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El sistema d'il-luminacio natural

SOLATUBE permet captar la
Hum de I'exterior i transportar-

la fins al Hoc desitjat fent
curvatures si es necessari. Ho
aconsegueix grdcies a I'ultima
tecnologia en captacio de
Hum i a la incorporacio dels
tubs mes reflectants del mercat.
El sistema s^li^cio^a la mancanpa de Hum a casa, a la
feina, en industries, hospitals, etc.
El nostre personal esta especialitzat en el tractament
de tot tipus de cobertes i podem installar el sistema
SOLATUBE garantint tant el producte com la installacio.

SOLATUBE
fscoUilperillumimrelsJJOOde bei/m/

^LTECNIC

EDITORIAL

La
La data de I'l d'octubre de 2011 passara a la histdria de

moment de tirar endavant aquest equipament i omplir-lo

la vila d'Argentona. Aquest dia les portes de la Sala es van

de vida perque torni a ser un referent per la vida de les

tornar a obrir despres d'anys d'obres de reforma i rehabili-

noves generacions d'argentonins, per aquells que nomes

tacio per donar pas a una programacio de set espectacles

I'han vist en obres i encara no I'han pogut gaudir. Ja sigui

de teatre, musica i dansa. El municipi torna a disposar d'un

amb una programacio estable de teatre, musica i dansa

equipament cultural de gran nivell i ara es el moment de

com amb d'altres propostes culturals, ludiques o socials, la

gaudir-lo despres d'haver passat una epoca on semblava

Sala ha de ser un element al mig del poble que estigui viu

un impossible veure altra vegada en marxa aquest edifici.

i faci un paper cohesionador del qual tots els argentonins

En aquesta linia, I'Ajuntament esta treballant per redactor

se sentin orgullosos.

el reglament d'usos i tenir-lo enllestit durant I'any 2012 perque entitats i associacions puguin fer-ne us.

Des d'aquest mitja de comunicacio, aixi com des de Ra
dio Argentona i els webs municipals (www.argentona.cat

Els responsables municipals, teenies i politics, han assolit

i www.argentonacomunicacio.cat) informarem de les activi-

el repte de tornar a obrir la Sala pero la feina no s'aca-

tats que s'organitzin aixi com de les novetats respecte aquest

ba aqui, podem dir, que ara tot just comen^a. Ara es el

equipament cultural que esperem que en siguin moltes.
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OPINIO
Carta de I'Alcalde

Tot estd on marxa

I Ferran Armengoli
^Alcalde d'Argentona J|

Complerts ja sis mesos des

de I'oposicio que cap altre

en el moment de redactor

que es va formar el govern

govern de les darreres tres

aquesta carta, I'equip de

municipal resultant de les

legislatures en el mateix pe-

govern hi treballa intensa-

eleccions municipals del

riode de temps. Tot i aixo,

ment.

22 de maig, es comen^a

estic conven^ut que podem

a evidenciar la solidesa

millorar. Ara ja estem tre-

A ningu li escapa la difi-

d'aquest equip de govern

ballant en la redaccio del

cultat que tenim tots els

i tambe la seva capacitat

reglament d'us de I'equi-

ajuntaments per quadrar

d'obrir vies de dialeg i

pament de La Sala i en el
Reglament de Participacio

els nostres pressupostos

Ciutadana, pero tambe en

ingressos provinents de

aconseguir el consens.
Ho deiem al nostre acord

la resolucio de temes pen

I'Estat i de la Generalitat

de govern. Volem comptar

dents d'anteriors mandats:

i la necessitat de mantenir

amb tots els grups munici

Can Doro, la Casa Puig i

la despesa corrent (despe-

pals a I'hora de treballar

Cadafalch, Can Barrau o

ses de personal i despeses

per Argentona i ho estem

la revisio del Pla de Mobi-

generals). Ens enfrontem

portant a la practica. Hem

litat. En tots ells buscarem

a una crisi que ens obliga

cercat el consens en temes

la maxima participacio i

a realitzar molts esfor^os

delicats com podien ser La

complicitat dels grups mu

pero, malgrat tot, hem de

Ronda de Mataro, la ges-

nicipals a I'oposicio, amb

mantenir i fins i tot refor<;ar

tio dels residus o I'estela-

el convenciment que no-

la despesa social i garan-

da, i tambe hem negociat i

mes amb un ampli acord,

tir els serveis.

hem assolit acords davant

fruit de les aportacions de

mocions presentades pels

tots, podem aconseguir

Com que el proper numero

grups de I'oposicio sobre

una solucio definitiva.

del Cap de Creus no sorti-

Quan aquest numero del

encara que sigui amb una,

ra fins el gener de 2012,

temes de neteja viaria, la
piscina municipal, I'area

Cap de Creus comenci

considerable antelacio vol-

a distribuir-se, de ben se-

dria desitjar-vos a tots els

Tine la percepcio que en

gur ja s'haura aprovat el

argentonins i argentonines

sis mesos aquest equip de

pressupost municipal per

unes Bones Festes de Na-

govern ha consensuat i do-

al 2012, un pressupost

dal i un Feli^ Any Nou.

nat suport a mes mocions

en el que, a hores d'ara,

basica de salut, etc.

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

Crcus
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donada la reduccio dels

CARTES DELS LECTORS

CARTES DELS LECTORS
Una vilatana estafada

i que I'alcalde que tenim ara no ha escoltat el que el
poble demanava.

Com argentonina que em sento i que defenso el meu po-

El que mes m'ha acabat d'indignar es que, en epo-

ble, em sento realment enganyada. Com cada 4 anys he

ques en que el pressupost municipal esta escanyat,

anat a votar a les eleccions municipals, com faig des que

sabent que s'ha retallat pressupost de Festes fent de-

tine edat per fer-ho.

sapareixer (encara que momentaniament) un activi-

Fins ara he sentit respectat el meu vot i, al mateix temps,

tat com la repicatronada i negociant amb tothom els

he respectat quan el grup polftic que dirigia el poble no

preus a la baixa, hi hagi un nou equip de govern

era del meu gust pero si del gust de la resta de vilatans.

que el primer que fa, sense demostrar que ho vagi

He collaborat i entes que el poble s'havia decidit per un

a fer millor que els que hi havien, es apujar-se els

govern que no era el que jo defensava.

seus sous.

Pero la maniobra que els diferents grups politics han fet

No trobo que tot I'explicat sigui reflex d'un poble, el

per fer fora I'equip que hi havia fins ara i que, no obli-

meu poble.

dem, va ser el mes votat pel poble, no la trobo be. Trobo
que no s'ha respectat el que la majoria de vilatans volia

En record d'lsidre Font Calbo
El passat dia 24 de Juny de 2011, ens va deixar el vilata i company Isidre Font, des d'aqui el volem recordar

Montse Capdevila

CAUDEIXDEttMERCAT
A*RGENT0NA

per les moltes jornades que varem passar plegats al
voltant de les fonts d'Argentona.

Mercat setmanal d'Argentona: et sorprendra!

Persones com I'lsidre fan possible que la nostra Vila,

Cada divendres, a Argentona, tens I'oportunitat de

encara conservi aquell encant que temps enrera havi-

gaudir d'un mercat que t'ofereix molt mes que varietat

em gaudit i ell a mes, sovint ens sorprenia amb I'experi-

i qualitat.

encia que li havia donat la pagesia. El tindrem sempre
present, pero sobretot quan anem a la Font del Ferro i
recordem la bastida que va muntar amb teulons i cordes per arreglar la teulada. Descansa en pau Sidru.
Grup de Fonts d'Argentona.

El Mercat setmanal d'Argentona t'ofereix la possibilitat
de fer les teves compres tot passejant per una vila rica en
patrimoni i histdria, amb un variat comerg de proximitat
i productes locals de qualitat.

Vine al mercat!
Vine a Argentona!

r •

pjlauder, 5

7,970268
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REPORTATGE

Argentona va viure una nit historica el dissabte 1 d'octubre quan es va reinaugurar La Sala despres de
prop d'una decada d^obres de rehabilitacio i millora. El primer espectacle que es va poder veure va
ser "Murphy" de la companyia Vol-Ras que va aconseguir un pie absolut. La programacio inclou, fins
a finals d^any^ set espectacles amb propostes de musica, dansa i teatre. Els abonaments, de tres tipus,
han tingut una bona acceptacio i s'han venut mes de 200.
Els Hums s'apaguen, es fa

d'estira i afluixa, reinaugu-

hi ha la part sentimental del

la dansa. I despres del tea

un silenci nomes trencat per

ra La Sala. La primera de
les obres programades es

meu pare, que quan va morir, acababa d'actuar a la

tre i la dansa, la musica va

una mica de tos nerviosa i
el paper d'algun caramel;

"Murphy" de la companyia

Sala... i va ser un moment

tacle "Els colors del metall"

a I'ambient es pot captar

Vol-Ras que va aconseguir,

molt emotiu, ho recordare

la illusio, I'alegria, I'olor a

I'l d'octubre, omplir totes

tota la vida".

de Pep Gol. Una produccio
de I'Auditori en que un quin

nou i tambe els nervis d'un

les butaques. Un dels mem-

poble que, despres d'anys

bres d'aquesta companyia,

/yVa ser un

moment molt
emotiu, ho
recordare

tota la vida".
Notxa
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omplir La Sala amb I'espec-

tet de metall acorn pa nyat
El segon espectacle progra-

d'una bateria, un acordio

I'argentoni Xavier Amatller

mat va ser "En attendant

i d'altres instruments van

"Notxa", explica que "per

I'inattendu" dels ballarins

interpretar obres d'epoca

mi ha estat especial perque

Toni Mira i Claire Ducreux,

i estils variats. A I'equador

part de la meva familia,

aquesta ultima tambe vei'na

de la progracio, el 6 de no-

en la seva mesura, havia

d'Argentona. Els especta-

vembre, arribava "Plecs",

intervingut en la construc-

dors, mes de 200, van po

un coctel de musica, acro-

cio de La Sala perque eren

der gaudir amb una historia

bacies, treball d'objectes

pqgesos i aportaven una

d'amor de dues persones

i poesia visual que va ser

quantitat de diners quan

i les seves diferents formes

guardonat amb el premis

portaven les patates i tambe

d'entendre la disciplina de

FAD Sebastia Gasch d'Arts

CapdeCreus

REPORTATGE
Parateatrals i el Premi Circ

Els abona

de Catalunya al millor es-

pectacle2010.

ments que es
van posar a la

L'obra teatral "La presa",
el classic de la "Ventafocs"
i la musica de Dani Nel-lo
son les darreres propostes
d'aquesta temporada de
teatre, musica i dansa que,
en el moment de tancar
aquesta edicio, encara no
s'havien portat a terme. De
totes formes, la venda dels

venda son de

tres tipus amb
I'objectiu que
s'adaptin a
tots els gustos
i butxaques.

