PER QUE COMENAR A APRENDRE ANGLES AVIAT?
Un nen petit assimila i apren continuament del seu entorn encara que no en

contacte molt enriquidor amb coses de
fora del seu ambient habitual.

per que es aixi, mentre que un adult vol
saber com es tradueix exactament, per
que es aquest temps verbal i no un altre,

sigui conscient. Apren la seva llengua
materna no a base de classes magistrals

A aquestes edats tempranes s'ha

si hi ha una regla que expliqui les prepo-

sino mitjan^ant un acces diari a expe-

d'aprendre sense una actitud 'magis

sicions, etc. Un nen petit segueix la clas-

riencies viscudes amb els seus pares,

tral'. Amb can^ons, joes i, al cap i a la

se sense fer-se aquest tipus de pregun-

avis, avies, educadors o senzillament

fi, classes amenes i entretingudes es

escoltant contes, jugant tambe amb els

pot aconseguir que els infants assimilin
molts conceptes de Tidioma que servira de base per comen^ar a dominar
Tidioma amb relativa facilitat.

tes. Absorbeix les regies de la mateixa
manera que ho fa amb el seu idioma.

companys o, fins i tot, veient la televisio.

Per un nen petit cada dia es presenta

Be, de mica en mica s'omple la pica i
com mes aviat millor!

com una font de coneixements nous en
tots els aspectes de la vida, tant el as-

Un professor nadiu els parla exposant-

pecte linguistic com altres i es per aixo
que dins aquest context d'experiencies i

moment. Aixo es molt important perque

coneixements nous es un bon moment

la manera d'aprendre d'un nen difereix

per comen^ar el proces d'aprenentatge

molt d'un adult en el sentit que accepten
els que els ensenyen sense qiiestionar

de Tangles que a mes a mes els dona un

los a Taccent i vocabulari des del primer
Julie Byrne
Cap d'estudis de
nens i adolescents

Invertim el temps en
l
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EDITORIAL

El futur de la comunicacio a Argentona
llorar la comunicacio publica local vetllant per la qualitat

El calendari electoral ha alterat enguany la periodicitat
del Cap de Creus. La Junta Electoral prohibia als ajunta-

de la feina que s'estd fent i aportant idees imaginatives

ment publicar cap butlletf o revista a partir de la convoca-

que ajudin a superar la situacio de manca de recursos

toria oficial de les eleccions municipals (a finals d'abril).

que, com la resta de departaments municipals, viu I'Area

Despres, i un cop constituit el nou Consistori, el Cap de

de Comunicacio Municipal. Una tasca que no haura de

Creus que teniu a les mans ha hagut d'esperar la forma-

perdre de vista que un mitja public municipal, ben dotat

cio del nou Consell de Mitjans de Comunicacio Municipal

i ben gestionat, es un espai de formacio i cohesio i, so-

per tal que aquest li dones el vist-i-plau de sortida.

bretot, un garant del dret constitucional a la informacio.

El Consell de Mitjans el presideix I'alcalde i estd for

I, de fet, hi ha situacions que conviden a I'optimisme.

mat per un representant de cadascuna de les formacions

Aquest juliol, vint-i-cinc nois i noies de dotze i tretze anys

politiques amb representacio municipal. Tambe hi son

han participat amb al taller de radio impulsat per les

cridats a participar, amb dret a vot, representants ciuta-

drees de Joventut i Comunicacio. Sens dubte, la illusio

dans, professionals dels mitjans, representants d'associa-

i I'interes d'aquests joves ens fan pensar que aviat arri-

cions veinals i membres dels consells d'esports i cultura.

baran els refor^os.

Tots plegats es veuran en la tessitura de contribuir a mi-
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OPINIO
Carta de I'Alcalde

alufacio Cap do Crcus
el meu discurs de presa de

i Ferran Armengol

|^Alcalde d'Argentona
.^.<u*^iM

govern que hem signat els

Domenec, o "Sant Domin

possessio del passat 11 de
juny. Vull ser I'alcalde de

grups municipals de Con-

go", com la coneixem els

vergencia i Unio, el PSC

argentonins. Dies de festa

tots els vilatans i vilatanes,

d'Argentona, Argentcat i

que coincidiran amb la

amb independencia de la

I'Entesa.

celebracio de la Fira de la

seva creen<pa o opcio poli

Assumeixo la responsa-

Terrissa i la Festa del Can-

tico, i tarn be que el govern

bilitat d'aconseguir que

que presideixo vol esten-

aquests principis siguin una

tir, i que ens assegurara
una nombrosa afluencia de

Acabem de passar un pro

dre la md a tots els grups

realitat durant aquest man-

visitants i gran activitat als

ces d'eleccions municipals

de I'oposicio per treballar

dat i que la ciutadania pu-

carrers de la nostra vila. Tot

que ha propiciat un canvi

conjuntament pel be d'Ar

gui valorar una bona obra

i les dificultats economiques

a I'alcaldia d'Argentona i

gentona, els argentonins i

de govern fruit del treball

que patim, tots els implicats

per aquest motiu es la pri-

argentonines. L'Ajuntament

conjunt de tots els regidors,

en la nostra festa, Ajunta-

mera vegada que m'adre-

el formem 17 regidors i tots

tant els que hem assumit la

ment, entitats i voluntaris,

^0 a tots vosaltres com a

som necessaris per garantir

responsabilitat de governor

han intentat presentar el

alcalde de la vila.

un bon govern.

com els que hauran de fer

millor programa possible.

Aprofito aquest primer

Transparencia, participa-

la seva tasca des de I'opo

Felicitats per avan^at per

contacte que em brinda el

cio, la cerca del maxim

sicio.

la feina, esfor^ i dedicacio,

butlleti municipal Cap de

consens i el treball en

No podem oblidar que

i nomes em resta demanar

Creus per reafirmar-me en

equip son els principis fo-

aquests dies celebrarem la

als veins i veines que gau-

el que vaig expressar en

namentals de I'acord de

Nostra Festa Major de Sant

deixin al maxim.

CARTES DELS LECTORS
Conservem la nostra historia

camp. La rapida transformacio del nostre entorn ens ha

Encara que no ho sembli, no fa masses anys que la pa-

eines o utensilis que ens remeten a aquella epoca. Amb

fet oblidar aquell temps, pero encara hi ha qui conserva
gesia era la primera activitat economica d'Argentona. Les

I'objectiu de recollir tot aquest material que explica la nos

vinyes s'escampaven per les nostres muntanyes i gaire-

tra historia, hem constituTt una nova entitat anomenada

be totes les families vivien directa, o indirectament, del

Associacio Museu de la Pagesia d'Argentona. Cerquem
velles eines del camp, pero tambe, eines relacionades
amb tots aquells oficis artesans que abans es duien a
terme a la vila i que ja han desaparegut. Sabem que molts
argentonins guardeu aquests objectes a casa perque son
una herencia familiar pero que, al mateix temps, romanen
arraconats. El nostre objectiu es restaurar-los i mostrar-los
en un espai public que serveixi per a la conservacio de
la nostra historia.
(Si voleu collaborar adreceu-vos a la Graneria Serra)
Associacio Museu de la Pagesia d'Argentona

Drets (d'esquerra a dreta): Joan Vilanova, Joan Pannon, Francesc Llado,
Baromeu Agell ijoan Llado. Asseguts (d'esquerra a dreta): Eduard Planes
i Lluis Serra.
Foto: MRM
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CARTES DELS LECTORS
11 -J : la farsa del "canvi"

A TxA no se li permet ultimar la seva obra de govern en
temdtiques que requerien un minim de dos mandats. Re-

El nomenament del nou govern, escenificat a I'ajunta-

sulta punyent que una formacio guanyadora hagi d'anar

ment veil el passat 11 de juny, fou clarificador: tots contra

a I'oposicio. Els vilatans majoritdriament han expressat a

Tots per Argentona. Mentre Pep Maso, I'alcalde sortint,

les urnes que volien ser governats per TxA i CiU. Tots per

deixava pales que el nou govern es formava per deixar

Argentona va ser la for^a mes votada amb 1.336 vots,

fora TxA, el nou equip encap<palat per Ferran Armengol,

seguida de CiU, amb 900. Nomes setze sufragis han fet

arguia que el poble 'demanava un canvi'. Nomes I'odi

que TxA perdes el sise regidor i CiU guanyes el quart.

envers I'alcalde mes proper i dialogant que ha tingut Ar

El total de vots de les quatre formacions del pacte es de

gentona els darrers anys i I'associacio de vilatans de tots

2.145, mentre els dels que van a I'oposicio es de 2.541.

color que ell comanda pot avalar tal afirmacio.

A la vista d'aquests numeros, esdeve molt cinic afirmar

De fet, baixeses com la protagonitzada per Armengol i els

que 'el poble demanava un canvi'.
Ara el sr. Armengol ja te el que volia, que era ser alcalde

que li donen suport nomes son la cirereta del pastis de tota
una serie d'accions de joe brut sovintejades al llarg del man-

al preu que fos, perd que no pretengui fer-nos combregar

dat de Maso. El nou batlle que formava part com a primer

amb rodes de moli.

tinent d'alcalde del govern de Maso havia mantingut punts
de vista propis en alguns temes, com el dels residus. Dissentir

Jaume Itxart

es licit, altra cosa es fer causa comuna amb aquells que han
practicat joe brut al llarg del mandat anterior. En politico no
tot s'hi val. No val dir que no hi ha participacio i despres

62e Homenatge a la Vellesa

no presentar-se a les convocatdries, propagar mentides com
que el govern utilitza el cens en benefici propi, o fer correr

Un any mes, estem preparant I'Homenatge a la Vellesa

que I'alcalde Maso esta Iliurant paperetes de vot a la porta

que enguany arriba a la seixanta-dosena edicio. Com

d'un col.legi electoral el dia de les eleccions, perque aixd es

sempre, la festa se celebrard el tercer diumenge del mes

difamar. Amb aquests personatges acaba de formar govern

de setembre que enguany es el 18 de setembre.

el senyor Armengol, que fa uns mesos, des d'aquest mitjd,

Podeu fer les vostres aportacions a les entitats seguents:

afirmava: 'Fujo dels tripijocs'. Despres d'aixd, es sobrer el
sarcasme d'estendre la md.

•Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona.

Una cosa queda clara: els partits classics no suporten les

•Caixa d'Estalvis Laietana.

Cte. 2100 0354 12 0100769324
formacions organitzades des de la base del poble, que
no depenen de I'aparell de cap partit ni de subvencions
publiques, i fan el que poden per anorrear-les.

Cte. 2042 0050 31 3000086134
•Caja Madrid. Cte. 2038 8979 65 6000037468
•Caixa Catalunya. Cte. 2013 0850 76 0200178706

Armengol ha dit tambe que pretenia treure el poble de la
crisi i la crispacio. Doncs, te mala pe^a al teler, perque tal

Us donem les grdcies per endavant per la vostra col-

com ha fet les coses el retorn a la confrontacio del perio-

laboracio per tal que aquesta diada entranyable tingui el

de 2003/2007 esta servit. Tant de bo no sigui aixi, perd

ressd que mereixen els nostres avis i dvies.

els ingredients i els actors (disfressats amb cares i sigles
noves

ho fan temer.

Patronat de la Vellesa

Llauder, $

7^970268
ntona
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L'esport es per totes les eclats
El passat 31 de maig, les veteranes del basquet d'Argentona vam celebrar un partit contra les veteranes del
Cabrera. El resultat va ser de 45 a 35 a favor de I'Argentona. Mes enlla de la victoria, vam viure una estona molt
agradable i divertida, encara que el partit ens va resultar
una mica dur. L'edat de les jugadores oscillava entre els
trenta-set i els seixanta-set anys. Creiem que es un exemple que pot motivar a molts adults a fer exercici fisic.
Veteranes del basquet d'Argentona

L'equip de veteranes del basquet d'Argentona.
Foto: cedida

Ara que s'acosta Festa Major, tots al poble recordarem una

ansia. Anar corrents a la pla^a per posar-nos a les seves

persona que durant aquestes dates la trobaves collaborant

ordres, per tenir-ho tot a punt 10 minuts abans, i esperar

amb moltes entitats i actes, ell era en Joan Padros i Mar-

contemplant el rellotge del campanar per donar el tret de

fany. Amb els Diables hi vam compartir molt, es per aixo

sortida a la festa...., ara forma part de la nostra liturgia!

que li volem dedicar aquest escrit:
En moments com aquests a tots se'ns fa molt dificil poder-

En Joan Padros i els Diables

nos expressar, trobem que ens quedem curts a I'hora de
dir I'important que ha estat una persona per nosaltres, i

Els diables formem part de la generacio que mes ha pogut

de vegades ens queda la recan^a de no haver-li-ho pogut

fruir i en la que mes ha influit en Joan. Ara que ens posem

dir a la cara. Els diables si mes no, vam tenir I'encert d'ho-

a pensar que ha significat ell per la colla, i quin paper

menatjar-lo amb una "Repicatronada", i ell va ser, segura-

hi ha jugat, ens adonem de I'important que ha estat per

ment, la persona a qui aquest homenatge va fer mes feli.

nosaltres. En el fet que a tres noiets del poble se'ls acudfs
que estaria be muntar una colla de diables, i aquesta reeixis, ell, sense saber-ho, en va tenir una part de merit o de
culpa, segons es miri.
Com comen<^a la nostra relacio amb Joan? De ben petits
al "centru" i amb els caps grossos. Aqui varem coneixer
I'adult a qui no molestaven els nens, el que ens portava
I'esmorzar mentre esperavem a que s'acabes I'ofici. Amb
qui vam flairar la polvora per primera vegada i vam escoltar I'instant del silenci despres del darrer tro. Despres amb
la "Triqui" i els grallers, vam aprendre lo be que t'ho pots
passar fent que s'ho passin be els altres, que I'important
es riure amb els altres i no dels altres, que a I'hora de
repartir la feina, pregunta't que pots fer tu i no com te'n
Foto: cedida

pots escaquejar.

