera en ges-

obrir els consells de poble,

ria, hi va haver un conflic-

tio de residus pero creiem
que no s'ha fet prou peda-

fer una aposta ferma per

te amb Can Doro. Hem de

concrets. Pero creiem que
ens sentirem mes comodes

la participacio real.

superar-ho.

a I'oposicio.

CapdeCreus
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ELECCIONS MUNICIPALS 2011
^

QUESTONAR
Encarregard una auditoria externa de les comptes municipals?

Pep Maso

TOTS PER ARGENTONA
No.

Mantindrd la Taxa Justa? Quim model de gestio de residus

Farem front al pagament per

implantard?

generacio de residus.

Es prioritdria la redaccio d'un nou Pla General?

Si, es el punt numero 1.

S'oposard a la construccio de les rondes Mataro i Maresme?

Continuarem oposant-nos-hi.

La Sala sera una prioritat pel seu govern? Quin tipus de gestio
implantara al teatre?

de Cultura pero amb la maxima

Ho es ja. Directa, condu'ida des
participacio de ciutadans i
entitats.

Considera que Argentona es un poble insegur?

Molt segur.

Incrementard el cos de la policia local?

Impossible.

El capitol de personal de I'Ajuntament estd sobredimensionat? S'ha
d'acomiadar gent o externalitzar serveis?

No. No.

Nomenard cdrrecs de confian^a? En quina area?

En principi cap.

Incrementara les subvencions a les entitats?

Es molt dificil.

Mantindra el Casal d'avis alia on es?

Si.

Mantindra el casal de joves a la Velcro?

Si.

La Garrinada, a dins o a fora del nucli urbd?

A dins.

Quin tipus d'us defensard per al Carrer Gran?

Mantindra el servei de bus tal i com estd establert?
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El que te: prioritzant un carrer
per a les persones.

Si.

ELECCIONS MUNICIPALS 2011

Ferran Armengol

Angel Puig

Salvador Casas

CIU

L'ENTESA

PSC

Cal una auditoria d'Argentona
En principi no.

Projectes pel be del poble.

Si no hi veiem la necessitat no.

Tal com es ara no. Pagament

No. Volem el porta a porta a tot

No. Implantarem un porta a

per generacio consensual.

el municipi.

porta millorat.

Si.

Totalment.

Si.

Si.

de mobilitat que tenim per

No, solucionen els problemes
Si.

accedir a Mataro.

Si, Controlada pel la regidoria

Si. Mixta: publica i privada.

de cultura.

No.
La mantindrem dins els
pardmetres legals.

No.

agilitat privada.

No.
Si, cal adequar el nombre a les

D'entrada no.

Si, perd no amb exces. S'han
d'amortitzar places quan

Si. Cal una gestio publica amb

No es la nostra intencio retailor.

dimensions del territori.

No. S'ha de potenciar la
mobilitat interna del personal.

quedin buides.
Es possible. En I'drea de
En principi no.

No.

Si.

Mantenir amb racionalitat.

gerencia.
Posarem els recursos necessaris
perque les associacions puguin
desenvolupar els seus projectes.

Si, fins que puguem construir un

D'entrada si, perd cal donar

Si, fins que no trobem una

casal de propietat.

mes rendimenta I'espai.

ubicacio definitiva.

Mentre no puguem ubicar-lo en
un altre Hoc, si.

Si, fins que no trobem una
Si.

ubicacio definitiva.

On hi hagi espai suficient
per poder desenvolupar
I'activitat sense cap preferencia

Dins.

Dins.

preestablerta.

Prioritat invertida.

Prioritat pels vianants permetent
circulacio.

Si mentre es vagin incrementant

Cal millorar-lo considerablement

els usuaris.

perque deixi de ser deficitari.

De vialitat invertida, mes espais
per als ciutadans perd que hi
puguin passar cotxes.

Es millorable.
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ELECCIONS MUNICIPALS 2011

CQ

QUESTIONAR

Encarregard una auditoria externa de les comptes municipals?

Pere Mora

ARGENTCAT
Farem una auditoria perd no
cal externalitzar-ho tot.

Mantindrd la Taxa Justa? Quim model de gestio de residus
implantard?

que passi pel 'porta a porta'.

Es prioritdria la redaccio d'un nou Pla General?

Si.

S'oposard a la construccio de les rondes Mataro i Maresme?

Si.

La Sala sera una prioritat pel seu govern? Quin tipus de gestio
implantara a I teatre?

que sigui mes rendible.

Considera que Argentona es un poble insegur?

No.

Incrementard el cos de la policia local?

No. Buscarem un nou model

Per for^a, s'ha de solucionar. El

L'adequarem a les dimensions
del municipi.

El capitol de personal de I'Ajuntament estd sobredimensionat? S^ha
d'acomiadar gent o externalitzar serveis?

Estd mal dimensionat, cal

Nomenard cdrrecs de confian^a? En quina area?

En principi no.

Incrementard les subvencions a les entitats?

Mantindrd el Casal d'avis alia on es?

Mantindrd el casal de joves a la Velcro?

reorganitzar-lo.

Fins que no tinguem el resultat
de I'auditoria no tocarem res.

Cal donar mes rendibilitat a
I'equipament.

La Velcro s'ha de reformular
sencera.

La Garrinada, a dins o a fora del nucli urbd?

Dins.

Quin tipus d'us defensard per al Carrer Gran?

Prioritat invertida.

Mantindrd el servei de bus tal i com estd establert?

Cal millorar el servei.
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Eudald Calvo

Felix Rosa
AGRUPACI6 ARGENTONA

Jesus Hita

PARTIT POPULAR

CUP

Si.

Si, creiem que cal si.

No. Implantarem contenidors

Com es ara no. Una taxa justa

soterrats.

reformulada.

Ara mateix no.

Si.

Si.

No.

Si encara es pot si.

Si, fermament.

Si.

No. Contenidors soterrats.

Sera prioritat la cultura.
No. Cal una solucio conjunta

No. Cal una gestio externa.

entre partits.

Nosaltres apostem per una

gestio publica molt oberta i a la
participacio de les entitats.

Si.

Si.

No.

Si.

Molt poc.

No.

Aixo ho dira I'auditoria.

Si. Hi ha gent que si, no s'han
d'externalitzar serveis.

Es el just. No.

Hem d'entrar i veure els
comptes, pero cal un bon

Crec que no.

No es manera de fer de la CUP.

gestor.
Incrementarem les ajudes
Treballarem per poder fer-ho.

No.

reals, en infraestructures,
comunicacio, serveis...

Ara mateix si pero el futur es un
altre de propietat municipal.

No.

Ens ho hem de plantejar.

Ara no es pot fer pero cal un
Si.

No.

Fora.

Fora del nucli urba.

Us comercial.

Si, pero s'han de fer estudis
nous per prioritzar.

Que pugin circular els cotxes
normalment.

No.

casal nou.

On la vulgui I'assemblea de la
Garrinada.

L'actual.

Intentarem incrementar-lo.
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Natura proposa que

Argentona s'integri al pare
Montnegre - Corredor

L'Academia
Catalana de
Gastronomia
premia a
Francesc

El grup ecologista assegura que els ajuntaments

Forti

maresmencs estalviarien diners amb aquesta mesura
El restaurant Via Veneto
de Barcelona va acollir,

L'entitat ecologista Natura

aportacions depenen del

ra, formara aviat part del

proposa que la totalitat de

nombre d'hectarees dins el

Pare Corredor Montnegre.

la darrera setmana de de-

I'espai natural inclos dins

Pare, i es preveu que per al

Natura afirma que aquest

sembre, la proclamacio

el terme municipal d'Argen-

2011, caldra desembutxa-

traspds es fard sense cap

dels premis nacionals de

tona s'integri al Pare Na

car uns 52.000 euros en el

cost suplementari pels Ajun

tural Montnegre-Corredor.

cas argentom.

taments. Natura recorda

gastronomia que atorga
I'Academia Catalana de
Gastronomia i que valo-

Natura considera que la

que hi ha municipis que tot

mesura estalviaria diners

i tenir territori dins el Pare

ren els personatges i res

als ajuntaments de la zona

Serralada Litoral no poden

taurants mes destacats de

i milloraria la gestio territo

fer-se carrec d'aquestes

I'any. Entre els guardonats

occidental d'aquest espai

aportacions, i per aixo estan fora del Consorci. Es el

d'aquesta edicio els aca

natural, des de I'Espinal

cas d'Orrius, poble el qual

al xef del Raco d'en Binu,

fins el Turo dels Oriols, es

l'entitat considera que si

Francesc Forti, amb el Pre-

gestionat pel Pare Serrala-

no haguessin de fer apor

mi Especial de I'Academia

tacions 'complementdries'

Catalana de Gastronomia.

rial. Actualment, el sector

demics van voler distingir

da Litoral, i els consistoris

Per contra, el sector orien

han d'aportar recursos eco

tal de I'espai natural del

probablement participaria

La gala de Iliurament dels

nomics al consorci del pare

municipi, que compren el

en els organismes gestors

premis tindra Hoc el proper

per tal que funcioni. Les

marge esquerra de la rie-

del pare.

mes d'abril a Barcelona.