L

abonaments fan preveure
als responsables municipals
que aquestes propostes tarnbe tindran una bona acolli-

da per part del public.
Els abonaments que es van
posar a la venda son de
tres tipus amb I'objectiu que
s'adaptin a tots els gustos i

$

A

butxaques. De I'abonament
per als set espectacles s'han
venut 33, de I'abonament
per a cine espectacles s'han

venut 109 i de la modalitat per a tres espectacles

s'han venut 75; el total 217
abonaments. Mes enlla del
teatre, I'Ajuntament d'Argentona redactara durant
el 2012 el reglament d'usos
de I'equipament perque
entitats, empreses i associacions puguin fer servir La
Sala.
hoios: A|unlament d Argenlona
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REPORTATGE

BREU CRONOLOGIA
1944 La Sala, de I'arquitecte Miquel Brullet, s'adjudica
al contractista Julia Pallarolas. Per construir-la fan
aportacions economiques els socis del Sindicat
Agricola (els pagesos reservaven 5 centims per

cada quilo de patates que collien), els botiguers i
tambe els estiuejants.

1948Se signa oficialment la cessio del terreny per part
de I'Ajuntament d'Argentona al Sindicat Agricola.

1949Inauguracio de La Sala. L'espai comptava amb
una superficie de 1369 m2, capacitat per a 1.080
persones i un escenari semicircular que permetia

2000La Sala esdeve de titularitat municipal. El conveni

celebrar tot tipus d'espectacles i activitats. Rapida-

entre el consistori i la cooperativa se signa, el 28

ment, els veins i vei'nes d'Argentona van convertir

de juliol, davant de notari.

l'espai en un referent cultural de la vila, amb cine
ma, balls, concerts i teatre.

2001Exposicio publica dels projectes arquitectonics
per rehabilitar I'edifici. L'avantprojecte de I'arqui

1978

La Sala comen^a a registrar perdues.

1982 El deficit acumulat, sumat al deteriorament de la

tecte Victor Argenti guanya la consulta popular.

2002Adjudicacio i inici les obres.

instal-lacio i la necessitat de realitzar inversions de
millora for^arien el seu tancament a la tardor de

2003Diversos problemes en el proces de rehabilitacio,

1982. A la darrera sessio de cinema es van pro

com la dificultat per assegurar els fonaments de

jector els films "El rabino y el pistolero" i "La espia

La Sala provoquen I'endarreriment de les obres.

que me amo". En el anys seguents, Ajuntament i
pagesos negocien en diverses ocasions una solucio per a La Sala pero no arribaran a cap acord.

2011

Inauguracio de La Sala. Presentacio d'una programacio formada per set propostes, que inclou
teatre, musica i dansa. L'l d'octubre s'estrena la

1996El consistori demana un informe favorable al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de

temporada amb I'espectacle Murphy de la companyia Vol-Ras.

la Generalitat perque aquest cedeixi el patrimoni de I'antiga Cambra Agraria a la Cooperativa
Agropecuaria.

FITXA TECNICA
1997La Cooperativa Agropecuaria presenta als

Escenari

12,5 m d'ample per 8 m de fondo

Butaques

446 amb sistema retrdctil

Potencia de so

15.000 wats de so digital

Wats de Hum

120.000 wats

grups politics un conveni per cedir gratuitament
La Sala amb la condicio que I'edifici no s'ender-

roqui, es rehabiliti i que I'Ajuntament els faciliti
un magatzem per deixar-hi els estris. Mentre no
es faciliti aquest nou local, els pagesos demanen
seguir utilitzant l'espai annex a la Sala com a

8 camerinos, connexio a internet i televisio

magatzem.

Acces per a actors minusvdlids amb camerino propi
i ascensor

1998L'Ajuntament assumeix pagar la plusvalua que
generara el traspds de I'edifici.

8
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CapdXr^us

Moll de carrega i descarrega directe a I'escenari

REPORTATGE
"Guateque" Revival
L'Ajuntament, amb la collaboracio dels Nats del 55,

Dissabte 26 n
A partir 10 nit

11**

ha organitzat un "guateque" pel 26 de novembre. La

rgentona

festa, amenitzada amb la musica dels 60, 70 i 80

mbre 2011

que punxara Dj Diano, es fara a La Sala, a partir de

Mui ica dels anys
60' 70' 80'
v Dj. Ciano

les 22h.
El preu de I'entrada, 3 euros, es recaptara integrament per la Marato de TV3 que enguany es dedicara
a la sensibilitzacio i difusio social sobre la regeneracio i el trasplantament d'organs i teixits.

Enganxa't a la Musica
^
dels 60'70'80'
MoramanttlmttatPrauantrada: 3 Euros. Vandal partir 8 vaspra a la taquMadal*alr*

Organitzat pen

Algun dels actes de la Festa Major d'Hivern tambe se
celebraran a La Sala que tornara a ser I'escenari de
moments especials de la vida dels argentonins.

Amb el suport de:

Nats '55

troba'ns a I

!I

facebook!

93 796 01 25
C/ Dr. Samso 14, Argentona
C/Jaume Balmes 29, Mataro
www.ihes.com/matf\
ihmataro@mat.ihes.com

I •

Julie
Byrne
Cap d'estudis
'* .^•

de nens i adolescents
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REPORTATGE

Recull fotogrdfic e la Festa ^ ajor
i de la 61a Festa el Cdntir

10
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REPORTATGE

Argentona modifica el sistema

de recollida de la brossa
El Pie extraordinari del 24

mesos de I'any vinent. Per

d'octubre va aprovar la

decidir aquest nou sistema,

INFRACCIONS LLEUS

modificacio de I'Ordenan-

el consistori organitzara un

Sancions fins a 300 euros (fins ara 750 €)

^a municipal de recollida

proces participat^ per po-

•Moure els contenidors del carrer o fer-los malbe

de residus amb els vots a

der comptar amb les opini

favor de I'equip de govern,

ons de veins, comerciants,

format per Convergencia i

restauradors i experts com

Unio, el Partit dels Socialis-

els de I'Agencia Catalana

tes de Catalunya, Argentcat

de Residus que ja han ofert

i I'Entesa. Tambe van votar

el seu assessorament tecnic

a favor els grups de Tots per

a I'Ajuntament.

Argentona i la CUP mentre

Mentre no s'arribi a I'acord

que Agrupacio Argentona

per un sistema definitiu,

va votar en contra i el Partit

I'Ajuntament organitzara

Popular es va abstenir.

la recollida de residus del

Un dels canvis que s'han

municipi amb pagament

introduit es el relatiu a les

per generacio mitjan^ant
bossess estandarditzades.

sancions. Per una banda,

s'ha ampliat i canviat la Ilista

Cada unitat familiar rebra

d'infraccions fruit de I'obser-

un numero determinat de

vacio que han fet els teenies

bosses en funcio del nom-

durant la posada en marxa

bre de membres que la

del sistema de la taxa justa i,

formin. El numero de bos

d'altra banda, s'ha rebaixat

ses, encara per determinar,

I'import de les multes.

seran suficients per fer la

La modificacio tambe con-

recollida durant tot I'any.

templa I'adaptacio de I'or-

En el cas que un nucli fa

denan^a municipal a la

miliar acabi les bosses, les

normativa vigent i el com-

haura de comprar a I'Ajun

promfs de determinar el

tament o als comer^os col-

funcionament definitiu del

laboradors al preu previst a

servei durant els sis primers

I'ordenan^a d'aplicacio.

•Utilitzar bosses i contenidors no estandaritzats per
I'Ajuntament
•Fer malbe o robar el cubell de brossa orgdnica
d'un vef o un bujol comercial
•Incomplir les normes d'utilitzacio de la deixalleria
municipal com, per exemple, llen^ar o deixar els
elements a reciclar fora dels contenidors habilitats

per les diferents tipologies de material

INFRACCIONS GREUS
Sancions fins a 600 euros (fins ara 1.500 €)
•Permetre que els animals domestics facin malbe les
bosses que han de ser recollides
•Dipositar voluminosos a la via publica sense concertar previament la seva recollida
•No gestionar els residus comercials

INFRACCIONS MOLT GREUS
Sancions fins a 1.200 euros (fins ara 3.000 €)
•Triar o separar materials dipositats en cubells, bu-

jols o iglus sense Ilicencia municipal
•Abandonar terra i runa a la via publica, conteni
dors publics o indrets no autoritzats
•Ocasionar desperfectes greus a les installacions
de la deixalleria que afectin al seu funcionament
•La reiteracio de dues faltes greus

SIAUTOMATISMES ARGENTONA
Fabricacio de tot tipus de portes metal-liques-

Automatismes per a portes i persianes
Comandaments a distancia
Sistemes de seguretat

Basculants
Correderes
Ballestes
Seccionals
Batents
Peatonals
Enrollables

Servei a empreses, botigues, particulars
Manteniment de comunitats
u pressupost sense compromis:
siautomatismesargentona@gmail.com | Mobil: 690 209 327 | Fax: 93 756 18 54
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EL PERSONATGE

Joan Padros,

El Pie del 3 d'octubre va nomenar, per unanimitat, fill predilecte de

fill predilecte

de 2011. Tambe conegut com "El Petardero" era una persona molt

d'Argentona

la vila d'Argentona a Joan Padros i Marfany que va morir el febrer

vinculada al teixit associatiu de la vila, unes entitats i associacions
que es van organitzar per retre-li homenatge el 23 de juliol en una
diada que va comptar amb diverses activitats.

A les vuit del matt, els di-

del Centru. El mossen Alex

Parroquial la distincio de

ables d'Argentona es van

Marzo va beneir la plan-

soci d'honor a titol postum.

anar passant la metxa per

tada de I'arbre i, seguida-

L'alcalde d'Argentona, Fer-

encendre, emocionats, els

ment, es va procedir a la

ran Armengol, tambe va

tres coets i la traca que

descoberta del monolit en

dirigir unes paraules als

anunciaven I'inici de la

memoria de Joan Padros.

assistents. L'actuacio dels

commemoracio. Una estona

Abans del sopar, I'esglesia

monitors antics i actuals de

despres, a un quart de deu,

de Sant Julia es va omplir

I'esplai Xip-Xap van ame-

quaranta argentonins enfila-

de gom a gom amb repre-

nitzar el final de la trobada

ven muntanya amunt en la

sentants de totes les entitats

amb una canco que rela-

caminada organitzada per

en les que I'homenejat havia

tava algunes de les anec
dotes viscudes al costat de

Natura i el Grup de Fonts.

participat i, tambe, argento

A les deu del mati, el Centre
Parroquial obria la trobada

nins que volien ser presents

Padros. Tambe van fer la

en el record, cine mesos

seva aportacio musical la

de plaques de cava. L'orga-

despres del seu adeu.

colla de grallers d'Argento

nitzacio va dedicar la placa

L'amenaca de pluja i el

na i la coral Cantir d'Or,

commemorativa de la Jorna

retard a I'hora d'enllestir

acompanyada de la solista

Altres actes de reconeixe-

da a I'homenatjat i, en un

el sopar, va fer temer I'or-

Blanca Pi i de tres compo

ment han estat, coincidint

acte solemne, va fer entrega

ganitzacio per la part final

nents del Zurdo Manda.

amb I'inici de la Festa Ma

de la placa a I'Agustina, la

de la Jornada. No obstant,

Finalment, els geganters

jor, el passat 3 d'agost, la

mare d'en Joan.

