Com can via

el cervell
amb I'edat?
Tots tenim por que al fernos grans les nostres
capacitats intel^ectuals
minvin. Que hi ha de
cert?
Estudis cientffics ens
diuen que la pregunta no te una resposta
senzilla. Investigacions
al Regne Unit mostren
que els resultats de
proves fetes a I'escola a
I'edat d'onze anys i els
de les mateixes proves
tornades a fer a I'edat
de 77 son els mateixos
-o fins i tot millors!
No obstant aixo, abans
de comengar a fer salts
d'alegria, hem de dir

que hi ha punts positius
i punts negatius segons
I'estudi. Sembla ser que
mentre que les habilitats
verbals i numeriques es
mantenen raonablement similars al llarg de
la vida, hi ha una davallada en altres arees
de I'habilitat del cervell.
Experimentem una disminucio de la capacitat
a I'hora de trobar sem
blances i diferencies en-

tre diferents objectes de
forma rapida i acurada,
si es tracta de parelles
de paraules, parelles
de series numeriques
0multiples conjunts de
simbols com poden ser
figures geometriques.
La nostra orientacio espaial -com encistellar.
una pilota de basquet1raonament abstracte
tambe pateixen un des-
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cens.

Una pauta per retardar
el deteriorament? Exercitar el cervell tant com
puguis. El psicoleg K.
Werner Schale te algunes idees per a aquells
que vulguin continuar
mantenint el cap clar
quan siguin grans.
Tenir una parella
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intel^igent
Ser felig i flexible
Mantenir-se sa
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d'un

ambient intel-lectual
estimulant
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EDITORIAL
Un any mes de contencio
El consistori va aprovar el pressupost del 2012 en el Pie del

cions escolars amb Tobjectiu de millorar el servei que s'ofe-

18 de desembre, un exercici que es caracteritzard un any

reix des de Serveis Socials a les families amb mes dificultats.

mes per la contencio. Aquesta contencio es tradueix en la

Aquestes families podran rebre el suport de TAdministracio

impossibilitat de fer inversions importants al municipi, unes

perd, tot i aixi, a vegades no es suficient i es aqui quan

inversions que arribaran, en el millor dels casos, I'any 2013.

tambe entra en escena el paper de les entitats i de la ma-

Fins aleshores o fins que no arribin temps millors, el govern

teixa ciutadania. Entitats amb gran arrelament al municipi,

de la vila ha posat sobre la taula les seves prioritats per

com son Cdritas Interparroquial i Creu Roja, veuen com la

poder acotar al maxim els numeros. Les xifres parlen per si

demanda pels serveis que ofereixen s'ha duplicat en els dar-

soles i, si es deixa de banda la gran partida destinada a

rers anys i demanen la collaboracio ciutadana. El simple

pagar els sous del personal (37%), es veu clarament que el

gest de portar un paquet de sucre, llegums o una ampolla

pressupost del 2012 estd basicament destinat als serveis a

d'oli a Cdrtitas o el fet de pretar-se com a voluntari per la

les persones (14%).

campanya de recollida de joguines de Creu Roja ajudant
a empaquetar i classificar son nomes alguns exemples que

En un moment de crisi com Tactual, TAjuntament ha decidit

faran possible que millori el dia a dia d'un grup de veins i

duplicar les partides d'ajuts individuals, familiars i les presta-

vei'nes d'Argentona que passen per malts moments.
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Carta de I'Alcalde

Estcm en cl ben cami
Acabem

I Ferran Armengoi

^Alcalde d'Argentona

J

de comen^ar

que van signar els grups

ajuntaments amb moltes di-

I'any 2012 i de ben segur

politics que formem el

ficultats economiques per

que en tots els nostres de-

govern municipal, acords

complir amb els seus com-

sitjos individuals de final

que han de portar-nos cap

promisos. A Argentona te-

d'any es va demanar que

a una Argentona millor i a

nim la situacio controlada

el nou any fos millor que

una millor qualitat de vida

grades a la contencio de

el que deixdvem enrere. El

dels argentonins i argento-

la despesa i el control del

govern municipal que en-

nines, no es puguin dur a

deute que venim aplicant

cap^alo tarn be.

terme.

en els darrers tres anys.

Pero la realitat es que en-

A la Reunio de Poble del

Us

cara ens espera un any
dur. La crisi i els ajustos

passat 26 de gener vam

tranquil-litat i confian^a,

presentar les accions que

Argentona te un govern

economics que comporta
no ens ho posaran facil, a

I'equip de govern ha pla-

solid, amb una gran ca-

nificat per a I'any 2012,

pacitat de treball, amb les

ningu, ni a particulars ni a

els objectius previstos, aixi

idees dares i amb la ferma

la administracio.

com el pressupost que els

voluntat de continuar fent

Ara be, els efectes de la

ha de suportar.

cami cap a una Argentona

crisi no han de servir d'ex-

Estem en el bon cami, no

millor per a tots els vilatans

cusa perque els acords

se'ns escapa que hi ha

i vilatanes.

voldria

transmetre

CARTES DELS LECTORS
Francesc Llado i Tubau, In Memoriam
El diumenge 22 de gener va morir en

Jaume Llado i Font", "La Via Romana

Francesc Llado i Tubau, un dels funda-

de Parpers".

dors i membre de la Junta del Centre

d'Estudis Argentonins Jaume Clavell
(CEAJC) des dels seus inicis, com a

Pero el que darrerament ha estudiat

vocal de la seccio de Patrimoni.

seva nissaga familiar: els Llado d'Ar

En Francesc, de can Poi, sempre es

cio va enllestir un extens estudi sobre

va destacar per la seva estima envers

aquesta nissaga des del segle XIII fins
al segle XX.

I

mes en profunditat es I'historia de la
gentona. Despres d'anys d'investiga-

el Patrimoni Historic, Arquitectonic

.'?/•.'

i Arqueologic de la vila. Aixo el va
portar a encap^alar des dels primers

Cal destacar tambe el seu pas per la

pasos la seccio de Patrimoni del CE

politico municipal, essent regidor de

AJC, i articles a la revista Fonts com

Cultura entre els anys 1983 i 1987,

^^:

ara "Argentonins en la conquesta de

impulsant la cultura local amb iniciati-

Mallorca", "Argentonins a la Guerra

ves com el Premi Burriac i donant su-

Civil del segle XV", "Vivencies del dia

port a les publicacions locals. Tambe

que Argentons perde I'estatus de vila

va formar part del Patronat del Museu

republicana".

del Cantir i del Consell del Patrimoni

dels "Amies de la Vinya i el Vi" i en la
fundacio del Museu de la Pagesia

d'Argentona aquests darrers anys en

d'Argentona, que esperem veure com

representacio del CEAJC.

a realitat d'aqui a poc temps.

Tarn be es coautor d'estudis com la

Foto: Tom Garcia

"Carta Arqueologica d'Argentona",
"Les Masies d'Argentona", "La cape-

Darrerament es va implicar en el re-

lla de Sant Sebastia", "Vivencies de

torn de la vinya a la vila amb I'entitat
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Centre d'Estudis
Argentonins Jaume Clavell

CARTES DELS LECTORS
"La participacio ciutadana en
valor"
els afers publics te gran vc

ciada la seva aportacio tan per la ciutadania com pels

En un entorn i una situacio d'austeritat, recessio i canvi

compromis representen potser avui Tunica esperan^o a la

com en la que ens trobem, I'activitat de Tadministracio i

convivencia civilitzada. La petita tasca que fa el defensor

sobretot el dret a una bona administracio prenen especial

seria un d'aquests mecanismes de transaccio social dels

gestors publics.
Temps enrere proposava que el debat, la transaccio i el

significat, com tambe I'activitat de cadascun dels vilatans

que tanta necessitat tenim i en els que tots podem i hem

com a membres de la comunitat.

de participar.

L'estat de les coses fa que la participacio ciutadana en els

En acomiadar-me, despres de cine anys al carrec nomes

afers publics tingui gran valor. Des de la vessant politico,

puc tenir agra'i'ments per a tothom que ha fet que fossin

des de la vessant social, civica, cultural... Mes que mai. En

menys evidents les meves limitacions i com recomana una

I'arrel de les causes de Tactual conjuntura hi trobem preci-

pintada en una paret del carrer "deixem el pessimisme

sament la manca de consideracio social i Tindividualisme

per temps millors".

salvatge.
Hi ha motius per actuar i condicions per fer-ho, i fer-ho be.

Quim Mustards

La nostra societat i la nostra vila com a reflex avantatjat

Defensor del Vilatd

d'aquesta, ha acumulat mes riquesa, mitjans i coneixements que mai en la seva historia. El nus de la questio es
doncs, com es gestiona i corns es distribueix aquest fruit i
aquesta enorme capacitat.
Observant Tactivitat de I'administracio en Tinteraccio
amb la ciutadania, en la prestacio de serveis i en la projeccio o planificacio futura de la seva intervencio, es fa
molt evident que ara, fins i tot mes que abans, una bona
administracio i una bona gestio del servei public es la
millor contribucio i la millor garantia de futur.
El Defensor del Vilatd, es una engruna minuscula d'aquest

Per tal d'efectuar Teleccio del Defensor/a del Vilata/ana,
s'obre convocatoria publica, essent necessari que els/les
candidats/ates presentin la seva peticio per escrit, acompanyada de curriculum vitae i declaracio responsable de no
incorrer en cap dels suposits d'incompatibilitat per exercir
el carrec.
Per a poder ser nomenat Defensor/a del Vilatd/Vilatana
s'han de complir els requisits segiients:
ajEsser major d'edat i gaudir de la plenitud de drets civils

engranatge de gran component social o d'intermediacio.

i politics.
bJTenir la condicio politico de catald, d'acord amb el que

Un petit gra de sorra que amb la perspectiva del temps

s'estableix a Tarticle 6 de TEstatut d'Autonomia de Ca

s'ha confirmat com una eina fabulosa tan per ciutadans

talunya.

com per I'administracio en aquesta missio d'administrar

El carrec de Defensor/a del Vilata/Vilatana es incompati

be.

ble amb qualsevol altre mandat representatiu, carrec poli

Malgrat no haver cobert els objectius inicials per limi-

tic, funcio administrativa al servei del municipi, organismes

tacions propies en el nostre cas, la figura del defensor

publics municipals, empreses amb participacio municipal i

de la ciutadania ha evolucionat a Catalunya d'una for

qualsevol activitat professional, mercantil i laboral que com-

ma espectacular, com no ho ha fet en altres Hoes i, avui,

porti una relacio contractual amb el municipi.

sobretot en municipis on ha pogut desenvolupar-se amb
potencia, s'ha convertit en un component indispensable
sobretot en la banda qualitativa de I'administracio. Apre-

Les peticions podran presentar-se en el Registre General de
TAjuntament, carrer Ramon Par, 1 fins a les 13:30 hores

deldia 18 de febrer de 2012.

Ferreteria

V Equip

c/ General Llauder, $
^^||>*-wW!K<^*^^'<J^

tel: 937970268
JLrgentona
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Un any mes sense inversions
El pressupost d'Argentona per a I'exercici 2012, de prop de 12 milions d'euros, va quedar apro
vat en el Pie extraordinari del 1 8 de desembre amb els vots a favor de I'equip de govern (CiU,
PSC, Argentcat i Entesa) i els d'Agrupacio Argentona. La CUP es va abstenir mentre que Tots Per
Argentona i el Partit Popular van votar en contra. Per la seva banda, les ordenances fiscals per a

I'exercici del 2012 es va aprovar en la sessio ordinaria del Pie de novembre. La modificacio de
I'lmpost de Bens Immobles, I'lBI, es tradueix en una pujada mitja del 5,89% tot i que s'ha rebaixat
el tipus de gravamen del 0,75 al 0,73%. Aquestes xifres, aixf com el Pla d'Actuacio Municipal, es
van presentar a la ciutadania en la Reunio de Poble que es va celebrar el 26 de gener.
El pressupost de I'Ajunta-

d'ajustar-se als temps que

de Pau aixi com les parti-

que va destacar I'elevat

ment d'Argentona per al

corren". Per la seva banda,

2012 esd'l 1.918.852,70

el regidor d'Hisenda, Marc

des per la Llei de Barris de
Sant Miquel del Cros, la

vant d'altres partides que

euros, el que representa un

Zaragoza, va recordar que

linia de bus entre Argento

s'han vist afectades com la

augment del 4,73% respec-

"el retorn de diners corres-

na i I'Hospital de Mataro i

de Cultura, Sostenibilitat o

te I'any passat. El pressu

ponent a la bestreta de tri-

Radio Argentona. En I'altra

Cooperacio. Tambe va la-

post de I'organisme auto-

buts de I'Estat havia influit

cara de la moneda, el capi

mentar la manca de parti-

nom del Museu del Cantir
es de 295.547 euros i el de
la Societat d'Aigues d'Ar

en la confeccio dels pressu

tal de personal experimen-

cipacio en la confeccio del

post". Zaragoza tarn be va

ta un descens del 2% i les

document pressupostari.

afegir que "el pressupost

despeses financeres tambe

El portaveu popular, Jesus

gentona es d'1.345.300

inicial no preveu inversions

baixen en un 3,71%.