Sant Julia
porta la
Primitiva a
Argentona
El Sant Julia d'enguany
va portat sort a algun argentoni. I es que, segons

va fer public el Patronat
d'Apostes de la Diputacio de Barcelona, el dissabte 8 de gener es va

Dos municipis de Tarragona
implanten la Taxa Justa seguint
Pexemple d'Argentona
Mirnvfit i Rnsnti^rn
Miravet
Rasquera hnn
han d^^de-

mitinnrnnt
mitjan^ant ajudes
niud^s econofirono-

s'abona a traves de la

ciditapostar pel 'pagament

miques. L'any passat, tots

compra de bosses per a la

per generacio1 de cara al

dos pobles, pagaven la

brossa i els envasos.
Els representants de Miravet

2011

taxa de la recollida en un

Seguint I'exemple d'Ar-

unic rebut anual. Amb I'en-

i Rasquera van interessar-se

gentona, i amb la intencio

trada en vigor del nou sis-

per aquest sistema de reco

de fomentar la reduccio

tema, el rebut es divideix

llida arran de la ponencia

dels residus, els municipis

en dues parts: una de fixa

presentada per la regidora

tarragonins de Miravet i

de 40 euros anuals per

de Sostenibilitat d'Argento-

validar una butlleta de

Rasquera han implantat

als veins que viuen dins el

na, Assumpta Boba, en el

segona categoria a la

sistemes de pagament per

case urba, i de 20 euros

marc de la VIII Jornada de

Ilibreria Arenas. El gua-

generacio. L'Agencia de

per als que estan mes dis-

Prevencio de Residus Muni

nyador va obtenir un pre-

Residus de Catalunya re-

seminats. La segona part

cipals, celebrada a Reus el

mide 65.984,97 €.

colza aquesta

de la taxa es variable i

23 de novembre.
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Caldran tres anys d'empadronament Atacades les
set entitats
per accedir a un pis protegit
ho compensard amb mes de

El pie de febrer va aprovar

tona tot i que en I'actualitat

el primer reglament d'acces

no ho estiguin.

1.800 m2 d'espais Iliures al

als habitatges protegits d'Ar-

L'aprovacio d'aquest re

poble. Aquest fet comporta-

gentona. Un dels requisits

glament coincideix amb la

rd la consolidacio com a tal

requalificacio d'un espai

de les places Joan Salvat-

importants sera I'exigencia

bancaries
del centre
d'Argentona

d'un minim de tres anys

municipal, situat entre els

Papasseit i Canigo, a mes

El 27 de gener els vidres de

d'empadronament per tal de

carrers del Moli i Llevant,

d'una finca del carrer Dolors

totes les entitats bancaries

poder formular la sollicitud

on I'equip de govern pre-

Montserrat.

d'Argentona es van llevar

d'acces a un pis d'aquestes

ten construir una vintena
de pisos protegits. El sostre

Per altra banda, el pie de

coberts de pintades contra

mar^ va aprovar una altra

la banca, la reforma de les

el reglament tambe estableix

maxim edificable sera de

requalificacio, en aquest cas

pensions i la crisi econdmi

que podran accedir a un pis

mes de 3.000 m2, cosa que

un espai privat a la zona

ca. El cap de la policia lo

permetrd fer-hi com a maxim

del 'Forn de'n Guardid', per

cal d'Argentona, Pere An-

han estat un minim de 15

24 habitatges. Per tal de po-

permetre-hi I'edificacio d'ha-

glada, va qualificar I'accio

anys empadronats a Argen-

der-ho dur a terme el govern

bitatges.

de 'premeditada i molt ben

caracteristiques. No obstant,

public els que demostrin que

organitzada' i la va atribuir

Punt i final a les obres de La Sala

a collectius adherits a la
vaga general convocada
per sindicats minoritaris.

euros per tirar endavant

La retirada dels badalots

Hum. Aquest darrer projecte

que, durant anys, ha for

permetra que I'equipament

una proposta cultural que

mat part de I'entrada de

comenci a funcionar. No

contingui teatre, dansa i

La Sala, ha posat punt i

obstant, el regidor d'urba-

musica i que sigui atrac-

final a les obres del tea-

nisme, Xavier Collet (TxA),

tiva per a tots els publics.

tre. Aquesta era una de

admet que La Sala necessi-

L'alcalde, Pep Maso (TxA)

les cine actuacions previs-

tard mes inversio: 'Encara

confia que, amb I'entrada

tes per aquest any per tal

caldran molts cents de mils

en funcionament, La Sala

d'enllestir I'edifici. No obs-

d'euros per acabar-la. Pero

'esdevingui una eina de

tant, la Sala no es dona per

aquesta inversio ja s'haura

dinamitzacio de I'activitat

acabada. Ara es troba en

de fer en un altre mandat'.

cultural i econdmica d'Ar

fase d'adjudicacio la realit-

Pel que fa a la programa-

gentona'. En aquest sentit,

zacio de la caixa fosca que

cio, es previst que s'inicii

espera que I'equipament

compren el cortinatge, una

de manera estable de cara

serveixi d'excusa per visi

installacio per a decorats

a la tardor. De moment,

tor altres espais del muni-

i alguns elements de so i

s'han pressupostat 30.000

cipi.

La Universitat de Vic fitxa Antoni Soy
com a degd

A banda d'aquesta accio,
la convocatdria no va tenir
cap altra incidencia a Argentona.

Argentona

es blinda
contra els

prostibuls
Argentona va decidir, a fi
nals de desembre, tancar

la porta a la possibilitat
d'installacio de prostibuls
al municipi.
En un pie extraordinari,
convocat amb cardcter

L'ex-alcalde d'Argentona,

tari d'lndustria i Empresa.

amb el govern de L'En-

d'urgencia, I'equip de go

Antoni Soy, ha estat es-

Soy es doctor en Ciencies

tesa - PSC. Entre altres

collit degd de la Facultat

Econdmiques per la Uni
versitat de Barcelona (UB)

cdrrecs, tambe ha estat

vern va portar a aprovacio
la 'suspensio de Ilicencies

vicepresident del Consell

d'activitat de naturalesa

de la Universitat de Vic.

i catedrdtic en Economia

Comarcal del Maresme,

sexual'. La urgencia de la

D'aquesta manera Soy re-

conseller a I'Assemblea

convocatdria la va moti-

torna al mon universitari

Aplicada a I'antiga Escola
d'Estudis Empresarials de

General de Caixa Catalu-

var I'interes d'un promotor

un cop acabada la seva

la mateixa universitat.

nya i membre del consell

d'aquest tipus de negocis

Va ser alcalde d'Argen
tona, del 1999 al 2006,

assessor de I'lnstitut Cata-

en obtenir Ilicencia d'activi

Id de Finances.

tat a Argentona.

d'Empresa i Comunicacio

etapa, al govern de la
Generalitat, com a secre-
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Una quinzena d'entitats ja s'han adherit a la iniciativa que s'haurd de
sotmetre a votacio del pie municipal

El CEA proposa nomenar Vicenc

Esteve fill adoptiu d'Argentona
L'aprovacio del nou Reglament de protocol, honors i merits

suport moral per a la majoria, sense esperar mai res a canvi

d'Argentona ha portat al Centre d'Estudis Argentonins Jau-

i sempre amb un esperit altruista i magnanim1.

me Clavell a elaborar un manifest en el que demana al con-

Vicenc Esteve i Albert, de noranta-tres anys, ja ha rebut al-

sistori que atorgui el titol de 'Fill adoptiu de la vila d'Argen

guns reconeixements com el "Premi a I'Exportacio i a I'Avenc

tona1 a Vicenc Esteve i Albert. El Centre d'Estudis considera

Tecnologic", la Medalla dels "Forjadors de I'EsportCatala" i
la medalla del "President Macia" al Merit al Treball.

que Esteve Albert ha destacat, al llarg de la seva vida, en
les facetes d'empresari, filantrop i esportista. L'entitat tambe

El Centre d'Estudis Argentonins considera que I'exemplaritat

valora d'Esteve i Albert el paper clau en 'la creacio i sus-

civica de Vicenc Esteve i el seu paper de mecenes d'Argen

tentacio de moltes entitats i institucions del poble, aixi com

tona el fan mereixedor indiscutible de la distincio per a la

la collaboracio directa en algunes d'elles i el seu interes i

qual se'l proposa.
cio. Participa en algunes

respirava a la vila, acapa-

curses i mes tard, en com-

ra novament la seva aten-

panyia d'en Martf Puignou

cio. L'lsidre Abril i un grup

i altres entusiastes, aconse-

d'amics crearen "Amies del

guiren que I'Ajuntament de

Ciclisme" i varen organitzar

Mataro els cedis temporal-

moltes curses i manifestaci-

ment un terreny on, amb el

ons ciclistes que contribuY-

suport moral i econonic d'in-

ren al prestigi esportiu d'Ar

dustrials i aficionats mataro-

gentona. A I'hora inevitable

nins i la valuosa assistencia

del relleu, I'Abril proposa a

tecnica del qui fou "campi-

Vicenc Esteve la presidencia

onissim" Mariano Cafiardo

del club i aquest accepta en

i de I'arquitecte Josep Ma

veure's recolzat per un grup

Peris, construTren el Velo-

d'amics, alguns d'ells comSota la seva presidencia el

panys d'infantesa (1984).