De cara al futur volem estar a I'al^ada del seu record, vo
A la que es va assabentar que estavem muntant la colla,

lem ser capa^os de transmetre als que ens vinguin al dar-

rapid en va voler formar part. Amb un rol a mida, al seu

rera I'amor al poble, a la nostra cultura popular, aquesta

aire. Lo de cremar carretilles no anava amb ell, com si

cultura que es fa al carrer, treballant a fora d'hores, fent

aixo de tenir els coets agafats d'un pal sigues una cosa es-

feina de la que ningu se n'adona, excepte quan es deixa

tranya. A ell, amb I'excusa de si passava res, li encantava

de fer, i sobretot, que sempre s'ha de trobar el moment per

portar una motxilla amb aigua i anar ruixant a la gent. La

fer i compartir una riallall!

pausa en els preparatius per el correfoc que suposava la
enlairada de coets i la repicada, sempre I'esperavem amb
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Diables d'Argentona

REPORTATGE

La Generalitat atura la
construccio de la Ronda Mataro
Ajuntament en virtud d'un

ha costat molt definir-se en

interessos

secretari de Mobilitat, Da-

acord de govern que in-

contra de la ronda i aqui

'Ara sortim amb avantatge

mia Calvet, feia public, a

cloia, entre els seus punts,

hi ha influit molt la situacio

perque seguim el tema, de

traves de les pagines del

I'oposicio a la infraestru-

econdmica'', explica Collet

prop, des del minut zero',

diari El Punt, la decisio de

cutra. El nou alcalde, Fer-

tot i ad metre el 'paper de

avan^a Mora. En aquest

la Generalitat d'aturar de-

ran Armengol, es mostrava

terminant la pressio social'.

sentit, Xavier Collet espera

finitivament el projecte de

molt satisfet per I'anunci,

construccio de la ronda

'es tracta d'una molt bona

Mataro. Pero no nomes

noticia tenint en compte la

aixo, Calvet explicava que

gran oposicio que hi havia

el nou govern concebia la

des del territori, les institu-

El passat 26 de juny, el

d'Argentona.

un treball 'exhaustiu, minu-

'A CiU li ha costat

cios i consensua^ del nou

molt definir-se en
contra de la ron

govern per tal d'incidir en

da i aqui hi ha
inf luft molt la si

ronda de Mataro i la ron

cions i moltes entitats i ciu-

da del Maresme com un sol

tadans en relacio a aquest

projecte i que, per tant, el

projecte', i afegia: 'sempre

replantejament que I'exe-

ens hem mostrat a favor

cutiu catala proposava per

d'estudiar altres propostes.

Xavier Collet exregidor

a la mobilitat al Maresme

Caldra veure quins passos

d'urbanisme

tuacio economica'

el proces que s'obre. 'El

potencial de lAjuntament
per modificar projectes es
molt gran - explica Collet -,
pero cal molta atencio i serhi present.
Finalment, des de la plataforma Preservem el Ma

suposa la congelacio dels

segueix a partir d'ara la

dos processos iniciats.

Generalitat. Des de I'Ajun-

En canvi, per I'actual re-

resme, Lluis Mas considera

L'anunci arrivaba quan en-

tament continuarem estant
molt atents i vetllarem per

gidor d'urbanisme, Pere

que I'aturada definitiva de

cara no feia ni una setma-

Mora (Argentcat), el factor

les rondes es una victoria

na de la constitucio del nou

aconseguir el maxim con-

economic no ha estat el que

del territori: 'La Plataforma

sens entre tots els implicats".

ha sentenciat el projecte de
les rondes. Mora recorda

ha fet una labor molt impor
tant de pedagogia tot i que

De fet, la postura de I'Ajun

que el Ministeri compta

ha estat la Plataforma, que

tament d'Argentona en

amb el pressupost per fer

I'anterior mandat va ser

front a la infraestructura i

ha fet una labor molt impor
tant de pedagogia abm el

absolutament belligerant

que, per tant, ara cal vetllar

politic, ciutdaia i admnis-

amb el projecte. Pero, tot

perque aquests diners s'in-

tracio. Ens mantenim, hem

i la forta oposicio exercida

verteixin en la millora de la

gunayat una batalla pero

des del consistori, I'ex-re-

mobilitat a la comarca. Per

encara hi ha molta feina a

gidor d'urbanisme, Xavier

altra banda, el nou respon-

fer. Cal que el consell co-

Collet (Tots per Argentona)

sable d'urbanisme reconeix

marcal treballi amb un nou

apunta la crisi com I'ele-

la tasca seriosa duta a ter-

plantejament. I nosaltres

ment clau en la la decisio

me per I'anterior equip de

volme participar-hi, ens ho

de la Generalitat. 'A CiU li

govern en defensa dels

hem guanyat.

'Des de

I'Ajuntament
continuarem
estant molt
atents i vetllarem
per aconseguir el
maxim consens
entre tots els

implicats'
Penan Armengol, alcalde

La ronda que no va ser

La ronda de Mataro, concebuda com

a uns 1,5 quilometres de I'enlla^ de la

una via de gran capacitat per millorar

C-32 amb la C-60, i acabar al final
de la variant de Mataro (enlla^ Mata

El passat 1 de juny, el secretari per a la

la connectivitat i la canalitzacio del

Mobilitat, Manel Nadal (PSC), presen-

transit en aquest entorn, es configu-

ro Nord-N-ll). Aquesta infraestructura,

tava a Mataro, acompanyat de I'alcal-

rava mitjan^ant la formacio de dues

amb una inversio total aproximada de

de, Joan Antoni Baron, la futura ronda

cal^ades paralleles a la variant de

115 milions d'euros, s'havia d'inserir

d'aquest municipi, coincidint amb la

la C-32 de Mataro. Amb un total de

en la futura ronda del Maresme, I'altra

publicacio al DOGC de I'anunci de li-

set quilometres de longitud, la ronda

infraestructura que tambe ha quedat

citacio de la primera fase de les obres.

s'havia d'iniciar al terme de Cabrera,

aturada.

CapdeCreus

MAI -JUL 2011

ENTREVISTA A L'ALCALDE

Entrevista a Ferran Armengol, alcalde d'Argenton^

'L'accio de govern

ha de ser fruit de la
coMaboracio dels

disset regidors i
de la participacio
A la tercera va la ven<puda. Ferran Armengol (Mataro,
1945) va ser investit el, passat 11 de juny, nou alcal
de d'Argentona despres d'haver encap^alat en tres
ocasions la Ilista de Convergencia i Unio. Armengol
governara en virtud d'un pacte que I'uneix al PSC,
Argentcat i L'Entesa i que relega a I'oposicio la for^a
mes votada: Tots per Argentona.
Foto: SF

La consigna de Cill ha nivell
nacional ha estat, sempre

govern, presentar-nos com
alternativa.

que sigui possible, deixar
governor la Ilista mes vota
da. Perque no ha estat pos

sible a Argentona?

Quinze dies despres dels co-

un partit de dretes pero el

micis Tots per Argentona ha

cert es que aplega gent

via parlat amb tothom i no

molt diversa per un projecte

havia aconseguit fer govern.

nacional. Jo em considero

Perque no ha estat possible
reeditar el pacte amb Tots
per Argentona?

A partir d'aquell moment

social democrata, els meus

vam valorar que, entre un

origens van Iligats al Partit

El resultat d'aquestes elec-

No han estat tant diferencies

govern en minoria de cine

dels Socialistes de Reagru-

cions va ser molt diferent

de programa com de taran-

regidors i un govern en mi

pament de Pallach.

al del 2007. En aquell

na, de manera d'enfocar al-

noria de vuit regidors, era

moment vam entendre que

gunes coses. Quan no hem

millor la darrera opcio. Vam

Abans deia que va acceptor

calia donar suport a qui

estat d'acord ho hem pogut

comen^ar les negociacions

la Taxa Justa tot i no com-

tenia mes opcions de for-

manifestar, com es el cas de

el diumenge anterior a la

partir-la. En un govern amb

mar govern i que, amb sis

la Taxa Justa, que no forma-

constitucio dels ajuntaments

quatre forces, haura de fer
mes cessions?

regidors, ha via guanyat

va part de I'acord de govern

i el dijous ja teniem un acord

clarament. Pero, despres de

i nosaltres no la veiem cla-

de govern.

quatre anys d'experiencia

ra. Hi vam donat suport per

Si ens movem dins I'acord
de govern no caldrd fer

al govern hem optat per no

lleialtat a I'acord i perque

Ha dit que el seu govern te

repetir. A mes, Tots per Ar

creiem que un sol tema no

un caracter nacionalista i

I'acord es aconseguir que

gentona (TxA) ha guanyat

havia de ser motiu suficient

d'esquerres. Pero, Cill no

tot allo que es tiri endavant

les eleccions pero ha recu-

per trencar el govern. Pero

era un partit conservador?

parteixi del consens amb

lat, mentre que nosaltres

els motius de desacord han

La federacio de Conver

la majoria i s'hagi treballat

cessions. A mes, la base de

hem guanyat un regidor i,

estat altres, no els he volgut

gencia i Unio aplega un

amb participacio, transpa-

per tant, hem reduit diferen-

ventilar durant la campanya

espectre molt ampli de sen-

rencia i collaboracio. Aixi

cies. Per aixo, en primera

i tampoc ho fare ara.

sibilitats politiques que van
des de la social democrdcia

de presa de possessio.

fins a la democracia cristi-

Aquesta dinamica tambe

ana. S'encasella CiU com

es la que es vol transmetre

instancia, vam preferir anar
a I'oposicio i, en cas que

TxA fos incapa^ de formar
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Quin ha estat el proces per
arribar a I'acord de govern?

CapdXreus

ho vaig anunciar al discurs

ENTREVISTA A I/ALCALDE
a I'oposicio. D'una mane-

rausteritat en els comptes

de govern ha de poder solu-

identificar amb les solucions
que es trobin.

ra conventpuda i voluntaria

municipals?

cionar aquells temes que Ar-

treballarem en aquest sentit,

El nostre objectiu es rebaixar

gentona te oberts fa mes de

sense oblidar, a mes, que hi

el deute i aixo ens obligara

dotze anys. I, per altra ban-

I com s'ho fara per millorar

estem obligats perque som

a ser restrictius, com a mi

da, hem d'aconseguir un

I'ambient de treball?

un govern en minoria.

nim, fins el 2012. Crec que

ambient de treball entre go

Si aconseguim que tothom

comen^arem a respirar el

vern, oposicio i ciutadania

participi i faci seus els projec-

2013.

que elimini els personalismes i la crispacio. D'aquesta

tes, automaticament aconseguirem que desapareguin les

El fet d'estar en minoria els
obligard a fer mes decrets
d'alcaldia?

Que haurem apres de la situ-

manera, el govern que entri

friccions i tots remarem en la

Som govern i el fet que

acio que ens ha tocat viure?

d'aqui a quatre anys, sigui

mateixa direccio. La clau, a

tinguem la voluntat i la ne-

A racionalitzar la despesa.

del color que sigui, dispo

banda de fer participar, es

cessitat de treballar amb

No tornarem a contraure

sara de la base optima per

tenir en compte a tothom.

consens no vol dir que re-

compromisos i despeses que

encarar un futur de progres

Tots som capa^os d'aportar

per Argentona.

nunciem a la responsabili-

no siguin sostenibles en el

tat de prendre decisions.

temps. No podem tornar a

Allo que s'hagi de resoldre

muntar el nostre benestar i el

Quins son els temes pen

de govern ha de ser fruit de

per decret es resoldra per

nostre futur a sobre d'ingres-

dents?

la collaboracio dels disset

decret.

sos no garantits.

La Sala, can Doro, la Vel-

regidors i dels ciutadans.

cro, la Casa Puig i Ca-

Per tant, cal donar forma al

coses positives per tirar endavant Argentona. L'accio

Voste ha estat al capdavant
de les finances municipals

El pacte de govern marca

dafalch, la piscina... Cal

reglament de participacio,

unes linies d'accio basiques.

resoldre'ls sense prejudicis

tirar endavant el Consell de

en els darrers tres anys. Fins

Quines son?

previs, aconseguint que la

la Vila i I'Oficina d'Atencio

immensa majoria es pugui

al Ciutada.

quant s'haura de mantenir

Per una banda, aquest equip

El nou Ajuntament
Els resultats
nuls

en blanc

Vote
a candidatures

valids

54 (0,60%)

263 (2,93%)

4.697 (52,36%)

4.960 (55,29%)

Cens

Meses

Votante

Abstencio

8.971

18

5.014(55,89%)

3.957(44,11%)

Tots per Argentona
Convergencia i Unio
Partit dels Socialistes de Catalunya
Partit Popular
Candidatura d'Unitat Popular - Poble Actiu
Argencat
L'Entesa per Argentona
Agrupacio Argentona

Vote
1.336
901
513
500
448
397
345
257

Regidors
5
4
2
2
1
1
1
1

%
26,65
17,97
10,23
9,97
8,93
7,92
6,88
5,13

L'equip de govern
Ferran Armengol

Salvador Casas

(ciu)

(PSC)

Pere Mora
(Argentcat)

Angel Puig
(L'Entesa)

Alcaldia, Administracio
General, Mitjans
de Comunicacio,
Governacio i Mobilitat.

1 a tinen^a d'alcaldia,
Participacio, Xarxes i
Noves tecnologies.

2a tinen^a d'alcaldia,
Urbanisme, Obres,
Habitatge, Sostenibilitat

3a tinen^a d'alcaldia,
Educacio, Cultura i
Patrimoni.