Hita, va lamentar la man

euros. Aquestes son les xi

reals davant la impossibili-

Dins el pressupost de Ser

ca d'esfon^ del govern per
fomentar I'estalvi i reduir

cost de la Policia Local da

fres amb les que treballard

tat d'augmentar I'endeuta-

veis Socials i amb I'objec-

el nou govern sorgit de les

ment i que caldra esperar

tiu d'estar al costat del ciu-

despeses davant d'un in

darreres eleccions munici

el romanent de tresoreria

tada en moments de crisi,

crement de les taxes. Hita

pals del 22 de maig. L'al-

del 2011 per plantejar, du-

va acusar el govern de

calde, Ferran Armengol, va

rant el primer trimestre del

I'Ajuntament ha duplicat les
partides d'ajuts individuals,

assenyalar que el pressu

2012, la possibilitat de re-

familiars i les prestacions

ber prioritzar projectes i

post "es una eina de treball

alitzar alguna inversio".

escolars.

manca de rigor, de no sa

que te una certa flexibili-

La partida de Serveis a les

Un cop presentat el pressu

va comentar aspectes com
els pocs diners destinats a

tat pero que s'ha elaborat

persones s'incrementa en

post per I'equip de govern,

turisme, el cost de I'enllu-

prioritzant les accions de

un 2,5%, tambe s'ha aug-

va ser el torn de I'oposicio.

menat public i la baixada

I'acord de govern i tenint

mentat la dotacio pel De-

El primer en parlar va ser

dels ingressos que pateix el

en compte la necessitat

fensor del Vilata i el Jutjat

Eudald Calvo de la Cup

Museu del Cantir.
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REPORTATGE
En el torn de TotsxArgento-

esports, educacio, cultura

na, el regidor Xevi Collet,

i medi ambient per a I'any

va repassar les principals

2012.

propostes i modificacions

Les bosses de la brossa
En el cas d'una familia de fins a 2 membres, aquesta
rebra 50 bosses per envasos i 10 pel rebuig a I'any.
Aquesta casa pagara 119 euros I'any.

que havia traslladat el seu

Les ordenances fiscals

grup pero que el govern no

Abans del Pie extraordina-

havia inclos en el pressu-

ri de Pressupostos (18 de

post. Va qualificar el pressu-

novembre), concretament

En el cas d'un nucli familiar de fins a 4 membres, es pagard 129 euros I'any i es rebran 60 bosses especifiques

post de poc ambicios i que

en el Pie ordinari de no

per a envasos i 20 per al rebuig.

no reflectia un esfor<p per

vembre (7 de novembre)

reduir la despesa. Collet

es van aprovar les modi-

va demanar mes eficiencia

cacions de set ordenances

en serveis com I'enllumenat

municipals que regulen ta

public i reduir en conceptes

xes i ingresos. Precisament

com la Festa Major i el Mu-

aquest calendari va ser el

Per al tram de 5 o mes persones empadronades en una casa, la taxa
anual de la brossa sera de 139,25
euros i rebran 80 bosses per als en

vasos i 25 per al rebuig

seu del Cantir.

principal retret que Tots per

Felix Rosa va exposar publi-

Argentona va fer al Partit

men en I'lmpost sobre Bens

proposar una alternativa a

cament el suport d'Agrupa-

dels Socialistes i a I'Entesa,

la presentada pel govern,

cio d'Argentona a I'equip

ara socis de govern, ja que

Immobles, I'lBI, del 0,75%
al 0,73% per al 2012, va

de govern per tal de poder

ells han fet el mateix que

ser un dels punts mes discu-

de I'lBI al igual que I'IPC.

aprovar els pressupostos, i

criticaven quan estaven a
I'oposicio. L'alcalde, Fer-

tits. El regidor Marc Zara

La proposta, en forma de

va criticar I'actitud de Tots

goza va explicar que s'ha

vot particular, no nomes

per Argentona.

ran Armengol, va explicar

disminuit aquest gravamen

no va prosperar, sino que

En el torn de repliques es

que aprovar les ordenan

per paliar I'increment que

va fer sulfurar al regidor

va intensificar un debat en-

ces abans del pressupost

suposen els nous valors ca-

d'Agrupacio

tre els grups en el que es

respon a la necessitat de

dastrals que per quart any

Felix Rosa, que va recordar

van abordar i incidir en as-

complir amb els terminis,

consecutiu pugen per la

a Maso que va ser el seu

sumptes com el.Museu del

que son molt llargs i aixi

revisio que es va fer I'any

equip de govern qui va de

Cantir, la Festa Major o el

disposar de les ordenances

2008. El rebut de contribu-

manar la revisio cadastral.

Pla de la llei de Barris del

canviades per I'l de gener

cio de cada argentoni pu-

El representant de la CUP,

del 2012. Un cop es va

jara, doncs, un 5,89% per

Eudald Calvo, va defensar

El pie corporatiu extraordi-

discutir la forma de proce-

al 2012. Davant d'aques-

la pujada de I'impost per

nari va donar compte tarn-

dir en la presentacio de les

ta xifra, el Partit Popular

davant d'altres mesures pit-

Cros, entre d'altres.

la de pujar el gravamen

Argentona,

jors com I'acomiadament

be d'una modificacio de

ordenances, el regidor de

credit i I'aprovacio de I'or-

Recursos Economics, Marc

va votar en contra perque
no vol que el ciutadd tin-

de personal, entre d'altres.

denan^a reguladora de les

Zaragoza, va explicar els

gui mes cdrregues econo-

factual govern tambe ha

modificat I'impost sobre

canvis que es portaven a

miques en un moment de

de benestar social, solida-

votacio.

crisi com factual. El grup

vehicles de traccio meca-

ritat/cooperacio, joventut,

El canvi de tipus de grava-

de Tots per Argentona va

nica,

subvencions en els ambits

concretament

©

•sa.
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beneficiar aquells argentonins que es comprin un
cotxe electric que tindran

una bonificacio del 75% o
pels que es comprin un ve

hicle hibrid que gaudiran
d'un descompte del 50%
en aquesta taxa.
En la mateixa linia, I'impost sobre construccions,
installacions i obres tambe
inclou des d'ara I'excep-

'i

cio de pagar un 90% en

3

J|

aquells casos que siguin
obres de millora de I'ac-

cessibilitat o d'adaptacio
dels habitatges d'aquelles
persones que pateixen alguna disminucio. El regidor d'Agrupacio Argentona, Felix Rosa, va felicitar
a I'equip de govern per
aquesta mesura.
En aquest moment del Pie,
el regidor de Tots per Argentona, Xavier Collet,

ran aquestes taxes. Nomes

els equipaments i les infra-

va demanar que les obres

en el cas que les gastin

estructures del municipi; el

llida d'escombraries i el de
neteja vidria per millorar i

a bens d'interes cultural i

totes, hauran de comprar

manteniment i els serveis

abaratir el contracte, asfaltar un tram de la Ronda de

patrimonial disponguessin

mes amb els seguents preus

a les persones, entitats,

tambe d'una excempcio

fixats. L'alcalde, Ferran Ar-

come^os i empreses d'Ar-

Llevant o fer millores al sis

d'aquest tipus en les or-

mengol, va recordar que

tema de clavegueram son

denances.El regidor Pere

aquest sistema de recollida

gentona.
Iniciar el proces de redac-

Mora li va respondre que

de residus es revisard du-

cio del nou Pla d'Ordena-

de I'apartat de Serveis de

aixd ja es contemplava a

rant els primers sis mesos

Manteniment.

I'ordenan^a, en concret

de I'any amb un proces

cio Urbanfstica Municipal
(POUM), millorar la Font

participatiu.

Picant, controlar la Pedrera

a les persones, entitats,

de la Feu i trobar solucions

comer^os i empreses del

compten amb una excemp

algunes de les actuacions

Per ultim, I'drea de serveis

cio del 95%.
Per ultim, la modificacio de

La Reunio de Poble

per les urbanitzacions son

municipi inclou actuaci

la taxa per la prestacio del

La Reunio de Poble, cele-

alguns dels projectes de

servei de gestio de residus

brada el 26 de gener al

I'drea de Territori.

ons com posar en marxa
I'Oficina d'Atencio Ciuta-

municipals va tornar a po-

Said de Pedra, va exposar

En I'apartat dels equipa

dana a la planta baixa de

sar, altra vegada, la brossa

aquestes dades aixi com

ments i infraestructures hi

I'Ajuntament, redactor el

en el punt del debat. En tot

ha I'actualitzacio del Mapa

Pla Estrategic de Joventut,

cas, les dades indiquen el

el Pla d'Actuacio Muni
cipal per al 2012, un full

Escolar, crear un pla de

enfortir el Servei d'Atencio

preu de la taxa segons el

de ruta que s'ha marcat

mobilitat, garantir un servei

Domicilidria, unificar els

tipus de nucli familiar i el

I'equip de govern i que es

de piscina durant I'estiu,

webs municipals, refor^ar

preu de les bosses.

presenta perque la ciutadania pugui saber quines son

expropiar la Casa Puig i
Cadafalch i treballar per

el programa de prestaci-

El regidor Marc Zaragoza
va desglosar els preus de la

les prioritats pels propers

una programacio estable i

ons individuals de suport i
dissenyar el pla de politico

taxa segons el tipus de nuclis

mesos. Aquest document

de qualitat a La Sala, entre

local d'igualtat.

familiars aixi com les bosses

es la suma d'un conjunt

d'altres.

El document integre es pot

que rebran cada any.

d'actuacions que es volen

Millorar I'drea d'emergen-

consultar a la pdgina web

Les families rebran aquest

portar a terme en 4 grans

cia del carrer Bellavista,

de I'Ajuntament d'Argento-

nombre de bosses i paga-

ambits com son el territori;

unificar els serveis de reco

na: www.argentona.cat
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Canvis en el consistori
L'hemicicle del Pie d'Ar-

instancia corresponent a
I'Ajuntament. Les actituds,

regidor per motius profes

popular es per Juan Manuel

sionals. En el pie del mes

Moraleda que en la seva

les formes i sobretot les ma-

de desembre, Hita va anun-

presa de possesio, en el Pie

del darrer numero de

neres de fer de la cupula

ciar oficialment aquesta

del 16 de gener, va comptar

la revista Cap de Creus.

de Tots per Argentona van

decisio i va agrair el suport

amb el suport de la vicepre-

provocar aquesta decisio

sidenta tercera del Cong res

de Jaume Uribe. La diferent

dels militants i simpatitzants del partit i de tots els

manera d'entendre el pro-

veins i vei'nes. Empresari

serrat. Moraleda va neixer

gentona ha canviat des

Les cadires son les mateixes pero els seus

dels Diputats, Dolors Mont-

jecte politic d'Uribe esta a

del sector textil, Jesus Hita

a Mataro I'any 1970, estd

Ja base d'aquesta accio

va ser escollit com a cap

casat i te un fill. Llicenciat en

pero les ma neres han aca-

dret per la Universitat Abad

bat "de vessar el got". El

de Ilista del Partit Popular
a les eleccions del 2007 i

primer pie de Jaume Uribe

va convertir-se en el repre-

master a I'Escola practica

El primer canvi es va fer

com a regidor no adscrit va

sentant del grup municipal

Juridica de I'll-lustre Collegi

public a finals de novembre

ser el de desembre quan ja

a I'Ajuntament a I'anterior

d' Advocats de Barcelona i

quan el regidor de Tots per

es va seure en una altra ca

legislatura. En les eleccions

des de I'any 1997 exerceix

Argentona, Jaume Uribe, va

di ra, en concret a I costat del

municipals del 2011 el

en despatx propi especialit-

ocupants han canviat

de Hoc o han deixat
pas a d'altres politics.

Oliba de Barcelona, te un

deixar aquesta formacio po

regidor Felix Rosa, just da-

Partit Popular aconseguia

zat en dret penal. Tambe te

litico i passava a ser regidor

vant dels seus excompanys

dos regidors i Jesus Hita

un Postgrau de Mediacio i

no adscrit del consistori. El

de Tots per Argentona.

iniciava una nova etapa al

negociacio per la Univer

consistori acompanyat per

sitat de Barcelona. Mora

Juan Francisco Fragoso.

dimecres 23 de novembre,

cap de Ilista de Tots per

les files del Partit Popular

Argentona, Pep Maso, i

d'Argentona quan el seu

Precisament, Fragoso ocu-

leda es Militant del Partit
Popular des de 1999 i
membre del Consell d'Ad-

a I'endema ho va fer efec-

cap de Ilista, Jesus Hita,

pa ara el primer Hoc dels

mistracio de I' empresa Ai-

tiu legalment al entrar la

deixava la seva acta de

populars i la segona cadira

giies d'Argentona.

Uribe ho va comunicar al

El segon canvi passava a

Composicio de I'hemicicle
L'equip de govern
Ferran Armengol
(CiU)

Salvador Casas

(PSC)

PereMora
(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.

Montserrat Cervantes
(CiU)

Manel Cruz
(CiU)

Marc Zaragoza

Susana Lopez

(CiU)

(PSC)

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

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

Recursos Economics,
Recursos Humans

Benestar Social, Sanitat

L'oposicio

Pep Maso
(TxA)

Xevi Collet
(TxA)

Miriam Agama
(TxA)

Silvia de Santos
(TxA)

EudaldCalvo

(CUP)

Juan Francisco
Fragoso (PP)

Juan Manuel
Moraleda (PP)

Felix Rosa

(AA)

Jaume Uribe
No adscrit

{Data de tancament de la revista: 31 de gener de 2012)
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L'escola rAixernador tan card

dels moduls prefabricats en

la seves portes al 2013

l'escola, i que s'incorpora-

els que actualment s'ubica
ran a les mstallacions de
I'lnstitut d'Argentona.