ESTEVE ALBERT,

mic. L'any 1949 funda una

drom de Mataro (1948).
Sobre aquella pista hi rodaren els millors ciclistes del

(Mataro, 1917). Empresari

petita empresa (Lucta) dedi-

mon d'aleshores: Bruneels-

rumb cara a les altes es-

i esportista. Cursa estudis

cada a I'obtencio d'olis es-

Dekuisher, Jef Sherens, Van

feres del mon de I'esport,

de comerc a les Escoles

sencials, que amb el temps

Vliet... i s'hi forjaren en

per tal que els "Amies del

Pies de Santa Anna, a Ma

s'ha convertit en una impor

velocitat i en darrere moto

Ciclisme" els sones com a

taro, i als 16 anys entra

tant multinacional, que ell

Miquel Poblet i Guillem Ti-

entitat seriosa, capac d'or-

al taller de joieria del seu

mateix presideix.

moner, respectivament.

ganitzar esdeveniments es-

pare, on va agafar el gust

Inicia la seva vida esporti-

Estiuejant des de la seva

portius de categoria i aixi

per I'art i pel dibuix. Gaudi

va, de vailet, amb el bas-

infantesa a la nostra vila,

els trobem endegant les

d'aquest treball creatiu i ar-

quet, esport molt arrelat a

tingue ocasio de viure els

dues edicions de la "Vol-

tesa durant bona part de la

Mataro ja que, precisa-

moments algids de I'esport

ta al Maresme" (1989 i

seva vida i ja en la madure-

ment, havia sigut un escola-

argentoni, els darrers anys

1990), de caracter interna-

sa va encarrilar-se vers una

pi, el pare Millan, qui dels

de la decada dels cinquan-

cional, en tres etapes i un

activitat ben diferent, pero

EE,UU. I'havia introduit a

ta i pimers de la dels seixan-

proleg cadascuna d'elles,

igualment creativa, com es

Catalunya.

la de la quimica. Amb els

Despres el ciclisme, que ha

ta, vivint com a cosa propia
els triomfs del C.I.C., I'equip

cio Catalana de Ciclisme,
les Secretaries d'Esport de

seus primers cabells blancs

via d'esser I'eix esportiu de

femeni de basquet. Pero el

torna a estudiar fins a ob-

la seva vida, se li emporta

ciclisme, el seu esport, dins

tenir el tftol d'Enginyer Qui-

llargues quotes de dedica-

I'atmosfera atletica que es
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club ciclista orienta el seu

amb el suport de la Federa-

Continua a la pagina seguent

COSES DE LA VILA
Vfe de la pagina anterior

la Generalitat i de la Diputacio i la Regidoria d'Esports d'Argentona.

Celebracio del Dia Mundial
del Teatre

Vicen^ Esteve cessa I'any

1990 i amb ell s'extingeix
I'entitat esportiva que presi-

di, per deixar pas al Club
Ciclista "El Cantir", de la
que en seria president Antoni Cachinero.
La seva empresa, Lucta,

ha obtingut el "Premi a
I'Exportacio i a I'Aven^ Tecnologic" i a ell personalment, el Molt Honorable

President de la Generalitat
li ha imposat la Medalla
dels "Forjadors de I'Esport
Catala" i la del "President
Macia" al Merit al Treball.
A mes de totes les seves

El Collectiu de Professio

fessor de I'Aula de Teatre i

del collectiu: Andres Callin

activitats, empresa rials i es-

nals d'Arts Esceniques d'Ar

membre del collectiu Sense

amb Anguiles, la compa-

portives, el senyor Vicen^

gentona va organitzat la

Portes.

Esteve en te una gairebe

celebracio del Dia Mundial

ignorada per tothom, que

del Teatre el darrer cap de

Les activitats ludiques es

es la gastronomica. La seva

setmana de man?. La cele

van concentrar el diumen-

"devocio" a I'arros, con-

bracio va constar d'actes

ge 27, amb una cercavi-

nyia La Shirley que portes
dins amb Pots abaixar la
tele?, Joaquim Ortega amb
Tom i Alba Sarraute amb
Soy la otra (La diva). La ce

cretament a la paella, I'im-

formatius i ludics. El dissab-

la a carrec del collectiu

lebracio es va tancar amb

pulsa a escriure un Ilibre

te 26, el Casal de Joves va

Sense Portes i el grup de

magistral: "La fiesta del
arroz" (1994), amb proleg

acollir un taller per a nens,

musica de carrer El Zurdo

la lectura del manifest del
Dia Mundial del Teatre.

de 12a 16 anys, a carrec

Manda que va anar de la

d'Horacio Saenz Guerre

de la directora de I'Aula de

Pla^a Nova fins al Salo

La seccio teatral del Centre

ro i fotografies de Catala

Teatre de Mataro, Cristina

de Pedra. El capitol va ser

Parroquial tambe es va ad-

Roca, en el que fa un repas

Navarro. Tambe s'hi va ce-

I'escenari de la presentacio

herir a la celebracio amb la

exhaustiu de la historia, el

lebrar un taller, adre^at a

del Collectiu Sense Portes

programacio del muntatge

cultiu i la condimentacio de

majors de 16 anys, conduit

i, despres, d'un tastet de di-

La pau retorna a Atenes, de

tan preuat cereal.

per Jaume Amatller, pro

ferents obres dels membres

Rodolf Sirera.

SIAUTOMATISMES ARGENTONA
Fabricacio de tot tipus de portes metalliquesAutomatismes 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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Les Dotze Hores s'agermanen amb Puerto Rico
ricd. De fet, la recaptacio

futbol i una cercavila amb

sobre I'ong Crearte. El fi

racisme i la xenofdbia van

d'enguany es destinard, in-

a Puerto Rico. I es que,

tegrament, a aquesta ong
porto-riquenya que treballa

la participacio de la Colla
de Geganters i Grallers
d'Argentona i del grup de

de festa el van posar les

tenir, aquest any, un mirall

Argentona Cor de Gospel,

arran de la collaboracio

ajudant nens i joves amb

musica de carrer El Zurdo

Batakes Braves, Uikelele

sorgida entre el collectiu

dificultats econdmiques a

Manda. Per altra banda,

i Gato Neran, el Grup de

Dotze Hores i I'ong Crear-

traves de I'aprenentatge de

com cada any, hi va haver

Teatre de Joves del Casal,

te, es previst que la festa ar-

I'art i la creacio.

mercat d'artesania, menjar

el grup Flamenco Alham-

gentonina acabi tenint una

La festa d'enguany va co-

d'arreu del mon, fira d'en-

bra, Apangea i un DJ de

replica al pais centreame-

men^ar amb un torneig de

titats socials i una xerrada

Puerto Rico.

Les Dotze Hores contra el

actuacions de D'Callaos,

El pie aprova la creacio d'horts urbans
aquests horts siguin no-

distribu^^s dins d'un ter-

Cada hort tindrd entre
100 i 150 m2 de super
ficie i, en funcio de la

reny d'una hectdrea de

mida, els llogaters hau-

Argentona posard en
marxa 46 horts urbans,

es compleixen les previ

mes per a gent jubilada,

sions, els horts podrien

sino que tambe estan di-

comen^ar a funcionar
al maig. Abans, perd,

superficie. Aquest espai

ran de pagar entre 20 i

rigits a entitats, joves o
escoles, entre altres col-

es troba just a I'entrada

30 euros cada mes.

lectius'.

fer unes obres minimes

del poble venint des de

El regidor d'urbanisme,

El projecte, i el regla-

per adequar el terreny i

Mataro, al costat de la

Xavier Collet (TxA), ex-

ment d'us, el va apro-

instal-lar-hi I'acces d'aigua

riera d'Argentona.

plica que 'no es vol que

var el pie de febrer. Si

per poder-hi regar.

I'Ajuntament haurd de

La taxa de I'aigua s'apuja un 2,5%
La taxa del subministrament

aquest increment se situa

haurd d'abonar 13,39

L'encariment de I'energia,

d'aigua d'Argentona s'en-

per sota de I'increment mit-

euros a I trimestre.

els salaris i el manteniment

carird aquest any un 2,5%.

jd previst, que estd entorn

A I'altra banda de la ba-

del servei, aixi com la com-

Les noves tarifes van ser

del 3%.

lan^a, una familia forma-

pra de I'aigua de la conca

aprovades per unanimitat

A tall d'exemple, si una

da per vuit membres, amb

del Ter-Llobregat, han estat

en pie municipal de gener.

familia de dues persones

el mateix consum, passard

alguns dels factors que han

Tal com va explicar el regi

amb un consum de 10 me

a pagar 13,17 euros en

motivat la pujada del ser

dor de Serveis Municipals,

tres cubics pagava 13,01

comptes del 12,85 que

vei a Argentona per aquest

Joaquim Casabella (CiU),

euros el 2010, enguany

abonava I'any passat.

any 2011.