Manel Cruz
(CiU)

Marc Zaragoza
(CiU)

Susana Lopez

Recursos Economics,
Recursos Humans

Benestar Social, Sanitat

Montserrat Cervantes

(CiU)

LVt

4a tinen^a d'alcaldia,
Joventut, Esports,
Festes i Actes Culturals

5a tinen^a d'alcaldia,
Promocio Economica,
Serveis Municipals

(PSC)

L'oposicio

^Mj, ^Ui!
PepMaso
(TxA)

Xevi ColletMiriam Agama
(TxA)(TxA)

Silvia de Santos
Jesus Hita
(TxA)(PP)

Juan Francisco
Fragoso (PP)

CapdeCreus

Eudald Calvo

Felix Rosa

(CUP)(AA)
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ENTREVISTA ALS GRUPS MUNICIPALS
Entrevista a Pep Maso, ex alcal

dencia, en un moment en

vol dir que han fet alguna

amb el maxim nombre de

de d'Argentona i cap de Ilista de

que alguns grups ho criti-

cosa malament?

regidors implicats. Esta

Tots per Argentona

caven. Quan vam iniciar la

Ho hem analitzat molt. No

be que es vegin obligats

roda de converses, el cap

es que no vulguem veure

a comptar amb I'oposicio

de CiU ja ens va dir que

els errors, pero realment

en temes importants i a do

faria els possibles per ser

creiem que no n'hem tin-

na r-nos mes informacio de

investit alcalde i que si no

gut. Hem estat un govern

la que ens donarien. Pero

ho aconseguia se n'aniria

compromes amb allo que

aixo no garanteix I'estabili-

a I'oposicio. No va saber-

haviem de tirar endavant.

tat, jo preferiria un govern

nos explicar perque no era

Per exemple, s'ha parlat

fort i estable.

possible reeditar el pacte.

molt de la Taxa Justa, com

Els socialistes tambe es van

si hagues estat un gran pro-

tancar en banda des del

blema, pero la ciutadania

Quin es el futur de Tots per
Argentona?

'No hem comes errors,

primer moment. En canvi,

acaba agraint que hi hagi

En aquests moments conti-

hem estat un govern

Argentcat i L'Entesa es van

nuem essent un grup fort,

mostrar oberts a parlar ja

governs compromesos que
sapiguen que volen i que

que tenim programes molt

tirin endavant allo que con-

la que en formen part al

coincidents i, a mes, ad-

tribueix a la millora de la

voltant de trenta de per

formacio va ser la mes vo-

metien que tenim un bon

qualitat de vida.

sones que ens reunim de

tada el passat 22 de maig.

taranna. Fins i tot el cap de

Perque no han aconseguit

Ilista de L'Entesa, I'Angel

factual govern haura de

hem de mantenir, sabem

aglurinar una majoria de

Puig, va assegurar que era

treballar en minoria i, per

que es dificil, sobretot estan

govern?

un bon moment per deixar

tant, es veura obligat a

a I'oposicio, perque es des-

compromes'
Tot i perdre suports, la seva

amb una coordinadora de

manera constants. Aixo ho

Doncs no ho acabem d'en-

enrere els desencontres del

establir acords amb I'opo

coratjador no poder tirar

tendre. No hem aplicat po-

passat. Pero, finalment, de

sicio. Estaran oberts a par

coses endavant. Pero estic

litiques de dretes, ni hem

manera preocupant, s'ha

lar?

conven^ut que continuarem

malversat fons publics. Ens

trencat el didleg i la decisio

Que hi hagi un govern en

amb for^a per I'objectiu

ha caracteritzat el respecte

ha estat una altra.

minoria em preocupa per

que ens mou de debo, i

a les persones i el suport

que donada la greu situa-

trempera per Argentona,

a iniciatives com la de la

El fet que cap formacio hagi

cio de crisi que vivim cal

que es el projecte que ens

consulta sobre la indepen-

volgut pactar amb vostes

un govern fort que compti

mou de debo.

Entrevista a Salvador Casas, cap

llat poc mes d'un 1%. A que
atribueixen els resultats?

irrenunciables,

nosaltres

endavant haurem de pren-

parlavem de conceptes: el

dre decisions molt impor

Es cert que, malgrat la dis-

pacte ha de servir per su-

tants i les haurem de pren-

persio de candidatures, la

perar conflictes histories,

dre amb acords amplis,

nostra ha tingut uns resul

millorar la cohesio social

tant a nivell politic com a

tats bastant similars als de

de les persones d'Argen

nivell social. D'altra banda

fa quatre anys, al marge

tona i preparar la vila per

hem de posar les tecnologi-

de la davallada que ha
sofert el PSC a la resta del

afrontar millor els reptes del

es al servei de la ciutada

de Ilista del PSC

futur.

nia per millorar els canals
d'informacio i participacio.

pais, aixo creiem que ha

Tambe hem d'implantar me-

candidatura i el nostre pro

Es troba al capdavant de la
regidoria de Participacio,

grama per Argentona es

Xarxes i Noves Tecnolo-

electron ica.

creible.

gies. Quins seran els seus
Aquesta area de govern ha

patacada.

Quins han estat els punts
irrenunciables del PSC en el
pacte de govern?

Mentre que en altres mu-

Per definicio, un pacte de

com a institucio, i els vila-

nicipis el vot socialista s'ha
desplomat, aqui ha dava-

govern implica renuncies.

tans i les vilatanes. En els

Mes que parlar de punts

quatre anys que tenim per

estat aixi per que la nostra

'La nostra candidatura i
el nostre programa per

principals objectius?

Argentona es creible'

El PSC d'Argentona ha
aguantat la
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de garantir el dialeg per
manent entre I'Ajuntament,

canismes d'administracio

ENTREVISTA ALS GRUPS MUNICIPALS

m

Entrevista a Jesus Hita, cap de
Ilista del Partit Popular d'Argentona

El seu grup ha doblat la representacio i ha passat de

piguen treure de la situacio

xen no podran fer res del

en que es troba, grups que

que es proposin per si sols.

ser la sisena for^a del con-

sapiguen prendre decisions.

Des del Partit Popular farem

Despres de quatre anys re-

constructive.

una oposicio ferma pero

sistori a ser-ne la quarta. lot

i aixi, cap dels grups majoritaris s'ha plantejat fer-bs

traient al govern manca de

una oferta de govern. Per

participacio i transparenc^,

El nou govern s'autodefineix

que creu que ha passat?

els sembla positiu que el nou

com a nacionalista i d'es-

Perque han aposta per un

govern, en minoria, estigui

cjuerres. Com ho valora?

govern pensat mes des dels

Es respectable pero Argento

no pas des de les necessitats

obligat a pactar amb I'oposicio?
Sigui quin sigui el pes del

d'Argentona. Han volgut

govern la seva obligacio es

persones capacitades. A

'El govern estd pensat
des dels signes i els

comen^ar a caminar sols,

ser transparent i explicar les

dia d'avui crec que no estan

en minoria, i no han sabut

propostes a I'oposicio. Ma-

capacitats perque ni tan sols

sentiments^ enlloc d'es-

comptar amb mes grups i

lauradament aquest govern

han aconseguit la fonpa ne-

tar-ho en les necessitats

per fer for^a. Argentona

hi estara obligat es feble i

cessaria per governor.

d'Argentona'

necessita grups que la sa-

els grups que el constituei-

Entrevista a Eudald Calvo, cap

La seva formacio ha donat

tes per una opcio trencadora

esperen que fern una oposi

de Ilista de la CUP

b sorpresa. No nomes ha

i jove, diferent a la resta.

cio constructive i critica. Per

sino que ha fregat el segon

lot i les ofertes que han tingut

vern tan diferent, amb tants

regidor tot superant grups

no han volgut entrar en con

grups i, des de fora, tant

consolidats dins el consistori.
Quina lectura en fan?

verses per unpadede govern

inestable, no era una opcio

i han afirmat tenir Vocacio

atractiva.

Molt positiva perque no es-

d'oposicio'. Pero, I'objediu

peravem uns resultats tan

de tola formacio politico no

Com incidira b CUP en el

bons. Els atribuTm, en part,

hauria de ser governor?

nou govern d'Argentona?

a la feina feta previament a

Nosaltres, com qualsevol for-

Per una banda intentarem

troves d'entitats, al carrer i

^a, ens plantegem governor,

treballar amb I'equip de go

'Entrar en un govern

com a persones. La campa-

pero a llarg termini. No cre-

vern quan hi hagi transpa-

tan diferent, amb tants
grups i, des de fora,

nya tambe ha caigut en gra-

iem que sigui el millor per a

rencia, participacio i didleg.

cia i la gent ens ha respost.

nosaltres, a un any de consti-

Pero no ens hi trobaran si tot

tant inestable, no era

A mes, el desencis de la gent

tuir-nos i amb un sol regidor,

va a ultima hora, rapid i ma-

signes i els sentiments, que

aconseguit

una opcio atractiva'

na no necessita que s'aposti
per colors politics sino per

altra banda, entrar en un go

representacio

amb la la manera de fer poli

entrar a govern. Molta gent

lament, i sense comptar amb

tico ha fet que molta gent op-

que ens ha votat ens diu que

nosaltres.

CapdeCreus
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Entrevista a Pere Mora, cap de
Ilista d'Argentcat

crescut molt a Argentona,

La formula Argentcat s'ha

i aixo ho valorem positiva-

creat per aquest mandat o

ment.

la mantindran en un futur?

Si tenim en compte els re-

Quin sera el pes d'Argent

es demostra que es una for

sultats que s'han donat a

La formula d'aglutinar Es-

querra i Solidaritat en una
sola Ilista no ha funcionat

No ho hem parlat, pero si

com esperaven. Perque?
cat en el nou govern muni

mula que funciona pot tenir

nivell nacional, i a pobles

cipal?

un recorregut molt llarg. A

veins, creiem que hem pa-

Ja estem incidint bastant,

nivell d'Argentona no te

rat el cop. A mes, molts

hem assumit regidories molt

sentit dividir un vot amb el

dels nostres votants s'han

potents grades a comptar
amb gent disposada a tre-

mateix ideari i programa.

ballar. A mes, hem pogut

venir les diferencies.

'El total de votants in-

nova que ens es competencia directa. Aixo tambe vol

dependentistes ha cres-

dir que el volum total de vo

programa a I'acord de go

cut molt a Argentona'

tants independentistes

vern.

Entrevista a Angel Puig, cap de

L'Entesa ha passat de ser la

general arreu del pais que

volgut deixar clar que hi

Ilista de L'Entesa

tercera for^a politico a tenir
un sol regidor i quedar en

reflecteix descontentament,

havia punts innegociables.

sobretot per les conseqiien-

Ens referim a temes de poble que fa anys que es tre-

passat a la CUP, una for^a

ha

De moment no es veuen a

reflectir molts aspectes del

setena posicio. Es van plan-

cies de la crisi economica, i

tejar la dimissio?

que ha capgirat la voluntat

ballen. Per sort, les quatre

D'entrada, veien els resul-

de I'electorat. Per altra ban-

forces coincidiem en aquests

tats, vam pensar a passar
a I'oposicio i, des d'alla,

da, no hem estat prou en-

punts basics. A partir d'aquf

certats en la campanya que

ha pogut ser possible arri-

defensar el nostre programa

hem fet. No vol dir que no

bar a acords. Per exemple,

de govern. Pero les coses

ens hi esforcessim, pero es-

apostem pel porta a porta

han canviat una mica.

tavem massa confiats en que

com a sistema de gestio de

aconseguiriem I'objectiu de

residus, el vam iniciar des

'Estdvem massa confi-

Com ha interpretat I'assem-

mantenir els tres regidors del

de L'Entesa i que cal poten-

ats en que aconseguiri-

darrer mandat.

ciar-lo abans de fer canvis

em I'objectiu de mantenir els tres regidors del

blea la perdua de confian^a
per part de la ciutadania?
Creiem que hi han influit

Quina sera la marca de L'En

tambe hem volgut ser realis-

darrer mandat^

dos aspectes. Per una ban-

tesa en el nou govern?

tes, primer cal solucionar la

da una tendencia de vot

En I'acord de govern hem

titularitat de I'espai.

Entrevista a Felix Rosa, cap de

El seu grup ha estat apunt de

Ilista d'Agrupacio Argentona

Potser vam fer una mala

Despres de les dures criti
ques que li ha dedicat durant
tot el mandat, perque ha do
nat suport a la investidura
de Ferran Armengol?

nint en compte que esta en

quedar-se sense representa-

campanya. A banda d'ai-

En I'equip de govern que

votarem a favor. Quan cre

xo, probablement els nos

formava amb Tots per

tres votants son menys par-

Argentona, CiU s'ha sot-

iem que van per un cami
equivocat ens hi oposarem.

cio a I'Ajuntament. Que creu

que ha passat?

'Amb el nostre vot hem
alliberat CiU de I'equip
nefast que formava
amb TxA'
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en positiu. Amb Can Doro

minoria?
Continuarem en la mateixa
linia, si el govern fa pro-

postes pel be del poble,

ticipatius, molta de la gent

mes massa. Amb el nostre

Per exemple, si la gestio de

que ens dona suport no va

vot hem alliberat CiU de

la brossa continua igual no

anar a votar. La gent mes

I'equip nefast que formava

tindran el nostre suport. Per

tradicionalista es gent mes

amb TxA. Ara que pot de-

altra banda, coneixent les

es rebel la molt poc i, en

cidir, potser veurem com es

tendencies, crec que CiU

aquestes eleccions va parti-

I'autentica CiU.

tindra un problema impor
tant amb Argentcat.

cipar gent mes de I'esquerra, mes participativa i rei-

Esta obert a donar suport al

vindicativa.

govern en temes concrete, te-

CapdeCreus

REPORTATGE

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

Tel: 93 797 01 59 - 617 73 68 80

Cantos
CARITAS D1ARGENTONA necessita el teu suport per poder seguir.