320 persones van desafiar

van protagonitzar un dels

descoberta davant de la

Els actes es van reprendre a

el mal temps i van partici-

moments mes esperats amb

Casa Gotica d'un monu

les cine de la tarda, amb la

par de I'apat popular. La

la descoberta d'un capgros

ment (coetera) commemora-

descoberta de la placa que,

part final de I'homenatge

de Joan Padros, obra de

tiu en el seu honor.

des de dissabte, rebateja la

va comptar, tambe, amb

I'escultor argentoni Marc

D'altra banda, esta previst

Placa dels Geganters com

una lectura per part de la
poetessa Lina Casanovas i

Sala. Els petards i els foes
artificials van posar el punt i

que el dia 26 de novembre

a Pla^a del geganter Joan

Presentacio del capgros. Foto: P. Padros

se celebri I'acte institucional

Padros. Despres, la comiti-

la projeccio d'un audiovisu

final a la festa. No obstant,

de reconeixement a aquest

va va baixar fins a I pati del

al que repassava la impli-

els assistents no van marxar

argentoni. L'acte se cele-

Centre Parroquial acompa-

cacio de Padros en la vida

cap a casa. Tot i la pluja

brara a I Salo de Pedra de

nyant els gegants i el carro

associativa d'Argentona.

van haver-hi mans per reco-

I'Ajuntament on estara con-

de Sant Antoni Abad que

La familia va rebre de mans

Ilir taules i cadires i deixar-

vidada la seva familia i les

transportava I'arbre que

dels diferents presidents i

ho tot ben net. Tal i com en

entitats que han recolzat el

s'havia de plantar al pati

socis d'honor del Centre

Joan Padros hauria volgut.

seu nomenament.

Moment de la caminada. Foto: P. Padros

Encesa de coets. Foto: P. Padros
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El Club de Bdsquet Argentona (CBA) i el
Futbol Club Argentona (FCA) presenten els
seus equips per la temporada 2011-2012
El dissabte 15 d'octubre, el

en aquest esport. Enguany

president del club, Ricard

que va comptar amb una

CBA va organitzar una Jor

els argentonins estrenen

Vila, va recordar I'esfor^

demostracio dels alumnes

nada de presentacio dels

dessuadora on domina el

de tots els jugadors, en

de I'escola de basquet,

jugadors, entrenadors, de-

color negre que estd al da-

trenadors, pares, mares

va ser rodona ja que els

legats i nova equipacio per

vant mentre que el groc es

i d'altres per fer possible

tres seniors masculins van

la temporada 2011-2012.

per I'esquena.

el dia a dia del club i els

guanyar els respectius par-

El club grog-i-negre disposa

A I'acte hi va assistir I'al-

va encoratjar a continuar

tits, el mes esperat el derbi

de 21 equips federats i una

calde, Ferran Armengol,

demostrant un comporta-

contra el Mataro Platges

escola de basquet on els

i la regidora d'Esports,

ment esportiu alia on van.

on els groc-i-negres van

mes petits poden iniciar-se

Montserrat Cervantes. El

La Jornada de presentacio,

guanyar per 70 a 64.

y

Foto: web del CBA

La presentacio dels equips

bres que formen part de la

posa de 21 equips de to

tern molt contents de com

del Fubol Club Argentona
(FCA) es va celebrar el 23

familia del futbol argentoni.

tes les categories amb un

va anar la presentacio per-

Tambe hi van assistir ('alcal

bon planter de futbol base

que va venir molta gent a

d'octubre en una Jornada

de, Ferran Armengol, i la

i un primer equip, que en

donar-nos suport" i sobre

festiva on van assistir els

regidora d'Esports, Joven-

guany, per primera vegada

el primer equip va dir que

familiars i amics dels juga

tut, Festes i Actes culturals,

juga a segona catalana. El

"estem defensant la cate-

dors, jugadores, entrena

Montserrat Cervantes.

president del FCA, Antoni

goria grades a I'esfon; de

dors, delegats i altres mem-

El club quadribarrat dis-

Rabassa, explica que "es-

tothom".

T
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L'argsntoni Domenec Llado fa podi als
Joes Mundials de la J oven tut do Trial UCI
^,.^^rr7'!r" .* .

•/•>•••,

pare durant el cap de setmana.

Els Joes Mundials de la Joventut
de Trial UCI es van celebrar el

Com a membre de la Federacio

passat estiu a Charleori (Belgi-

Catalana de Ciclisme, Domenec

ca). Fins a la ciutat valona s'hi

Llado participa en les competi-

va despla^ar la familia de Do-

cions oficials com son la Copa

menech Llado, de 12 anys, que

Catalana i el Trial d'Osona. Pro-

va aconseguir la segona posicio

perament, el mes de gener del

en el podi de la seva categoria.

2012, se celebrard per segon

El jove argentoni es la quarta ve-

any el Campionat del Maresme

gada que hi participa en aquest

on Llado podra demostrar les se-

campionat i sempre ha fet podi.

ves habilitats a casa.

Per poder anar als Joes Mundi

La disciplina del ciclisme tambe

als, Llado s'havia proclamat pre-

ha estat noticia perque el Club

viament campio de Catalunya i

Ciclista El Cdntir d'Argentona

d'Espanya. Aquest jove combi-

va celebrar, el 23 d'octubre, el

na els estudis de primer d'ESO

19e aniversari. L'acte es va fer a

amb els entrenaments que fa al

la Plaqa Nova on grans i petits

circuit La Poma de Premia de

van gaudir d'una matinal festi-

Dalt, a I'escola de trial d'Orrius

va amb xocolatada, carreres de

aixi com els que fa amb el seu

bicicletes i regals.

HAS DE REDUIR PES?
com for-ho!!

ESTAS ESTRESSAT?
VOLS MILLORAR LA TEVA FORMA FISICA?

FORMAT
COM DAT

VOLS AUGMENTAR LA TEVA SALUT?
^^'

"'^^ .

L^-

.

I

1

.^

Vin

I t

Tel. 93 797 46 23 E-mail: forma.tgim@gmail.com
Passat^e de les Escoles 2-4 (al costat de les Escoles Bernat de Riudemela)
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Tapissos de Grau Garriga a I'Altar Major. Foto: Jordi Egea.
El primer d'ells, el central,

un gran disc que significa,

Josep Grau i Garriga, que

de I'Escola Catalana de Ta
pisseria de Sant Cugat del
Valles, de la qua I fou direc

fou col beat al seu Hoc el
dia de la Festa Major de

Santissima Trinitat, com una

havia nascut a Sant Cugat

tor artistic. L'originalitat i la

Sant Domenec de 1964.

Hum que es projecta cap a

delVallesl'anyl929.Totala

novetat del seu estil Than

Potser es el mes compren-

la part inferior central del

premsa nacional es feu ampli

fet un dels capdavanters de

sible dels tres, ja que es

El passat dia 29 d'agost de
2011 moria a Barcelona en

precisament, la unio de la

resso de la seva mort, ja que

I'anomenada nova tapisse

evident el seu simbolisme

tema.
Es clar que aixo son apre-

fou una figura senyera en

ria. Ha exposat, personal-

eucarfstic. De mes dificil

ciacions totalment subjec-

I'art de la tapisseria i la seva

ment o collectivament, a

comprensio son els altres

tives, variables segons la

fama anava mes enlla de les

les principals capitals dels

dos. Al de la Passio, a I'es-

capacitat i sensibilitat artis-

fronteres hispdniques.

Paisos Catalans, Madrid,

querra, hi predominen els

tica de cadascu, com sem-

No obstant aixo, s'havia

Granada, Paris, Salzburg,

tons morat i violeta, colors

pre que ens trobem davant

iniciat artisticament amb

Sao Paulo, Punta del Este,

de la liturgia quaresmal;

d'una obra d'art abstracte.

la pintura. Alumne avan-

Nova York, Montreal, etc.

els tons vermeils dins d'una

Per aixo aquests tapissos

tatjat de les escoles d'Arts
i Oficis i de Belles Arts de

Prengue part en la segona,

gran

corona d'espines,

crearen i creen encara, opi

tercera i la quarta biennals

son el tema central de la

nions molt controvertides.

Barcelona, un cop acabats

intemacionals de tapisseria

Passio, la taca blanca es

El cert es, pero, que han

els estudis, no tarda gai-

a Lausana i col-la bora amb

I'allegoria de la puresa de

estat exhibits en diverses

re en fer-se present en les

Jesus i les taques roges de

mostres d'art, com ara la

principals galeries d'art de

I'Arras Gallery de Nova
York i la Galerie Demeure

la part inferior, signifiquen

II Biennal Internacional del

la capital catalana. Tarn be

de Paris1.

les llagues del seu cos. Mes

Tapis, en la qua I meresque-

treballa la pintura mural.

El nostre temple parroquial

hermetic encara es el de la

ren entusiastes elogis de I'al-

No fou fins el 1957 que

te el goig de posseir una be-

Resurreccio, en que I'artis-

ta critica internacional.

va sentir-se atret per la ta

lla mostra de I'art d'aquest

ta, amb una policromia de

pisseria. Treballa al costat

famos tapisser. Es tracta de

de Jean Lur^at, efectua un

la trilogia de tapissos abs-

gran bellesa, vol simbolitzar
la unio del Fill amb el Pare

viatge d'estudis per Europa
i col-la bora en la fundacio

tractes que decoren I'absis

i I'Esperit Sant. Aixf veiem

de I'altar major.

com a la part superior crea
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1 Gran Enciclopedia Catalana.

Josep Llado i Pascual

COSES DE LA VILA

El Consell

de la Vila

Un
ferits a I'avinguda

comenca a
gestar-se

Puig i Cadafalch

L'Ajuntament
d'Argentona
ha posat en
marxa I'Aula

d'Estudi

L'Ajuntament d'Argentona
ha convocat dues reunions

L'Aula d'Estudi es un curs

informatives amb els repre-

adre^at a aquelles perso

sentants de les entitats de

nes que volen el Graduat

la vila per perfilar els repre-

en Educacio Secundaria

sentants del futur Consell de

Obligatoria, I'ESO. La tec-

la Vila, el principal organ

nica d'educacio de I'Ajun-

impulsor de la participa-

tament d'Argentona, Anna

cio ciutadana al municipi.