QfflmMffi^
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Argentona tanca el 2010 amb

Tanca I'em-

menys naixements i casaments i

presa que
explotava

amb un augment de les defuncions
Els naixements i els ma-

passar de 35, I'any 2009,

monials. Si I'any passat es

trimonis van caure, I'any

a 19, I'any 2010. La ma-

van celebrar 91 matrimo

passat, mes d'un 5%,

joria d'enlla^os es van fer

nis, tambe hi va haver 59

la Pedrera
de la Feu
L'empresa

explotadora

mentre que les defuncions

per la via civil (72). Les

parelles que van tramitar el

de la Pedrera de la Feu,

van augmentar un 48,1%,

defuncions, en canvi, van

divorci i la separacio, una

Transports i Excavacions

segons les dades fetes pu-

augmentar un 40,1%.

dada que mante la tenden-

Vinardell SL, va tancar

bliques pel Jutjat de Pau.

El registre del Jutjat de Pau

cia dels anys anteriors.

portes a mitjans del passat

Concretament, i respecte

tambe assenyala els noms

Quant el moviment dels

novembre fent fora 13 tre-

el 2010, es va produir un

mes triats per als pares i

assumptes registrats d'au-

balladors sense haver-los

descens en el nombre de

mares argentonins. En el

xili jurisdiccional (exhorts),

notificat I'acomiadament

naixements d'un 5,5%.

cas dels nens el ranquing

s'observa un descens del

previament. Els treballa-

L'any passat es van res-

I'encap^ala Marc (4 vega-

volum d'assumptes civils

dors, que van emprendre

gistrar 106 naixements

(-1 8%) i un increment sig-

mobilitzacions, van expli-

(58 nens i 48 nenes). Els

des), Marti, Aitor, Jan i Nil
(3 vegades). En el cas de

nificatiu dels assumptes

car al diari El Punt que es-

matrimonis tambe van da-

les nenes destaca el nom

penals (22,7 %). Tambe es

tan segurs que I'empresa
continua fent la mateixa

arran del descens dels ma

de Clara (3 vegades).
Tambe es significativa la

van registrar 5 judicis de
faltes i 13 actes de conci-

activitat pero amb un altre

trimonis religiosos que van

dada de ruptures matri-

liacio.

nom.

vallar, un 5,2%, sobretot

L
HAS DE REDUIR PES?
ESTAS ESTRESSAT?
VOLS MILL0RAR LATEVA FORMA FISICA?
VOLS AUGMENTAR LA TEVA SALUT?

Nosaltres
sabem com fer-ho!!

Nova activitat!

FORMAT
COMBAT
Vine a provar-ho!

I 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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Montserrat Suari

Els Nats del 55

nomenada directora de
I'Agencia Catalana de

mobilitzen Argentona
per La Mara to de 3

Joventut

Sota el lema 'Enganxa't a

va tancar amb 4.165,20

La Marato amb els Nats

euros, una xifra molt per

vern de la Genera I itat com

del 55', Argentona va

sobre de I'aconseguida en

a directora de I'Agencia

viure, el 12 de desembre,

poblacions mes grans que

Catalana de Joventut. El

una Jornada solidaria sen

Argentona. La recaptacio

nomenament, que es va fer

se precedents. La resposta

es va destinar a La Marato

efectiu el dimarts 18 de ge-

d'entitats i ciutadans a la

de TV3 dedicada a la lluita

ner, ha comportat que Sua

crida dels Nats del 55 va

contra les lesions medul-

ri abandoni el cami de les

permetre

lars i cerebrals adquirides.

eleccions municipals com a

d'un programa d'activitats

I'organitzacio

numero dos de la federacio

molt atape'i't, que es va

Els Nats del 55 es van mos-

de Convergencia i Unio.

desenvolupar entre la pla-

trar molt satisfets i agraVts

'Totes dues tasques son

^a Nova i el Casal de la

del resultat d'aquesta pri-

incompatibles', ha admes

Gent Gran, i que va servir

mera participacio d'Ar

Montse Suari que tambe

de reclam perque molts

gentona a La Marato. Per

s'ha mostrat molt 'honora-

argentonins s'acostessin a

aquest motiu no descarten

argentonina

da' per la confian<^a que

participar i fessin les seves

organitzar la participacio

Montserrat Suari i Bartres

el president Artur Mas ha

aportacions. Finalment, el

d'Argentona a La Marato

(UDC) ha entrat al nou go

dipositat en ella.

marcador d'Argentona es

d'aquest2011.

L'advocada

LA TEVA BOTIGA DE CONGELATS
Marisc

D'ARGENTONA

Verdures

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

Postres

Busca'ns al

Peix

FacebooKl

Olis aromatics
Gelats

GAMBA DE
PALAM0S

Begudes i refrescs
Horari:

De dilluns a divendres
de 9.00 ha 14.00 h
ide 17.00 ha 20.30 h
Dissabtes
de 8.30 ha 14.00 h
i del 7.30 ha 20.30 h

Bosses de glagons
Precuinats i pizzes
Safates de sushi i maki
Queviures

ET PORTEM LA

C0MPRA A CASA
SERVEI GRATUIT

VINEABUSCARLATEVA
TARGETA DESCOMPTE
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Els g eg ants no tenen qui Argentona es dota d'un

catdleg de patrimoni

els porti
Els Senyors de Burriac veuen

catifes de Corpus, Sant Do

perillar les sortides arreu de

mingo i la Festa de la Ve-

Catalunya d'aquest 2011. I

llesa. Per tal de reconduir

es que la Colla de gegan-

la situacio, I'entitat fa una

ters i grollers d'Argentona

crida als argentonins per-

ja fa temps que esta manca-

que s'impliquin en la super-

da de portadors i aixo els

vivencia d'aquesta tradicio

impedeix tornar les visites

catalana. La crida coinci-

que altres colles han fet a

deix amb canvis importants

Argentona. De moment,

en I'estructura de I'entitat.

nomes han programat les

Recentment s'ha nomenat

cercaviles locals que es fan

a Quico Hernandez com a

durant la Fira d'Entitats, les

nou cap de colla.

La via romana de Parpers tambe forma part del nou catdleg de patrimoni
Argentona s'ha dotat d'un

Dins d'un segon apartat,

Cataleg de Patrimoni, I'ei-

s'hi troben tots els edifi-

na que permetrd protegir el

cis que, per la seva unitat

patrimoni arquitectonic, ar-

conjunta -dels quals se'n

queologic, natural i ambien-

descriuen 32-, es necessari

tal del municipi. Aquest do

protegir-los. Aquf s'inclouen

cument registra i protegeix

illes de cases uniques per la

un total de 424 elements de
diversos ambits i es el fruit de
prop de dos anys de treball.

seva fesomia global, com

La redaccio del document es

plar^a de I'Esglesia.

les del carrer Torres i Bages,
que fan cantonada amb la

va adjudicar a una empresa

Argentona, seu de les

V Jornades d'Historia i

Arqueologia Medieval
del Maresme

externa que ha treballat sota

En un tercer bloc, s'hi fan

la tutela del Consell Munici

constar els elements arqueo-

pal de Patrimoni. Segons el

logics (118), subdividits en

regidor de Patrimoni, Ferran

dos grups: les troballes pro-

Armengol (CiU), aquest ca

piament dites, com la via

taleg 'regula quins usos es

romana de Parpers, o be els

poden fer de cada element

indrets que se sospita que

i, basicament, especifica que

poden contenir restes ar-

s'hi pot fer i que no'.

queologiques, com la pla^a
de Vendre o la de I'Esglesia.

El document es divideix en
diversos blocs, segons el ti-

Un darrer ambit inclou tots

pus de subjectes a tenir en

els aspectes paisatgistics

compte: en un primer apartat s'hi reuneixen els ele

que, per la seva singularitat, s'han de protegir. Aixi,

Entre I'l 1 i el 13 de Febrer

vell. El fil conductor de les

ments arquitectonics (249),

31 arbres singulars -com

Argentona va convertir-se

jornades va ser I'arqueolo-

entre els quals figuren la

el cirerer gros de la font

en la seu de les V Jorna

gia medieval a la comar-

parroquia de Sant Julia, la

del Ferro-; 3 jardins -com

des d'Historia i Arqueolo
gia Medieval del Mares

ca. El punt de partida el va

Casa Gotica o la casa Puig

el del casal de Puig i Cada

donar el grup de musica

i Cadafalch. D'aquests ele

falch-; 14 arbredes -com
la plataneda del Tramvia-,

me convocades pel Grup

Ministrers del Sabre que

ments, 62 es troben al nucli

d'Historia del Casal de

van oferir un concert de

antic, 93 a I'eixample i 84

i 7 camins publics -com el

Mataro i el Centre d'Estu-

musica medieval al Salo

escampats per la resta d'Ar

camf de Burriac o el de Sant

dis Argentonins Jaume Cla-

de Pedra.

gentona.

Jaume de Traia-.