El curs 2012-2013 sera el

I'Escola Francesc Burniol,

nomica, aixi com la neces-

darrer per a l'escola publi-

que absorbira els alumnes

sitat d'optimitzar d'altres

ca I'Aixernador d'Argen-

provinents de I'Aixernador,

installacions del municipi.

tona. El passat divendres

i al regidor d'educacio de

En aquesta reunio tambe es

Una altra de les consequen-

27 de gener representants

I'Ajuntament d'Argentona,

va informar que serveis ter

cies d'aquesta mesura sera

dels serveis territorials del

Angel Puig.
La Generalitat justifica

ritorials descarta la creacio

I'eliminacio de la linia de

Oriental

d'un institut-escola, una de

P-3 en aquest darrer curs

del departament d'ense-

aquesta mesura per les di-

les propostes que s'havien

2012-2013. Actualment el

nyament de la Generalitat

ficultats d'aconseguir una

barallat per al futur mapa

centre compta amb prop

de Catalunya van anunci-

sortida viable economica-

escolar d'Argentona.

de 90 alumnes distribu'its

ar el tancament als equips

ment per al centre davant el

El tancament de I'Aixerna

entre les classes d'educacio

directius del centre i de

context general de crisi eco-

dor suposara I'alliberament

infantil i primaria.

tendre I'Escola, d'entendre

tit mes profund i literal de fa

la vida. Amb aquest tanca

paraula, I'educacio dels seus

Maresme-Valles

L'Aixernador estd de dol

S'elimina tambe la linia
deP-3

ment s'ha trencat la relacio

fills i filles durant un tram del

entre la voluntat de la comu-

cami. Perque L'Aixernador

clat de vida, el nostre ele

la Ilibertat de triar de les fa
milies el model d'escola que

nitat educativa i les decisions

no es una Escola, nomes. Es

ment vital, la nostra Escola,

mes s'adigui a les seves con-

politiques, una relacio que,

una actitud de vida.

s'asseca definitivament.

viccions, no son les persones

fins ara, donava coherencia

La magnitud de la nostra in-

El divendres 27, els que ma-

I'important. Ens han convertit

al model social que viviem.

dignacio, rabia, frustracio,

nen, els que tenen en les se

en xifres.

De res ha valgut que haguem

tristesa i desillusio no te li

Tota discussio i la decisio
final sobre la continuYtat de

procurat que cada criatura i

mits; per aixo, poder expres-

la seva familia s' hagin sentit

sar-los en aquestes linies es

decidir que L'Aixernador no

la nostra petita-gran escola

acollits, escoltats i estimats

impossible.

es "viable economicament"

s'ha basat en decisions eco-

des de la seva singularitat.

Ara ens toca dibuixar una

Aquests governants han

nomiques, sense abordar el

De res ha servit que el nos

altra xarranca. I ho farem, i

convertit la politico nomes

model educatiu, social i etic

tre model vulgui despertat

tant que si, pero no sera la

en I'administracio de les

en que se sustenta el nos

el cuquet de la curiositat,

mateixa, ni tan sols sabem

coses, en pura economia,
en comptes de la defensa

tre projecte, sense tenir en

de les ganes d'aprendre, de

quins colors hi posarem. En-

compte les conseqiiencies

descobrir, d'experimentar,

cara no.

d'uns ideals, d'uns projec-

que es despren d'ell per a la

de qiiestionar... De res ha

tes, d'uns valors. No es la

societat del futur amb la nos

servit que families i mestres

El Consell Escolar de

canalla, no es I'educacio, ni

tra manera d'educar, d'en-

haguem compartit, en el sen-

L'Aixernador.

El nostre broil d'aigua, es-

ves mans el poder sobre el

model educatiu del pais van

La Sala ja disposa de normativa d'us
habitants per aconseguir

La normativa d'us de La

associacions que en for-

Sala es va aprovar inicial-

men part van poder dir la

del municipi d'Argentona
podran utilitzar La Sala un

ment en el Pie de gener del

seva i fer esmenes.

cop a I'any de forma gratu-

i que, a traves de les taxes,

El regidor de Cultura i
Patrimoni, Angel Puig, va

Yta. Puig tambe va dir que

s'ha volgut prioritzar I'us

les taxes s'han posat tenint

de I'equipament per part

voler destacar que les enti-

en compte els varems pels

d'empreses relacionades

tas, associacions i escoles

municipis de fins a 10.000

amb les arts esceniques.

2012. El document s'havia
presentat previament, el

4 de gener, al Consell de
Cultural on les entitats i

El document integre es pot consultar a: http://www.argentona.cat/media/5907.pdf
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El desembre con jelat...
Els comerciants, les entitats, I'Ajuntament i els vems a nivell particular han portat a terme, durant els
mesos de desembre i de gener, moltes activitats relacionades d'alguna manera amb la celebracio

del Nadal. Per aquestes dates^ I'agenda d'activitats socials, culturas i ludiques esta farcida en la
majoria de municipis pero en el cas d'Argentona se li ha de sumar la celebracio de la Festa Major
d'Hivern de Sant Julia. En aquest numero del Cap de Creus en fern un resum fotografic amb alguns
dels moments mes destacats.

Les funcions dels Pastorets, que es van portar a terme e
cap de setmana del 7 i 8 de gener, al Centre Parroquial
d'Argentona, van tenir una bona acollida de public. Mes
de 200 persones van assistir a les dues representacions
d'aquest classic nadalenc. Abans de comen<par la representacio, hi va haver un acte molt emotiu, quan Pere Vallmajor,

Els dies 27, 28 i 29 de desembre es va celebrar el Pare
de Nadal, un proposta dedicada als argentonins d'entre
3 i 15 anys que va comptar amb una ludoteca pels mes
petits, joes de cucanya, bitlles catalanes, futbolin, un raco
de contes, inflables i competicions esportives.

collaborador molt actiu del Centre Parroquial i que per
motius de salut ha perdut la vista recentment, va ser rebut
amb crits de "benvinguta casa Pere" i aplaudit per tothom.

El patge reial va visitor Argentona el 30 de desembre per
recollir les cartes dels nens i nenes de la vila. La cavalcada

La proposta conjunta presentada per diversos veins del car-

d'enguany va canviar de recorregut i va comen^ar a la

rer Angel Guimera es va endur el primer premi del primer

zona nord del municipi, a les Aigiies i va finalitzar a la

Concurs de Balcons, un xec-regal per valor de mes de 900

Pla^a Nova. Els guanyadors del concurs de les carrosses

euros. El segon premi va ser per un balco del carrer Doctor

van ser els grups VikingoCros amb 237 punts, Nats del

Samso i el tercer premi per a un vei de la Pla^a Nova. Els

55 amb un total de 204 punts i els Jumpers que van acon-

tres balcons van ser els mes votats entre les gairebe 2.700

seguir 190 punts.

butlletes recollides entre els clients de les botigues.
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...i la Fcsta Major d'Hivcrn

do Sant Julia

it -nr

*

•.*-..

jaume Amatner iNotxa"
La polseguera de la colla de Diables d'Argentona va convidar al Cabro de Les Franqueses, al Lleo Brumot de Gava i

a la Vibria de Botafocs de Castello de la Plana per aquesta
ocasio especial. I despres de la Festa Major d'Hivern, arribara el Carnestoltes quan la Colla de Dibales iniciara els
actes del seu vinte aniversari amb moltes sorpreses.

La Festa Major d'Hiver de Sant Julia va comen^ar amb les
XII 12 hores contra el Racisme i la Xenofobia que es van
celebrar divendres 13 de gener. Durant tot el cap de setma-

i

na, els gegants del municipi van fer les delicies de grans i
petits en els cercaviles.

•- r

L

rep raaros

El diumenge 15 de gener es va celebrar la Festa dels Tres
Tombs. Enguany, aquest acte tradicional s'organitzava
amb un caracter especial ja que la comissio Sant Antoni
Abat, entitat organitzadora, celebrara el seu 50e aniversa
ri. Un dels membres de I'entitat, Lluis Serra, explicava que
aquesta tradicio es mes antiga pero que fa 50 anys que
Mes de 40 jugadors de sis clubs d'escacs van participar en

es va reemprendre perque s'estava perdent a la vila. La

el Torneig d'Escacs que es va celebrar per la Festa Major

desfilada dels animals va anar encap^alada pels Llancers

al Casal d'Avis. El club d'Argentona va quedar en sego-

de I'Unitat muntada de la Guardia Urbana de Barcelona

na posicio darrera del Club d'escacs Cerdanyola Mataro.

i per quatre abanderats histories, membres fundadors de

Tambe es va celebrar un Concurs de Domino i una trobada

la Comissio Sant Antoni Abat: Agusti Batlle, Lluis Serra,
Jaume Llado i Josep Albert.

de plaques de cava.
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vegada en catala i "Cartes d'amor", que venia al municipi d'Argentona perque I'estrena d'Esparreguera s'havia

La Cobla Selvatana va ser I'encarregada de posar la musi-

anul-lat. L'exit de I'obra del ninot de fusta ha provocat que

ca a la ballada de sardanes i aquests musics tambe van fer

s'hagi tornat a programar pel mes de febrer.

possible fer el concert i el ball de festa major.

v
4

RETAULES I ALTARS
DELS PUJOL, ESCULTORS

\ '

VI

\\

I per la Festa Major d'Hiver, el Museu del Cantir va inaugurar una exposicio tematica que porta com a tftol "Cantirs
valencians de Fantasia: el reflex d'una cultura Mediterrania". El primer pis del Museu del Cantir acollira mes de
200 cantirs valencians, o com en diuen alia, botiges amb
diferents motius simbolics. Una mostra permanent que es
podra visitor durant 2 anys. A banda d'aquesta exposicio

El Salo de Pedra va acollir I'exposicio "Ocells del Pare Ser-

permanent, per la Festa Major de Sant Julia es va inaugu-

ralada Litoral" i la Casa Gotica la mostra "Els Pujol, cine

rar I'exposicio "Calidoscopi" de I'artista Esther Xandri.

generacions d'escultors del barroc tardd".
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Nova temporada de teatre,

musica i dansa a La Sala
La Sala comen?a I'any 2012 amb nova
normativa d'us i amb una nova tem

21 D'ABRIL: "ELS DOLENTS" DE STEVEN
BERKOFF. TEATRE DE TEXT.

porada de teatre, musica i dansa. Per

L'actor Manel Barcelo, apassionat de

aquesta ocasio, la regidoria de Cultura

Shakespeare, reconegut expert en I'art

amb la collaboracio de la Comissio

del monoleg, interpretara el text de

Artistica de La Sala ha programat 7 es-

Berkoff i sera lago, Ricard III, Macbeth,

pectacles: 4 per a public adult, 2 per a

Shylock, Hamlet, Oberon... Un actor

public familiar i 1 per a tots els publics.

temptat pels malvats, un actor que ha de

Les obres i el calendari son les seguents:

24 DE MARC: "KILLER" A CARREC DE LA

COMPANYIA SALA TRONO . HUMOR
NEGRE EN FORMAT MUSICAL

D'ALTRES ACTIVITATS PREVISTES:
25 de mar^, celebracio del DIA

INTERNACIONAL DEL TEATRE a carrec
del CoMectiu Sense Portes, al salo de
Pedra.
L'Ajuntament posara a la venda tres
tipus d'abonaments:

voler lluitar alhora al costat i contra els

•Abonament Temporada. Inclou tots

dolents, que entrara en uns personatges

els espectacles. Descompte del 40%

dels quals costa molt sortir-ne. Espectacle

sobre el preu de la taquilla.

per a public adult.

•Abonament Adult.

Inclou els 4

5 DE MAIG: "GRIMEGIES" A CARREC DE

espectacles per a public adult i

TORTELL POLTRONA. CLOWN I POESIA
VISUAL

I'espectacle per a tots els publics.

creat per Xavier Mestres (musica) i Guillem
Clua (lletres), protagonitzat per Xavier

Les trifulques d'un pallasso que afronta el

de la taquilla.

Mestres i dirigit per Joan Maria Segura.
"Killer" narra, en forma de flashback, la

seu viatge, un viatge que a tots ens ha

historia de Pau Moira, un personatge gris
i inquietant que treballa d'enterramorts.

naixement. Espectacle per a public adult.

Sota aquest titol hi ha un monoleg musical

tocat en sort des del moment del nostre

Descompte del 40% sobre el preu

•Abonament Familiar.

Inclou

2

espectacles per a public familiar i
I'espectacle per a tots els publics.
Descompte del 50% respecte el

Espectacle per a public adult.

preu de la taquilla.

1 D'ABRIL: "LA PRINCESA I EL PESOL"

Cada abonament te assignada la

A CARREC DE LA COMPANYIA FESTUC

mateixa butaca per a tots els espectacles

TEATRE. TITELLES.

Se'n pot beneficiar qualsevol persona en

Adaptacio del conte popular de Hans

espectacles diferents.