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

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

DONATIUS
La Caixa:2100 0354 18 0200007019
Caixa Laietana:
2042 0050 31 3000047078

LA TEVA BOTIGA DE CONGELATS
Marisc

D'ARGENTONA

Verdures
Postres

DESCOMPTES I PR0M0CI0NS
MENSUALSM

Busca'ns a\
Facebook1.

Peix
Olis aromatics
Gelats

GAMBA DE
PALAMOS

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

•HE. -i

Ifred^calfredTazztel.

ET PORTEM LA

COMPRA A CASA
SERVEI GRATUIT

VINEABUSCARLATEVA
TARGETA DESCOMPTE

MAI - JUL 2011

13

ESPORTS

Tocant

la gloria
L'esport femeni esta d'enho
rabona, quatre esportistes
argentonins han triomfat
aquesta temporada en les
seves respectives disciplines.

nia. Aquesta temporada I'ar-

cap de setmana de maig

Folos: cedides
Griselda Artigas es va pro

El passat 23 d'abril Helena

gentonina tambe ha aixecat

van conquerir el titol de cam-

clamar campiona d'Espanya

Lloret es va proclamar cam-

els titols de Copa Catalu-

piones de lliga de Primera

de BAAX Race al campionat

piona d'Europa de waterpo-

nya, Supercopa d'Espanya,

Catalana femeni. Les dues

disputat a terrassa el 3 de

lo a la primera Final Four de

Copa de la Reina, Lliga Na-

joves, de 15 anys van inici-

juliol. L'argentonina forma

Waterpolo femeni celebra-

cional i Champions Cup.

ar-se en el mon de I'hoquei

part de la seleccio catala

da a Espanya. Lloret va ano-

Tambe ha estat espectacular

patins a I'Escola Esportiva

na de BMX, una modalitat

tar dos gols en la final que

I'any esportiu que han viscut

d'Argentona i des de fa sis

acrobatica de ciclisme con-

va enfrontar el seu equip, el

les s jugadores argentonines

temporades defensen la sa-

vertida en esport olimpic des

CN Sabadell, contra I'equip

del CH Mataro, Andrea Par-

marreta del CH Mataro.

ra i Clara Rafols. El primer

Finalment,

dels passats JJOO de Pequin
2008.

italia I'Orizzonte de Cata-

la

jovenissima

Llibre, que el passat 12 de
juliol va deixar la presiden

Daniel Sanchez-Llibre s'acomiada a

Argentona de la presidencia de I'Espanyol

cia de I'entitat. Molt emocionat, Sanchez - Llibre va
destacar que la Mongetada

El diumenge dia 3 de juliol

d'Argentona havia estat el

es va celebrar la tradicional

primer i, tambe, el darrer

Mongetada

Blanc-i-blava

acte social al que havia

organitzada per la Penya

assistit com a president de

Espanyolista d'Argentona.

I'Espanyol.

A I'acte, que va tenir Hoc

En el transcurs de I'esmor-

al pavello municipal, hi van

zar tambe es va fer Iliura-

assistir prop de 300 perso-

ment del IX Memorial Do

nes. L'emblematic esmorzar

mingo Llado al maresmenc

va servir d'homenatge i co-

Jordi Puyalto, colleccionista

miat al president del club

i historiador de I'enitat es

perico, Daniel Sanchez -

portiva.

Foto: Pep Padros

S I AUTOMJmSMES ARGENTONA
Fabricacio de tot tipus de portes metalliques
Automatismes per a portes i persianes
Comandaments a distancia

Sistemes de seguretat

Basculants
Correderes
Ballestes
Seccionals
Batents
Peatonals
Enrollables

Servei a empreses, botigues, particulars
Manteniment de comunitats
u pressupost sense compromis:
siautomatismesargentona@gmail.com | Mobil: 690 209 327
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El CBA salva la temporada
en el darrer moment
de la promocio de descens,
al Climasol-Roser. El fet que
el primer equip hagi aconseguit mantenir-se a Copa

El Futbol Club Argentona
(FCA) tanca una
temporada historica
amb I'ascens directe a
Segona Catalana

permet, de retruc, que el Se

MtGENTONa

portar que I'equip es relaxes

nior B masculi pugui jugar a

El primer equip del Futbol

primera catalana la propera

Club Argentona va tancar,

i, de fet, els quadribarrats

temporada.

el passat 29 de maig, una

van perdre el darrer partit

El Senior A Masculi del Club
Basque! Argentona (CBA) va

L'altra gran noticia es la per-

temporada inoblidable da-

contra el Llagost (2-3) tot i

manencia del Senior A feme-

vant la seva aficio. I es que

salvar, en el darrer moment,

ni, despres d'estar gairebe

el bon joe dels argentonins

jugar a casa.
No obstant, les dades de la

una temporada irregular,

tota la temporada a la part

durant la major part de la

temporada

amb una bona dinamica de

baixa de la classificacio. En

competicio els ha portat a

pel Futbol Club Argentona

resultats a la primera volta

el darrer partit, les jugadores

aconseguir I'ascens directe

no tenen contestacio pos

que es va tor^ar en la se-

del CBA van saber mantenir

a Segona Catalana sis jor-

sible. El CBA ha acabat la

gona part de la competicio.

un bon joe que els va perme-

nades abans d'acabar la

Iliga en cinquena posicio

Aixi doncs, els argentonins

tre derrotar les seves rivals a

Iliga. El tecnic de I'equip,

amb 51 punts, 15 victories,

van aconseguir la perma-

la promocio de descens, el

Antonio Gonzalez, reconeix

6 empats, 13 derrotes, 60

nencia a Copa Catalunya

Basket Almeda (Cornelia de
Llobregat).

que la tranquillitat de I'as

gols a favor i 64 gols en

cens matematica va com-

contra.

en derrotar, en el tercer partit

HAS DE REDUIR PES?
ESTAS ESTRESSAT?
VOLS MILLORAR LA TEVA FORMA FISICA?

aconseguides

Nosaltres
sabem com fer-ho!!

Nova activitat!
r

VOLS AUGMENTAR LA TEVA SALUT?

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 ies Escoles Bernat de Riudemeia)J
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ENTREVISTA
Anna Riera, presidenta del Centre Parroquial d'Argentona

7El Centro to olta vida i s7ha
de mantenir i potenciar7
Enhorabona pel carrec, se li

te molta vida i s'ha de man

a nivell global ja que hi ha

gira molta feina?

tenir i potenciar.

activitats que comporten perdues pero que es compen-

Grades. Si, de feina n'hi ha

9'f

\-

molta. Pero compto amb el

El Centro tambe compta

sen amb altres activitats que

suport destacat de la Carme

amb una seccio de teatre.

tenen beneficis. Les actuaci-

Ruano com a vicepresiden-

Es una area que ha evoluci-

ons infantils, per exemple, te

ta. Sempre has de tenir per-

onat i ha crescut molt. Els

nen un cost molt alt i, a mes,

sones al costat que t'ajudin.

pastorets mouen molta gent

no fern pagar per assistir-hi.

pero, a banda d'aquesta,

Pero per nosaltres I'oferta in-

Que es proposa?

durant I'any es treballen

fantil es una aposta.

D'entrada mantenir I'activi

moltes obres. A mes, la im-

tat tradicional de I'entitat: el

plicacio dels directors i el

s.

Abans assenyalava la im-

casal, el cinema i el teatre.

planters d'actors es total. I

portancia de comptar amb

Pero ja fa temps que no ens

cal reconeixer que ho fan

un bon suport.

quedem aqui i oferim cur-

molt be.

Es clar! I I'equip del Centro

danes. A mes, el casal per

La crisi economica ha afec-

aixo em vaig decidir a as-

Despres de molts anys impli-

a infants Xip Xap, a banda

cada amb el Centre Parro

de I'oferta d'estiu, ha conso-

tat I'activitat del Centre Par
roquial?

Centro la formem quinze

quial, I'Anna Riera s'ha con-

lidat els dissabtes d'hivern.

Doncs no, de moment es-

persones de totes les edats.

vertit en la nova presidenta

A mes, la pista del Centro

tem passant una temporada

Per tant, s'hi escolten opini
ons de gent de setanta anys

1

Parroquial es molt bo i per

sos de salsa, country, sarFoto: MRM

sumir el repte. La Junta del

de I'entitat. Assegura que,

tambe acull molta activitat

molt sanejada. Hi ha socis

tot i la crisi, I'activitat del

de joves. De fet, les instal-

que pleguen, tot i que molts

i, tambe, opinions de gent

Centro es mes intensa que

lacions tenen tanta activitat

tornen, pero tenim uns 580

de vint anys. Aixo vol dir

mai i es marca I'objectiu de

que de vegades no sabem

socis estables. A mes, nosal-

que els acords que s'acon-

mantenir el Ilisto.

on fer les reunions. El centre

tres valorem la nostra accio

segueixen son molt bons.

Jordi Torres publica 7Empreses en el nuvol'
L'argentonf Jordi Torres i

puting altrament anomenat

sa que 'el Cloud Computing

Vinals, enginyer i doctor

'el nuvol'. L'autor explica

pot ser una oportunitat molt

en informatica, catedratic

com 'el Cloud Computing

utilper reduir costos d'inver-

a la Universitat Politecnica

o la informatica en el nuvol

sio per a moltes empreses i

de Catalunya (UPC) i direc

poder-los ajudar aixi a opti-

tor d'un grup de recerca al

es una oportunitat per a que
les empreses puguin dispo-

mitzar els seus processos de

Barcelona Supercomputing

sar dels recursos informatics

produccio'.

Center, ha afegit un nou es-

sense haver de proveir-se'ls

A traves d'Empreses en

glao al seu llarg curriculum

ells internament, simplement

el nuvol, Jordi Torres vol

amb la publicacio & Empre

connectant-se a la xarxa'.

'oferir una visio optimista

ses en el nuvot. El Ilibre es

En aquesta Imia, el Ilibre te

i proposar solucions pos

basa en els seus estudis per

en compte la situacio eco

sibles als perills d'aquesta

empreses que pensin en poder treure un benefici de les

aconseguir unes TIC mes

nomica actual i com afecta,

nova tecnologia i sobretot fa

moltes formes que pren el

eficients i sostenibles en

especialment, la petita i mit-

una mirada cap al futur mes

Cloud Computing per a les

I'escenari del Cloud Com

jana empresa. Torres defen-

proper^. Tambe anima a les

empreses.
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L'ESPITLLERA HISTORICA

DEL CENTRE D'ESTUDIS ARGENTONINS

La prcso
d'Argcnfcna
En els darrers anys, diver-

ges que composen la base

ses entitats, tant publiques

de I'anomenat Fons Foto-

com privades, han esmer^at

grafic Salvany i que, des de

esfor^os per digitalitzar el

fa uns anys, podem trobar

mes variat tipus de fonts do-

a I'hemeroteca digital de la
Biblioteca de Catalunya.

cumentals antigues. En una

,'•*'

Espitllera anterior tractavem
la presencia, al mon digital,

Tenim la fortuna de que

d'un document, de trist re

aquest il-lustre personatge

cord, de I'epoca franquista:

s'atanses, entre els seus

I'anomenada Causa Gene

innumerables viatges, per

ral. Ara us convidem a un

les nostres contrades per

viatge mes ame i plaent.

deixar-nos una trentena de

r

fotografies. Una d'elles es
L'any 1866 naixia a Mar-

la que dona nom al titol del

La Casa Gotica a principis del S XX 'custodiada' per tres infants anonims

torell en Josep Salvany i
Blanch. L'any 1891 es Ili-

nostre article i ens ofereix

(Biblioteca de Catalunya, Fons Salvany)

cenciava, a Barcelona, com

dels tants usos que aquest

tra una part del menjador

Argentona (1916) o si us

a cirurgia. Mes endavant,

singular edifici, que conei-

d'una de les nostres joies

inspira quelcom contem-

I'excusa per exemplificar un

I'any 1905, ingressava al

xem com a Casa Gotica,

patrimonials mes represen

plar YEscultura de la lectura

Centre Excursionista de Ca-

Can Badia, Ca I'Ametlla o

tatives: Can Cabanyes.

de Can Gari d'Argentona

talunya on compagina dues

Can Rectoret, ha tingut des

de les seves afeccions: I'ex-

del segle XVI i que ara, en

Ara us convidem a fer un

cursionisme cientific i la foto-

tre d'altres, acull la seu del

viatge al passat i que gau-

(1913), Font del Ferro d'Ar
gentona (1913) o Escultura de la bellesa adormida

grafia. Josep Salvany va ser

Centre d'Estudis Argento-

diu del seguit d'imatges,

a Can Gari d'Argentona

tot un expert en fotografia

nins Jaume Clavell. La foto

relacionades amb la nostra

(1913).

estereoscopica, que era una

grafia data de I'any 1913

vila, que podeu trobar en

de les tecniques per aconse-

i te la curiositat de regalar-

aquest fons i que intenteu

En Josep Salvany va morir,

guir imatges que s'emprava

nos la presencia de tres jo-

ubicar i esbrinar quins in-

I'any 1929, als 63 anys.

en aquella epoca.

ves vilatans o vilatanes.

drets s'amaguen darrera

Entre 1911 i 1926 va acumulargairebe 10.000 imat

Una altra fotografia, da-

el

tada a I'any 1919, mos-

Caseriu d'Argeniona

(1922), Petit bosc d'Argentona (1913) o la Casa a

text

Jordi Pinart
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Les retallades en salut

orriben d TABS
El dimecres 22 de juny el

Mataro, i que en total supo-

Consorci Sanitari del Mares-

sem un total de 18.000 ha

me feia saber a I'Ajuntament

bitants. En casos d'urgencia

d'Argentona la seva deci-

vital, la distancia i el temps

sio irrevocable de suprimir,

de resposta poden ser cru-

a partir de I'l de juliol, el

cials'. Per la seva banda,

servei d'atencio continuada

el El Consorci Sanitari del

que oferia I'Area Basica de

Maresme va contestar argu-

Salut (ABS) d'Argentona.