CapdcCreus
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Un documental sobre els avantpassats de
Can Baladia repassa I'epoca daurada de
la burgesia catalana
La vida social i cultural del

plendor fins la decadencia.

patriarcat catala, amb les

La historia comen^a amb

seves festes, el Liceu, les

el negoci textil que la tia-

cases d'estiueig, els cotxes

rebesavia, Ramona Soler,

amb xofer, les postes de

consolida a principis del

llarg, els casaments amb

segle XX a Mataro, prop

barrets de copa, les tertu-

de la mansio que s'al<;a a

lies artistiques i la quoti-

Argentona.

dianitat domestica durant

ven fotografies i pellicules

Juventud el 2003 i poste-

la primera meitat del segle

domestiques anteriors al

riorment tradui't al catala

Abans que el temps ho
esborri ja ha obtingut el

XX, centren el documen

1960.
La pellicula esta basada
en el Ilibre de Xavier Bala
dia Antes de que el tiempo

tal Abans que el temps ho
esborri, dirigit per Mireia
Ros i produi't per Marta Fi-

per La Magrana. Baladia,

premi CinemaRescat, al

que es tambe el narrador

Memorimages 2010, a la

del documental, se sub-

millor creacio amb imat-

mergeix en documents an

ges d'arxiu. El documental

lo borre. Recuerdos de los

tics, cartes, fotografies i

s'estrenara el proper mes

El projecte ha comptat amb

anos de esplendor y bohe-

filmacions, que li permeten

d'abril a Barcelona i, des-

I'aportacio d'una vintena

mia de la burguesia catala

reconstruir la historia fami

pres, s'emetra per TV3 i

na, publicat per I'editorial

liar des dels moments d'es-

TVE.

gueres.

de families que guarda-

Margarida Colomer aporta
Hum a la repressio franquista

Premi
Burriac 2011
Les bases del PREMI
BURRIAC 2011 de recerca

aprofitar per recollir tambe

expliquen: 'Son documents

historica i social sobre Ar

Colomer ha fet donacio a

la informacio referent a Ar

que s'han de contrastar

gentona ja es poden consul-

I'Arxiu Historic i Municipal

gentona'.

perque hi ha moltes men-

tar al web municipal (www.

tides. Un bon historiador

argentona.cat). El premi,

La historiadora Margarida

Jaume Clavell, d'una colleccio de 151 microfilms re-

Els documents son copies

n'ha de fer cas en bona

que consta de 2.000 € i la

latius a la Causa General.

d'informes

per

mesura i ha de cercar mes

publicacio de I'obra gua-

I'Ajuntament, la Guardia

documentacio i testimonis

nyadora, s'atorga al millor

La documentacio la va

Civil i la seccio local de

per poder corroborar el

treball d'investigacio en el

recollir la propia historia

la falange en la que es de-

que s'hi explica'.

camp de la historia, sociolo-

escrits

gia, antropologia, patrimoni

dora de I'Arxiu Historico

nuncien, i s'aporten supo-

Nacional de Madrid du

sades proves incriminatori-

L'esfor^ tossut de Marga

rant el proces de docu

es, dels contraris al regim

rida Colomer per aportar

socials en general, que tin-

mentacio pel Ilibre sobre la

franquista.

Hum al periode de la guerra

gui per objecte principal la

civil i la postguerra la con

vila d'Argentona. El termini

guerra civil a Mataro que
va publicar posteriorment.

Colomer recorda que el

cultural i artistic o ciencies

duit a facilitar la feina a al-

d'admissio d'originals anira

tres investigadors d'aquest

del 3 al 14 d'octubre. El ve-

'Quan vaig fer el Ilibre so

context va provocar mol-

bre Argentona aquest arxiu

tes denuncies falses i que,

periode dipositant a I'arxiu

redicte del jurat es donara

encara no estava obert -ex-

per tant, tots aquells que

d'Argentona la copia d'uns

a coneixer en el decurs de

plica Colomer-, per aixo,

vulguin investigar la docu

documents que nomes es

I'acte de Iliurament del premi

quan vaig anar a buscar in-

mentacio estan obligats a

podrien consultar viatjant a

que tindra Hoc durant el mes

formacio sobre Mataro vaig

contrastar els fets que s'hi

Madrid.

de gener de I'any 2012.
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ENTREVISTA
el que mes gravava a la

una recerca que queda un

gent. Significava que esta-

pel coixa perque I'arxiu de

ves adscrit a la terra: alia

Burriac no es consu^able.

on naixies havies de viure
i morir.

Per que?

Era un esclavatge.

ques de Barberd, no per

El seu propietari, el mar

Si perque tot i que no esta-

met I'acces dels investiga-

ves Iligat amb cadenes no

dors a I'arxiu. El dia que es

podies triar on volies viure

pugui consultar de ben se-

ni et podies moure sense

gur aportarem Hum a molts

demanar perm is i pagar al

interrogants.

teu senyor el que ell cregues oportu. Per exemple, hi

Quan van desapareixer els

ha el cas de dues filles de

remences?

Can Calopa, abans Can

El segle XV va ser molt

Batlle, que foren localitza-

convuls, amb molts canvis

des a Barcelona. El senyor

dindstics i guerra civil dins

va demanar al batlle que

de Catalunya. Els pagesos

les arrestes i les tornes a

van posicionar-se al costat

Argentona.

de la monarquia, enfrontada amb els senyors, i van

Enric Subina, autor drArgentona al segle XV.
Terra de remences, premi Burriac 2008.

Quants argentonins eren

aconseguir que el Compro-

remences?

mis de Guadalupe els des-

Mes o menys la meitat de

Iliures d'aquest mal us...

La publicacio del Ilibre estd prevista per al

la poblacio. En aquella

Aixd si, pagant.

mes de maig.

epoca a Argentona hi havia al voltant de seixanta

I els remences argentonins

A la Catalunya feudal, es

cipal. De fet, la presentacio

cases. Sabem que a cada

van poder moure's Iliure-

conegue com a remences
els pagesos sotmesos a la

del Ilibre va tenir Hoc el ge-

casa hi vivia una mitjana

ner, enmig dels actes de la

de cine persones. Per tant,

ment.
Si, perd enlloc de disminuir,

servitud de la gleva. Els

Festa Major d'hivern.

Argentona tenia uns tres-

la poblacio va augmentar

cents habitants, la meitat

perque el 1481 Argento

remences no podien aban-

se redimit per part del seu

Per que has escollit un mo
ment tant fosc i dur de la
civilitzacio?

dels quals eren remences.

I qui era el senyor?

sava que els argentonins

senyor. La redempcio o

Buscava un camp inedit i

Principalment el senyor de

eren Iliures de senyor. Per

remen^a que havien de pa-

I'alta edat mitjana, tot i ser

Burriac, tot i que Argento

aquest motiu molta gent de

gar afectava no tan sols el

una epoca amb pocs docu

na era un territori molt frag-

fora va venir a viure aqui

pages sino tarn be la muller

ments, que s'ha de treba-

mentat a nivell senyorial.

amb el conseguent creixement urbd.

donar mas i les terres que
treballaven, sense haver-

na va passar a ser 'carrer
de Barcelona'. Aixd supo-

i els fills, que havien de ser-

llar molt amb hipdtesis, ja

De fet, I'Esglesia tambe te

vir a la casa del seu senyor

estava molt estudiada en

nia remences ja que havia

si aquest ho volia. Com van

les tesis doctorals de Coral

heretat moltes deixes testa-

S'ha conservat alguna cons-

viure aquesta eta pa de la

Quadrada i el Pere Benito.

mentdries.

truccio de I'epoca?

histdria els antics argento-

Per altra banda, la baixa

nins es el que explica el Ili

edat mitjana estd mes do-

bre Argentona al segle XV.

No, les masies que coneixem avui daten, com a

cumentada i aixd permet

Ha estat dificil trobar documentacio de tot plegat?

Terra de remences, de I'his-

fer una radiografia molt

Afortunadament una de les

remences no tenien poder

toriador argentom Enric

mes fidel.

riqueses d'Argentona es

economic i vivien en masos

la gran quantitat d'arxius

Subina. Aquesta obra, que

molt tard, del segle XVI. Els

va ser mereixedora del pre

Que volia dir ser remen^a?

particulars que es conser-

que no eren seus, per tant,
no treballaven massa per
conservar-los. Nomes ens

mi Burriac 2008, ha trigat

El remen^a era un dels sis

ven. He pogut treballar

a veure la Hum a causa de

mals usos de I'epoca. De

amb molta documentacio

ha quedat la configuracio

la situacio econdmica muni

fet, era el mes quotidid,

familiar. No obstant, es

espaial.

CapdXrsus
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Ja hi tornem a ser
Coordinadora, perque tam

fdcil, fins i tot han hagut de

Com que queden coses al

be cal tenir en compte, per

bregar amb la pressio de la

tinter, volera continuar avan-

una banda, la disposicio de

propia Coord inadora. Pero,

Cant i necessitem un altre

les persones a ser presents

despres de molta feina, de-

mandat. Potser amb cares

als primers Hoes, i per I'altra,

dicacio, algunes insatisfac-

noves, pero les cares no son

I/important es
que darrere les
cares publiques
hi ha persones

el compliment de la llei de

cions i alguna desillusio,

importants, I'important es

paritat. Com heu vist al full

tambe han recollit alegries

que darrere aquestes cares

de candidats, tornen a repe-

per la feina feta i ben feta.

publiques hi ha persones

tir els sis regidors actuals al

L'anim, I'empenta i les ga-

sense interessos particulars

govern. Aquest detail es molt

nes de treballar dels regi

ni partidistes, amb un projec

sense interessos

significatiu i diu molt a favor

dors segueixen intactes. Ens

te comu: el de seguir millo-

particulars ni
partidistes, amb
un projecte comu

dels regidors en particular

hagues agradat presentar

rant la vila que mes estimem

i de la nostra agrupacio en

mes projectes tancats i aca-

i que, mica en mica, amb el

general.

bats. Pero, amb la que esta

vostre permfs i collaboracio,

caient, deu ni do tot el que

anem fent un gran poble.