Christian Andersen. Espectacle de
titelles amb musica en directe que

Els antics abonats podran renovar el seu

transporta a un mon pie d'imaginacio,

abonament des del 27 de febrer fins al

d'aventures i fantasia. Espectacle per a

3 de mar^. A partir del 5 de mar?, i fins

public familiar.

al 17 de mar?, sera el torn de la resta

15 D'ABRIL "OPERETTA" A CARREC DE
COR DE TEATRE . OPERA COMICA.

de public que vulgui adquirir alguna
de les tres modalitats d'abonament. El

12 DE MAIG: "IT DANSA" A CARREC DE
CIA IT DANSA.

familiars s'allargara fins el 24 de mar?.

I'espectador a I'opera mitjan?ant la

La jove companyia de dansa de I'lnstitut

Tots els abonaments es podran adquirir

imaginacio i la rialla. Aixo es el que es

del Teatre presenta un espectacle pie

a I'ajuntament d'Argentona de dilluns a

proposen Jordi Purti i la companyia Cor
de Teatre. Amb musica a cappella i molt

d'humor i sensibilitat que consta de

dissabte en horari d'atencio al public.

Premi Butaca 2011 al millor espectacle
per a public familiar, Operetta apropa

tres coreografies: Naked Thoughts, In

sentitde I'humor, Qpere/totroba la manera

Memoriam i Minus 16. Una excellent

d'endinsar-nos en el genere operistic

i espectacular posada en escena en un

a traves de la realitat mes quotidiana.

muntatge pie d'energia.

Espectacle per a tots els publics.

20 DE MAIG: "ENTRE PINCES" A CARREC
DE LA COMPANYIA SOLFASIRC. CIRC
MULTIDISCIPUNAR.
Espectacle multidisciplinari format per
un artista de circ, dos musics (piano
i guitarra) i un artista audiovisual.
Espectacle per a public familiar
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periode per adquirir els abonaments

L'ESPITLLERA HISTORICA

DEL CENTRE D'ESTUDIS ARGENTONINS

Un c
El Retaule
Julia d'Ar
Se'm fa diffcil escriure c
cisament i en poques lin
sobre la que segurament
estat I'obra d'art arge
nina mes admirada a ni
internacional. Es tracta

Retaule Major de Sant Jul
una de les obres cabdals
I'art gotic catald, que es
bava situat darrera I'altar
I'esglesia parroquial.
El contracte per a la s
construccio es va sig

el 1524 per part de P
Camps i Joan Mallol, jur
de la vila i Jaume Llad
Melcior Mateu, obrers d
parroquia, i el fuster bar
loni Joan Romeu. Amb porioritat es va fixar el contrac

rero en les taules referents

te per pintar-lo, a cdrrec dels

als passos de la vida de

prestigiosos pintors Nicolau

Jesus.

de Creden<^a (natural de Na-

A causa de I'estat d'abando

pols), Jaume Forner, barcelo-

del retaule, I'any 1901 es va

nf, i Antoni Ropit, mataroni.

portar a restaurar sota la di-

la Guerra Civil, uns foras-

queda I'esperan^o que en

No es coneix la data de

reccio de I'arquitecte Josep

ters van venir per a cremar
I'esglesia i les obres d'art

un futur, potser llunya, torna-

Retaule Major. Postal Giiell (Arxiu Enric Subind)

rem a tenir el retaule que es

I'acord pero si la d'un rebut

Puig i Cadafalch, que tant

de I'any 1531, per la qual

va estimar el nostre poble i la

que contenia. En un primer

tan nostrat i estimat per Ar-

cosa es creu que I'obra es

nostra parroquia. Amb mo-

intent, la intervencio de Puig

devia realitzar entre el 1524

tiu de les festes de la Merce

i Cadafalch i altres argen-

gentona.
De moment deixo per a un

i el 1532. Per tant, va ser

de I'any 1902, I'Ajuntament

tonins els en van dissuadir,

article mes desenvolupat a

iniciada tres anys despres

de Barcelona organitza una

fent-los entendre el valor ar

la revista Fonts tractar sobre

que s'acabes de construir la

exposicio d"Art Antic" amb

aquesta obra mestra argen-

esglesia parroquial.

algunes de les grans obres

tistic del temple. El dia 21,
la Generalitat el confisca el

El retaule de Sant Julia es
componia de 31 bellissimes

de I'art catala. Hi foren ex-

temple i el declara "Monu

hom qui estigui interessat en

posades diverses taules ja

ment Artistic Nacional" per

la historia de I'art que visiti

taules pintades que envolta-

restaurades de I'altar de

a evitar que fos espoliat o

I'exposicio que es troba a

ven I'escultura de Sant Julia

sant Julia. L'estiu del 1903

cremat. Pero, malgrat aixo,

la Casa Gotica -fins al 26

d'Antinoe, patro de la parro

fineixen les obres de restau-

uns forans "incontrolats" el

de febrer- sobre "els Pujol:

quia, i tot aixo emmarcat per
una part escultorica de tubs,

racio i es retorna el retaule

cremaren la nit del 22 de ju

una nissaga d'escultors amb

a la parroquia d'Argentona

liol i, I'endema al mati, el re

regust barroc", que tracta

pinacles, cresteries i merave-

amb gran expectacio.

taule i la trona renaixentista.

de la construccio d'altars

lloses filigranes daurades.

La historia d'aquest mera-

Davant d'aquests fets nomes

barrocs arreu de Catalunya

De les 31 taules cal dir que

vellos retaule acabd mala-

puc expressar la meva tristor

per part d'aquesta nissaga.

la seva tematica feia referen

ment, ja que el 20 de juliol
del 1936, en pie esclat de

per la perdua de tan mera-

da a la vida de Sant Julia i

vellos patrimoni, pero em

CapdeCreus
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El taekwondo d'Argentona, or

a la categoria infantil

Presencia
argentonina

al Dakar

El Club de Taekwondo Cra
zy Jumpers d'Argentona va

2012

participar el diumenge 4 de

L'argentoni Joan Rubi ha

desembre en el campionat
de Catalunya, promocio

participat per quarta vegada al ralli Dakar, aques-

infantil, que es va celebrar

ta vegada ha participat

al pavello de la Mar Bella

com a copilot de I'argenti

de Barcelona. En la compe-

Eduardo Amor.

ticio, de la modalitat tecnica

Les espectatives d'aquest

i pumse, van participar 750

equip amateur eren bones

nois i noies.

pero el seu objectiu, el

El club de la vila hi va par
ticipar amb 36 competidors

d'acabar tota la cursa, es
va truncar per problemes

d'entre els 6 i els 14 anys

amb el seu cotxe, un Toyo

i va obtenir 23 medalles
en categoria individual i 8

ta Hilux. L'equip va comJudit Noe, Akane Camero,

tes, Gisela Serra, Ton Me

per equips. D'aquestes me

Adrian Herrera, Eudald Vi-

rino, Jaire Herrera, Vinyet

la darrera abans d'entrar

dalles, 10 van ser d'or, 10

llanueva, Alexandre Reyes

Hermosilla, Manel Bargues

a Peru, el cotxe va trencar-

pletar 10 etapes pero en

de plata i 11 de bronze.

i Pol Ferreres. Les medalles

i Marti Esquis.

se. El seu vehicle disposa-

Aquests resultats situen al

de plata van ser per: Nuria

Tots els taekwondistes ano-

va d'un sistema de suspen-

taekwondo d'Argentona de

Gonzalez, Marta Martin,

menats tambe van partici

sio molt poc desenvolupat

categoria infantil en primer

Sergi Busquets, Julian Cabe-

par en la competicio per

i no absorbia prou be els

Hoc, seguit pel Terrassa i el

zas, Joel Cabrera, Pol Mar

equips ajudats per Clara

cops que patia.

Mataro.

tin i Eric Perez. Per ultim,

Andres, Montse Fernandez

Joan Rubi diu que partici

Els campions argentonins

les medalles de bronze les

i Sandra Moreno, com a ca-

par en el Dakar "es un rep-

de les categories individu

van aconseguir: Eva Rubio,

pitanes dels seus equips van

te des de ben petit" i que

als van ser: Nadine Molina,

Marta Garcia, Victor Infan

aconseguir la medalla d'or.

esta molt satisfet de poder
anar-hi cada any encara

que sigui com a copilot ja

Prop de 400 participants

que per ser pilot amateur

a la Burriac Xtrem

adquisitiu, tot i disposar de

s'ha de tenir un gran nivell
patrocinadors.
De cara a I'any vinent,

tercer va ser Javi Delgado

Joan Rubi i Josep Nicolas

del Centre Excursion ista

Lopez del Centre Excur-

treballen en un projecte

Guissonenc, amb un temps

sionista Vilassar de Mar.

per poder participar en el

de 2h3ml7s, va ser el

En noies, la primera va

Dakar. Es tracta de muntar

Xavier Espi ha Martinez,

ser Monica Ardid Ubed,

un equip format per un cot

sa de Muntanya Castell de

de I'U.A.Terrassa amb un

xe amb dues noies (pilot

Burriac "Trofeu Pere Astu-

temps de 2h25ml0s segui-

i copilot), un segon cotxe

riano", ara mes coneguda

da per Montse Martinez

de recolzament on anirien

com la BURRIAC XTREM

Guerrero i Lola Brusau Alos.

Rubi i Nicolas i I'estructu-

2011. La cursa, organit-

Entre els participants, prop

ra per poder fer la cursa.

nya d'Argentona, es va

de 400, hi havia integrants
de la Seleccio Catalana de

Segons Rubi "el fet de pre-

celebrar el diumenge 13

Curses de Muntanya i I'ac-

molt mediatic i aixi es po-

de novembre. El segon va

tual Campiona del M6n de

dria trobar el finan^ament

ser Ahmed El Qayedi i el

Curses de Muntanya.

necessari".

guanyador de la 9a Cur-

zada pel Grup de Munta
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CULTURA

Recuperacio de la memoria historica
La regidoria de cultura i

difondre-les i posar-les a dis-

patrimoni ha empres un pro-

posicio del nostre municipi.

jecte per a la recuperacio

Per tal d'elaborar aquest

de la memoria historica de

projecte

la vila d'Argentona amb la

collaboracio de qualsevol

necessitem

la

pretensio de recollir la me

persona que tingui docu-

moria oral, grafica i escrita

mentacio grafica (fotografi-

que pugui enriquir la histo-

es, filmacions, documents,

ria de la vila i d'exaltar els

cartes...) i escrita d'Argen

valors democratics que tota

tona dels anys 20 als anys

80 del segle XX. Demanem

memoria hauria de tenir

a les persones interessades

com a cami per a la ferma

d'Argentona des de la guer-

diferents ciutadans es una

recuperacio de la normalit-

ra civil als anys 80, recollint

manera de mostrar a les

que adrecin la documenta-

zacio de la vida a traves de

el testimoni significatiu i plu
ral de nombrosos vilatans

noves generacions una realitat que sovint desconeixen

cio a la Regidoria de Cultu

totes les persones.
Una part d'aquest projec-

argentonins que van viure

i reivindicar el testimoni de

tona (c/Ramon Par, 1), per

te es realitzara a traves de

en primera persona aquests

I'experiencia viscuda.

qualsevol dubte podeu tru-

car al telefon 93.7974900

ra de I'Ajuntament d'Argen

I'empresa SABEM.COM i

anys del segle XX.

Tant pels mes joves com pels

consistird en un ambicios

Reviure bona part de la

mes grans cal recuperar to

o per mail areacultura@ar-

exercici de recuperacio de

complexa historia del se

tes aquestes experien^es

gentona.cat. El termini per

la memoria oral: estudiar de

gle XX argentom a traves

que formen part de la nostra

a presentar els documents

manera objectiva la historia

de les propies paraules de

historia,

finalitzard el 31 de maig.

salvaguardar-les,

L
HAS DE REDUIR PES?
ESTAS ESTRESSAT?

Estudis cineantropometrics i
d'alt rendiment per tot tipus
de persones.

VOLS MILLORAR LATEVA FORMA FlSICA?

Dietes i entrenaments
personalitzats

VOLS AUGMENTAR LA TEVA SALUT?