mentant que el centre d'Ar

Immediatament el Consisto-

gentona comptava amb

ri va endegar una recollida

una 'activitat assistencial a

de signatures entre els veins

I'atencio continuada tradi-

per tal de rebutjar la mesu-

cionalment molt redui'da,

ra. Tambe, els grups politics
municipals d'Argentona de

i progressivament menor,
amb una distribucio de re-

Convergencia i Unio, PSC,
Argentcat, L'Entesa, Tots per

El moviment 15-M
arriba a Argentona

El moviment dels 'indignats'

Folo: Laia Serrat Pasqual
bar als concentrats utensilis

cursos poc eficient'. A mes,

ha arrelat amb for^a a Ar

de primera necessitat, aigua

el Consorci va assegurar

gentona. Despres que les

i menjar. Els joves pretenen

Argentona, Partit Popular i la

que al voltant del 50% de

ciutats de Madrid i Barcelo

continuar acampats fins

CUP van fer public un comu-

pacients visitats a Argento

na donessin a coneixer la

que es consolidi un nucli

nicat i van aprovar una mo
cio en contra de la retallada.

na es tornaven a visitor al

protesta, aquesta s'ha estes

de treball ferm que doni

servei d'urgencies de I'hos-

per barris i municipis mes

continui'tat al moviment. Ara

La indignacio dels argen-

pital de Mataro.

petits de tota Catalunya. A

per ara, els participants de

tonins va arribar al carrer

De moment, el nou horari del

Argentona I'acampada s'ha

la protesta consideren que

amb una manifestacio con-

CAP d'Argentona ha quedat

ubicat a tocar del Tramvia,

I'acampada els proporcio-

vocada per I'assemblea dels

establert de la seguent ma-

al costat de la Pla^a Nova.

na visibiltiat i accessibilitat

indignats i que va recorrer el

nera: de dilluns a divendres

Fins a una trentena de per-

i facilita la seva organitza-

centre de la vila el dissabte
2 de juliol.

de 8 del mati a 9 del vespre
i dissabtes de 9 del mati a

sones, la majoria joves, han

cio. Pel que fa a la vessant

dormit alguna nit en les nom-

reivindicativa, el collectiu

L'alcalde, Ferran Armengol,

5 de la tarda. Fora d'aquest

broses tendes de campanya

organitza activitats cultu-

va recordar que TABS d'Ar

horari, caldra adre^ar-se al

que s'hi han installat. Veins

rals, xerrades i assemblees
a les que hi assisteixen un

mes al nostre municipi si no

centre mes proper, en aquest
cas I'Hospital de Mataro, o

i comerciants han donat suport a la protesta fent arri-

bon nombre d'argentonins.

tambe a les poblacions vei-

be a traves del servei d'ur

nes d'Orrius i Dosrius, que

gencies domiciliaries trucant

estan mes allunyades de

altelefon061.

gentona dona servei no no-

Les activitats es poden consultar a traves de la xarxa:
http://acampadaargent.wordpress.com/.

Detencio d'un presumpte

Curs de defensa personal
per a joves del Cros

lladre
La matinada del passat divendres 27 de maig la Policia Lo
cal va detenir un individu que presumptament havia sostret

Durant els mesos d'abril i maig, tres agents de la Policia

objectes de diversos vehicles estacionats al carrer.

Local d'Argentona han impartit un Curs de Defensa perso

La trucada d'un vei va alertar la policia de la presencia

nal a una vintena de joves del vei'nat del Cros. Els alumnes

de dues persones que estaven fon^ant un vehicle al carrer

han adquirit coneixements d'autodefensa i una formacio

Margarida Xirgu. Una dotacio de la Policia Local es va

especifica en comportament civic. En I'acte de cloenda,

despla^ar fins el Hoc dels fets. En ser descoberts, els dos lla-

celebrat el 10 de juny, els joves van realitzar una exhibicio

dres van sortir corrents en direccions oposades i els agents,

i posteriorment van rebre un diploma. L'activitat va estar

despres d'una persecucio de rise, van aconseguir reduir a

organitzada per la policia municipal i I'Oficina del Pla de
Barri del Vei'nat de Sant Miquel del Cros.

un dels delinquents a I'al^ada del carrer Montserrat Roig,
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Sant Doir'.ncio

Argentonins en xarxa
Les regidories de Participa

2011
Els actes tradiclonals i

va registrar al mes de maig

cio Ciutadana i Comunica-

un total de 17.724 visites,

cio Corporativa han impul-

el que suposa un augment

sat un curset de formacio a

del 74,8% en relacio amb

Internet a traves del portal

els resultats del mes d'abril.

d'entitats argentonaentitats.

Tarn be el numero de pdgi-

populars protagonitzen

cat, un espai de trobada

nes vistes s'ha incrementat

la festa d'enguany

per a les associacions del

en la mateixa proporcio, su-

municipi.
Durant cine sessions, di-

perant les 66.000 pdgines.

amb la presentacio de la

despres de les eleccions mu

Foto: Arxiu Cap de Creus

La Festa Major de Sant Do

El dilluns 23 de maig, el dia

mingo 2011 comen^ara el

Temporada de teatre, musi

versos representants de les

dimecres 3 d'agost i s'allar-

ca i dansa que acollird la

entitats interessades en par-

nicipals, el web argentona.

gard fins el dia 6, tot i que

Sala el darrer trimestre de

ticipar en aquest curs han

cat va assolir el millor resul-

el cap de setmana anterior

2011. Sant Domingo ens

adquirit els coneixements

tat del 2011, amb mes de

ja escalfara motors amb la

porta altres canvis com la

basics per administrar i

1.300 visites.

celebracio d'alguns actes

ubicacio de la xeringada,

mantenir el seu web, a mes

A banda de la celebracio

inclosos dins el programa.

que es traslladard al bell

de coneixer les principals

dels comicis electorals, la

mig de la pla^a Nova, o

novetats que ofereix aquest

presencia i participacio de

Sant Domingo comptara

la participacio de la Com-

portal d'entitats que coordi-

I'Ajuntament d'Argentona a

amb una novetat, I'estrena

panyia Aigues d'Argento

na I'Ajuntament d'Argento

les xarxes socials facebook,

de la Banda d'Argentona,

na, que es fard cdrrec del

na amb la col.laboracio de

twitter i flickr contribueixen

un grup originat i coordinat

carrilet que durant tot el dia

la Diputacio de Barcelona.

a explicar el notable incre

per I'Aula de Musica que

6 recorrerd el cami entre

Per altra banda, el web mu

ment de visites durant el

acompanyard la cercavila

el centre de la vila i la font

nicipal www.argentona.cat

darrer mes.

dels gegants a la sortida de

Picant de forma gratu'i'ta i

I'ofici de Festa Major. Tarn-

a la tarda del mateix dia

Per poder rebre el butlleti electronic municipal de noticies i
I'aaenda cal omplir la butileta del registre ciutada que es

Enguany la celebracio de

be es novetat la cercavila

d'una activitat ludica per a

troba a les dependencies municipals o be enviar un correu

de besties que oferird la Co-

public familiar al voltant de

electronic a comunicacio@argentona.cat.

lla de Diables la nit del dia

I'aigua. L'entorn de la font

5 i que es preveu que aple-

acollird, al seu torn, una ac

gui una gentada a I carrer.

tivitat familiar al voltant de
I'aigua.

La Sala tarn be traurd el cap
a la festa amb una tarda de
portes obertes el dia 5, en
la que I'equipament sera el

No faltaran al Sant Domin
go 2011 les Bitlles Catalanes a cdrrec de I'Associacio

Nou retard en la
construccio del complex
esportiu

protagonista amb I'objectiu

de Veins de Can Barrau, la

Argentona haura d'esperar

d'Argentona la previsio que

que els argentonins que ho

XXI Trobada de Puntaires,

desitgin puguin coneixer el

el cinema a la fresca i el

uns mesos mes per veure
I'inici de la construccio del

conveni fins a I'octubre.

seu interior i la seva funcio-

concurs de pintura rdpida a

nou complex esportiu muni

L'alcalde d'Argentona, Fer-

nalitat i polivalencia; la tar

cdrrec del centre parroqui-

cipal. El motiu es que falta la

ran Armengol, es mostra

al, la fira d'artesania (del

signatura d'un conveni pel

prudent davant d'aquest

l 7 d'agost), el correfoc,

qual la Generalitat es com-

nou apla^ament, 'Hi poso

matinades, les sardanes,

promet a finan^ar una part

un interrogant perque en el

havaneres, el teatre fa

de I'obra, amb 1,4 milions

mandat passat ja ens van

ar del dia 4, I'actuacio
la Principal de la Bisbal
castell de foes d'artifici.

d'euros dels 4,5 milions que

assegurar que aixo estaria

costa en total. Tot i que s'ha-

firmat al marc'. No obstant,
Armengol assegura que la

guany la festa es tanca-

via assegurat que aquesta
firma estaria feta el passat

amb una nit de salsa a

mes de man^, la Generalitat

que un cop se signi el con

Pla^a Nova.

ha comunicat a I'Ajuntament

veni, comencaran les obres.

da es clourd

CapcteCreus
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Can Vails

Jordi Pujol pronuncia

Vicenc

aposta pels

una conferencia al

Esteve,

productes

ecologies

de Pedra

nomenat

fill adoptiu
d'Argentona

Un dels comer^os mes emblematics d'Argentona, la
camisseria i xarcuteria Can

Vails (Gran, 39), ha apos-

El Salo de Pedra es va om-

tat per escoltar les noves

plir a vessar el dissabte,

demandes dels consumi-

18 de juny, per assistir a

dors i ha anat introduint,

l'acte de nomenament de

de manera gradual, la ven-

Vicen^ Esteve Albert com a

da de productes ecologies.

fill adoptiu de la vila d'Ar

Aquests productes estan

gentona. L'acte el va obrir

certificats per un organisme

el regidor de cultura, Angel

de control que garanteix la

Puig. Despres, Bernat Cal-

seva procedencia de I'agri-

vo, en nom del Centre d'Es-

cultura ecologica, es a dir,

tudis Argentonins, va fer la

que han estat produYts sense

lectura de la glosa de I'homenatjat. L'actuacio de les

pesticides, ni conservants, ni
organismes modificats geneticament i respectant el medi

Jordi Pujol durant la conferencia al Salo de Pedra. Al seu costat, Jordi
Darbra, d'Argentona Cultura i Debat.

Corals Lla^ d'Amistat i Cantir d'Or, i la lectura d'un escrit sobre Argentona escrit

ambient.
La capacitat d'Argentona

sopar a Can Baladia en el

per Vicens Esteve a I'edat

Cultura i Debat per portar

que els assistents van poder

de 19 anys i que va llegir la
seva filla Nib van ser tam

a la vila personatges relle-

conversar de forma distesa

vants del pafs va quedar

amb Pujol.

be d'altres moments molt

palesa aquest inici d'estiu

Uns dies abans de la con-

destacats del nomenament.

amb la conferencia que

ferenciaX de I'expresident,

L'alcalde Ferran Armengol,

I'expresident de la Gene-

Argentona Cultura i Debat

acompanyat per I'exbatlle

ralitat de Catalunya, Jordi
Pujol, va oferir al Salo de

tambe va organitzar, amb

d'Argentona a I'anterior

exit de public, una xerrada

legislatura, Pep Maso, van

Pedra. L'acte, que va om-

amb I'economista Arcadi

Iliurar el diploma i la insig

Laia Vails, cinquena gene-

plir el Capitol de gom a

Oliveres, molt Iligat al mo-

nia commemorativa a Vi-

racio al capdavant de la

gom, va anar precedit d'un

viment del 15-tA.

cens Esteve Albert.

botiga, explica que tot i la
davallada de la facturacio
a causa de la crisi, la seva
aposta ha estat tan ben rebu-

Argentona promociona les seves rutes a

la Fira Modernista de Terrassa

da per la clientela que ja es
plantegen la venda de plats

L'Ajuntament

cuinats elaborats nomes

na, a traves del Servei

sitants i van ser molts els

natal i al poble d'estiueig.
El SEMPRE va aprofitar la

amb productes ecologies.

d'Argento

una gran afluencia de vi

de Promocio Economica

qui es van acostar a I'es-

presencia a la Fira Moder

Entre la varietat que oferei-

(SEMPRE), conjuntament

tand d'Argentona i Ma-

nista de Terrassa per infor-

xen hi ha fruita, verdura,

amb I'oficina de Turisme

taro per interessar-se per

mar sobre les rutes a peu i

hortalisses, ous, vedella, po-

de I'Ajuntament de Mata-

la ruta Puig i Cadafalch,

en bicicleta que ha recollit

llastres i galls d'indi. Tambe

ro, va participar, el cap de

un potent i interessant re-

en la nova guia Senders

disposen de productes com

corregut turistic i cultural

d'Argentona i que perme-

hamburgueses vegetals ela-

setmana del 7 i 8 de maig,
a la 9a edicio de la Fira

pels edificis modernistes

ten descobrir I'entorn d'Ar

borades amb tofu, iogurts,

Modernista de Terrassa.

que I'illustre arquitecte va

gentona, les seves fonts i

formatges o pasta fresca.