Vilatans i vilatanes, darre-

Si durant aquests temps, heu

s'ha fet. A mes, hi ha molts

rament us hem informat que

estat una mica pendents del

argentonins i argentonines

ens presentem a les properes

que s'ha fet a la Casa de

que, engrescats pel nostre

eleccions. Tambe us hem de-

la Vila, us haureu adonat

tarannd, s'han volgut sumar

manat que participessiu en

que la situacio ha estat molt

al nostre projecte, que ja no

la seleccio de les persones

complicada i que els nostres

es nostre, perque s'enriquira

que aniran a la Ilista elec

regidors han hagut de treba-

amb noves aportacions fins

toral. La Ilista definitiva s'ha

llar de valent i no han fugit

a obtenir el que sera el pro

fet en una assemblea de la

d'estudi. Res els ha estat

jecte de Tots.

contacte
tots@totsperargentona .org
www.totsperargentona.org

Compromis

Els femes que
poden transforme^

El desig. Esperem que els

posem les prioritats i solu-

sens amb mentalitat oberta

regidors elegits per al pro-

cions als problemes d'Ar-

si volem desencallar temes

xim mandat, tant els que

gentona i al benestar dels

que ja son endemics a Ar-

els correspongui estar al

argentonins als interessos

gentona i que les posicions

govern com els que restin a

partidistes, per legitims que

enrocades dels grups muni

la oposicio, siguin capa^os

aquests siguin.

cipals no han contribuYt a
desencallar.

de donar el millor d'ells ma-

teixos al servei del poble i

El nostre grup municipal

el model de
poble i/o inf luir

siguin capa^os de rebaixar

assumira aquest compro-

Esperem que aquests desig

la tensio dels plens munici

mis, i alhora dels pactes

i aquest prec no siguin com

en el benestar
de les persones,

pals i, tambe, eliminar la

estarem oberts a treballar

picar ferro fred.

crispacio i antagonismes

amb tots aquells grups que

personals que tan han so-

tambe assumeixin que els

vintejat aquest mandat.

grans temes i projectes

necessiten ser

resolts amb un
ampli consens que
vagi mes enlld d'un
mandat

de poble, sobretot aquells
I ara, el prec, dirigit a tots

que poden transformar el

els grups politics que es

model de poble i/o influir

presenten a les eleccions

en el benestar de les per

municipals, comempant pel

sones, necessiten ser resolts

nostre. Demanem que si-

amb un ampli consens que

Aquest es I'ultim escrit

gui quin sigui el grau de

vagi mes enlla d'un man

d'aquest mandat i voldriem

confian<pa que ens faci la

dat. Estem conven^s que

aprofitar-lo per fer un prec i

ciutadania en les properes

es imprescindible aquesta

expressar un desig.

eleccions municipals, ante-

disposicio a buscar el con-
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contacte
argentona@cdc.cat
www.ciu.cat/argentona
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El govern que Argentona necessitava i no ha tingut
a si mateixos el que recla-

tans i les vilatanes d'Ar-

Resta evident que el que si

maven als altres. Ha estat

gentona, podran votar per

un mandat sense transparencia, ni dialeg, ni noves
formes d'exercir la politico,

construir una Argentona

ha tingut Argentona es un
govern dels ni-ni.

Hem estat
testimonis de la
clara manca de

ni participacio, ni acords

L'Entesa i el PSC vam deixar

Hem estat testimonis de la

d'inversio i, per desgracia

model de poble

clara manca de model de

de tots, la unica Ilista que

i d'organitzacio
dels representants

poble i d'organitzacio dels

podem fer es la del que

representants de Tots i de

no s'ha fet: ni piscina mu

de Tots i de CiU

CiU. Hem assistit astorats
al fracas que ha comportat
I'arrelament de la seva poli

de la Sala, ni un altre Can

El mandat arriba al seu final

tico basada en el no i en la

ges socials de cap mena, ni

i, quan intentem fer un ba-

negacio del passat.

millor.

un Consistori amb recursos

per consens...

economics i amb capacitat

nicipal, ni model de gestio
Doro es possible, ni habitat-

parquing a la Pla^a Nova
ni enlloc, ni un nou mercat,

lan^a del govern de Tots per
Ha estat una legislatura

ni Biblioteca, ni nou Pla Ge

perduda i la gent de I'En-

neral, ni noves idees i pro-

tesa creu que les idees que

postes per gestionar la crisi

ha patit un mandat de per-

fa dotze anys la varen fer

social que tenim al damunt,

sones gens cohesionades

neixer tenen vigencia i fu-

ni una profunda reflexio a

que s'han entestat a incom-

plir gairebe tot el que van

tur. Per tant continuarem
presentant una alternativa

dus... I aixi fins a tocar qua

prometre i en no aplicar-se

politico, a la que els vila-

si I'infinit.

Argentona i CiU, se'ns cau
I'anima als peus. Ens adonem de que la nostra vila

I'erratica gestio dels resi-

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

L'hora de la veritat

El balan^ d'aquest
govern es mes

aviat pobre,
sobretot per les
expectatives que
va aixecar

va aixecar: Can Doro-Cal

Es cert que hem de tenir

Ara es l'hora de la veritat,

Guardid continua sent un

en compte el dificil mo

continuem aixi o canviem?

solar sense alternativa,

ment economic que hem

La grandesa de la democra-

I'urbanisme

d'Argentona

viscut, pero Argentona ha

cia es aquesta, sotmetre la

estd pendent de decidir,
I'habitatge protegit sense

estat especial tambe amb

politico a la voluntat popu

aixd, cada any hem anat

lar i som nosaltres que, amb

fer, no tenim reglament de

ingressant mes diners que

el nostre vot, decidim a qui

participacio ciutadana, no

I'any anterior, aixo si, gra

li encarreguem que es posi

tenim el parquing de la Pla^a Nova, i la llei de barris

des, sobretot, a la pujada

al capdavant de I'ajunta

d'impostos que hem viscut

ment per gestionar els nos-

del Cros no s'esta fent. Pero

en aquests darrers anys.

tres interessos.

no podem dir que no hagin

Aquest govern ha conti-

fet res. Han arreglat el car-

nuat augmentant el deute

Aquest es el darrer article

rer Gran, es cert, pero a un

i es el que mes diners ha

del Cap de Creus d'aquest

preu molt alt pel corner^ de

tingut per a fer inversions.

mandat. El 22 de maig re-

la zona, o la imposicio de

Mentrestant, han anat elimi-

novarem I'ajuntament. Hau-

la Taxa Justa en la recolli-

nant alguns serveis com ara

rem de decidir qui volem

da d'escombraries que ha

I'escola esportiva, han re-

que el governi els propers

tingut I'efecte contrari al

duTt el pressupost de serveis

quatre anys.

desitjat: ara a Argentona

socials, ara ja no existeix

es recicla menys, o que la

El balan^ d'aquest govern

Sala es podra obrir despres

I'espai jove del Cros o han
suprimit la temporada de

es mes aviat pobre, sobre

d'una patetica gimkana en-

teatre i dansa, entre d'altres

tot per les expectatives que

tre I'ara si i I'ara no.

coses.

CapdeCreus

contacte
Tel.: 667 182 993
argentona@socialistes.cat
http://argentona.socialistes.cat
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Temes pendents per al futur

1
esquerra
Els femes del did
a dia, s'han de
treballar partint
del maxim consens
de tots els grups
municipals. Un

grups de I'oposicio -tot i que

amb I'objectiu d'establir les

destaquem: el PGOUM, que

bases que ens permetin pre-

resta sense alternativa; el

son aquests (tots) qui ho han

parar la vila del futur.

mapa escolar, per adaptar-

de coordinar-, sino que s'ha

Entre els temes del dia a dia

lo a les noves necessitats; la

d'establir un sistema real de

que han de ser prioritat des-

Velcro; la posada en marxa

treball popular, que compti

tacariem, entre altres, I'enfor-

de la Sala; la solucio del solar

amb la maxima transparen-

timent i garantia dels serveis

de Can Doro; com salvem la

cia i participacio, en el que

socials i el foment de I'ocupa-

Casa Puig i Cadafalch; la pis

tothom que hi tingui interes

cio, molt necessaris en una si

cina, i n'hi ha mes. Son temes

pugui participar i dir-hi la

tuacio de crisi com la que es-

dificils que, de cara al futur,

seva. D'aquesta manera, amb

tem passant; la dinamitzacio

s'han de plantejar.