Sanchez, explica que el

Les associacions de I'ambit

primer requisit es tenir mes

educatiu i social es van tro-

de 17 anys, estar a I'atur i

bar el 26 d'octubre mentre

explicitar verbalment que es

que el 8 de novembre va

vol aconseguir aquesta titu-

ser el torn de les associa

lacio basica.

cions solidaries i d'ajuda

Les classes, que van comen-

mutua. Una de les primeres

<^ar el 2 de novembre, es fan

tasques del Consell de la

al Casal de la Gent Gran

Vila sera I'aprovacio del

del Cros per diferents mo

reglament de participacio

tius, entre els quals, perque

ciutadana, document que

es un equipament que esta
Iliure per les tardes, perque

les formacions politiques
Foto: Miquel Carabano

del municipi han treballat

es un indret on s'han rebut

de forma consensuada.

La matinada del 26 d'octu

dels agents i es van viure

moltes demandes i perque

A banda d'aquestes reuni

bre es va produir un incendi

moments de tensio entre els

a traves de la Llei de barris

ons, alguns consells secto-

en el numero 7 de I'avin

rials que ja funcionen amb

guda Puig i Cadafalch que

veins.
Minuts despres, van arribar

es pot rebre una subvencio
que suposaria que el curs

regularitat a Argentona,

va for^ar I'evacuacio d'una

cine dotacions del Pare de

fos gratis el proper any.

com el consell de cultura o

quinzena de persones. Al

Bombers de la Generalitat,

A I'espera d'aquesta sub

el consell d'esports, ja han

voltant de tres quarts de tres

tres ambulancies i una pa-

vencio, el curs tindra un cost

designat els seus represen-

de la matinada, la comissa-

trulla dels Mossos d'Esqua-

de 20 euros mensuals. L'Au

tants al Consell de la Vila.

ria de la Policia Local rebia

dra. L'incendi, que ha calci-

la d'Estudi comptara amb

Aixf mateix, I'area de Par

I'avfs d'un vef que advertia

nat I'interior del pis afectat,

una vintena d'alumnes, dels

ticipacio Ciutadana tambe

de la sortida d'una gran

quedava totalment apagat

quals un 60% tenen entre

convida a tots els veins i ve-

quantitat de fum d'un pis de
I'edifici.
Dos agents de la Policia

sobre les quatre del mati.

El propietari del pis, de

creacio d'aquest curs ha es-

Local es van despla^ar al

76 anys, va ser traslladat

tat una tasca transversal de

a I'Hospital de Mataro per
inhalacio de fum. El seu fill,

les regidories d'Educacio,

dans que contempla aquest

Hoc dels fets i despres de
despertar als propietaris del
pis han procedit a desallot-

de 30 anys, i que es troba-

Economica i Joventut.

organ. Per poder participar

jar i evacuar tots els veins

va tambe a la vivenda, va

Els alumnes que superin

es necessari estar inscrit al

resultar illes. Per la seva

aquest curs podran realitzar

Registre Ciutada o be envi-

del bloc, de quatre plantes
i amb tres habitatges per

banda, els dos agents de la

la prova de Iliure d'acces

ar un correu electronic amb

repla. Les dimensions del

Policia Local van necessitar

del Departament d'Educa

les dades personals a parti-

foe i I'espessa columna de

assistencia medica per inha

cio per obtenir el Ges, el

cipacio@argentona.cat

fum va complicar la tasca

lacio de fum.

Graduat en ESO.

Tnes interessats en prendre

part al Consell de la Vila a
manifestar el seu desig de
ser inclosos en el sorteig
dels 15 representants ciuta-

17 i 25 anys i la resta son
mes grans de 25 anys. La

CapdXrGus
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L'Associacio Espanyola de

el composaran, a banda
de Totana i Argentona, representants dels municipis

Ciutats de la Cerdmica es
reuneix a Argentona

d'Alba de Tormes (Sala
manca), Agost (Alacant),
La Rambla (Cordova), Manises (Valencia), Marratxi

(Balears), Muel (Saragossa), Priego (Conca) i La
Galera (Tarragona).
L'Assemblea va comptar
amb la presencia d'una
vintena de municipis, dels
32 que composen I'Associacio de les ciutats de la
ceramica. Tambe es van
donar cita delegats d'associacions de Fran^a, Italia i
Romania, per tal d'avan^ar
en la creacio d'una Agrupacio Europea de Ciutats
de la Ceramica de Coope

Argentona va acollir, I'l

potenciar la ceramica i el

Foto: MuseueCdntir

racio Territorial i que tindra

Sanchez, va ser procla-

la seva seu a Espanya, pro-

bablement a Talavera de la

d'octubre, la reunio de

patrimoni ceramic, la tradi-

mada per unanimitat com

I'Assemblea General i el

cio i el foment del turisme

a nova presidenta de I'en-

Reina.

Comite Executiu de I'Asso-

cultural, a mes de la forma-

titat. Per la seva banda,

Despres de I'Assemblea,

ciacio Espanyola de les ciu

cio i la promocio del sector.

el regidor de cultura de

tots els participants a I'As

tats de la ceramica. Aquest

Un dels punts mes desta-

I'Ajuntament d'Argentona

semblea van gaudir d'un

organisme, impulsat per

cats va ser la renovacio

dinar a un conegut restau

Argentona, es va consti-

de cdrrecs per al periode

i president del Patronat del
Museu del Cantir, Angel

tuir fa quatre anys per tal

2011-2015. L'alcaldessa

Puig, assumird les funcions

guns dels participants van

de dissenyar una xarxa de

de la localitat murciana

de tresorer de I'associa-

gaudir d'una visita al Mu

collaboracio i cooperacio,

de Totana, Isabel Maria

cio. El nou comite executiu

seu del Cantir.

rant de la vila. Despres, al-

L'Ajuntament instaMa un sistema de control
automatic de I'enllumenat public per aturar els

robatoris de cablejat
L'Ajuntament d'Argentona

sa Electricitat Boquet SL, que

patit desperfectes impor-

a traves d'un automat de

ha installat un sistema auto

s'encarrega de proveir el

tants. Els costos de repa-

control prog ra mat. Quan

matic de control del cablejat
de I'enllumenat public per

manteniment de I'enllumenat

racio com a consequencia

es detecta un tall a una de

public des de I'any 2006.

d'aquests robatoris s'eleven

les linies electriques, produit

tal d'evitar els robatoris de

L'ajuntament ja ha dema-

als 10.000 euros.

per una manipulacio de les

coure que s'han reproduTt

nat en reiterades ocasions

Aquest sistema de control

installacions de I'enllume

en el darrers mesos, sobre-

la collaboracio ciutadana

de I'enllumenat funciona les

nat, envia un SMS d'avis

tot a les drees mes allunya-

per tal de frenar aquests ro

a I'empresa instal-ladora

des del case urbd i a Is poli-

batoris perd, tot i aixd, els

24 hores del dia i els 365
dies de I'any. Mitjan^ant

gons industrials.

episodis han continuat pro-

telerruptors detecta la cai-

Aquest sistema de control

duint-se. A mes del cable

guda de les linies durant la

avisa a la Policia Local. Els
cost de la installacio per

automatic del cablejat ha

de coure substret, en molts

nit i, de dia, mesura I'aVlla-

quad re es de 545,80 euros

estat dissenyat per I'empre-

casos les installacions han

ment de les linies electriques

mes iva.
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La Capella del Sagrament de la
parroquia de Sant Julia estrena
La inauguracio de les noves

les gargoles construTdes per

gargoles en pedra, respec-

gdrgoles de la Capella del

tant el disseny original amb

Sagrament de la parroquia

I'arquitecte Puig i Cadafalch
a principis del segle XX.

de Sant Julia d'Argentona

El greu deteriorament i el rise

Les obres de rehabilitacio,

es va celebrar el passat 9

de despreniment d'aquestes

amb un cost de 90.000 €,

de setembre. L'acte va in-

construccions -fins i tot

es van abordar en dues fa-

cloure diversos parlaments

una de les nou gargoles

ses. A la primera es van re-

d'autoritats i es va tan-

va caure fa mes de deu

posar quatre gargoles amb

car amb el concert d'Eva

anys- feia molt necessaria

el suport de I'empresa ACE-

la maxima fidelitat.

Mifiarro, acompanyada al

una intervencio. Un estudi

SA i, en segon terme, es va

piano per Gloria Suari.

arquitectonic va determinar

completar la construccio de

Les obres, que s'han prolon-

que la millor i practicament

les cine gargoles restants

gat durant quatre anys, han

unica solucio viable era la

amb I'ajut de la Fundacio

consistit en la reposicio de

reconstruccio d'unes noves

Caixa Laietana.

els regals de casament de

L'Expo Mercat d'Art del
Museu del Cdntir tornard

la duquesa de Alba

per Nadal

Els membres del programa d

La Sala d'exposicions tem

rietat de tecniques i espe-

premsa del cor de Radio Argento-

porals del Museu del Can

cialitats artistiques, des de

na van enviar un cantir de la vila

tir d'Argentona presenta,

la pintura a la fotografia,

a la duquesa de Alba en motiu

coincidint amb les dates

joieria, escultura, ceramica

del seu casament, el 5 d'octubre,

de Nadal, una exposicio

o gravat, entre d'altres.

El cdntir d'enguany entre

amb Alfonso Dfez. Un dels locu-

collectiva d'artistes vincu-

L'Expo Mercat d'Art s'in-

tors d'aquest programa, Pep Fa-

lats amb Argentona que

augurard enguany el 3 de

madas, explica que "es un petit

mostraran la seva obra en

desembre i romandra obert

gest per promocionar el simbol

petit format i la posaran a

durant totes les festes de

del municipi arreu". En els darrers 20

la venda a un preu molt as-

Nadal, fins al 5 de gener

anys, Famadas i un grup d'argentonins han enviat, a tftol

sequible.

de 2012. Les obres tenen

personal, el cantir de I'edicio de la Fira de Ceramica i Ter-

Es tracta d'una mostra on

un preu que oscilla entre

rissa a sa majestat el Rei aixi com a d'altres personalitats.

tenen cabuda una gran va-

els 30 i els 250 euros.

OffltM'titeffllft

a
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Adeu a Vicenc Esteve
La crisi i el dret a una
mort digna entre els
Albert, fill adoptiu de la
temes de debat d'Argen- vila d'Argentona
El dissabte 24 de setembre
tona Cultura i Debat
vam acomiadar, a I'edat
de 94 anys, Vicenc Esteve

Albert, fill adoptiu de la vila
d'Argentona. Les seves exe
quies van tenir Hoc dos dies
despres a la parroquia de
Sant Julia.