Consultoria de bellesa Mary

Kay
Cursos d'improvitzacio
teatral els dissabtes al mati
Pilates avangat
Pilates per embarassades i
post-part

L

jJ
F

Tel. 93 797 46 23 E-mail: forma.tgim@gmail.com
Passatge de les Escoles 2-4 (al costat de les Escoles Bernat de Riudemeia)

facebook.
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La casa Puig i Cadafalch, mes a prop
El proces de negociacio en-

cop s'hagi tehabilitat. Aixf,

tre I'Ajuntament i els propi-

esta previst que es conver-

etaris de la casa de Puig i
Cadafalch, de la pla^a de

teixi en una casa-museu
on s'ubicara un Centre de

Vendre d'Argentona, po-

Recerca i Investigacio de

dria estar a les acaballes. El

I'obra de Puig i Cadafalch.

consistori ha proposat a la

A mes, es vol conservar in-

propietaria, una besneta de

tacte el despatx on treba I la

I'arquitecte, expropiar I'edi-

va I'arquitecte i, fins i tot,

fici per un preu de 446.000

instal-lar-hi una botiga i de

euros. El regidor de Cultura

pendencies municipals. Un

i Patrimoni d'Argentona,

cop restaurada, la casa for-

Angel Puig, ha explicat que

maria part de la Ruta Puig
i Cadafalch que actualment

aquesta xifra s'ha calculat

ja es realitza entre Mataro i

en funcio del valor del solar
i no de I'edifici tal i com in-

tema i perque la Generali-

paraules d'agraiment pel

Argentona.

dica la llei pels bens d'inte-

tat poses el fil a I'agulla. En

Centre d'Estudis Argento-

La xifra de 446.000 euros

res nacional.

concret, el govern catala va

nins Jaume Clavell i per

sortiran de les arques de

La manifestacio que es va

aplicar a la propietat una

I'entitat Natura que conjun-

I'Ajuntament o d'un credit

celebrar el passat mes de

sancio per I'estat d'abando

tament amb els ciutadans i

de la Generalitat, a tres

mar^ per demanar la res-

de la casa. Aquesta sancio,

I'Ajuntament han pressionat

anys, a interes zero. En tot

tauracio de I'immoble i la

de 30.000 euros, hauria

perque aquest edifici sigui

cas, en el primer trimestre

mocio aprovada al Pie de

servit perque la propietaria

municipal.

d'aquest 2012 es podria fer

maig del 2011 en defensa
de can Puig i Cadafalch

consideri I'oferta de I'Ajun

Parallelament, el consistori

efectiva aquesta expropia-

tament.

ja ha comencat a dissenyar

cio i comencar les primeres

van servir per desencallar el

El regidor tambe ha tingut

el pla d'usos de I'edifici, un

obres de rehabilitacio.

Mia Puig, millor actor al Festival Julius de Vic
L'argentom Mia Puig ha

Joan Salvat Papasseit. En

bona experiencia per ell

guanyat el premi "Jaume

total s'hi van presentar 24

on ha hagut de canviar la

Esteve" al millor actor del

treballs i els de Vic van va-

forma d'interpretar. Un al-

Festival Julius 2011 de

tre argentom, Jan Vanyo, el

curtmetratges que celebra

lorar el treball dramatic de
Mia Puig.

cada any el Cine Club Vic.

Fins ara Mia Puig nomes

en els Pastorets de la vila,

Enguany els curts havien

havia fet d'extra, anuncis

tambe feia un paper en

de girar al voltant del po-

publicitaris i sobretot tea-

aquest curt de prop de 8

ema "Si la despullava" de

tre. El cinema ha estat una

minuts.

nen que ha det de Rabada

Fiblada de la bota del vi novell 2011
L'Associacio Cultural Amies

bre es va poder comprovar

cant, un vi fermentat en una

nya i del vi a Argentona".

del Vi i la Vinya d'Argento

el gust d'aquest vi que se-

bota de roure america".

La verema d'enguany ha

na, amb la collaboracio de

gons un dels membres de

Despres de la fiblada es va

produVt 250 litres dels quals
alguns van ser per I'acte de

I'Ajuntament d'Argentona,

I'Associacio Cultural Amies

fer una xerrada a carrec de

van organitzar I'acte de la

del Vi i la Vinya d'Argento

^escriptor i poeta Josep Lla-

la fiblada i d'altres s'embo-

fiblada de la bota del vi no
vell 2011. El 17dedesem-

na, Francesc Navarro "es

do que portava com a titol

tellen i es vendran per co-

un vi novell amb un punt pi-

"records i costums de la vi

brir les despeses de I'entitat.
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Prou violencia de genere
tivitats concretes que s'ha
portat a terme durant el no-

Carnestoltes

2012
Dijous Harder, 16 de fe-

vembre del 2011, com la

brer, comen^aran els actes

lectura del manifest, la regi-

de celebracio del Carnes

doria de Benestar Social ha

toltes 2012 amb un sopar

organitzat una formacio de

a Can Doro a base de trui-

cara al primer trimestre de

tes i butifarra d'ou.

I'any 2012 que va dirigida

El divendres 17 de febrer

a tots els agents implicats en

se celebrara un correfoc, a

I'erradicacio d'aquest problematica. L'objectiu es re-

partir de les 22h, des de la
Pla^a Nova fins al Salo de

i altres activitats que enguany

visar tots els protocols en un

Pedra on es llegira el pre-

va organitzar diferent actes

s'han centrat en el tram jove

treball transversal entre totes

go del senyor Pellofa i es

al voltant de la celebracio

de la poblacio per evitar, a

les regidories, cossos de se-

fara una sessio de ball.

del dia internacional contra

traves de I'educacio, que

guretat, elements sanitaris i

El dia mes potent sera

la violencia de genere, que

es repeteixin determinades

entitats que poden detector i

el dissabte 18 de febrer

se celebra cada 25 de no-

conductes de violencia de

prevenir nous casos de vio

quan esta previst que se

vembre. Exposicions, debats

genere. A banda de les ac

lencia masclista.

celebri la rua i el ball infantil, a partir de les 17h,
i el ball de disfresses a les
23h a La Sala. Hi haura

L'Ajuntament d'Argentona

Protocol contra les drogues
L'Ajuntament d'Argentona

oferir una alternativa a la

I'activitat al pares o tutors

premis a la millor comparsa, a la millor disfressa

i representants de la Poli-

sancio economica mitjan-

legals del menor, s'oferira

individual i per parelles, i

cia Local van oficialitzar,

^ant una activitat pedagogi-

la possibilitat de participar

tambe a la pitjor disfressa.

a principis de gener, un

ca. El protocol estableix una

en un taller o programa

L'entrada a la Sala, tant

acord de collaboracio amb

cooperacio entre els cossos

sobre habits saludables.

per la festa de la tarda

els Mossos d'Esquadra per

de seguretat i la resta de

En cas de superar aquesta

com pel ball nocturn, te el

impulsar el protocol de me-

serveis que tenen relacio

preu de 3 euros.

sures alternatives en casos

amb els adolescents, esta-

activitat positivament, es
procedira a arxivar la de-

de consum o tinen<^a de

blint estrategies i criteris per

nuncia. D'aquesta forma,

de febrer, finalitzara la fes-

El dimecres de cendra, 22

drogues entre joves de la

detector i intervenir adoles

la familia implicada podrd

tivitat amb el tradicional

vila. Es tracta d'un progra-

cents en rise, amb l'objectiu

rebre assessorament i infor-

enterrament del carnestol

ma dirigit a menors d'edat

de prevenir actes delicti us i

macio dels professionals de

tes, la comitiva funeraria

entre els 14 i 18 anys i que

fomentar la seguretat ciuta-

serveis socials i cossos de

comptara amb la musica

te com a principal missio

dana. Un cop s'informi de

seguretat.

de I'Aula de Musica.

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

Sistemes de seguretat

Basculants
Correderes
Ballestes
Seccionals
Batents
Peatonals
Enrollables

Servei a empreses, botigues, particulars
Manteniment de comunitats
u pressupost sense compromis:
siautomatismesargentona@gmail.com | Mobil: 690 209 327 | Fax: 93 756 18 54
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El Recull Enciclopedic d'Argentona

La Creu Roja
busca nous
socis

mes de 130 personatges

El poeta i escriptor Josep
Llado va presentar el 20 de

de totes les epoques i algun

desembre el "Recull Enciclo

centenar mes en remissions

pedic d'Argentona", una

diverses, i mes de 200 en-

La Creu Roja d'Argentona,

obra que ha escrit durant

trades entre masies, entitats,

Dosrius i Orrius ha iniciat

mes de 12 anys. El Centre

fonts, folklore i premsa.

d'Estudis Argentonins Jau-

A banda de la informacio es-

una campanya per recaptar
mes socis ja que ha d'afrontar noves despeses com,

me C la veil va ser coneixe-

crita, hi ha molta illustracio.

dor del treball de Llado i

Aixf els personatges, les

va decidir afrontar el repte

fonts, les masies disposen de

principal obra

de publicar aquesta obra

la seva fotografia. En total

de referenda sempre que

Els vehicles que efectuen

extensa coincidint amb la

son mes de 500 pagines i

calgui parlar d'Argentona i

serveis medics caduquen

celebracio del dese aniver-

s'han editat 500 exemplars,

esperem que la seva lectura

per normativa als vuit anys,

sari de la fundacio de I'en-

dels quals molts es van en-

divulgui molts details de la

una data que en el cas de

titat. La presentacio, que es

carregar previament.

nostra vila poc coneguts a

I'ambulancia de Creu Roja

va fer a I Salo de Pedra, va

A banda de fer tasques

vilatans i forasters. Les dues

Argentona arribara al fe-

comptar amb la participa-

de carrer, Llado tambe ha

Ilibreries del municipi, Are

brer del 2013. Per aquest

cio del periodista Manuel

passat moltes hores als ar-

nas i Casabella, tenen a la

motiu, el president de I'en-

Cuyas i d'un nombros grup

xius com els historiadors. A

venda aquesta obra que

titat, Josep Valenti, explica

de ciutadans. El Ilibre recull

partir d'ara aquesta sera la

costa 50 euros.

que "busquem nous socis

per exemple, la compra
d'una nova ambulancia.

per fer front a la compra
d'aquest nou vehicle, entre

35 especies diferents de bolets

d'altres serveis que oferim".
Actualment, I'entitat compta
amb 630 socis, un nombre

La 17a Mostra de Bolets es

d'Argentona i Dosrius i els

ha estat de les millors. L'en-

va celebrar durant el cap

van classificar en comesti

titat Natura, que organitza

que, malgrat la crisi, s'ha

de setmana del 12 i 13

bles, sense interes culinari

cada any la mostra de bo

vist incrementat en els dar-

de novembre quan els ar

i toxics a I'aparador de

lets amb el suport d'altres

rers mesos. Per ser soci de

gentonins van poder veure

PAgropecuaria Argentona,

entitats relacionades amb el

Creu Roja cal pagar una

fins a 35 especies de bolets

al carrer Gran. De rovellons

bosc, ha realitzat predicci-

quota anual que pot ser de

diferents. Fermf Roca, Fran-

pero, un dels bolets mes

ons setmanals de la tempo

la quantitat que es vulgui;

cesc Navarro i Oriol Bassa

preuats, no van trobar i es

rada al web argentonabo-

les mes baixes giren a I vol-

els van trobar en els boscos

que aquesta temporada no

let.blogspot.com.

tant dels 40 euros.

Una dona emprenedora
L'argentonina Antonia Perez

crocredit. Un acord firmat,

microcredits tenen un clar

es va quedar a I'atur quan

primer, entre I'lnstitut de la

perfil femem. El 78% de les

tenia 49 anys. En comptes

Dona i el departament de

persones microempresarias

de desmoralitzar-se va pen-

microcredits de La Caixa i

que van accedir a ells son

sar en obrir un negoci, en

que va renovar, despres, la

dones, segons un estudi

concret una pizzeria, pero
no aconseguia cap credit si

Secretaria d'Estat d'lgualtat

d'ESADE sobre I'impacte de

i el MicroBank va fer possi

I'activitat del bane. La piz

no presentava un aval. Des-

ble el seu somni. Des d'ales-

zeria Burriac compta amb

pres de demanar consell

hores i fins el passat 31 de

una carta de 28 pizzes

al Sempre de I'Ajuntament

maig, en el marc del Progra-

diferents amb tres mides a

d'Argentona i a d'altres

ma de Microcredits per a

triar i la seva propietara ja

organismes, la situacio va

dones s'han concedit 1.158

esta estudiant fer pizzes per

canviar grades a un instru

operacions per un import
de 14,7 millons d'euros. Els

creixer el seu negoci.

ment financer anomenat mi
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COSES DE LA VILA

Quim Calvo guardonat a la

XXVIIIa ostra Literdria

Subvencio

del 100%
pels PQPIs

es van entregar el 27 de novembre al teatre La Massa

de Vilassar de Dalt en un
acte que va comptar amb la
presencia del regidor d'Educacio d'Argentona, Angel

Puig. El publicista i escriptor, Quim Calvo, prepara
en aquests moments la seva
primera novella, una histdria que explica la vida d'un
immigrant senegales i la del
seu seguiment en el proces

El Servei d'Ocupacio de Ca

El relat curt "La dona del

premi de prosa, categoria F,

d'adaptacio al primer mon

talunya, el SOC, va fer arri-

mar" de I'argentom Quim

de la XXVIIIa Mostra Literd

per part d'un periodista am-

bar, el 25 de novembre, a

Calvo va guanyar el segon

ria del Maresme. Els premis

bicios.

la regidoria d'Educacio de
I'Ajuntament d'Argentona
una notificacio amb I'apro-

Argentona treballa per la
independencia de Catalunya

vacio d'una dotacio eco-

nomica de 116.273,85 €
per als cursos 2011-12
d'auxiliar en operacions de

Els membres d'Argentona

avantatges que tindria per

na per la Independencia,

muntatges d'installacions

per la Independencia es

Catalunya ser indepen

Xavier Peguera, ha explicat

electrotecniques en edifi-

van reunir a mitjan novem-

dent. El passat 30 d'abril,

que "Argentona vol posar

cis i auxiliar de pastisseria

bre al Cafe Art i Gent per

al Palau de Congressos de

un gra de sorra en aquest

parlar sobre la creacio de

Barcelona, va neixer un

camf" i per aixd organit-

i fleca del Programa de
Qualificacio Professional

I'Assamblea Nacional Ca-

proces per constituir I'As-

zaran actes informatius de

Inicial, els PQPIs.Aquesta

talana. L'objectiu final es

semblea Nacional Catala-

diferent tipus. En aquesta If-

subvencio cobreix el 100%

aconseguir un estat propi

na cap a principis d'aquest

nia, els membres d'aquesta

d'aquestes dues formacions

perd abans cal marcar un

2012, un organisme que

entitat van participar en la

en les que hi participen un

full de ruta que passa per

aplegui el conjunt de I'inde-

caravana per la indepen

total de 37 alumnes distri

pendentisme i que defineixi

dencia que es va celebrar

bu^^ en dos grups i que fun-

crear les assamblees ter
ritorials i que aquestes es

el cami cap a I'estat propi.