I'ajuda d'experts i el treball de

del corners local; la recupera-

Els temes del dia a dia, s'han

tothom, trobarem la millor so

cio de I'Escola Esportiva, que

de treballar partint del maxim

lucio. Una solucio que sera de

consens buscat, no

permet I'activitat esportiva

consens de tots els grups mu

tots i en benefici de tots.

fictici, que aporti
solucions

escolar a molts nens i nenes

nicipals. Un consens buscat,

que no tenen cabuda a I'es-

no fictici, que aporti solu

Si aconseguim fer aixo, a part

port de club, pero que tambe

cions. Els temes de planifica

de tenir les solucions sobre la

El proper mandat municipal

prestigien el nom de la vila;

cio, amb tot un mandat per

taula per quan puguem realit-

es una bona oportunitat politi

I'andlisi de la taxa justa en la

endavant, s'han de plantejar

zar-les, cohesionarem la po-

co per treballar per la vila. En

recollida de les escombraries,

seient al voltant d'una taula

blacio entorn una idea i una

la situacio economica actual,

no nomes mirant els resultats,

on es puguin estudiar les di-

vila que tots sentirem nostra.

el proper mandat ha de ser

sino fixant-nos en la la prdcti-

ferents alternatives. I aixo no

el de I'atencio i millora dels

ca diaria dels vilatans; la Ron-

ho ha de fer nomes I'Equip

temes del dia a dia i el de la

da de Mataro, etc.

de Govern, ni tampoc ho han

planificacio dels grans temes,

Entre els temes a planificar

de fer nomes el Govern i els

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

L'hora del canvi
ha estat un autentic "nyap".

sita un canvi i en
el Partit Popular
estem preparats i
disposats a
liderar-lo

la piscina municipal tal i com

Argentona i Mataro, Grano-

esta previst i tal i com fa qua

de fa massa temps. El Partir

llers i Barcelona i establirem

Popular vol liderar el Canvi

zones exclusives peatonals

tre anys varem proposar, millorarem les installacions de

Argentona estd aturada des

Argentona neces-

potenciarem el transport entre

Real a la nostra vila. Per aixo

en indrets d'interes comercial.

Can Raimi, Madd i Les Gines-

us volem anunciar algunes

En serveis socials construirem

teres i las posarem a I'abast

de les propostes del nostre

un casal d'avis de propietat

de entitats i vens; buscarem

programa electoral: En ma-

municipal, dotarem espais

patrocinadors, millorarem el

teria de seguretat ampliarem

publics amb aparells de gim-

camp de futbol de el Cros i

la plantilla d'agents de la

ndstica per a gent gran, alli-

millorarem I'aparcament a la

policia local, i actuarem per

berarem sols municipal per

dissenyar un pla especial de

construir vivenda taxada i

zona esportiva.
Aquestes son algunes de les

proteccio per les urbanitza-

signarem un pla de promocio

nostres propostes. En tenim

A Catalunya fa molt pocs me-

cions; en I'ambit de I'admi-

amb les empreses de la vila

mes. Perque creiem que Ar

sos que s'ha produit un canvi

nistracio rebaixarem els sous

per potenciar I'acces al treball

politic historic. El nostre pais

de regidors i I'alcalde un

de dones i joves. En medi am

gentona no pot estar mes
temps com fins ara. Argento

ho necessitava i els ciutadans

30% i farem desapareixer

bient installarem contenidors

na necessita un canvi i en el

aixi ho han entes. A la nostra

la dedicacio exclusiva; en

soterrats alia on sigui possible

Partit Popular estem preparats

vila passa una cosa semblant.

I'ambit economic congelarem

tal i com hem defensat en els

i disposats a liderar-lo.

Es I'hora del canvi. De deixar

I'lBI, congelarem el rebut de

darrers 3 anys, ampliarem el

enrere quatre anys de parali-

I'aigua i suprimirem la taxa

servei de recollida i el servei

si politico, d'enganys i de fra

justa; en mobilitat construi-

de la deixalleria mobil i fa

cas d'una oferta politico que

rem un aparcament soterrat a
la Pla^a Nova o Can Doro,

rem anualment la "Festa de

va illusionar a molts pero que
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I'aigua". En esports cobrirem

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

GRUPS MUNICIPALS
4 anys d' incapacitat^ cinisme i mentides recolzades per CiU
te el govern en demostrar-

14 de mars, el ridicul que

pagar I'empresa, eximint-la

se que no ha fet els controls

fern sempre a tot arreu. Si

de responsabilitats.

obligatoris de legionella

se'n recorden, es van haver

Ara ens preguntem tambe

al pavello esportiu. Davant

de suspend re totes les acti-

si va ser per aquest tipus

la incapacitat per justificar-

vitats esportives al pavello

de coses que no varen

se del regidor d'esports,

tot i estar cobert perque s'hi

voler fer cap auditoria i,

pugui jugar quan plou. No

despres, de manera infan-

Hem comprovat la

vam tornar a presenciar
el 'Si pero No' del regidor

podem oblidar que el va fer

til i de paraula (que se les

manca de respecte

de CiU, intentant encobrir

la mateixa empresa de la

emporta el vent) no es can-

per la salut dels
vilatans i vilatanes
que te I'equip de

la situacio amb les seves

Sala, sota la responsabili-

sen de dir en diferents ple-

mentides. Tot i ser falsedats

tat del mateix regidor que,

naris que la culpa era dels

dona la coincidencia, es

d' abans. En aquest punt

familiar de I'alcalde actual.

volem recordar la famosa

ACRUPACIO D'ARGENTONA

greus, encara no superen
les del regidor d'obres i

govern

urbanisme, que va deixar

No cal parlar de la Sala,

frase de Lenin: 'La mentira

En el darrer Pie de mar^,

patent la inoperancia del

que el sr. Alcalde va inau-

es un arma revolucionaria

I'equip de govern, es va fer

servei de territorials que

gurar sota la seva respon-

que hay que utilizarla indu-

mereixedors dels adjectius

encapgala el seu carrec de

sabilitat, i del seu familiar,

dablemente'.

que hi ha al titol d'aquest

confianpa (que costa mes

tot i no tenir els informes

article i que resumeixen la

de 60.000 € cada any a

teenies necessaris. Una

seva actuacio durant qua-

I'erari public). I, tot plegat,

Sala que tambe te proble-

tre anys de govern.

dirigit, amb grans dosis

mes de goteres. Encara a

Vam comprovar la manca

d'incompetencia i cinisme,

dia d'avui ens preguntem

de respecte per la salut

pel sr. Alcalde.

si va ser per aixo que I'al

Tel.: 667 182 990
rosamf@argentona.cat

dels vilatans i vilatanes que

Vam patir tarn be, el passat

calde actual va acabar de

www.tvargentona.com

contacte

Vcls
cmb
Fes arribar el
correu electro
a argentonac
I recorda: ma
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CopdeCreus

GUIA COMERCIAL

VENDES I iNSTAk^LACIO
DE VIDRES} MIR A-S PLANS

GILCABRESPINATUBAU
Agent de la Propietat Immobiliaria

CRISTALLERIES ARGENTONA

Administrador de Finques

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

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

Av. Catalunya, 1 - 08310 Argentona

08310 Argentona

LAXURRERIA
Si vols menjar XURROS casolans iXOCOLATA desfeta,

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

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

ARGENTONA
Plaga Nova

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

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

COPIES DIGITALS A L'INSTANT
DESCARREGA DE TARGETED A CD.
Plaga nova 3 Argentona
CenrnE ^uji
Tel. 937'560577
www.instantsfoto.com

TALLER METALLIC

Xevi Gallemf
Sant Gem's, 25

08310 ARGENTONA

Tel. 654 600 796
xgallemi @ bcngiga.com

m

m

mm

FORMACIO D'INTERES
Farmdcies
Farmacia del Cros
Pea. Bias Infante, s/n
Tel.: 93 757 05 01

Dissabte

Dilluns a divendres

Diumenge
^
^ Tarda^1

Mati

Tarda

Mati

Tarda

9.30 h a
13.3Oh

17ha
20 h

9.30 h a
13.3Oh

Tancat

Tancat
11 ha
13.30 h
(si estd de
gudrdia)

Tancat

Tancat

n

RECOLLIDA DE
MOBLES VEILS
IELECTRODOMESTICS
Cada dilluns,
previa trucada al

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

9.00 ha
13.30 h

17ha
20 h

9.30 h a
13.30 h

17ha
20 h
(si estd de
gudrdia)

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

9.00 ha
13.3Oh

17ha
20 h

9.30 h a
13.3Oh
(si estd de
gudrdia)

17ha
20 h
(si estd de
gudrdia)

11 ha
13.3Oh
(si estd de
gudrdia)

Tancat

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

9.00 ha
13.3Oh

17ha
20 h

9.30 h a
13.3Oh
(si estd de
gudrdia)

17ha
20 h
(si estd de
gudrdia)

11 ha
13.3Oh
(si estd de
gudrdia)

Tancat

93 790 55 60
(TEL^FONS
IDUNTERES
AJUNTAMENT

93 797 49 00
POLICIA LOCAL

93 797 13 13
TAXIS

Migdia

Vespre

Migdia

Vespre

tarda i

13.30ha
17 h
(si estd de
gudrdia)

20 h a 22 h
(si estd de
gudrdia)

13.30 ha
17 h
(si estd de
gudrdia)

20 h a 22 h
(si estd de
gudrdia)

13.30 ha
22 h
(si estd de
gudrdia)

93 797 25 04
677 676 289
CREU ROJA ARGENTONA

armacia Guillen
armacia Sindreu
armacia Buxeda

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

93 797 16 56
AMBULANCIA

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

904 100 318
FECSA-ENDESA

900 770 077
L'Aiuntament
L'Alcalde i els regidors
Pep Maso
Alcaldia, Administracio General,
Comunicacio, Governacio, Mobilitat,
Activitats
Ferran Armengol
1 r tinent d'alcalde, Recursos
Economics, Recursos Humans,
Cultura i Patrimoni.
Xavier Collet
2n tinent d'alcalde, Urbanisme, Obres
i Habitatge.
Miriam Agama
3a tinent d'alcalde, Joventut, Festes,
Actes Culturals.
Joaquim Casabella
4t tinent d'alcalde, Manteniment i
Serveis Municipals.
Assumpta Boba
5a tinent d'alcalde, Xarxes i Noves
Tecnologies, Sostenibilitat, Participacio.
Enric Urefia
Educacio, Benestar Social.