L'entitat Argentona Cultura

Folo: Jordi Darbra
ferencia que portava com a

i Debat continua convidant

tftol "Com ens en sortirem

a diferents persona I itats per

d'aquesta?". El 25 d'octu-

tractar temes d'actualitat.

bre va ser el torn del doctor

El 30 de setembre va ser

en medicina i cirurgia, Josep

el torn del politic i expert

Teres Quiles, que va parlar

en telecomunicacions, Joan

sobre I'assistencia medica al

Ma jo (Mataro, 1939). Els

final de la vida. La necessitat

assistents al Salo de Pedra,

d'una mort digna va centrar

pie de gom a gom, van tenir
I'oportunitat de conversar i
escoltar a Majo en una con-

de persones.

Cofundador i president del
club Amies del Ciclisme

consistori municipal. Les co

d'Argentona, impulsor de

Cantir d'Or van actuar du-

rals locals Llac d'Amistat i

I'empresa internacional Luc-

rant I'homenatge i la fillet de

ta i distingit amb diversos

Vicenc Esteve, Nib, va llegir

premis i reconeixements al

un article sobre Argentona

seu treball i mecenatge en

escrit pel seu pare quan te-

diversos projectes, com la

nia 19 anys.

Liar Santa Anna, Esteve Al

L'alcalde de la vila Ferran

bert va ser distingit el passat

Armengol, acorn pa nyat per

18 de juny de 2011 com a

I'exbatlle d'Argentona a I'an-

fill adoptiu en un emotiu acte

terior legislatu^^, Pep Maso,

celebrat al Salo de Pedra.

van ser els encarregats de

El nomenament va comptar

Iliurar el diploma i la insignia

amb la presencia d'un gran

commemorativa com a fill

el debat a I Salo de Pedra on

nombre d'amics, familiars

adoptiu a Vicenc Esteve Al

van assistir una seixantena

i diversos representants del

bert. Descansi en pau.

L'Ajuntament i Creu Roja

El cas Calvo s'arxiva

renoven el conveni de

d'associacio illicita, danys

coMaboracio

i desordres publics i per

L'alcalde d'Argentona, Fer-

tructura i recursos humans

d'uns incidents produYts el

ran Armengol, i la regido-

a col-lectius com els de

mes de febrer als Ferrocarrils de la Universitat Auto-

una falta de lesions arran

ra de Benestar Social, Su-

la gent gran o persones

sana Lopez, es van reunir

amb disminucio, aixf com

noma de Barcelona.

a principis de juliol amb re-

participar en campanyes

presentants de I'assemblea

solidaries i projectes de

Foto: Arxiu

local de la Creu Roja Espa-

cooperacio per al desenvo-

El jutjat de Cerdanyola va

Aquest procediment judi
cial ha suposat que Calvo
anes cada 15 dies al jutjat

nyola a Argentona per sig-

lupament i actuacions me-

arxivar a primers d'octubre

a signar i are, un cop s'ha

diambientals.

la causa per associacio il-

arxivat la causa, el jove ar-

nar la renovacio del conve
ni anual de collaboracio

L'Ajuntament d'Argentona

Ifcita contra el militant inde-

gentonf ha mostrat la seva

entre ambdues institucions.

fare una aportacio de

alegria i ha avancat que la

El conveni recull el compro-

demandes d'emergencia

18.000 € al pressupost del
2011 de I'Assemblea Local
de Creu Roja i mante la
cessio del local que l'enti

pendentista i regidor de la
CUP a I'Ajuntament d'Ar

social i suport en infraes-

tat utilitza com a seu social.

mis de Creu Roja de participar, entre d'altres, en
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seva formacio s'esta plante-

gentona, Eudald Calvo.

jant denunciar la resposta

Els mossos d'esquadra van

desmesurada que van rebre

detenir I'agost de I'any
passat Calvo per un delicte

aquella Jornada per part
dels Mossos d'Esquadra.

COSES DE LA VILA

Argentona al Consell

Argentona disposa
del segon cotxe 100%
electric d'Espanya

Plenari del Pare
Serralada Litoral

T

El regidor de Sostenibilitat

que la Font Picant sigui la

de I'Ajuntament d'Argento

porta d'entrada a aquest

na, Pere Mora, ha estat no-

Pare i aconseguir dinamit-

menat vicepresident tercer

zar aquest indret. Aquest

del Consell Plenari del Con-

consorci es va constituir

sorci del Pare de la Serrala

I'any 1992 i esta integrat,

da Litoral, en una sessio ce-

a banda de diversos ajun-

lebrada el 6 d'octubre a la

taments, per les institucions

sala de plens del Consorci,

de la Diputacio de Bar

a Cabrera de Mar. Mora

celona, la Generalitat de

sera aixf el representant

Catalunya i els Consells

de I'Ajuntament d'Argen

Comarcals del Maresme i

tona en un organisme que
compta amb 1 8 membres.

el Valles Oriental. Entre els

Aquesta vicepresidencia te

preservacio, defensa i fo

seus objectius es troben la
ment del Pare de la Serrala

L'argentoni i membre de la

Foto: Irene Cortijo
posa de 5 places, maleter i

sentit perque Argentona es
el municipi del Maresme

da Litoral, que compta amb

Ilista d'Argentcat, Joan Lo

tots els elements d'un utili-

amb mes hectarees dins

mes de 4.000 hectarees,
la seva vegetacio, fauna i

pez Graupera, ha estrenat

tari menys el tub d'escapa-

del pare i per tant el que

cotxe durant el mes d'oc-

ment. El preu del vehicle es

fa una aportacio mes gran.

paisatge i I'impuls d'activi-

tubre. Fins aqui cap notf-

de 35.950 euros segons la

Un dels objectius que vol

tats i iniciatives educatives

cia pero resulta que el seu

pdgina web de Nissan pero

aconseguir Argentona es

i culturals.

vehicle es 100% electric,

aquest tipus de transport

el segon d'aquestes carac-

gaudeix d'un seguit d'avan-

teristiques que s'ha venut
a Espanya. En concret es

tatges economiques com,
per exemple, una subvencio

un Nissan Leaf, el primer

de 6.000 euros del govern

que la companyia japone-

de Madrid en el moment de

sa ha produ'i't en serie per

la seva adquisicio aixf com

presenten les seves darreres

al gran public. Aquest ve

obres i conversen amb el

hicle disposa d'una tecno-

una bonificacio del 75% de
I'impost municipal de vehi

logia que permet transferir

cles. Segons el seu propie-

bre d'altres de la seva tra-

I'energia electrica de les

tari, Joan Lopez Graupera,

jectoria literaria. Enguany

bateries de ions de liti a la

"he fet calculs i en tres anys

les obres han estat "Quiet"

xarxa domestica. La seva

haure amortitzat la compra

de Marius Serra, "Habitaci-

autonomia es de 180 quilo-

en comparacio amb un

ons tancades" de la mata-

metres, "una distancia que

vehicle convencional". Pel

ronina Care Santos, Maria

em permet portar els nens a

que fa als punts de carrega

I'escola, anar a Barcelona

"al municipi d'Argentona

a treballar i quan torno al

no n'hi ha cap i a Mataro

Marius Serra, Care Santos,

"Maletes perdudes". A ban-

vespre posar-lo a carregar

m'han dit que n'hi ha pero

Maria Barbal i Jordi Puntf

da de les presentacions i en

al garatge on he instal-lat

encara no se a on" explica

han estat els convidats de

el moment de tancar aques

una caixeta d'Endesa que

Lopez que creu que "es un

la Tardor Literaria, una ini-

ta edicio del Cap de Creus,

carrega el vehicle en 5 ho-

tema que s'ha de potenciar

perque hi ha gent que pla-

ciativa del Centre d'Estudis
Argentonins Jaume Clavell

estava previst portar a ter-

res", explica Lopez.
El vehicle, que ha acon-

neja les seves sortides en

per apropar la literatura als

una sortida per fer la ruta

seguit el premi del Cotxe
Mundialdel'Any2011,dis-

funcio d'aquests punts de

ciutadans a traves del con-

carrega".

tacte directe amb els escrip-

Josep Pla per la localitat de
Palafrugell.

Nova edicio de la Tardor

Literdria
tors convidats. Els autors

public sobre aquesta o so-

Barbal va presentar "Pais
Foto: Centre d'Estudis Argentonins

CapdeCreus

Intim" i Jordi Puntf les seves

me, el 19 de novembre,
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Natura vol subvencions

Argentona finalitza

per als propietaris
forestals del municipi

el tracta merit contra el

mosquit tigre
cal de Maresme per aplicar

Els argentonins propietaris

la Diputacio de Barcelona

Argentona es un dels 17 mu-

de terrenys forestals situats

com son el del Montseny, el

nicipis del Maresme que ha

un tractament als imbornals

en el Pare Serralada Litoral

Garraf o el Corredor-Mont-

seguit aquest estiu el progra-

sifonics dels arbres, aquells

no poden adherir-se a les

ma de control de I'expansio

que conserven aigua i que

subvencions que atorga la

negre.
En canvi, el Pare Serralada

del mosquit tigre a la via

son focus de cria de mos-

Diputacio de Barcelona.

Litoral com que esta gestio-

publica. Aquest programa

quits. El conveni ha suposat

Aquestes subvencions te-

nat per un consorci i no di

ha consistit en dues accions:

que el Consell Comarcal del

nen com a objectiu el fo

rectament per la Diputacio

una d'informativa i I'altra

Maresme pagui dos de les

ment de les explotacions

de Barcelona, no pot dema-

de tracta ment de les larves

tres aplicacions de produc-

forestals, les explotacions

nar aquestes subvencions.

d'aquest insecte. L'accio in-

te als imbornals de la vila.

agricoles i ramaderes, les

Davant d'aquesta situacio,

formativa es va fer a I mes de

A Argentona, hi ha una

empreses de serveis, la

I'entitat Natura ha dema-

juliol quan els argentonins

quarantena d'aquest tipus

millora dels habitatges i la

nat a I'Ajuntament d'Argen-

van rebre un diptic on s'ex-

d'imbornals que han rebut el

restauracio del patrimoni ar-

tona que faci les gestions

plicava que cal fer per lluitar

tractament al maig, al juliol

quitectonic i les activitats de

pertinents amb la Diputacio

contra aquest insecte.

i durant la primera quinze-

caracter civic i cultural dins

de Barcelona perque el

A banda d'aquesta mesura

na d'octubre. El tractament

dels pares naturals.

Pare Serralada Litoral es

informativa, Argentona es

I'aplica una empresa especi-

A aquestes subvencions s'hi

pugui beneficiar a partir

un dels 17 municipis del Ma

alitzada i consisteix en dipo-

acullen els Pares Naturals

del 2012 de les subven

gestionats directament per

resme que va signar un conveni amb el Consell Comar-

sitar, amb una manega, un

cions esmentades.

larvicida al fons del sifo.

LA TEVA BOTIGA DE CONGELATS
Marisc

D'ARGENTONA

Verdures
Postres

DESCOMPTESI PR0M0CI0NS
MENSUALS!!