el 15 de gener i preparen

cionen des del passat mes

dediquin a difondre els

El coordinador d'Argento

un acte a La Sala.

d'octubre. L'objectiu dels

PQPIs es que tots els alum
nes tinguin la possibilitat

Escoles Verdes

d'una insercio sociolaboral
satisfactoria i augmentin les

Les cine escoles del munici-

potenciar i promocionar el

actuacio musical. Un cop

seves competencies basi-

pi aixi com les dues escoles

medi ambient i la sostenibi-

atorgat, aquest Distintiu te

ques per ampliar estudis en

bressol municipals van re-

litat entre els seus alumnes.

una validesa de tres anys i

els diferents ensenyaments.

bre, el 26 de novembre, el

L'entrega de les plaques

per renovar-lo cal presentar

Els PQPIs s'adrecen a tots

distintiu d'escoles verdes.

acreditatives es va fer du-

el Programa d'Accio ja re-

aquells alumnes que finalit-

Es tracta d'un reconeixe-

rant el transcurs d'una

alitzat amb les actuacions

zen I'etapa d'ensenyament

ment que fa la Generalitat

festa a la Font Picant que

valorades i el nou Progra

secundari obligatori sense

de Catalunya a aquells

va comptar amb gegants,

ma d'Accio a desenvolupar

haver obtingut el titol de

centres que han elaborat

tastet de fruites, un inflable

al llarg dels tres cursos es-

graduat en educacio se-

un programa d'accio per

sobre el reciclatge i una

colars seguents.

cundaria obligatoria (ESO).
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Com a Catalunya, CiU
guanya a Argentona

Vots i Percentatge

Resultats 2008

CiU

2.450(40,24%)

1. 937(30,16%)

PPC
PSC

1.246 (20,46%)

1. 061 (16,52%)

992(16,29%)

2. 175(33,87%)

529 (8,68%)
377(6,19%)
144(2,36%)
93(1,52%)
41 (0,67%)
40 (0,65%)
32 (0,52%)
28 (0,45%)

601 (9,36%)
325 (5,06%)

Candidatures

Convergencia i Unio

primera vegada a ser la

(CiU) va ser la forma-

tercera forga mes vota

cio politico mes votada

da i deixant el seu tra-

a Argentona en els co-

dicional segon Hoc als

micis generals del 20

populars. Els resultats

PXC
Eb

de novembre. Amb un

d'Esquerra Republicana

UpyD

ERC-Rl.cat
ICV-EuiA

resultat del 40^24%, els

de Catalunya (ERC) a la

Pirata.cat

convergents es van situ-

vila van ser d'un 8,68%

Anticapitalistes

ar per davant del Partit
Popular de Catalunya

mentre que Iniciativa

(PPC) que va aconse-

Unida i Alternativa (ICV-

guir un 20,46% dels

EuiA) va aconseguir

vots mentre que el Partit

un 6,19% i Plataforma
per Catalunya (PxC) un

dels Socialistes de Ca
talunya (PSC) van aconseguir un 16,29% del
escrutini,

passant per

per Catalunya-Esquerra

PACMA
UCE

2011

2008

Total votants

6.188(69,28%)

73,35%

ons politiques van acu-

Abstencio

2.744 (30,72%)

26,65%

mular un 4,06%.

Vots nuls

100 (1,62%)

0,36%

Vots en blanc

103 (1,69%)

1,76%

2,36%. La resta d'opci-

s©mpre
Servei Municipal de Promocio Economics
Ajuntament d'Argentona

Horari del Club de Feina: 10.00 h a 12.00 h (s no s'indica un altre horari)
Dimarts

14 Febrer

Dimecres

""" 15 Febrer

Acces Lliure al Club de la
Feina / Ordinadors
Monica Bertran

Acces Lliure al Club de la
Feina / Ordinadors

Entrevistes de seleccio i
imatge
Esther Mimbrero
Natalia Pedros

Dilluns

Dimarts

Dimecres

20 Febrer

Festa
Dilluns

27 Febrer

Sessio informativa del
sempre i mercat de treball

Dilluns

Dilluns

Dilluns

Dimecres

DES-FEB2012

28 Febrer

6 Marg

Acces Lliure al Club de la
Feina / Ordinadors
13 Marg

Acces Lliure al Club de la
Feina / Ordinadors

22 Febrer

29 Febrer

Dijous

27 Marg

7 Marg

Dijous

Dijous

14 Marg

Dijous

Acces Lliure al Club de la .
Feina / Ordinadors

Curriculum

CapdeCreus

28 Marg

Divendres

24 Febrer;

2 Marg^

Monografic

8 Marg Divendres

9 Marg •

Iniciacio informatica

15 Marg Divendres

Carta de presentacio +
autocandidatura

Dijous

'" 17 Febrer^

Iniciacio informatica
Monica Bertran

1 Marg Divendres

16 Marg ]

Iniciacio informatica

22 Marg Divendres

23 Marg

Iniciacio informatica

Recerca de feina.
Pagines webs

Curriculum

Divendres

Iniciacio informatica

Recerca de feina.
Pagines webs

Construeix el teu perfil
professional i coneix les
oportunitats laborals

Dimecres

23 Febrer

Carta de presentacio +
autocandidatura

Curriculum
Dimecres

16 Febrer

Carta de presentacio +
autocandidatura
Ana Diaz

Recerca de feina.
Pagines webs

Curriculum
Dimecres

Dijous ~ ~~~

(de10a13hores)
21 Marg Dijous
20 Marg Dimecres

Acces Lliure al Club de la
Feina / Ordinadors

26 Marg Dimarts

Sessio informativa del
sempre i mercat de treball

22

Dimarts

Acces Lliure al Club de la
Feina / Ordinadors

19Marg Dimarts

Acces Lliure al Club de la
Feina / Ordinadors

Dilluns

Acces Lliure al Club de la
Feina / Ordinadors

12Marg Dimarts

Acces Lliure al Club de la
Feina / Ordinadors

21 Febrer

Curriculum

5Marg Dimarts

Acces Lliure al Club de la
Feina / Ordinadors

24 (0,37%)

13 80,21%)

CLUB DE FEINA
^Dilluns """""•' i3Febrer

7(0,11%)

29 Marg Divendres

Carta de presentacio +
autocandidatura

Iniciacio informatica

30 Marg^

•^••^*

GRUPS MUNICIPALS
Som persones normals i properes, i per aixo la gent ens aprecia

Els partits veuen
perillar el seu
dolce far niente

nrun^
grups ind^n^ndents
independents com no-

amb
amb orouments
arguments tronotv
tronats, folfal-

tresor
tresor el suDort.
suport, de com a

saltres, degut a la gran esti-

ses imputacions, entrebancs

minim 1.336 persones, que

ma que en general ens tenen

sense escrupols de tota mena

varem rebre en les passades

els ciutadans, pel fet que som

i desqualificacions personals.

eleccions. Som gent normal,

molt mes propers i no estem

Sera que els fern por? Sera

tan normal que fins i tot en

sota consignes partidistes.

perque diem al pa, pa i al

comtesses electorals no locals

Per aquest motiu els partits

vi, vi? Sera perque ens veuen

probablement votem algun

ens veuen amb sornegueria i

mes competents i ells son de

dels seus partits...

preocupacio i ens temen, ja

nyigui-nyogui? Sera perque

Pero el poble es savi, i a

El passat mes de novembre

que ells, amb el seu discurs

no els agrada que afirmem

Argentona la seva gent va

va tenir Hoc a Argentona

encotillat, veuen perillar el

novament el que tothom ja

donar la confian^a a unes

una trobada dels partits in

seu dolce far niente.

sap que el nostre alcalde, en

dependents del Maresme.

Ja saben que Tots per Argen

Pep Maso, en els moments de

persones que es van presentar en I'aixopluc d'una agru-

Per entendre'ns, els diferents

tona ha tingut el suport mes

crisi que vivim i viurem, mai

pacio d'electors, Tots per Ar

Tots per Argentona (TxA)

important i ha estat la Ilista

no s'hagues apujat el 27% el

gentona, que segueix estant

que, amb altres noms, com

mes votada.

sou com ho ha fet aquest Sr.

al servei de totes les vilatanes

es obvi, s'han anat creant en

I es aqui, nomes a Argento

Armengol?

i vilatans. I aixo ens omple de
joia i d'illusio..

nou poblacions de la nostra
comarca.
Entre altres i importants ques

na, on es produeix una ferot-

Tots per Argentona, pero,

ge reaccio contra nosaltres.

de cada atzagaiada en surt

Tota la colla de partits, amb

refor^ada. La nostra gent no

tions que es van tractor, va
sobresortir I'evident preocu-

un poti-poti d'ideologies dis-

mes es preocupa per la poli

pars i amb uns programes

tico municipal, continua fidel

pacio per part dels partits

electorals tan oposats, s'es-

als seus principis i objectius

tradicionals, respecte tots els

gargamellen en contra nostra

i conserva com un preuat

funcionin sense deixar que

aixi els pronostics dels

ens afectin les critiques

afins a algun grup que ho-

aquest any, hagueu po

interessades ni els raona-

res d'ara te prou feina en

gut gaudir de tots els acte

ments demagogies.

mantenir la seva propia co

que s'han fet, com el Pat-

hesio interna.

ge dels Reis d'Orient, la

CiU
Quan llegiu aquestes lini-

portem del govern sorgit

Aviat tindrem la concrecio

es ja estarem al nou any

de les darreres eleccions

de les mesures economi-

2012 que esperem sigui
millor que el passat 2011.

municipals haureu pogut

ques del Govern Central i
de la Generalitat i que sens

escoltar per Radio Argen
tona la reunio de poble

caure en el mal gust i la
barroeria que algun grup

En el nostre Grup Muni

en el que haurem explicat

de la oposicio practica.

cipal estem conven^uts

el Pla d'Accio Municipal
(PAM) i el pressupost d'en-

Nosaltres for mem part d'un

contencio en la despesa

guany, per el que haureu

govern municipal que tot

municipal, sobretot en les

pogut veure que som seri-

i esta format per quatre

inversions, ens ajudara a

grups de diferents ideolo
gies hem arribat a final

consolidar una economia

d'any amb una cohesio

tra a tots i totes unes mi-

i un nivell d'entesa cada

llors perspectives per I'any

vegada mes forts, trencant

2013.

Estem treballant de valent
pel poble perque les coses

Fins la propera.

els argentonins.

Ja haureu pogut assistir o

promisos i propostes per
fer una Argentona millor.

els Tres Tombs, etc.

dubte ens afectaran a tots

xim consens possible sense

osos amb els nostres com-

Esperem que dintre de

Cavalcada,les dotze hores,

En els ja vuit mesos que

comprovar que procurem
fer les coses amb el ma

contacte
www.totsperargentona .cat
masonp@argentona.cat
Telefon: 677 571 903

de que un any mes de

municipal que ens perme-

CapdXreus*

contacte
cdcargentona@hotma i I .com
www.ciu.cat/argentona
http://www.facebook.com/
convergenciademocratica.
argentona
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Aquest govern si que te projecte
del PSC creiem que aquest

I tambe mes enlla de la pre

a la galeria per superar en

ha estat el missatge que els

sentacio publica d'aquest

aquests quatre anys fent

argentonins i argentonines

projecte compartit, hi ha

quatre coses per quedar

ens van enviar amb el re-

la voluntat de fer un exer-

be, el govern a traves del

sultat de les darreres elec-

cici de transparencia, el

PAM ens comprometem

cions municipals.

PAM 2012, no nomes es

a abordar els gran temes

un recull de bones inten-

pendents que tenim a Ar

Mes enlla del projecte,
tarn be hi ha el tarannd del

cions, son mes de 170

gentona: Resoldre el con-

projectes, definits amb ob-

flicte de Can Doro, redac

govern, que es el de su-

jectius, pressupost i termini

tor un nou Pla d'Urbanisme,

El PAM2012no
es una declaracio
d'intencions, es

un compromis
amb els vilatans i
vilatanes

mar, com ja hem demostrat

d'execucid, no es una de

millorar la recollida de la

en els diferents plens que

claracio d'intencions, es un

brossa, acabar el Pla de

hem anat fent, no disposar

compromis amb els vilatans

Barris del Cros..., projectes

de majoria absoluta, que

i vilatanes que ens ha de

complexos i necessaris per

per alguns es una mostra

permetre, un cop finalitzat

Argentona i encallats de fa

Amb la presentacid del Pla
d'Actuacid Municipal (PAM
2012), el govern hem fet

de debilitat, per nosaltres

el periode d'aquest PAM

massa temps.

es un repte que ens obli-

2012, rendir comptes amb

ga, de bon grat, a sumar

la vila, explicar el que hem

pales que per sobre de

mes enlla de les forces po

fet i donar explicacions del

les divergencies politiques

litiques que integrem del

que no hem fet i perque no

dels partits que en formem

govern. Aquesta tarn be es

ho hem fet.

part, hem estat capa<^os

una diferencia substancial

de dissenyar un projecte

respecte a I'actitud del go

El PAM 2012, no es tam-

comu per Argentona. Des

vern anterior.

poc un compromis de cara

Treballant pel poble
tona, la rama juvenil de

reals i presentant inicia-

dir: treballar per Argen

tives als plens encamina-

tona i els seus vilatants.

nuestro partido. Seguimos

des a resoldre problemas

Fa poques setmanes hem

trabajando con honesti-

i no a crear-los. Donarem

viscut un episodi de delin-

dad, pensando en las co-

exemples del que diem:

cuencia al barri del Cros.

sas que se pueden mejorar.