La mostra va comptar amb

dissenyar a la seva ciutat

la seva riquesa natural.
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"Argentona

El Museu del Cantir va ser
el mes visitat del Maresme

La Riera
visita

al segle XV.

durantel 2010

Argentona

A la venta

Terra de
Remences"

El Museu del Cantir va ser

En aquest ambit ha estat

el museu maresmenc mes

decisoria

visitat I'any passat segons

de la Festa del Cantir i la

la celebracio

I'informe fet public pel

Fira de Ceramica i Terris-

Des del passat
25 de maig ja

Departament de Cultura

sa, que aplega milers de

aquest mes de juny. Un total

visitants a la vila. De fent,

es pot trobar

de 10.574 persones van vi-

nomes superen Argentona

a les Llibre-

sitar el museu argentom du-

el Museu Arqueologic de

El dijous, 26 de maig, Ar

ries

rant el 2010, una xifra molt

Catalunya de Barcelona i

gentona es va convertir en

Arenas

i Casabella

elevada, sobretot tenint en

el Museu d'Art de Girona.

Sant Climent, el municipi

d'Argentona,

compte el volum de pobla-

Aquests magnifies resultats

fictici del Maresme on trans-

a la Llibreria Robafaves de

cio i el fet que Argentona no

tenen un merit afegit, ja

corre I'accio de la popular

Mataro, aixi com al Museu

es un municipi turistic. La di-

que el Museu d'Argentona

serie de 7V3 La Riera. Els

reccio del Museu del Cantir

solament rep de la seva ins-

productors del programa

del Cantir i al mateix Ajuntament d'Argentona el Ilibre

es mostra molt satisfeta per

Argentona al segle XV. Terra

les dades obtingudes si be

titucio titular (I'Ajuntament
d'Argentona) el 23% del

van escollir la Pla^a de Ven-

de Remences, Premi Burri-

reconeix que el tancament

seu pressupost total, xifra

de I'Esglesia de Sant Julia,

ac 2008. Aquesta obra de

del Museu de Mataro, bona

molt inferior a la mitjana

per tal de rodar-hi algunes

I'historiador Enric Subifia i

part del 2010, ha contribuit

dels museus municipals (que

escenes.

Coll fa un retrat de la loca-

a variar els indicadors.

se situa entorn el 75%). La

litat en el segle XV, atenent

Per altra banda, I'informe

resta del pressupost del mu

a diversos aspectes com la

publicat per la Generalitat

seu s'obte amb finan<pament

L'ONCE

terra, els masos, el regim se-

tambe avala la proposta

propi: venda de cantirs i

reparteix

nyorial, I'economia i la po-

d'activitats que ofereix el

altres objectes, entrades,

blacio. Analitza tambe I'estil

Museu del Cantir. I es que,

quotes de cursos i toilers,

245.000 euros

de vida i I'evolucio de les

en aquest apartat, el museu

subvencions, patrocinis i la

families. El preu de venda es

argentoni obte la tercera

prestacio de serveis diver

de 18 euros.

posicio de tot Catalunya.

sos (visites guiades, etc.).

dre i la pla^a i els entorns

a Argentona

El primer centre British School de
Catalunya es fard a Argentona
Es tracta d'un centre d'elit,

una masia ubicada en una

cursor estudis universitaris a

de caracter privat, que en-

finca de 25.000 metres qua

qualsevol universitat publica

trara en funcionament el

drats, dotada d'un ampli jar-

0privada, tant d'Espanya

setembre del 2012 i tindra

di, que sera reformat per tal

com del Regne Unit. De fet,

I'angles com a llengua vehi

d'habilitar-hi

el centre realitzara els exa-

El passat 15 de juny la sort

cular

escolars i esportives.

mens IGCSE i A LEVEL, a

Argentona sera la seu, a par-

Com en les altes escoles del

traves de les universitats de

va somriure a set argentonins que havien comprat

tir del setembre de 2012, del
British School of Catalunya.

grup, el British School of Ca

Cambridge i de Londres.
El British School of Catalu

Es tracta de la primera esco-

el curriculm britanic, autorit-

nya tindra com a llengua

59.139, al quiosc de la
ONCE que hi ha just al
costat de Can Doro. Des

ol Group obre a Catalunya,

zat pel British Council, tot i
disposar de I'homologacio

vehicular I'angles pero tam
be s'impartiran classes en

del seu punt de venda, la

la que el St. George's Scho

instal-lacions

talunya d'Argentona seguira

un cupo, amb el numero

tot i que ja en te a Madrid,

de la Conselleria d'Ensenya-

catald i castella. L'alemany

Pepi Carrillo va repartir un

Almeria i Sevilla. L'escola

ment. L'objectiu del centre es

1el frances seran llengiies

total de 245.000 euros, a

s'ubicara a Can Roqueta,

que els seus alumnes puguin

opcionals.

35.000 euros el cupo.
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Jesus

Argentona

Hita (PP)

celebra el

i Eudald

Calvo (CUP)
nomenats

consellers
comarcals

Eudald Calvo

Jesus Hita

primer

Dia de la
Policia Local
Folo: SF

El dimarts, 3 de maig, el Salo

aixi com diversos represen-

Coincidint amb el Dia de

de Pedra va ser I'escenari de

tants del consistori argento-

la Policia Local es va cele-

la commemoracio del Dia

ni, encap^alats per I'alcalde

brar tambe una Jornada de

de la Policia Local, un acte

Pep Maso.

portes obertes a la nova

d'homenatge i reconeixe-

D'acord amb el Regla-

comissaria de policia i es
va presentar la nova unitat

ment a la trajectoria i la tas-

ment d'atorgacio d'honors,

ca realitzada pels membres

guardons i distincions a

mobil d'intervencio adminis-

del cos de policia del muni-

la Policia Local, a I'acte es

trativa, aixi com un vehicle

cipi i que es celebrava per

van Iliurar medalles de per-

de la policia utilitzat a la de-

primera vegada a Argento

manencia a aquells agents

cada dels 80. Durant I'acte
tambe es va dur a terme la

na. L'acte va comptar amb

amb mes de 20 i 25 anys

La nova composicio del

la presencia del Delegat del

de servei a la Policia Local.

projeccio del DVD ^Passat,

Consell Comarcal del
Maresme (CCM) compta

Govern de la Genera I itat,

Tambe es van concedir feli-

present i futur de la Policia

Salvador Jorba; el Director

citacions publiques a diver

Local d'Argentona', un re-

amb la representacio de

General d'Administracio de

sos membres del cos, aixi

cull de fotografies i imatges

dos regidors argentonins:

Seguretat de la Generalitat,

com plaques d'homenatge

que repassa la trajectoria i

el popular, Jesus Hita, i

Andreu Martinez; I'lnspector

i col.laboracio a les Policies

la historia d'aquest servei,

el representant de la CUP,

en cap de la Policia Local

Locals de Mataro, Dosrius i

editat pel mateix servei lo

Eudald Calvo. Tambe han

d'Argentona, Pere Anglada;

Cabrera de Mar.

cal de policia.

estat designats com a consellers suplents pels seus
respectius partits, el regi

dors Manel Cruz (CiU), i
Susana Lopez (PSC).
El plenari del CCM esta
format per 33 consellers/

S'inicia el proces de caducitat de
Pautoritzacio d'explotacio de la
Pedrera de La Feu

es que, despres del resul-

La Direccio General d'Ener-

Generalitat han ernes un in-

tats de les eleccions muni

gia, Mines i Seguretat In

forme en el que es constata

cipals del 15 de maig, es
distribueixen en: CiU, 12;
PSC,9; PP,4; ERC,4; ICV,2;

dustrial de la Generalitat

que I'empresa explotadora

de Catalunya ha comunicat

no ha presentat els plans de

a I'Ajuntament d'Argentona

labors anuals en els darrers

ganismes com el SEPRONA
(guardia civil), I'Oficina de
Gestio Ambiental Unificada,
I'ACA (Agenda Catalana
de I'Aigua) o I'Agencia de

CUP,1; i PxC,l. La com

que ha iniciat el proces per

anys. L'empresa disposara

Residus de Catalunya confir-

posicio del plenari dels

caducar I'autoritzacio d'ex

de 15 dies habils des de la

men que ja no es realitzen

consells comarcals no es

plotacio de recursos miners

notificacio per presentar al-

activitats d'explotacio, tot i

d'eleccio directa per part

de la Pedrera de La Feu.

legacions a aquest inici de

que es continuen detectant

dels ciutadans, pero si que

Despres que la regidoria

procediment per la caducitat

alguns moviments. Aixi ma

esta vinculada als resultats

de Sostenibilitat de I'Ajunta

del permis d'explotacio.

teix, es confia que l'empresa

municipals obtinguts per
les formacions politiques
dins I'ambit territorial de

ment d'Argentona sollicites

En aquest sentit, segons

explotadora assumeixi les

que es garantis el compli

les inspeccions efectuades

obligacions del pla de res-

ment de la normativa vigent

pels teenies de I'Ajuntament

tauracio de la zona afecta-

la comarca.

a la pedrera, teenies de la

d'Argentona i diversos or-

da, tal i com marca la llei.
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1.336 persones ens avalen

Restarem
amatents i
treballarem amb
contundencia, si
aquest govern
de perdedors
flaqueja o es fa
trencadis

Ilista de CiU per ser alcalde

crepants en el si dels seus

ra sense monies una oposi-

i les fobies d'alguns partits

partits van alertar de la farsa

cio ferma. El mateix amb tots

politics entestats a fer-nos

que s'estava tramant per tal

els altres temes que es de-

fora del govern, ho han fet

d'aconseguir la poltrona a

batin a I'Ajuntament. Treba

possible.

qualsevol preu. Pero aques-

llarem amb responsabilitat,

Durant la campanya elec

tes veus no se'n van sortir.

respecte i consistencia. La

toral algunes d'aquestes

Nomes cal llegir les declara-

bona gent tindra en nosal-

formacions que conformen

cions dels seus alcaldables i

tres els garants dels interes

el poti-poti del cartipas mu

els escrits d'aquest partits en

sos col.lectius. Som un molt

nicipal, ja se sentien per-

el darrer Cap de Creus, per

bon equip que restara ama-

dedores. D'aqui ve que tot

comprovar que facil es obli-

tent i treballara amb contun

just acabat I'escrutini de les

dar el principis, objectius i la

dencia, si aquest govern de

eleccions els seus telefons

decencia politico.

perdedors flaqueja o es fa

ja treien fum. Es gestava el

Fixeu-vos be: ja a I'hora

trencadis. Argentona no en
pot sortir perjudicada.

part d'una perversa maqui-

d'escriure aquest article ens

Quan la bona gent ens atu-

nacio de 5 partits (5!) amb

arriba la noticia que, en el

1.336 persones ens han

ra pel carrer i ens pregunta

I'aval (no sabem amb quin

primer Pie del dia 1 de juliol,

fet confian^a. Pero en som

perque no estem al Govern i

canvi de cromos, encara)

tota aquesta col la ja volen

molts mes els que pensem

en Pep Maso no es I'alcalde

d'Agrupacio

d'Argentona

apujar-se el sou. Ara s'enten

que hem de combatre acti-

que la majoria volem, no ho

en la investidura de I'alcalde

el per que d'aquests pactes,

tuds d'aquesta mena.

podem explicar de cap al-

Armengol.

ja comencem a veure'n els

tra manera que, malgrat ser

Els numeros 1, o els ressen-

amb escreix la for^a mes vo-

tits de sempre, brandaren el

interessos.
TxA esta a I'aguait i, si aixo

tada, I'obsessio del cap de

basto quan for^a veus dis-

finalment es confirma, lidera-

contacte
pepmaso@telefon ica. net
Telefon: 670230943

Encarem el futur amb optimisme i iUusio

CiU
Assumim la
responsabilitat
de dur endavant
un acord de
govern basat en la
transparencia, la
coMaboracio i la
participacio

a les eleccions i els pactes

nova piscina municipal, aixi

Des del grup municipal de

post-electorals, ens van man-

Convergencia i Unio, grup

tenir al govern i n'hem asso-

com I'impuls definitiu al Pla
de Barri de Sant Miquel del

lit I'alcaldia.