Busca'ns al

Peix

facebookl

Olis aromatics
Gelats

GAMBA DE
PALAMdS

Begudes i refrescs
Bosses de glagons

Horari:

De dilluns a divendres
de 9.00 ha 14.00 h
ide 17.00 ha 20.30 h
Dissabtes
de8.30ha 14.00 h
ide 17.30 ha 20.30 h

Precuinats i pizzes
Safates de sushi i maki
Queviures

-maiBKbngelatscalfred^gmail.eo.
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ET PORTEM LA
C0MPRA A CASA
SERVEI GRATUIT

VINEABUSCARLATEVA
TARGETA DESCOMPTE

GRUPS MUNICIPALS
L'Alcalde ha de ser el primer a donar exemple
nances actuals de la nostra

Creus, remarcant que calia

vila i les que properament

encara mes si se n preveuen de noves com La Sala,

s'albiren, encara mes pu-

la Piscina, Can Doro, Can

tal de no carregar la motxilla

nyents, ens impulsa a de-

Puig i Cadafalch... i que els

dels impostos que porta cada

nunciar-ho. L'Estat central re-

ciutadans considerem com

vilata" ara tenen I'oportunitat

a serveis importants.

de fer reformes en el govern

clama el retorn de 544.000

" racionalitzar la despesa per

donant el necessari exemple

Al Cap de Creus del mes

euros que diuen que ens

de juliol ja alertavem de la

ha transferit de mes (durant

Davant d'aquest panorama,

pretensio de I'alcalde d'aug-

I'any 2008 i 2009} i no ens

que ningu no en sap la du-

be de I'interes del conjunt

mentar-se el sou. I aixo, ma

pagard 634.000 euros cor-

rada i dimensio, Tots per

d'argentonins.

la uradament, es confirma.

responents a I'lBI de les au-

Argentona es posa a I costat

L'alcalde, ell solet, s'ha apu-

topistes (dels anys 2007 al

del govern sempre i quan

jat el cost en un insolit i vergo-

2010). A mes hi ha el rise,

les coses es facin be des del

nyos 27%, es a dir 12.000

arran d'aixo, que se'ns con-

principi. I aixo vol dir, entre

euros mes que I'alcalde ante

tinui limitant la possibilitat de

d'altres coses, comen^ar es-

rior. Inconcebible en els mo

recorrer a la via del credit

talviant en el cost dels poli

ments dificils que patim tots

per al finan^ament de noves

tics. Un gra de sorra, pero

plegats. I mes insolit encara

inversions.

d'un immens valor simbolic

del govern li ho hagin per-

La precarietat es total a I'ho-

tothom.

mes... votant-ho a favor!

ra d'atendre les despeses

d'austeritat i compromis, per

i exemple d'austeritat per a

es que la resta de membres

fixes de I'Ajuntament i no di-

Si I'actual equip de Govern

La preocupacio per la situa-

guem per afrontar els man-

es coherent amb el que deia

cio en que es troben les fi-

teniments d'instal.lacions i

CiU en el passat Cap de

contacte
masonp@argentona.cat
Telefon: 677 571 903

Comencem el repte per una Argentona millor

CiU

Dit aixo, ara el Grup Muni

del pressupost municipal

conjuntura economica ens

cipal de CiU ens centrem a

per el 2012.

permeti dur endavant el
projectes que figuren en

dur endavant la nostra tas-

I'acord de govern. La il-

ca municipal i els primers

Alguns d'aquest temes ja

temes en els que anem a

estan iniciats, fins hi tot al

lusio i el treball ja els po-

desenvolupar,

guns ja han estat treballats

sarem els regidors que el

juntament

Acabades les vacances,

amb els companys de go

en part per I'anterior equip

varem subscriure, i per des-

tothom s'ha anat incorpo-

vern, a mes del dia a dia,

de govern, com la piscina

comptat el compromis del

rant al seu Hoc de treball

son: la redaccio definitiva

coberta, el torrent de La Sa

nostre Grup Municipal per

i ens posem a treballar

del Reglament de Participa-

lut, horts urbans, el Consell

dur-lo endavant es ferma.

em lo que ens pertoca,

cio Ciutadana, la constitu-

de la Vila. D'altres han de

em deixat enrere ja, la

cio del Consell de la Vila,

ser revisats per ajustar-ne la

festa major d'estiu que

iniciar els tramits per la ela-

normativa, o s'han d'iniciar,

en el nostre parer no ha

boracio d'un nou Pla d'Ur-

i en tots ells buscarem el

desmerescut d'altres anys

banisme, inici de les obres

consens del major nombre

i que ha estat mereixedo-

d'urbanitzacio del Torrent

ra de les millors critiques,

de la Salut, continuar les

de grups politics ja que la
participacio de tots els que

hem pogut constatar una

gestions amb la Generalitat

formem I'Ajuntament en la

afluencia de public molt

per donar I'impuls definitiu

resolucio dels diversos te

gran tan als actes de la

a la nova Piscina Munici

mes sera sempre I'objectiu
del nostre grup municipal.

Festa Major com a la Fira

pal, revisio del Reglament

de la Terrissa amb una

dels Horts Urbans, revisio

molt bona acceptacio del

de la taxa de la recollida
de residus i I'elaboracio

cantir d'enguany.

Aixo es el comen^ament,
ara cal esperar que la

contacte
cdcargentona@hotmail.com
www.ciu.cat/argentona
http://www.facebook.com/
convergenciademocratica.
argentona
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Obrim la Sala

PSC

i social mes emblematic.

es cert que els governs de

questions pendents de resol-

Amb la nova Sala, Argen-

I'Entesa i PSC vam ser els

dre d'Argentona tambe ho

tona recupera un nou/vell

impulsors d'aquest projec

podem fer. Nomes ens falta

espai de promocio i difusio

te, no es menys cert que

voluntat i generositat. No-

cultural, a mes d'esdevenir

el govern de TxA i CiU,

saltres les tenim i les posem

una potent eina de promo

inicialment contraris, van

a disposicio de la governa-

L'obertura de la
Sala te un cardcter

cio de la propia vila.

acabar de donar-li I'impuls

bilitat d'Argentona. Espe-

necessari que es concreta

rem el mateix de la resta de

simbdlic que

Han passat molts anys

amb aquesta inauguracio,

grups politics per que tenim

ultrapassa el fet
mateix de la seva
inauguracio

d'en^d del tancament de la

ara pero amb un govern

molta feina a fer.

Sala a causa del seu estat

amb la participacio de CiU,

ru'i'nos. En tot aquest temps,

PSC, Argentcat i I'Entesa.

diversos governs amb sen-

D'aquesta manera, la Sala
esdeve un equipament corn-

El dia 1 d'octubre La Sala va

sibilitats diferents hem anat

obrir les seves portes amb la

afegint la nostra contribu-

pa rtit per totes les forma-

primera representacio de la

cions politiques, i per tant,

"Temporada de Teatre, Mu-

cio a aquest projecte que,
malgrat la discrepancia, ha

sica i Dansa" d'aquest any,

acabat esdevenint, ara si,

controversia politico.

representacio que va obrir

el projecte de tots.

ara ja allunyat de qualsevol

La lectura es senzilla: si ens

tambe les portes de forma
definitiva a una programa-

L'obertura de la Sala te un

podem posar d'acord amb

cio estable de la Sala, ini-

caracter simbolic que ul

el projecte de Sala, conver-

ciant una nova etapa del

trapassa el fet mateix de

tint-la en un projecte recol-

nostre equipament cultural

la seva inauguracio. Si be

zat per tothom, amb d'altres

Cal mirar pels vilatants
treballin i que expliquin la

propostes pensades per la

veritat de com esta el poble

gent d'Argentona. Amb flo-

i els seus comptes. Ara no

ritures, questions identita-

val fer com I'anterior go

ries o folcloriques no ens

vern que nomes va mentir

trobaran. Es la nostra ac-

i manipular.

titud des de fa molt anys i
aixi seguirem.

Ja hem comen^ant un nou
curs politic amb I' ombra

Cal tenir prioritats i mirar

de la crisi al nostre costat i

de solucionar la situacio de

amb afectacio molt impor

la piscina, de Can Doro,

tant a la nostra Vila. I en

de La Sala, mirar de tirar

I'ambit de la gestio munici
pal sembla que hi ha al-

endavant millores molt ne

gunes coses que comencen
a canviar, tot i que molt debilment. Han passat alguns

cessaries en les infraestructures de la Vila, en la seguretat o en la gestio de les
escombreries., tema aquest

messos des que el govern

ultim per cert en el que el

de CiU va comen^ar a ca-

s'esta intentant solucionar

minari ja varem dir que ho

el desgavell que els ante-

fa amb companys de viatge

riors responsables munici

que el radicalitzaran. Es un

pals van deixar.

govern fet amb el fetge i el
cor i no amb el cap. En tot
cas els hem de deixar que
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Els regidors del PP seguiran
treballant per portar al pie

CapdXreus

GRUPS MUNICIPALS
La CUP diu no a I'especulacio urbanistica
tona, creiem que es basic

'CUD

a favor, perd van demanar-

evitar I'especulacio urba

nos que, abans de la seva

nistica i la construccio de

aplicacio definitiva, deixes-

nous habitatges, si n'hi ha

sim un temps per tal de cre-

de desocupats. Aixf doncs,

ar una comissio que -en el

la reforma no preten ser re-

marc d'un Reglament Muni

"Aquesta mesura
te un rerefons

captatdria, sino incentivar
que els propietaris posin els

cipal sobre I'Habitatge Buit-

ideologic^^

habitatges buits de que dis-

que defineixen que es una

posen al mercat immobiliari.

vivenda desocupada.

determines els pardmetres

Durant la sessio plendria del

Aixf impediriem I'especula

passat 12 de setembre, la

cio i, a mes, baixariem els

Com que ser precisos en

CUP va impulsar una mocio

preus dels habitatges. Perd

I'aplicacio d'aquesta mesu

-aprovada per una dmplia

si, malgrat tot, s'obtingues

majoria del consistori- de vi

algun ingres d'aquest recdr

ra -evitant, aixf, que paguin
justos per pecadors- ens

tal importdncia per a la vila.

rec, es destinaria a ajudes

semblava fonamental i tam-

La proposta consisteix en

a persones amb problemes

be volfem afavorir el maxim

aplicar un recdrrec del 50%

economics, afavorint, aixf,

consens en relacio a un tema

de I'lBI sobre els habitatges

una major justfcia social.

tant rellevant, vam accedir
a aquesta peticio i, actual-

que estan desocupats.
Quan, des de la CUP, vam

ment, ens trobem en aquest

anunciar que presentarfem
aquesta mocio, diversos

punt.