Hem presentat iniciatives

Seguim demanant millor

Avanzamos mirando los

Estem comen^ant I'any in-

per millorar els passos de

coordinacid policial i mes

intereses colectivos porque

mersos en una crisi molt im

vianants de I'entorn del co-

col-laboracid entre Mossos

creemos que hay que ha-

portant que esta castigant

legis i hem demanat portar

i Policia Local. Pensen que

blar menos y actuar mas.

especialment a les butxa-

a terme tasques de mante-

si hi ha voluntat de fer una

El cultivo del odio estd de-

ques de tots nosaltres. A la

niment de clavaregueram

cosa, es pot fer.

masiado de moda en estos
tiempos para que ademds

Vila tambe. Per aixo en el

per millorar les condicions

pie de presupostos varem

quant arribin les plujes de

Por otro lado se ha produ-

desde los grupos munici-

apostar per congelars ta

I'hivern i la primavera.

cido un relevo en nuestro

pales sigamos haciendolo

xes i baixar impostos i mi

Les iniciatives han estat

grupo municipal: Juan Ma

crecer.

llorar la gestid. No ens van

aprovades per amplia ma

nuel Moraleda que seguird

fer cas. Pero creiem que en

joria. Varem observar que

acompahando a Fran Fra-

aquest moments no podem

I'aparcament de la zona

castigar mes als nostres vi-

espotiva estaba mal se-

goso y que ha sustituido
al concejal Jesus Hita que

nyalitzat i varem demanar

sigue ostentando la presi-

corregir aquest situacidn,

dencia local. En pocas se-

Dit aixo, el nostre grup mu

cosa que ha fet I'equip

manas llevaremos a cabo

Telefon667 182 994

nicipal ha seguit treballant

de govern. Son exemples

la presentacidn de Nuevas

en la recerca de problemas

de que fern el que varem

Generaciones de Argen

Twitter: @ppArgentona
Facebook.com/ppargentona

latants.

24

DES- FEB2012

CapdeCreus

contacte

•^, .^^*•>- '"•

GRUPS MUNICIPALS
Consciencia social i serveis publics

-^CUD

Aquestes tisorades, tot i que

L'any 2012, es probable

que ens ven les retallades

vinguin de I'ambit autono-

que la Generalitat no aboni

com un fet inevitable i cons-

mic, afecten negativament

la subvencio acordada amb

truir una alternativa entre

en la qualitat de vida de la

el consistori per al Pla de

totes i tots.

majoria d'argentonines i ar-

Barris. Aquest fet tindria un

gentonins; ho veiem reflexat

efecte directe i molt negatiu

Les retallades
ja han provocat
consequencies
negatives en
serveis publics del

alguns dels serveis publics

en el projecte de millora so

del poble, com ha passat

cial i urbana del barri de

amb el tancament del Ser-

Sant Miquel del Cros.

poble

preu de la T-10. Aquest ul-

ressos privats que busquen

tim exemple es especialment

el benefici propi en contra

vei d'atencio continuada
del CAP d'Argentona, o

Sovint s'amaguen, darrera

la pujada desorbitada del

d'aquestes politiques, inte-

En aquests ultims mesos, la

valid per a la nostra vila, ja

el be comu. La mateixa CUP

CUP d'Argentona, pero tarn-

que afecta els viatgers que

de Reus ha denunciat el pre

be en I'ambit nacional, s'ha

utilitzen el transport public,

sident de I'lnstitut Catala de

mostrat molt critica amb les

i Argentona te una depen-

la Salut, Josep Prat, per pre-

retallades socials dutes a ter-

dencia notable d'aquest

varicacio degut als multiples

me per la Generalitat i pel

tipus de transport. No es,

carrecs que acumula en em-

govern espanyol. Des del Pie

pero, nomes les vilatanes

preses publiques i privades

hem mostrat el nostre rebuig

i vilatans qui pateixen les

del sector sanitari. La CUP

presentant i adherint-nos

consequencies de les reta

treballa arreu del pais amb

a diverses mocions contra

llades, ja que tambe afec

I'objectiu de desemmasca-

aquestes politiques.

ta I'Ajuntament de la vila.

rar aquest discurs enverinat,

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

Convertim la crisi en una oportunitat de creixement sostenible

Cal aprofitar
millor els
recursos propis
d^Argentona per
dinamitzar el
teixit comercial
i reforcar la

la Font Picant i el seu entorn,

I'actual en que el context

la promocio de les Fires i

pectuosos amb el medi am

economic es advers i dificul-

Festes de la vila complemen-

bient i potencfin els recursos

ta el prog res.

tades amb un bon programa

propis, convertint Argentona

Des del govern local hem de

cultural a la Sala, etc... acti-

en un referent a Catalunya

procurar per la generacio

vitats que reforcen I'atractiu

d'un nou model de creixe

d'oportunitats, en la mesura

del poble per la gent de la

ment sostenible.

de les nostres possibilitats,

comarca i mes enlla, atra-

que facilitin la creacio de

ient visitants que gaudeixin

riquesa i ocupacio en un mo
ment on la capacitat d'inver-

d'aquests valors i generin

sio es limitada. Es per aixo

activitat economica.
Argentona gaudeix d'un cli-

cal aprofitar millor allo que

ma ideal i un entorn natural

ja tenim com a poble i que

incomparable, el seu nucli

es reconegut arreu: els seus

urba te un valor historic d'una

identitat del poble

valors naturals, histories i

riquesa patrimonial que cal

culturals.

donar a coneixer: son molts

Tal i com deiem en el nostre

En el Pla d'Actuacio Munici

els recursos a difondre.

programa, la promocio local

pal ja s'han presentat iniciati-

ARGENTCAT dona suport al

d'un municipi es una de les

ves que van en aquest sentit:
la creacio d'un nou mercat

desenvolupament d'aquests

sevol ajuntament te al seu

de productes ecologies i de

vilatans vulguin emprendre,

abast per al desenvolupa-

proximitat, la rehabilitacio

que serveixin per dinamitzar

ment economic del territori i

de Can Puig i Cadafalch

el teixit comercial de la ciutat

que cal saber explotar, espe

per us public, la millora de

i refor^ar la nostra identitat

principals eines que qual-

pero que a I'hora siguin res-

cialment en un moment com

projectes i d'altres que els

CapdXreus

contacte
www.argentcat.blogspot.com
argentcat2015@gmail.com
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GRUPS MUNICIPALS
Bones expectatives per la Sala i Can Puig i Cadafalch

VLENTESA

de I'acord que va impulsar

L'expropiacio de can Puig i

que el grup d'lniciativa del

I'actual govern.

El Pla d'Usos de la Sala va

Cadafalch es el primer pas
d'un proces que ha de con-

demanat la inclusio d'una

Parlament de Catalunya ha

ser aprovat per una ampla

vertir aquest be patrimonial

partida pressupostaria per

ogenlon

majoria en el Pie de gener

Del Pla d'Usos

i representa I'ultim pas per

en una casa-museu. Som
conscients que a la despesa

Cadafalch. Esperem que la

donar vida a aquest emble

de I'expropiacio caldra afe-

proposta sigui acceptada.

matic equipament. D'aquest
pla, cal destacar la disposi

gir-hi la de la restauracio,
tanmateix, la manca de pres

cio que poden fer de la Sala

supost actual nomes suposa-

de la Sala cal
destacar la
disposicio que en
poden fer totes les
entitats i escoles
d'Argentona un
cop I'any

totes les entitats i escoles

ra un retard del projecte.

d'Argentona un cop I'any,

Tenim tota la legislatura per

aixf com tambe la voluntat

porta-ho a terme i les ganes

del govern municipal que

de fer-la accessible a tothom.

sigui un equipament autofi-

Ara conve que esdevingui

nan^at. Es a dir, que es pugui gaudir d'una bona car-

es pugui actuar d'immediat

El Pla d'Usos de la Sala i

tellera cultural i ludica sense

i aturar-ne la degradacio. Al

I'expropiacio de la casa

que el pressupost municipal

mateix temps, es preveu des-

Puig i Cadafalch son dos

ho acusi. Esperem tambe

tinar part de les dependenci

acords que la regidoria de

que els espectacles que s'hi

es per ubicar-hi la regidoria

Cultura, gestionada per L'En-

programin despertin I'inte-

de Cultura, el que permetra

tesa, ha donat a coneixer

res d'argentonins i foranis, i

un millor aprofitament dels

aquests darrers dies. Es trac-

que, de retruc, en surti bene-

espais i recursos municipals.

ta de dos punts importants

ficiada I'activitat comercial

Pel que fa a la rehabilita-

del capitol d'equipaments

de la vila.

cio, ens satisfa anunciar

la restauracio de can Puig I

propietat municipal perque

contacte
entesaperargentona.blogs.com

Els disbarats de Tots per Argentona
fan signar un paper en el

uns grans defensors de la

colzant la legislacio vigent,

qua I es comprometen a tor-

democracia, la transpa-

les actes de regidors son

nar el acta amb ells si per

rencia, I'estat de dret i la

personals, i qualsevol do

qualsevol cosa s'adonen

Constitucio; tal com varem

de la falsedat i el incompli-

fer en el nostre jurament;

cument, paper, jurament o
contracte contrari, esta vul-

ment dels principis que, el

i tenim molt clar la nostre

nerant la Llei i pensem que

Tal com diu el proverbi "por

triumvirat que dirigeix Tots

obligacio de control del

es podria denunciar com

sus hechos los conocereis" i

per Argentona, varen difon-

govern i defensor dels

unes coaccions.

la veritat es que els fets han

dre per aconseguir formar

drets dels nostres votants,

posat a I descobert el taran-

aquesta agrupacio.

que mereixen el mateix res

Per acabar solsament dir

pecte que els votants de la

que per manca d' espai

AGRUPACI6 D'ARGENTONA

na dels personatges de Tots
per Argentona com dicta-

Va quedar clar que a

resta de grups municipals.

pot ser que deixem per mes

dors, foscos i amb una gran

aquest senyor no li va agra

Tanmateix defensariem el

endavant el parlar de la

manca de respecte per les

dar gens que aixo sortis a

model de Ilistes obertes

manca de respecte per les

Lleis, els procediments ad-

la Hum publica, quan en un

tant parlat darrerament. Un

Lleis de Tots per Argentona

ministratius, I'estat de dret i

arravatament del veritable

partit o una agrupacio mu

en els fets: "dia de reflexio,

la Constitucio.

tarannd dictatorial, es va

nicipal no son mes que una

botifarrada, tractes de favor

treure la pell de be, i va ar-

agrupacio de persones que

i el dany i perdua de temps

En el darrer Pie, el Sr. Maso

ribar a demanar al Sr. Al

creuen en les persones que

causades al poble".

va estat trait per el seu estat

calde que filtri las mocions

formen les Ilistes, o sigui els

dels grups municipals.

vots del partit o agrupacio

cio, tan "democratica," als

Agrupacio d'Argentona vol

aporta cada persona de

membres de la Ilista els hi

deixar molt clar que som

la Ilista. Per tot aixo i re-

de nerviosisme i va aclarir

es la suma dels vots que

que dins d'aquesta agrupa
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CapdeCreus
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GUIA COMERCIAL

^CIO
PLANS

VENDESIINSM^
DEVID

GILCABRESPINATUBAU
Agent de la Propietat Immobiliaria

CRISTALLERIErARGENTOl

Administrador de Finques

Av. Puig i Cadafalch, 5 - Tel. 93 797 19 53
Gral. Llauder, 44 baix - Tel 93 756 09 26 - Fax 93 797 44 29

Telefon93 797 04 11
Av. Catalunya, 1 - 08310 Argentona

08310 Argentona

LAXURRERIA
Si vols menjarXURROS casolans iXOCOLATA desfeta,

NO THO PERDISUI si vols salats... tenim cornes, patates...

"Festes de barri,

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

ARGENTONA
Plaga Nova

diumenges I festius
de 8 del matfa 1 del migdia.