Bustia del consumidor
Ajuntament d'Argentona

C/Gran, 61 (SEMPRE)
De9.30a 13.30 h

Tel. 93 797 49 00
Deixalleria
Pol. Ind. Nord,
C/ Can Carmany, s/n

Tel. 93 756 14 48
Horari: de dilluns a divendres, de

10a 13 h i de 16a 19 h

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 segiient. 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.

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

Dissabte: de 10a 14 i de 16a

Atencio a domicili

20 h. Diumenge: de 10 a 14 h

de 7 a 20.30 h

Per sollicitar 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.

Tel. 93 797 01 59

Atencio primaria

93 797 46 77

Serveis socials d'atencio

EBM CARGOL TREU
BANYA

Parroauia de Sant Julia
Informacio i acollida: dt. i dv.

Jutiat de Pau

Miquel Mendoza
Promocio Economica.

Tel. 93 797 17 03

Robert Subiron

Dill, a div. de 9 a 14.30 h

Esports, Sanitat.

Entrevistes amb el jutge: dimarts i

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

dijousd'll a 13.30 h.

ABS Araentona

Arxiu municipal ?"

Joan Fuster, 1

Plapa de I'Esglesia, 4

Tel. 93 756 10 92 i
93 756 11 38

Tel. 93 797 27 32

Atencio continuada

primaria:
C/ Enric Granados, 5

93 797 09 56
CEIP FRANCESC BURNIOL

93 797 16 01
CEIP LES FONTS

93 756 17 13
CEIP AIXERNADOR

93 757 51 88

Tel. 93 797 04 86

EBM EL BOSQUET

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

93 797 45 23
MUSEU DEL CANTIR

93 797 21 52
BIBLIOTECA

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

fisioargentona
Centre de Rehabilitacio Funcional

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

Nens a partir de 4 anys
iAdults

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

iHorari mati, tarda i nit
Viatges a l'estranger
iTraduccions

Pg. Carles Padros, 79 - 08304 Mataro
Tel. 93 758 91 04 - richmond.mataro@gmail.com
C/ Les Parres, 22 - 08310 Argentona
Tel. 93 797 41 73 - richmond.argentona@gmail.com

S'han de dur a la Deixalleria
4^ 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.
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'informacio ambiental
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 gratuTta
A I'Ajuntament (3a planta) de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.00 h,
o a I'Oficina Municipal d'lnformacid Ambiental (c/ Gran, 54)
de dilluns a divendres, de 9.00 a 10.00 h
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Programacio de

Radio Argentona
DILLUNS
10-13 H. DEMS COLORS
amb M. Carabano
13 H.
14H.
15H.

L'INFORMATIU
L'INFORMATIU COM
L'INFORMATIU

17 H.
18 H.

PELUTS

ETIQUETANEGRA
NOTXAS DE NIT
22 H.
CAMINODEVIDA
DIMART^
10-13 H. DEMS COLORS
13 H.
L'INFORMATIU
14 H.
L'INFORMATIU COM
15 H.
L'INFORMATIU
17 H.
ARGENTONA ALES 5
18 H.
LATERTULIA
19.30H. L'INFORMATIU
iIAi nnv/i11
rni a
20 H.
DEIXALLERIA
21 H.
SEROTONINAFM
22 H.
ARGENTONA ROCKS
DIMECRES
10-13 H. DEMS COLORS
13 H.
L'INFORMATIU
14 H.
L'INEORMATIU COM
21 H.

amb Miquel Carabano

17 H.

TEMPS DE JAZZ
AMANECER
CRISTIANO
DUOUS
10-13 H. DEMS COLORS
13 H.
L'INFORMATIU
14 H.
L'INFORMATIU COM
15 H.
L'INFORMATIU
17 H.
ARGENTONA ALES 5
18 H.
BEN JUGAT
19 H.
AGENTONACULTURA
14 H

DCTDATC
10
IV UH.
KtlKAlb
19.30 H. L'INEORMATIU
20 H.

L'INFORMATIU
ARGENTONA ALES 5
18 H.
IACATENARIA
19 H.
FEMNATURA
19.30H. L'INFORMATIU
15 H.

22 H.

1FIFRAT
1 ULDMI
19.30 H. L'INFORMATIU

THEGOODFATHERS
OF ARGENTONASOUND
CDArr
uniicr
01
21 LJH.
SPACE nc
UE HUUSE
22 H.
T1EMP0 DE ALABANZA
DIVENDRES
10-13 H. DEMS COLORS
13 H.
L'INFORMATIU
14 H.
L'INFORMATIU COM
15H.
L'INFORMATIU

L O4I6I
ARGENTONA ALES 5
17 CM
19 H.
L'ENTREVISTA
19.30 H. L'INFORMATIU
20 H.
LA CAIXA DELS
TRONS
21H.
RADIO M00G
DISSABTE
9H. CURTS1LLARGS
11 H.
MUSICAX
NOSTALGICS
12 H.
CAN CARGOLI
13 H.
GENTD'AQUI
14 H.
ARGENTONA ALES
5 (POLITICA)
16 H.
NOTXAS DE NIT
17 H.
18 H.

17 H.

THE GOODFAT...

18 H.

IACATENARIA
ARGENTONA ROCKS
ETIQUETANEGRA

19 H.
20 H.

(ren)

SEROTONINAFM
(rep)
DIUMENGE
9H.
SARDANES
11 H.
CAN CARGOLI
18 H.
CAMINODEVIDA
19 H.
MUSICAX
NOSTALGICS (rep)
20 H.
TEMPS DE JAZZ
21 H.

MODIFICACIO EN EL PROCEDIMENT DE RECUPERACIO DE L'lVA
El passat mes d'abril es va aprovar el Reial Decret

tacio de I'lmpost repercutit sense que s'hagi obtin-

Legislatiu 6/2010, de 9 d'abril de 2010, que, entre

gut el cobrament de tot o part del credit.

unes altres, recull dues importants modificacions

Jim Garles Cidiia
Soci Director

de la Llei 37/1992 de 28 de desembre de 1992, de

Quan, per contra, el titular d'aquest credit no hagi

I'lmpost sobre el Valor Afegit, aixi com el seu Re-

superat, en volum de negoci I'any natural immediat

glament de desenvolupament, i concretament el

anterior, la xifra de 6.010.121,04 euros, el termini no

seu article 80, respecte a la recuperacio de I'lVA en

sera d'un any sino de sis mesos.

cas de credits total o parcialment incobrables.
Abans d'aquesta modificacio, s'exigia que dins del
Per poder considerar que un credit es totalment

termini d'un any, o de sis mesos segons el cas, es po-

o parcialment incobrable s'estara a un factor tem

gues acreditar la redamacio mitjan^ant la interposi-

poral que variara en funcio de si el titular del cre

cio d'una demanda judicial de redamacio. Ara, amb

dit, la base imposable del qual es preten reduir,

I'aplicacio d'aquesta nova regulacio, el titular del credit

sigui un empresari o professional el volum del

podra optar entre aquesta demanda judicial o efec-

qual d'operacions hagues excedit o no, durant

tuar la redamacio mitjan^ant un requeriment notarial.

I'any natural immediat anterior, la quantitat de
6.010.121,04 euros.

Com ja estava regulat abans de I'aprovacio de

En el cas que la xifra del volum d'operacions sigui

en el termini dels tres mesos seguents a la finalitzacio

superior a aquesta quantitat, el termini perque pu-

del periode abans indicat, es a dir, un any o sis mesos

gui iniciar-se el procediment de modificacio de la

en funcio del volum d'operacions, i comunicar-la a

base imposable ha de ser d'un any des de la meri-

I'AgenciaTributaria dins d'aquest termini.

I'esmentat RDL, la modificacio haura de realitzar-se

escodaScodlna

c/ Doctor Samso, 36 - 08310 Argentona

Tel. 93 797 40 15 - Fax 93 797 40 16
A DVO CATS

www.escoda-codina.es

PINEDA - ARGENTONA - CANET DE MAR

info@escoda-codina.es

C/ Barcelona, 9

08310 Argentona
Tel. 93 756 01 48

^ REFORMES

Mobil 699 922 587

OBRA EN GENERAL
AIGUA - GAS
ELECTRICITAT

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

CALEFACCI6

PRAT

banys
cuines

D '

terrasses

rehabilitacio de fa^anes
problemes d'humitats

?Aigua

?Calderes gasoil

?Gas

?Aire condicionat

?Electricitat

?Reg automatic

?Calefaccio

?Manteniments

etc...

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

INSTALLADORS AUTORITZATS