del seu cardcter prdctic, te
un rerefons ideologic. I es

grups municipals van mos-

que, des de la CUP d'Argen-

trar-se partidaris de votar-hi

Aquesta mesura, mes enlld

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

Horts a la riera: el cost de la precipitacio
L'Assemblea Pagesa del

en activitats de millora am-

s'haurd de consensuar. Cal-

Maresme ha interposat dos

biental, es visualitzen com

drd redactor un nou regla

recursos per presumptes irregularitats en el proces d'ad-

un espai public de dinamit-

ment d'us i funcionament

zacio comunitdria on s'hi

dels horts i determinar as-

judicacio dels horts a la riera

estableixen noves relacions

pectes com els requisits

que han suposat que el pro-

socials, es millora la quali-

d'acces a les parcelles, les

jecte s'hagi aturat momentd-

tat de vida de les persones,

dimensions o les condicions

niament. I d'arguments no

s'apropa la gent al valor dels

dels espais comuns. S'haurd

n'han faltat. La gestio molt

productes de la terra, poden

d'elaborar un projecte tecnic

poc adequada per part de

ser tambe un espai per a la

que contempli els equipa-

la regidoria del govern ante

terdpia ocupacional de de-

ments necessaris: des dels

rior, que no va realitzar cap

term inats collectius... Perd

armaris per guardar les ei-

concurs per fer I'adjudicacio

tenim I'oportunitat d'anar un

nes a I model de compostat-

ni va redactor cap projecte

pas mes enlld. Podem afavo

ge, I'agricultura ecoldgica

perd ja hi estem

tecnic, ha comportat una

rir la recuperacio d'especies

que s'implantard o les me-

treballant. No

execucio molt deficient, una

i varietats tradicionals, amb

sures de prevencio de les

perdua de valor paisatgistic

el seguiment i control tecnic

plagues.

es pot caure una

i un munt de malentesos amb

necessari. I de pensar, com

altra vegada en

la pagesia.

Creiem en els
beneficis d'aquest
tipus d'actuacions.
Necessitarem un
temps per fer les
coses ben fetes,

la precipitacio
pensant
exclusivament
en els periodes
electorals

no, en I'ordenacio i dignificacio de I'espai de la riera,

No tenim cap dubte que els
horts aporten molts beneficis

Des de I'actual regidoria,

des de molts punts de vista.

ARGENTCAT apostem cla-

Socialment, potencien la

rament per elaborar un nou

collaboracio dels ciutadans

projecte que necessdriament

CapdeCreus

contacte
www.argentcat. blogspot.com
argentcat2015@gmail.com
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GRUPS MUNICIPALS
Perdre el govern i... perdre els papers!

ENTESAorgenlono

que, a banda de clamor al

I com es que ho vam poder

cap que el pacte es basa en

eel amb un "no hi ha dret",

fer els grups de I'actual go

ansies de revenja, a la vis

fan servir un to com de "pre-

vern? No som forces anta

ta de les dificultats afegides

pareu-vos, ai aral".

goniques: coincidim en el

que tindra aquest mandat

fonamental i som capa^os

per a qualsevol ajuntament.

Sembla que s'hagi d'anar

de dibuixar un escenari de

La revenja hauria estat dei-

en compte per no crispar-los

futur. Ja sabem que no ho

xar-los governor!

mes, no sigui que treguin el

entenen, pero coincidim en

sant cristu gros i tornem a I

el respecte que sentim els

En definitiva, a part que amb

antagoniques:
coincidim en
el fonamental
i som capacos

temps de la "fractura social".

uns pels altres. Ens uneix

Tots per Argentona el poble

que estem d'acord en un

va perdre pistonada, no hi

de dibuixar
un escenari de

Els que formem
I'equip de govern
no som forces

futur. Ens uneix

el respecte que
sentim els uns pels
altres
Tremolem tots els d'Argentona, els de Tots per Argentona estan emprenyats. Ens
remetem al seu ultim butlletf

En el butlletf s'enreden amb

model de govern diferent al

ha cap motiu amagat. No

els resultats electorals amb

es prou motiu haver fet tan

I'ansia de manipular i s'obli-

d'aquests ultims anys. Par
ti m de feina estrategica feta

den de fer dues sumes ben

amb consens (Pla estrategic

que ens queixem!

senzilles. La primera es que

2015, Projecte Educatiu,

I'equip de govern suma vuit

Pla de Joventut...) i amb la

regidors, Tots per Argentona

il-lusio de desencallar impor-

en son nomes cine. La segona
es que en el total de vots no

tants projectes que Tots per

arriben a un ter, lluny de la

poca cosa? D'aixo es del

Argentona van travar, com
Cal Guardia, La Sala, el nou

meitat mes un necessaria per
governor. Nomes els calia

mercat...

pactar. Com es que de tots
els altres set grups ningu ha

A ningu amb quatre dits de

volgut pactar amb ells?

del mambo li pot passar pel

front que no es cregui el rei

contacte
entesaperargentona.blogs.com

Incompetencia municipal demostrada en les obres
A partir d'aqui volem expli-

vitat i amb unes directrius

car la nostre decisio de re-

generalitzades.

Per les seves obres els co-

i la confrontacio popular
generada; aquesta perse-

colzament a aquets quatre

AGRUPACIO D'ARCENTONA

els treballadors municipals,

partits que a partir d'ara

Ens cal veure com reaccio-

cucio personalitzada del

tenen que canviar aquesta

naran aquets dos Srs. vete

vilata, els tractes de favor,

imatge d'Argentona; orga-

rans, amb els vicis adquirits

aixf com el condicionament

nitzant d'una altre manera

d'anteriors anys.

de vot.

neixereu, diuen; i la veritat

mes racional,i mes adapta-

es que veient els resultats

da al segle que vivim.

Amb aquets quatre anys

L'unic interes que tenim en
Agrupacio d'Argentona es

d'Argentona es bastant de

Agrupacio d'Argentona a

vinents, estem conven^uts
que els vilatans notaran un

plorable. Si fern un repas

traves de les diferents reu
nions que mante amb els

canvi,que no seran aparatosos ni espectaculars,ates

poble i en aquest sentit tre-

per: La Sala, el poliespor-

la crisi economica en la

de I'oposicio sense fer xan-

que estem immersos, pero

tatges ni intercanviar croms
ho farem amb I'esfor^ que

I'opinio que se esta donant

tiu, el carrer Gran, el Bernat de Riudameia, el Fran-

regidors del actual equip
de govern pot dir que hi

el be i la prosperitat del
ballarem com sempre des

Piscina municipal, el ano-

son unes persones noves
amb aquest consistori,

si que pensem que sera de
propiciar els canvis neces-

calgui per preservar-les de

menat Corral de la Pache-

excepte el Sr. Armengol i

saris per poder despagar

altres agrupacions amb in-

ca (baixada del cementiri).

el Sr. Casas, i podem as-

de forma segura a partir

teressos "pancistas".

Crec que aquets exemples

segurar que els nous avin-

del 2015.

son suficients per veure la

guts tenen ganes de fer be

cesc Burniol, Can Doro, la

capacitat dels politics i tee

les coses dins dels proce-

Estem conven^uts tambe

nies d'aquest Ajuntament

diments establerts per un

que s'acabara aquesta

fins a dia d'avui.

estat de dret,amb objecti-

crispacio que es vivia entre
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GUIA COMERCIAL

VEN
DEVID

GILCABRESPINATUBAU
Agent de la Propietat Immobiliaria

CRISTALONA

Administrador de Finques

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

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

Av. Catalunya, 1 - 08310 Argentona

08310 Argentona

LAXURRERIA
Si vols menjar XURROS casolans iXOCOLATA desfeta,

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

\

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

ARGENTONA
Plaga Nova

diumenges i festius
de 8 del matia 1 del migdia.

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

SERRA-PINE
TAPISSERS
C/. 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 Argentona
|^
Tel.937560577
~
www.instantsfoto.com

TALLER METALLIC

Xevi Gallemi
Sant Genfs, 25

08310 ARGENTONA

Tel. 654 600 796
xgallemi @ bcngiga.com

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

Com s'ha de fer?
Deixeu la saca amb les restes vegetals davant la porta de casa.
Un cop buida, us la tornaran a deixar davant la porta.
La recollida de restes vegetals (amb la saca) es fara el mateix dia i hora
-mireu el calendari- que la recollida d'organica.
Deixeu la saca al costat del cubell.

Deixalleria d'ArgentonaOficina municipal
C/ Can Carmany, s/nd'informacio ambiental
Telefon: 93 75614 48Carrer Gran, 54
Dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 16 a 19 hTelefon: 93 797 43 78
Dissabte de 10 a 14 h i de 16 a 20 hDilluns a divendres de 9 h a 10 h
Diumenge de 10 a 14 h

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'informacio Ambiental (c/ Gran, 54)
de dilluns a divendres, de 9.00 a 10.00 h

Dilluns a divendres
Tarda
Mali

Farmdcies

Dissabte

Diumenge

Mati

Tarda

Mati

..IardQ..^J3

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

9.30 ha 13.30 h

17ha2Oh

9.30 ha 13.30 h

Tancat

Tancat

Tancat

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

9.00 ha 13.3Oh

17 h a 20 h

9.30 ha 13.30 h

17 h a 20 h
(si estd de gudrdia)

11 ha 13.30 h
(si estd de gudrdia)

Tancat

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

9.00 ha 13.30 h

17ha20h

9.30 ha 13.30 h
(si estd de gudrdia)

17ha20h
(si estd de gudrdia)

11 ha 13.3Oh
(si estd de gudrdia)

Tancat

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

9.00 ha 13.3Oh

17 h a 20 h

9.30 ha 13.3Oh
(si estd de gudrdia)

17 h a 20 h
(si estd de gudrdia)

11 ha 13.30 h
(si estd de gudrdia)

Tancat

Migdia

Vespre

Migdia

Vespre

13.3Oha 1Z h
(si esta de gudrdia)

20 h a 22 h
(si estd de gudrdia)

13.3Oha 1Z h
(si estd de gudrdia)

macia Guillen
macia Sindreu
macia Buxeda

20 h a 2
(si estd de gu

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

INFORMACIO D'INTERES

RECOLLIDA DE
MOBLES VEILS
I ELECTRODOMESTICS

DEIXALLERIA
D'ARGENTONA
Cada cosa al seu Hoc

Cada dilluns,
previa trucada al

93 790 55 60

AJUNTAMENT

93 797 49 00

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

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

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

POLICIA LOCAL

93 797 13 13
TAXIS

22 i 25 d'abril

93 797 25 04
677 676 289

13 i 24 de juny

CREU ROJA ARGENTONA

4 i 15 d'agost
12 i 31 d'octubre

AMBULANCIA

1 de novembre

AMBULANCIA CREU

6, 8 i 26 de desembre

904 100 318

93 797 16 56
93 757 88 88
ROJA MARESME (24 H)
FECSA-ENDESA

900 770 077
OFICINA DE CORREUS

Arxiu itiunici
L'Alcalde i els regidors
Ferran Armengol
Alcaldia, Administracio General,
Mitjans de Comunicacio,
Governacio i Mobilitat.
Salvador Casas
1 a tinenga d'alcaldia, Participacio,
Xarxes i Noves tecnologies.