Cros.

vern, assumim la responsa

Volem donar les grades a

Un acord de govern pensat

bilitat de dur endavant un

tots els ciutadans que varen

per atendre els mes desval-

acord de govern basat en

anar a votar i d'una manera

guts en uns moments de cri-

la transparencia en la ges-

molt especial als que van vo

si, un acord de govern que

tio, la collaboracio amb els

tar Convergencia i Unio.

posa els serveis a les perso

grups municipals de I'oposi-

Estem conven^uts d'haver

nes i el micro-urbanisme pel

cio, la participacio de la ciu-

assolit un acord de govern

davant de nous grans pro-

tadania i el treball en equip.

que sera profitos per Argen

jectes urbanistics i d'equipa-

Perque aixo sigui una reali-

les bases per un futur mes

ments.
Aquest nou govern, tot i els

tat ens necessitem tots, nosal-

entenedor i menys crispat,

moments de crisi economica

i ens posem a treballar per

propers quatre anys, donar

que estem passant, enca
ra el futur amb optimisme i

Argentona i els argentonins.

tona, un acord que posa

que ha de permetre, en els
Aquest es el primer escrit

del grup municipal de Con

solucio a problemes enquis-

amb illusio. Estem preparats

vergencia i Unio sorgit de

tats a la vila com poden ser

per mantenir el bon rumb de

les eleccions municipals del

Can Doro - Cal Guardia o

I'economia municipal, ra-

22 de maig passat. No va-

La Velcro i, alhora, afrontar

cionalitzant la despesa per

rem guanyar, pero el vot

amb noves energies la solu

tal de no carregar la motxi-

molt repartit entre les vuit for

cio a la rehabilitacio de la
casa Puig I Cadafalch o la

cada vilata.

macions que varen concorre

majoritari de I'equip de go

lla dels impostos que porta

CapdeCreus

tres des d'aci estenem la ma

contacte
cdcargentona@hotmail.com
www.ciu.cat/argentona
http://www.facebook.com/
convergenciademocratica.
argentona
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Nova etapa a I'Ajuntament
i que cap d'elles tingues

per CiU fos la que aconse-

els 'conflictes' des de la

una majoria prou amplia,

guis mes suports.

transversalitat i el dialeg, i
aixo es el que ens mou tam

ens estaven demanant que
Argentona necessita supe

be a I PSC a formar-ne part.

vam fer. El del nou govern

rar els veils 'conflictes' pen

Aquest acord implica renun-

va ser I'unic acord possible.

dents de ser resolts: Can

cies, pero tambe voluntats

Un cop descartat el pacte

Doro, I'urbanisme, la Taxa

i sacrificis. Entenem que

'natural' entre les dues pri-

Justa, el Cros, etc. Conflic

tambe provoqui dubtes, en

meres forces politiques: TxA

tes que nomes es poden re-

tot cas, al final del trajecte

i CiU, es va obrir la possibi-

soldre amb un acord ampli,

d'aquest govern podrem va-

litat de generar noves majo-

amb una perspectiva ideo-

lorar si ha estat util o no per

ries encap<palades, ja sigui

logica transversal i la volun-

Argentona, que de fet es el
que ens mou.

ens posessim d'acord, i ho

El que el govern
preten amb
aquest acord
es superar els
'conflictes' des de
la transversalitat

per TxA, o be per CiU (en

tat de solucionar i tancar les

qualsevol dels casos I'acord

ferides que resten obertes.

es el que ens mou

implicava, almenys, quatre

Aixo es el que li va ma near

tambe al PSC a

grups politics). En aquest

a I govern anterior, donat el

formar-ne part

sentit, es significatiu que

tancament en si mateix de

i el didleg, i aixo

cap formacio hagi volgut

TxA, la seva falta de trans-

El nou equip de govern, fruit

pactar amb TxA fruit, sens

parencia i la incapacitat

d'un ampli acord, comen^a

dubte, de I'estil de govern

a caminar. El resultat electo

que van implantar i que no

de dialeg amb la resta de
forces politiques i amb la

ral va ser molt clar, els vila-

va con veneer a cap altre

ciutadania. Es justament

tans i vilatanes, escollint un

grup. Aixo va fer que, final-

aixo el que el govern preten

plenari de vuit candidatures

ment, I'opcio encap^alada

amb aquest acord: superar

Nova etapa, noves responsabilitats
mes vots i mes regidors que

Justa i faci un estudi en pro-

vilatans estar informats i no

cap altre partit) estem dispo-

funditat que permeti instal-

narcotitzats com els va tenir

sats a col.laborar en la cons-

lar contenidors soterrats alia

I'antic alcalde, Pep Maso.

truccio d'una Argentona mi-

on sigui possible.

Volem un govern munici

llor, mes rica, mes prospera

Argentona ha de tenir un

pal que respecti I'estabilitat

i que miri el futur amb opti-

govern que faci les instal-

pressupostaria, que prioritzi

En primer Hoc voldriem do-

misme. Estem davant un nou

lacions esportives promeses

les inversions i les despeses.

nar les grades a tots el veins

temps, una nova etapa en la

i que desbloquegi la Sala,

Que tingui un full de ruta ra-

d'Argentona que van diposi-

que no ens podem permetre

Can Doro i Can Puig i Ca-

onable.

tar la seva confian^a la can-

quedar-nos enrere.

dafalch. Un govern que per

En definitiva, governor es

didatura del Partit Popular

Argentona necessita fran-

meti desenvolupar nous ne-

una eterna presa de deci

en les darreres votacions. A

quesa, illusio, participacio

gocis, remodelar la Pla^a de

sions que no es pot dur a

tots ells els hi volem dir que

i coratge per prendre deci

Vendre, construir un aparca-

terme des del radicalisme

els dos regidors populars in-

sions. Per exemple, necessi-

ment soterrat, fer de la Vel-

partidista.

tentarem tirar endavant totes

tem un govern que prioritzi

cro un espai de referenda i

aquelles coses que varem dir

un augment de la seguretat,

millorar la neteja de carrers

que fariem en la campanya

especialment nocturna, i

i I'enllumenat public. Tambe

electoral. El PP es un partit

especialment a les urbanit-

cal potenciar el turisme a

amb conviccions i compro-

zacions. Un govern que tiri

traves dels diferents atractius

mes amb els seus electors.

endavant una auditoria per

que tenim com ara la Font

Des del PP (autentics gua-

coneixer exactament quina

Picant o el Museu del Can-

nyadors de les eleccions,

es la situacio real dels comp-

tir. I exigir uns mitjans de

perque hem assolit mes quo

tes municipals. Necessitem

comunicacio publics, forts

ta en percentatge de vots,

un govern que retiri la Taxa

i plurals, que permetin als
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Ara, a fer feina

[icyp

rebut per part d'aquelles ar-

De fet, considerem que,

saber que podem fer molta

gentonines i argentonins que
-mitjan^ant el seu vot o la

I'actual, es un govern poc

feina. Qui vulgui treballar

estable on no ens sentiriem

amb nosaltres, te les portes

seva collaboracio directa-

comodes, ja que aglutina

obertes.

ens han fet confian^a.

sensibilitats excessivament
divergents que dificilment

No podem
renunciar a la

Ara, comencem una nova
etapa i entenem el regidor

congeniaran en alguns am

nostra coherencia

obtingut com una eina mes

sics. A mes, des de la CUP

per seguir treballant, amb

d'Argentona, creiem que el

El darrer 22 de maig vam su-

constancia i illusio, pel po

nostre projecte s'ha de fer a

perar amb exit el primer exa-

ble que volem.

foe lent -sense pressa, pero
amb perseveran^a- i que no

men d'un proces de treball
que ja fa temps que va co-

bits que nosaltres trobem ba

podem renunciar a la nostra

men^ar. Considerem que els

Es per aixo que, tot i que
hem rebut ofertes, hem de-

coherencia, ni deixar d'es-

resultats son molt satisfactoris

cidit no entrar al govern.

coltar la voluntat majoritaria

i que els 448 vots obtinguts

del nostre entorn, nomes per

ens avalen com una alternati-

Perque entenem que aquest
no garanteix una lluita com-

va solida, capas de treballar

promesa per la justicia soci

pid.

per construir un poble mes

al, I'alliberament nacional

participatiu, mes reivindicatiu

i la preservacio del medi

Aixi doncs, estem disposats

i socialment mes just.

ambient i que, per tant, no

a seguir treballant i ho fa-

garanteix tampoc el model

rem. Des de I'oposicio, si,

poder arribar el cim mes ra

Voliem agrair, doncs, tot

de poble que nosaltres de-

pero amb una voluntat cons-

el suport i I'ajuda que hem

fensem.

tructiva i amb la illusio de

contacte
cupargentona@gmail.com
www.argentona.cup.cat
www.facebook.com/
cupargentona
twitter.com/cupargentona

Una actitud constructiva per millorar Argentona
per fer possible un govern

d'una forma constructiva per

Aquest capital, que hem d'es-

fort que pogues afrontar

millorar Argentona.

criure entre tots, s'ha adequar a les realitats que ens

els reptes que tenim com a
poble. I ho vam fer amb un

Podriem haver adoptat una

acord, que en un exercici

postura mes comode politi-

toquen viure. Ha de garantir
una estabilitat economica,

d'absoluta transparencia, ha

cament. Si restes al marge

social i politico de futur. Hem

generat tambe, i sobretot,

sempre tens menys riscos.
Pero la responsabilitat ens ha

de ser austers i rigorosos

confian^a i illusio en quatre
partits disposats a treballar

obligat a prendre el compro

puguin gaudir d'un bon futur

per Argentona des del res-

mis de treballar per fer una

al nostre poble. Aquesta es

pecte mutu i la lleialtat.

Argentona millor. Una Argen

la nostra enorme responsabi

tona que volem equilibrada

litat. Perque creiem en la im-

La responsabilitat
ens ha obligat
a prendre el
compromis de
treballar per fer
una Argentona

Tots plegats hem coincidit en

territorialment, cohesionada

portancia de disposar d'una

millor

que cal canviar determina-

socialment i creadora d'opor-

generacio d'argentonins i

perque els nostres fills i filles

des actituds d'enfrontament i

tunitats de futur. Que aposti

Som conscients que la po

estendre'ns la ma per aconse-

per la formacio i el suport a

argentonines preparats per
afrontar els nous reptes que

litico municipal es mes re-

guir consens i punts d'acord

I'activitat economica i al co

el pais ens ofereix.

lacio humana que no pas

amb tots els grups de la vila.

ideologia. I que la politico

Des de les diferencies ide-

mers, posant com a prioritats
la sostenibilitat, la transpa
rencia en la gestio i la partici-

municipal la fan mes les per-

ologiques, que hi son, po

sones que no pas els partits.

dem dir que hem trobat una

pacio ciutadana en la presa

Amb aquesta conviccio vam

actitud oberta i transparent,

de decisions. I procurant fer-

iniciar contactes amb els al-

absolutament positiva, i que

ho des del rigor, I'eficiencia,

estem conven^uts que ens
servira per poder treballar

la proximitat i el respecte a la

tres grups per trobar punts
d'acord i de collaboracio

voluntat popular.
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L'Entesa per I'entesa, un exercici de democracia

ENTESA
Caldrd molt didleg

I'esquerra. Tambe perque esta

fet que no s'hagin resolt durant

ra o altra en la governabilitat

format per 8 regidors i, tenint

aquests quatre anys ha estat,

d'Argentona.. La democracia

en compte que la majoria

sens dubte, el principal motiu

es aixo, aixi almenys ho cre

absoluta son 9, caldra molt

que n'ha impedit la reedicio.

iem a I'Entesa.

dialeg amb els grups de I'opo-

Pero segurament tambe n'hi ha

sicio per aprovar els acords

hagut d'altres.

als plens municipals. Aixo a

amb els grups
de I'oposicib
per aprovar els
acords als plens
municipals. Aixo a
I'Entesa creiem que
es positiu
A I'Entesa estem satisfets d'en-

El pacte posa emfasi a resoldre

bilitats d'Educacio, Cultura i

cetar un nou mandat formant

temes com el de Can Doro, el

Coordinacio dels Serveis Terri
torials. Volem animar a tots els

I'Entesa creiem que es positiu.
Pero el mes important d'aquest

TxA ha considerat que, essent
la for^a mes votada, hauria

pacte es que s'ha fet pensant
en resoldre els principals pro-

d'haver format govern, pero
el fet es que ningu ha volgut

blemes que te Argentona, dei-

pactar amb ells. S'haurien de

xant de banda les diferencies

preguntar per que.

programatiques dels grups que
L'Entesa, per mitjd de I'Angel

Them signat.

Puig, ha assumit les responsa-

part d'un govern sorgit d'un

Pla d'Urbanisme, la Sala, la

pacte entre quatre forces poli-

piscina i molts d'altres que han

tiques. Considerem que es un

estat encallats durant quatre

pacte que obliga, als qui en

anys.

sentir la seva veu I fer propos-

formem part, a fer un constant
exercici de democracia ja que

vilatans a participar a traves
de les entitats, les associacions
i els consells assessors per fer

cobrim un ventall ideologic

L'anterior pacte TxA-CiU ja va
incloure molts dels punts que

que va des del centre fins a

conformen I'actual acord. El

tes que enriqueixin la feina de
les regidories. Es necessari que
tots participem d'una mane-

contacte
entesaperargentona.blogs.com

Tots indignats amb Tots per Argentona
gaments a cdrrecs de con-

I'institut, I'habitatge social,

A dia d'avui, el que esta

fian^a tan injustificats com

diferents subvencions... I,

clar es que el grup munici

excessius; han comprat,

per contra, han augmentat

pal que mes a perjudicat el

amb sobrepreus excessius,

els impostos i la crispacio a

nostre poble es Tots per Ar

per exemple, el local de la

I'Ajuntament i al carrer, mes

AGRUPACIO D'ARGENTONA

gentona. Per aixo es I'unic

policia; han minvat de ma

que en el mandat anterior.

El grup municipal

grup, en tota la historia de-

nera molt important el patri-

I ho han fet amb prepoten-

que mes ha

mocrdtica de la vila, que no

moni del poble; han deixat

cia i amb abus de poder

ha trobat cap regidor, dels

als vilatans sense piscina

en temes com la brossa,

altres partits, que li volgues

aquest estiu, sense justifica-

I'urbanisme i el tracte amb

fer costat. Crec que aixo es

cio; han estat incapa^os de

I'oposicio.

molt significatiu i aclaridor

materialitzar el Pla de Bar-

del curriculum de Tots. Un

ris al Cros; han perjudicat,

I, despres de tot aixo, no

perjudicat el
nostre poble es
Tots per Argentona
Volem deixar dares les

curriculum desconegut, esta

i molt, al comers del carrer

creieu que tenim dret a es-

raons que ens han por-

clar, per prop de 1.300

Gran amb I'unic que han fet

tar indignats amb el discurs

(i que, curiosament, no for

que va fer el senyor Maso

ma va part del seu progra-

en la votacio d'investidura

ma); han compromes diners

del nou alcalde?

tat a donar el nostre vot a

persones.

aquesta coalicio de grups
municipals, que governa

Fent un repds rapid veiem

encapsalada per CiU, a

que han incomplet el seu

del poble en lloguers injusti

canvi de cap mena de com-

programa: han augmentat

ficats mentre que, al mateix

pensacio. I ho volem deixar

de manera abusiva la plan-

temps, desallotjaven un lo

clar a canvi de res, nomes

tilla de personal, en contra

pensant en I'interes del po

del criteri dels representant

cal amb un judici. Tot plegat
(i encara mes) sense oblidar

ble d'Argentona.

dels treballadors, amb pa-

que ens han fet perdre
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GUIA COMERCIAL

VENDES I INS1AL4.ACI0
DE VIDRES } r^A^ES 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 THO 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 mat! a 1 del migdia.