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

SERRA-PINEDA
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 Argentonajj
Tel.937560577~
www.instantsfoto.com

TALLER METALLIC

Xevi Gallemf
Sant Gem's, 25

08310 ARGENTONA

Tel. 654 600 796
xgallemi @ bcngiga.com

IP pMW^^ - ^ ^*^-:"^v mr <m m^

i i i^i

INFORMACIO D'INTERESi
INSTALLACIONS
INDUSTRIALS

EPARACl^^ €>E BOMBIN

AUTOMATISMES
LAMPISTERIA
JORDI FERRER
C/ Badalona, 15 - 08310 Argentona

l wl ^

Tel./Fax 93 756 04 66 - 655 569 319
e.mail: instal.lacions@jordiferrer.com
www.jordiferrer.com

J REF0RMES
OBRA EN GENERAL
SALVADOR PRAT
DANGLA
TOTTIPUSD'OBRESI
REFORMESPERALA
LLAR

-

banys

-

j
cuines

-

terrasses

r• • •

•

Dilluns a divendres:

D'ARGENTONA

Tarda: de 16 h a 19 h

-

problemes d'humitats

-

etc...

Tel.: 93 756 14 48

.

Dissabte:

Mati:

de 10 h a 14 h

Diumenge:
Mati: de 10 h a 14 h
Tarda: tancat

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

- vadoprat@hotmail.com

.

de 10 h a 13 h

Cada cosa al seu Hoc

- rehabilitacio de fa^anes

.........

Mati:

Tarda: de 16 h a 20 h

C/Montserrat Roig 25, 2n3a-08310ARGENTONA

Mobil 666 25 33 31

DEIXALLERIA

^|

•FestesIaboraESH

• 6 de gener

• 11 de setembre

• 20 de febrer (local)

• 12 d'octubre

• 6 i 9 d'abril
• 1 de maig

• 1 de novembre
• 6, 8^ 25 i 26 de desembre

• 15 d'agost

Dilluns a divendres
Tarda
Mati

Farmdcies

Diumenge

Dissabte
Mati

Tarda

Mati

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

9.30 ha 13.30 h

17ha20h

9.30 ha 13.30 h

Tancat

Tancat

Tancat

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

9.00 ha 13.30 h

17ha20h

9.30 ha 13.30 h

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 13.3Oh

17 h a 20 h

9.30 ha 13.30 h
(si estd de gudrdia)

17 h a 20 h
(si estd de gudrdia)

11 ha 13.30 h
(si estd de gudrdia)

Tancat

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

9.00 ha 13.3Oh

17 h a 20 h

9.30 ha 13.30 h
(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 17 h
(si estd de gudrdia)

20 h a 22 h
(si estd de gudrdia)

13.3Oha 17 h
(si estd de gudrdia)

20 h a 22 h
(si estd de gudrdia)

acia Guillen
acia Sindreu
acia Buxeda

1 3.30 ha 22 h
(si estd de gudrdia)

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

iti

INFORMACIO D'INTERES

i iiii^i

CALENDARI FISCAL 2012
Inici periode

Concepte

voluntari

Impost bens immobles urbans - No domiciliats

04/04/2012

Domiciliats, la fraccio
Domiciliats, 2a fraccio
Domiciliats, 3a fraccio
Domiciliats, 4a fraccio
Impost bens immobles rustics - No domiciliats

05/09/2012

Domiciliats, lafraccio
Domiciliats, 2a fraccio
Domiciliats, 3a fraccio
Impost vehicles traccio mecdnica
Impost activitats economiques

03/02/2012
05/09/2012

RECOLLIDA DE
MOBLES VELLS
IELECTRODOMESTICS

Final periode
voluntari /
domiciliats

Cada dilluns,

05/06/2012
01/03/2012
01/06/2012
03/09/2012
03/12/2012
05/11/2012
01/03/2012
01/06/2012
03/09/2012
04/04/2012
05/11/2012

previa trucada al

93 790 55 60

fttfON
AJUNTAMENT

93 797 49 00
POLICIA LOCAL

93 797 13 13

Taxa residus domestics

05/09/2012

No domiciliats
Domiciliats, 1 a fraccio
Domiciliats, 2a fraccio

TAXIS

05/11/2012
02/07/2012
02/11/2012

93 797 25 04
677 676 289
CREU ROJA ARGENTONA

93 797 16 56

Taxa per recollida d'escombraries comercials

05/09/2012

No domiciliats
Domiciliats, lafraccio
Domiciliats, 2a fraccio

04/04/2012

Taxa entrada vehicles - guals

AMBULANCIA

05/11/2012
02/07/2012
02/11/2012
05/06/2012

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

904 100 318
FECSA-ENDESA

900 770 077
I/Aiuntament

Arxiu municiDal

L'Alcalde i els regidors

Plaga de I'Esglesia, 4

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

Tel. 93 797 27 32

ABS Araentona

OFICINA DE CORREUS

93 756 12 17

Joan Fuster, 1

AIGUES D'ARGENTONA

Tel. 93 756 10 92 i

93 797 06 03

93 756 11 38
Bustia del consumidor

GAS NATURAL

Atencio a domicili

900 760 760

Ajuntament d'Argentona

Per sollicitar 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

93 757 51 88

Tel. 93 797 49 00

consultori de Miquel del Cros al

IES ARGENTONA

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

Deixalleria

C/ Can Carmany, s/n

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

Tel. 93 756 14 48

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

Horari: de dilluns a divendres, de

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

RIUDEMEIA

Serveis socials d'atencio

93 797 09 56
CEIP FRANCESC BURNIOL

primaria:
C/ Enric Granados, 5

93 797 16 01
CEIP LES FONTS

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

93 756 17 13
CEIP AIXERNADOR

93 797 46 77
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

Centre Obert L'Esquirol:

93 797 45 23

Av. del Mediterrani, s/n.

MUSEU DEL CANTIR

Tel. 93 797 01 59

Jutiat de Pau

Sant Miquel del Cros.

Tel. 93 797 17 03

Tel. 93 757 00 86

Susana Lopez

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

Atencio primaria

al telefon 93 797 04 86, o

Parroauia de Sant Julia

Humans.

Benestar Social, Sanitat.

93 799 39 51
CEIP BERNAT DE

Pol. Ind. Nord,

Angel Puig

Montserrat Cervantes

al telefon 93 791 90 84.

93 797 46 10
CEIP ST MIQUEL DEL CROS

93 797 21 52
BIBLIOTECA

93 797 12 15

Dill, a div. de 9 a 14.30 h
Entrevistes amb el jutge: dimarts i
dijousd'l 1 a 13.30 h.

L

J

ASSESSORAMENT
JURIDIC PER A DONES
93 7974900-Ext. 600

tt

^arnla d'tiitnmes

•mn

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

Programacio de

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

13 H. L'INFORMATIU
13.30 H.REPETICIONS

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

13.30 H.REPETICIONS (ENT.)
15H. L'INFORMATIU
13.30 H.REPETICIONS (ENT.)
17 H. ARGENTONA A LES 5
18.30 H. EL COR ENS VISITA
19H. L'INFORMATIU
19.30 H.REPETICIONS (ENT.)
20 H. HISTORIES

17H.

ARGENTONA A LES 5
ambJosepM.Cano

18H

BENJUGAT22H- AMANECER

ion.

91 ,
21 H-

imprnnKri
TEMPS DE JAZZ

dcimjuuhiCRISTIANO

19H. L'INFORMATIU
20H. NOTXAS DE NIT
DUOUS
21.30 H. ARGENTONA ROCKS 10-13 H. DE TOTS COLORS
13 H. L'INFORMATIU
DIMARTS
13.30 H.REPETICIONS (ENT.)
10-13 H. DE TOTS COLORS
15 H. L'INFORMATIU
13 H. L'INFORMATIU
13.30 H.REPETICIONS (ENT.)
13.30 H.REPETICIONS (ENT.)
17 H. ARGENTONA A LES 5
15H. L'INFORMATIU
19H. AGENTONACULTURA
13.30 H.REPETICIONS (ENT.)
IDEBAT
17H. ARGENT0NAALES5 19H. L'INFORMATIU
18H. TERTULIA DELS AVIS 19.30 H. REPETICIONS (ENT.)
19H. L'INFORMATIU
20 H.
THEGOODFATHERS
OF ARGENTONA19.30 H. ARGENTONA

CULTURAIDEBAT
20 H.
21 H.

SOUNDS
CAN PIXA

21H.

SPACE OF HOUSE

22H.

TIEAAPO DE ALABANZA

DIMECRES

DIVENDRES

10-13 H. DE TOTS COLORS

10-13H.DE TOTS COLORS

13 H.

13 H.

13.30 H.REPETICIONS (ENT.)
15 H. L'INFORMATIU
13.30 H.REPETICIONS (ENT.)
17 H. ARGENTONA A LES 5
18H. TERTULIA POLITICA
19H. L'INFORMATIU
19.30 H.REPETICIONS (ENT.)
20 H. HIP-HOP SIN UMITES

DISSABTE
9H. CURTSILLARGS
11H. MUSICA PER A
NOSTALGICS
12H. BENJUGAT
13H. ARGENJONA A LES

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

THEGOODFAT...

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

.in• #.

mm^ nts
perruqueria canina
10 anys d'experiencia

Visites concertades
Tractaments personalitzat
Afectacions articulars
Afectacions musculars
Cervicdlgies
Dorsdlgies
Electroterdpia
Embenats:
Preventius
Terapeutics
Higiene postural

Lumbdlgies

Tetuan n 59 08302 Mataro

Tel. 93 758 99 49

Massatge relaxant
Massatge terapeutic
Rearmonitzacions articulars
Stretching (estiraments)
Tecniques de puncio seca
Tecniques propioceptives
Ultrasd.

Segueix-nos a:

facebook^

Coneguem el teixit empresarial d'Argentona (I)

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

24ECA-ITV
25SERVIREP
26NATFOOD IBERICA, SL
27ENCAJES LAQUIDAIN, SA
28A. LORENZO BARROSO, SA
29AUTOCARAVANES DEL SOL, SL
30VILCAT
31VIDRIO CONFORT
32INOXPAN
33FUSTES PRAM, SL
34MACLA,SA
35ABB ANDREU BOET EQUIPAMENTS36ESCORXADOR D'AVIRAM MORE,, SL
37ESTABLIMENTS SABATER, SA
38COYMO STANDS, SL
39DRIVE TEXTIL, SL
40LATUCSL
41VINALS SOLER, SL
42COMET (CORBATS METALI.LICS I
MECANITZATS, SL)
43TEXTIL MONTREAL, SL
44PHOENIX PUBLICIDAD, SL
45TEXTIL GALMON
46PUNT TRICK

A la pagina 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 Promocio Economica (SEMPRE), trucant al telefon de
I'Ajuntament (93 797 49 00) o enviant un correu electronic a sempre@argentona.cat.

La validesa de les clausules sol en els prestecs hipotecaris

Jih Carles Cidiia
Soci Director

El Jutjat del Mercantil numero 7 dels de Barcelona a

obtiene una posicion mas ventajosa objetivamente, en

traves d'una Sentencia de 12 de setembre del 2011
ha declarat nulla per abusiva la clausula sol d'un

relacion con el cliente que no goza de la proteccion en
caso de una variacion al alza del indice de referenda" i

contracte de prestec hipotecari de I'entitat Caja Ru

conclou que I'entitat financera no ha acreditat haver

ral de Soria que fixava un tipus d'interes minim de

negociat amb el client I'existencia Pel contingut de la

referenda del 4,00% la qual cosa impedia al client

clausula sol ni haver establert una contrapartida que

beneficiar-se de la baixada de I'euribor. La Sentencia

corregis I'important desequilibri entre les obligacions

anul-la la clausula sol pel desequilibri que es produ-

de les parts, tal i com estableix I'article 82 de la Llei Ge

eix entre les parts i obliga a I'entitat a eliminar-la del

neral per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

contracte, aixi com a retornar al client les quantitats
indegudament cobrades per la diferencia provocada

Encara mes recentment, la Sentencia del Jutjat Mer

per la caiguda de I'euribor per sota del 4,00%.

cantil numero 1 de Caceres de data 18 d'octubre del

La mencionada Sentencia se suma a les dictades pel

sumidor fixar un tipus sol si no existeix una contrapar

Jutjat del Mercantil numero 1 de Lleo en data 11 de

tida equivalent en benefici del consumidor, i aquesta

man^ del 2011 i pel Jutjat del Mercantil numero 2

contrapartida ha de ser real i efectiva, la qual cosa

2011 enten que es objectivament restrictiu per al con-

de Sevilla de 30 de setembre del 2010, malgrat que

significa que la clausula sostre o tipus maxim del con

aquesta ultima ha estat revocada per I'Audiencia Pro

tracte de prestec hipotecari hauria de ser real^zable,

vincial de Sevilla.

ja que tal i com estan les coses avui en dia, la clausula
sostre es tan alta que es irrealitzable, el que vol dir que

La Sentencia del Jutjat del Mercantil 7 de Barcelona

no suposa cap contrapartida a favor del consumidor,

assenyala que"mediante esta clausulay sin contraparti-

de manera que el desequilibri creat per la clausula sol

da, la entidadprestamista con un tipo de interes variable

no es compensat per la clausula sostre.

escoda^codina

c/ Doctor Sams6, 36 - 08310 Argentona

Tel. 93 797 40 15 - Fax 93 797 40 16
A D VO C AT S

www.escoda-codina.es

PINEDA - ARGENTONA - CANET DE MAR

info@escoda-codina.es

Pla<pa de I'Esglesia - 08310 Argentona
Horari: dimecres de 1 8 a 20 h.

SQo

Tel: 93 797 01 59-617 73 68 80

Caritas
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