Plaga de I'Esglesia, 4

Joan Fuster, 1

Tel. 93 797 27 32

Tel. 93 756 10 92 i

93 756 11 38
Bustia del consumidof*

Angel Puig
3a tinenga d'alcaldia, Educacio,
Cultura i Patrimoni.
Montserrat Cervantes
4a tinenga d'alcaldia, Joventut,
Esports, Festes i Actes Culturals.
Manel Cruz
5a tinenga d'alcaldia, Promocio
Economica, Serveis Municipals.
Marc Zaragoza
Recursos Economics, Recursos

Atencio a domicili

900 760 760

Per sol-licitar atencio a domicili

C. I. ST. MIQUEL DEL

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
al telefon 93 791 90 84.

Pol. Ind. Nord,
C/ Can Carmany, s/n
Tel. 93 756 14 48
Horari: de dilluns a divendres, de
10a 1 3 h i de 16a 19h
Dissabte: de 10a 14 i de 16a
20 h. Diumenge: de 10 a 14 h
bauta de Sant Julia

Atencio primaria
Serveis socials d'atencio
primaria:
C/ Enric Granados, 5
Tel. 93 797 04 86
Treballadora social, educadora

IES ARGENTONA

93 797 46 10
CEIP ST MIQUEL DEL CROS

93 799 39 51
CEIP BERNAT DE
RIUDEMEIA

93 797 09 56
CEIP FRANCESC BURNIOL

93 797 16 01
CEIP LES FONTS

93 756 17 13
CEIP AIXERNADOR

social i psicologa: cal demanar

93 797 46 77

dia i hora de visita de 9 a 1 3 h

EBM CARGOL TREU
BANYA

Informacio i acollida: dt. i dv.

directament a les oficines del

93 757 51 88

de7a20.30h

C/ Enric Granados, 5.

EBM EL BOSQUET

Tel. 93 797 01 59

Centre Obert L'Esquirol:

93 797 45 23

Av. del Mediterrani, s/n.

MUSEU DEL CANTIR

Sant Miquel del Cros.
Susana Lopez

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

93 757 51 88

al telefon 93 797 04 86, o

Humans.

Benestar Social, Sanitat.

93 797 06 03
GAS NATURAL

Ajuntament d'Argentona

telefon 93 791 90 84; a Dosrius
Pere Mora
2a tinenga d'alcaldia, Urbanisme,
Obres, Habitatge, Sostenibilitat.

93 756 12 17
AIGUES D'ARGENTONA

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 7974900-Ext. 600

Programacio de

Radio Argentona
DILLUNS
10-13H.DE TOTS COLORS
amb M. Carabano

13 H. L'INFORMATIU
13.30H. REPETICIONS
(ENTREVISTES)
15 H. L'INFORMATIU
13.30 H.REPETICIONS (ENT.)
17H.

iNens a partir de 4 anys
iAdults
iHorari mati, tarda i nit
iViatges a l^estranger
iTraduccions

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

13.30 H.REPETICIONS (END 13.30 H.REPETICIONS (ENT.)
15 H.
15 H. L'INFORMATIU
13.30 H.REPETICIONS (END 13.30 H. REPETICIONS (ENT.)
17 H. ARGENTONA A LES 5 17 H. ARGENTONA A LES 5
18.30 H. EL COR ENS VISITA -18H. TERTULIA POLITICA
19H.
19H. L'INFORMATIU
19.30 H. REPETICIONS (ENT.) 19.30 H. REPETICIONS (END
20H.
20H. HISTORIES
HIP-HOP SIN UMITES

ARGENT0NAALES5 91H
ambJosepM.Cano 21 H-

Ti:m)C n[ ,A77
TEMPS DE JAZZ

22 H.
AMANECER
18H. BENJUGAT
CRISTIANO
19H. L'INFORMATIU
20H. NOTXAS DE NIT
DUOUS
21.30H. ARGENTONAROCKS 1^ H. DE TOTS COLORS
13 H. L'INFORMATIU
DIMARTS
13.30 H.REPETICIONS (ENT.)
10-13 H. DE TOTS COLORS
15H.
L'INFORMATIU
13 H. L'INFORMATIU
13.30 H.REPETICIONS (ENT.)
13.30 H.REPETICIONS (END
17H. ARGENTONA A LES 5
15 H. L'INFORMATIU
19 H. AGENTONACULTURA
13.30 H.REPETICIONS (END
IDEBAT
17H. ARGENT0NAALES5 19H. L'INFORMATIU
18 H. TERTULIA DELS AVIS 19.30 H. REPETICIONS (ENT.)
19H. L'INFORMATIU
20H.
THEGOODFATHERS
19.30 H. ARGENTONA
OF ARGENTONACULTURAIDEBAT
21H.
20H. SOUNDS
SPACE OF HOUSE
22H.
21H. CAN PIXA
TIEMP0DEA1ABANZA

10-13 H. DE TOTS COLORS

DIVENDRES
1013 H. DE TOTS COLORS

13 H.

13 H.

DIMECRES

DISSABTE
9 H.
CURTSILIARGS
11H. MUSICA PER A
NOSTALGICS
12H. BENJUGAT
13H. ARGENTONA A LES

5 (POLITICA)
17.30 H. NOTXAS DE NIT
19H. HISTORIES
20H.

THE GOODFAT...

21H. SPACE OF HOUSE
22H. ARGENTONA ROCKS

DIUMENGE
9H. SARDANES
12H. ARGENTONA
CULTURAIDEBAT
13H. EL PLE MUNICIPAL
19H. MUSICA PER A
NOSTALGICS
20H. HIP-HOP SIN UMITES
21H. TEMPS DE JAZZ
22H. SOUNDS

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

<)>

Tel: 93 797 01 59-617 73 68 80

CARITAS D1ARGENTONA necessita el teu suport per poder seguir.

AJUDA'NSH!
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
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Coneguem el teixit empresarial d'Argentona (I)

Poligon industrial del Cros, UB1
i Can Negoci
Relacio d'empreses
1 GRESS ARGENTONA, S.L
2 L'ARCA DEL MARESME ,SLL
3 SOCOMEC-COFAC
4 TEXTIL PASS, SL
5 MC DECORADOS, SL
6 MUMCOR TEXTIL, SL
7 TRICOTEX, SL
8 GOLDEN SCISSORS, SL
9 AUTEX INT. SLL
10 BERTON
11 INACC^S GEOTECNICA VERTICAL, SL
12 HPE TECHNOLOGY
13 MALLABANO,SL
14 FERROSILURO, SL
15 AUTOADHESIVOSZ&R,SA
16 UNIRACING.SL
17 JUAN JUAN MASSAGUER, SL
18 ALAMBRES Y SUS APLICACIONES
METALURGICAS, SA
19 CODECO IMPORT, SL
20 HEMISPHERISUD
21 FUNDACIO MARESME
22 MOVIE MEN, SL
23 CSB (CINE SUPPORT BARCELONA)

24 ECA-ITV
25 SERVIREP
26 NATFOOD IBERICA, SL
27 ENCAJES LAQUIDAIN, SA
28 A. LORENZO BARROSO, SA
29 AUTOCARAVANES DEL SOL, SL
30 VILCAT
31 VIDRIO CONFORT
32 INOXPAN
33 FUSTES PRAM, SL
34 MACLA.SA
35 ABB ANDREU BOET EQUIPAMENTS36 ESCORXADOR D'AVIRAM MOR,, SL
37 ESTABLIMENTS SABATER, SA
38 COYMO STANDS, SL
39 DRIVE TEXTIL, SL
40 LATUCSL
41 VINALS SOLER, SL
42 COMET (CORBATS METALI.LICS 1
MECANITZATS, SL)
43 TEXTIL MONTREAL, SL
44 PHOENIX PUBLICIDAD, SL
45 TEXTIL GALMON
46 PUNT TRICK

A la pgina web municipal, www.argentona.cat, hi trobareu el Directori d'Empreses d'Argentona
i el mapa d'ubicacio del poligon. Si alguna empresa vol modificar alguna informacio es pot posar en
contacte amb el Servei Municipal de Promocid Econdmica (SEMPRE), trucant al telefon de
I'Ajuntament (93 797 49 00) o enviant un correu electrdnic a sempre@argentona.cat.
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CONCURS DE CREDITORS: OPORTUNITAT 0 MORT DE L'EMPRESA? (II)
Continuant amb el article anterior, la decisio de pre-

cadascu dels nostres creditors per a que ens perme

sentar la sollicitud de concurs ha de ser una decisio

tin pagar els nostres deutes en un determinat termini

reflexionada i incorporada a I'estrategia empresarial.

i amb un determinat descompte. Si dins el termini de

Aixo requerira una analisi previa de totes aquelles da-

tres mesos no s'aconsegueix aquest acord, tindrem

des que permetin una visio depurada i rigorosa de

dos mesos des de llavors per presentar el concurs.

la veritable situacio de I'empresa. Nomes d'aquesta

Jiai Carles Caliaa

manera tindrem la garantia que la sollicitud del con

Existeix tambe el mite de que si estem en concurs,

curs pot ser una oportunitat per a la nostra empresa.

Hisenda no ens Iliurara el certificat d'estar al dia amb

Soci Director

les nostres obligacions fiscals i aixo impedira que els
Una altra cosa molt diferent es que els administra-

nostres clients ens paguin les esperades certificacions.

dors de les empreses tenen I'obligacio de presentar la

Aixo ja no es cert; Hisenda esta emetent els correspo-

sollicitud del concurs de les seves empreses quan les

nents certificats a tots aquells que estiguin en concurs.

mateixes estiguin en situacio d'insolvencia o en estat
imminent de la mateixa. Quan es veirifica aquesta si

Una altra por que tambe existeix es que la situacio

tuacio, la llei ens dona un termini de dos mesos per

concursal la utilitzen els nostres clients com a excusa

sollicitar el concurs sota pena d'incorrer en responsa-

per a no pagar. Be es cert que ho poden intentar pero

bilitat amb el patrimoni personal de I'administrador

de res els servira perque, no sols tindran el requeri-

respecte als deutes de la societat. Una de les ultimes

ment de pagament de I'empresa ,si no que tota I'ad-

reformes de la Llei ha permes que, quan es verifiqui

ministracio concursal li reclamara el pagament, des

la situacio d'insolvencia, es pugui comunicar al jutjat

dels administradors concursals fins el mateix jutjege,

I'inici de les negociacions amb els creditors amb I'ob-

per la qual cosa, en cas de no pagar, hauran de tenir

jecte d'arribar a un conveni extraconcursal, es a dir,

un molt bon argument i no els serviran les tipiques

sense estar en concurs arribar a acords concrets amb

excuses de moltes constructores per a no pagar.
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