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

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

COPIES DIGITALS A LTNSTANT
DESCARREGA DE TARGETES A CD.
Plaga nova 3 Argentonar
Tel.937560577
www.instantsfoto.com

TALLER METALLIC

Xevi Gallemf
Sant Gem's, 25

08310 ARGENTONA

Tel. 654 600 796
xgallemi @ bcngiga.com

INFORMACIO D^INTERES
Calendar! d'estiu de la recollida de materia orgdnica
Del 13 de juny a I 19 de setembre, ambdos dies inclosos,

Aixi, el calendari d'estiu de la recollida.porta a porta

els dilluns hi haura una recollida extraordinaria de mate

queda de la seguent manera:

ria organ ica.

Dilluns

Orgdnica i Envasos

Di marts

Paper i Cartro

Aquesta recollida coincidira amb la recollida dels en

Dimecres

Orgdnica

vasos, aixi que caldrd deixar els dos residus alhora, en

Dijous

Envasos

I'horari habitual, de 8 a 10 del vespre. L'organica sem-

Divendres

Orgdnica
Rebuig
Orgdnica

pre haura de dipositar-se obligatoriament en una bossa

Dissabte

tancada i dins del cubed.

Diumenge

Aquells veins que no en tinguin poden sollicitar-lo gratu-

Mes informacio a
I'Oficina Municipal d'lnformacio Ambiental

itament a I'Oficina d'lnformacio Ambiental. La resta de
dies es mantindra el mateix calendari de recollida.

C/ Gran, 58-60

Telefon 93 797 43 78
infoambientals@argentona.cat

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

Les bosses es poden adquirir a la Deixalleria Municipal

divideix en dues parts:

i en els seguents comen^os:

-Una part fixa de 95 €/any.

Colmado SUMA - Abat Escarre, 2
Fruiteria Tasnim - Barcelona, 14
Colmado Bresca - Barcelona, 38
Drogueria Vellve - Dr. Samso, 21
Ferreteria I'Equip - Gral. Llauder, 5
Basar el Regal - Gran, 37
Agropecuaria Argentona - Gran, 44
Cams Pilar - Jacint Verdaguer, 24
Herbodietetica Poliol -Joan XXIII, 9
Celler Castane - Sant Genfs, 1
Cal Fred Congelats - Torras i Bages, 15
Can Ciano - Pla^a de Vendre, 3

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

La bossa de rebuig, de 17 litres i de color vermeil, val
0,65 €/unitat i la bossa per als envasos, de 35 litres i
de color groc, val 0,35 €/unitat. Es venen en paquets
de 10 unitats.
L'us d'aquestes bosses especials es obligatori.
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Dilluns a divendres
Tarda
Mati

Farmdcies

• •

if* 17'

" '7 ^2'^^

Dissabte
Mati

Tarda

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

9.30 ha 13.30 h

17ha20h

9.30 ha 13.3Oh

Tancat

Tancat

Tancat

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

9.00 ha 13.3Oh

17ha20h

9.30 ha 13.3Oh

17 h a 20 h
(si estd de guardia)

11 ha 13.30 h
(si estd de guardia)

Tancat

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

9.00 ha 13.3Oh

17ha20h

9.30 ha 13.3Oh
(si estd de guardia)

17 h a 20 h
(si estd de guardia)

11 ha 13.3Oh
(si estd de guardia)

Tancat

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

9.00 ha 13.3Oh

17ha20h

9.30 ha 13.3Oh
(si estd de guardia)

17ha20h
(si estd de guardia)

11 ha 13.3Oh
(si estd de guardia)

Tancat

Migdia

Vespre

Migdia

Vespre

13.3Oha 1Z h
(si estd de guardia)

20 h a 22 h
(si estd de guardia)

13.3Oha 1Z h
(si estd de guardia)

20 h a 22 h
(si estd de guardia)

acia Guillen
acia Sindreu
acia Buxeda

13.30 ha 22 h
(si estd de guardia)

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

INFORMACIO D'INTERES

RECOLLIDA DE
MOBLES VELLS
I ELECTRODOMESTICS

DEIXALLERIA
D'ARGENTONA
Cada cosa al seu Hoc

Cada dilluns,

2i 9 de gener

3de juliol

previa trucada al

93 790 55 60

12 d'octubre

6, 8, 11 i 18 de desembre
AJUNTAMENT

93 797 49 00

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

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

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

POLICIA LOCAL

93 797 13 13
•1 i 6 de gener

•22 i 25 d'abril
•13 i 24 de juny
•4 i 15 d'agost
•12 i 31 d'octubre
•1 de novembre
•6, 8 i 26 de desembre

TAXIS

93 797 25 04
677 676 289
CREU ROJA ARGENTONA

93 797 16 56
AMBULANCIA

93 757 88 88
AMBULANCIA CREU

ROJA MARESME (24 H)

904 100 318
FECSA-ENDESA

900 770 077
Arxhs munki
L'Alcalde i els regidors
Ferran Armengol
Alcaldia, Administracio General,
Mitjans de Comunicacio,
Govemacio i Mobilitat.
Salvador Casas
1 a tinenga d'alcaldia, Participacio,
Xarxes i Noves tecnologies.

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

900 760 760

C/ Gran, 61 (SEMPRE)

a Argentona i Orrius, cal trucar

CROS

De9.30a 13.30 h

al telefon 93 756 10 92, al

Tel. 93 797 49 00

consultori de Miquel del Cros al
telefon 93 791 90 84; a Dosrius
al telefon 93 791 90 84.

Economica, Serveis Municipals.
Marc Zaragoza
Recursos Economics, Recursos

Horari: de dilluns a divendres, de

10a 13hide 16a 19h
Dissabte: de 10a 14 i de 16a
20 h. Diumenge: de 10a 14 h

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

IES ARGENTONA

93 797 46 10
CEIP ST MIQUEL DEL CROS

93 799 39 51

Atencio primaria

RIUDEMEIA

Serveis socials d'atencio

93 797 09 56

primaria:
C/ Enric Granados, 5

CEIP FRANCESC BURNIOL

Tel. 93 797 04 86
Treballadora social, educadora
social i psicologa: cal demanar
dia i hora de visita de 9 a 13 h

93 797 16 01
CEIP LES FONTS

93 756 17 13
CEIP AIXERNADOR

93 797 46 77

al telefon 93 797 04 86, o

Informacio i acollida: dt. i dv.

EBM CARGOL TREU
BANYA

di recta ment a les oficines del

93 757 51 88

de7a20.30h

C/ Enric Granados, 5.

EBM EL BOSQUET

Centre Obert L'Esquirol:

93 797 45 23

Av. del AAediterrani, s/n.

MUSEU DEL CANTIR

uia de Sant Julid

Tel. 93 797 01 59

Humans.
Susana Lopez
Benestar Social, Sanitat.

93 757 51 88

CEIP BERNAT DE

Pol. Ind. Nord,

Tel. 93 756 14 48

5a tinenga d'alcaldia, Promocio

93 797 06 03
GAS NATURAL
C. I. ST. MIQUEL DEL

3a tinenga d'alcaldia, Educacio,
Cultura i Patrimoni.

Manel Cruz

Tel. 93 756 10 92 i

Per sol-licitar atencio a domicili

C/ Can Carmany, s/n

4a tinenga d'alcaldia, Joventut,
Esports, Festes i Actes Culturals.

93 756 12 17
AIGUES D'ARGENTONA

Atencio a domicili

Ajuntament d'Argentona

Angel Puig

Montserrat Cervantes

OFICINA DE CORREUS

Joan Fuster, 1

93 756 11 38
Bustia del consumidof*

Pere Mora
2a tinenga d'alcaldia, Urbanisme,
Obres, Habitatge, Sostenibilitat.

ABS Araento

Sant Miquel del Cros.
Tel. 93 797 17 03
Dill, a div. de 9 a 14.30 h
Entrevistes amb el jutge: dimarts i
dijousd'l 1 a 1 3.30 h.

Tel. 93 757 00 86

93 797 21 52
BIBLIOTECA

93 797 12 15
ASSESSORAMENT
JURJDIC PER A DONES
93 797 49 00 - Ext. 600

Nens a partir de 4 anys

Adults
Horari mati, tarda i nit
Viatges a l'estranger
Traduccions

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
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.
ue es porti amb saca ha de ser neta de
plastics i d'altres residus que no siguin restes

Com s'ha defer?
Deixeu la saca amb les restes vegetals davant la porta de casa.
Un cop buida, us la tornaran a deixar davant la porta.
La recollida de restes vegetals (amb la saca) es fara el mateix dia i hora
Deixalleria d'Argentona
C/ Can Carmany, s/n
Telefon: 93 75614 48
Dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 16 a 19 h
Dissabte de 10 a 14 h i de 16 a 20 h
Diumenge de 10 a 14 h

Oficina municipal
d'informacioambiental
Carrer Gran, 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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Poligon industrial
del Cros
Nom de I'empresa
1GRESS ARGENTONA, S.L.

22C.S.B.

2L'ARCA DEL MARESME SLL

23ECAITV

3SOCOMEC-COFAC

24PROMOLAND

4TEXTIL PAS.S.L

25AREA VERDA

5MC DECORADOS, S.L

26NATFOOD

6MUMCOR TEXTIL.S.L

27ENCAJES LAQUIDAIN.S.A.

7TRICOTEX.S.L

28A LORENZO BARROSO.S.A.

8GOLDEN SCISSORS, S.L.

29AUTOCARAVANES DEL SOL

9AUTEX INT SLL.

30LLOGUER DE MODULS PREFABRICATS VILCAT, S.L.

10INACCS GEOTECNICA VERTICAL, S.L

31CYR ARIDS

11ZETES MULTICOM, S.A.

32VIDRIO CONFORT

12H.P.E.

33INOXPAN.S.A.

13MALLA BANO, S.L.

34MACLA, S.A.

14FERROS ILURO.S.L.

35FUSTES PRAM

15AUTOADHESIVOS Z&R, S.A.

36ESCORXADOR D'AVIRAM MORE, S.L.

16UNIRACING

37ESTABLIMENTS SABATER, S.A.

17JUAN JUAN MASSAGUER.S.L.

38DRIVE TEXTIL, S.L.

18ALAMBRES Y SUS APLICACIONES
METALURGICAS, SA

39CONTAINERS MATARO

19CODECO IMPORT S.L.
20FUNDACI6 MARESME

40VINALS SOLER.S.L.
41CORBATS METALLICS I MECANITZATS, S.L. (COMET)
42TEXTIL MONTREAL, S.L.

21MOVIE MEN, S.L.

CONCURS DE CREDITORS: OPORTUNim 0 MORT DE LEMPRESA? (I)

Jiii Carles Min
Soci Director

L'objecte d'aquest article es desmitificar la imatge ne-

per I'estricte compliment de la llei i que les decisions

gativa que te el concurs de creditors.

que adoptin els administradors de la societat no per-

El concurs de creditors es un benefici per a I'empresa

judiquin els creditors, cosa que es una garantia tant

ja que, un cop la mateixa es declarada en concurs,

per als administradors com per als creditors i clients

estara sotmesa a un regim especial que tracta, en
primer Hoc, de salvar-la, no sense complir amb les

de I'empresa.

obligacions que hagi adquirit amb anterioritat pero

gada per deutes anteriors al concurs; aquests deutes

Mentre I'empresa esta en concurs, no pot ser embar-

fent que aquest compliment sigui flexible i obrint un

passen a ser credits concursals la qual cosa implica

marc excepcional on I'empresa pot parlar cara a cara

que per al seu pagament sera necessari passar per un

amb els seus creditors, sense complexes, per arribar

conveni que es I'acord al qual s'haura d'arribar amb
tots els creditors en funcio del qual s'establira un ter

a un acord que permeti la viabilitat de I'empresa sen
se la pressio de les demandes i dels embargaments

mini per pagar els deutes i un descompte de tot allo

consequents que dificulten el proces productiu de la

que es deu. En definitiva, al conveni es demana als

mateixa.
L'admisio a tramit del concurs ja es, en si mateixa,

creditors que ajudin I'empresa a sortir de la insolven-

un aval d'un jutge que esta dient, mitjan^ant una
interlocutoria, que I'empresa es troba en situacio

per un jutge es una garantia mes d'exit en les negociacions que haurem de mantenir per a conseguir

d'insolvencia, cosa que fa necessaria que s'aculli al

aquest conveni. Durant el concurs, I'empresa guanya

regim excepcional del concurs. Davant d'aquesta

un be molt preuat: el temps, temps per a reestructu-

situacio, els administradors de la societat no perden
les seves facultats, sino que les seves decisions hau-

complir amb les seves obligacions. Un temps que, en

cia. En aquest sentit, la situacio d'insolvencia avalada

rar-se, per a refinan^ar-se, temps en definitiva per a

ran d'estar ratificades pels administradors concursals,

una situacio d'insolvencia sense el benefici del con

professionals de la confian^a del jutge que vetllen

curs, resulta practicament impossible d'obtenir.

escodaScodina

c/ Doctor Samso, 36 - 08310 Argentona

Tel. 93 797 40 15 - Fax 93 797 40 16
ADVOCATS

www.escoda-codina.es

PINEDA - ARGENTONA - CANET DE MAR

info@escoda-codina.es

C/ Barcelona, 9

08310 Argentona
Tel. 93 756 01 48

j 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 faganes
problemes d'humitats
etc...

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

?Aigua

?Calderes gasoil

?Gas

?Aire condicionat

?Electricitat

?Reg automatic

?Calefaccio

?Manteniments

INSTALLADORS AUTORITZATS

