Apendre
angles a una
edat temprana
Un idioma es pot aprendre a qualsevol edat perd es bo
comengar a apendre'l amb uns bons professors nadius abans els nens no comencin I'etapa secundaria.

Per que? Per que es mes facil?
Nens 3-4 anys

•Comprenen expressions i segueixen i aprenen
cangons amb facilitat
•Els encanta repetir activitats
•Assimilen 1'idioma sense fer-se preguntes, d'una
manera natural

•Imiten la pronunciacio del professor, gairebe a la
perfeccio
•Infereixen el significat de les situacions
•Son entusiastes i espontanis

El Grup de Fonts d'Argentona busca persones^
amants de la natura i d'Argentona, que vulguin
donar suport a la nostra tasca.
Es tracta d'esmergar nomes unes hores

Nens 5-7 anys

els diumenges al mati (de 8 a 11).

•Consoliden la lectura i I'escriptura en la seva llengua materna i aixo els es util a I'hora d'aprendre un
idioma estranger
•Tenen molta imaginacio i aixo es pot transferir a
Tangles
•Viuen Tangles com una activitat mes i no com una
obligacio

Per a mes informacio:

Lluis Serra (93 797 07 27)
Joan Llado (93 797 11 28)
PepPadros(93 797 17 67)
o a qualsevol membre del Grup.

Nens 8-9anys

•Son molt competitius i els agrada molt 'descobrir'
•Comencen a notar els patrons dels idiomes i les
similaritats i diferencies amb la seva propia llengua
•Encara volen ser estimats pels professors i no es
distreuen tant amb els companys
•Entusiastes i positius envers la informacio - volen
saber mes

Mateu Serveis

Nens 10-12 anys
•Son mes sistematics envers Taprenentatge d'una
nova llengua
•Son conscients de la importancia de Tidioma en
el mon
•Comprenen conceptes i idees amb explicacions i
exemples

•Obra nova, reformes i rehabilitacions

•Comencen a ser adolescents... i aixo ja es una al-

•Terrats

tra historia!

•Manteniment d'edificis i comunitats de
propietaris
•Diferents sistemes per solucionar
problemes amb humitats
•Allaments termics en faganes i interiors

•Banys
•Cuines

UNIVERSITY of CAMBRIDGE
ESOL Examinations
Authorised Centra

•Faganes
•Teu lades

Distribu^ors oficials del sistema
d'iMuminacio natural SOLATUBE
Constructions Jaume Mateu SL
Ronda Llevant, 22 - Argentona

Tel.: 93 756 06 26 - Fax: 93 797 40 17
info@mateu-serveis.com - www.mateu-serveis.com
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ir
Aquest estiu els argentonins I'hauran de viure, un cop mes,

^6I C

T-S3

Em aquest context hem cregut convenient posar de relleu

sense poder refrescar-se a la piscina municipal. El repor-

dues trajectories personals. En primer Hoc, els cine anys

tatge central d'aquest Cap de Creus que teniu a les mans

de Joaquim Mustards, ex Defensor del Vilata, que en el

aborda el cami, infestat d'entrebancs, que esta visquen el

seu discurs de comiat alertava de I'augment del grau de

projecte del futur Complex Esportiu Municipal. Des de la

resignacio de la ciutadania i del descens de I'esperan^a.

redaccio i adjudicacio del projecte, passant pels canvis po

Mustards esperonava als cdrrecs electes perque facin en

litics i I'aparicio de la crisi economica, fins a les bretolades

tendre als ciutadans que les queixes, sovint, ajuden a millo-

que han debastat la installacio.

rar I'administracid i els reclamava capacitat d'emprendre

Aquest espai, abans dedicat a la practica esportiva i al

i d'innovar. I, en segon Hoc, el Doctor Oriol Marti, metge

temps de lleure, es avui la prova de la dificultat que pa-

de poble durant quaranta anys, bona part dels quals a

teixen els municipis a I'hora d'afrontar grans inversions.

Argentona. El Doctor Marti ha rebut enguany el reconeixe-

Pero tambe ens evidencia que alguna cosa falla a la nostra

ment de I'Academia de les Ciencies Mediques per la seva

societat quan el vandalisme es converteix en un element de

qualitat professional pero, tambe, per I'amabilitat, interes,

diversio i que es practica amb impunitat, deixant un rastre

preocupacid i bon tracte amb la gent. Exemples d'exigen-

de miralls trencats.

cia i dedicacid, els miralls que ens fan falta avui en dia.

num. 114

SUMA^I
Reportatge

Cultura

Les obres de la piscina

La diada de les catifes de flors

encara no tenen data d'inici.

en imatges.
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Actualitat

El Doctor Oriol Marti rep el

El Barri del Cros estrena mercat

reconeixement de I'Academia

setmanal.

de les Ciencies Mediques.

*Pag. 18
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Actualitat

Actualitat

Quim mustards cedeix el

Seguiment desigual de la vaga

relleu com a Defensor del

de I'ensenyament public.

Vilata d'Argentona.
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Carta de I'Alcalde
Benvolguts convilatans;

xos que van precipitar-se
amb I'enderrocament de la

emprenyats, I'Ajuntament
d'Argentona estd sane-

Ara fa un any vaig accedir

piscina. Alguns continuen

jat economicament. Hem

a I'alcaldia presidint un go
vern al qual algun grup de

sense entendre que nos-

aprovat els comptes anuals

altres preferim garantir la

per unanimitat de tots els

I'oposicio vaticinava una

solidesa de les coses ben

grups municipals i dins el

curta durada. Deien que

fetes encara que requerei-

termini legalment previst,

I Ferran Armengoi

no arribariem a Nadal,

xin de mes temps.

amb romanent de tresore

>JE^J
^Alcalde d'Argentona

la realitat pero es que els

ria positiu. Presentem un

argentonins tenen avui, un

endeutament del 66%, nou

any despres, un govern so

Hem aprovat

lid, responsable, compro-

els comptes

mes, amb les idees dares
i que en tot moment sap el
que es fa. Podem dir el ma-

teix del grup de la oposicio
que ens donava tan poca

vida?
Ja som a I'estiu, i per a tots
els argentonins que vulguin
anar a la piscina finalment
hem arribat a un acord

amb El Sorrall per tal que
per un preu modic 50€
els adults i 25€ els menors
d'entre 6 i 16 anys puguin
gaudir de la piscina exteri
or del 15 de juny al 15 de

anuals per

unanimitat de
tots els grups
municipals i
dins el termini
legalment
previst, amb
romanent de
tresoreria

positiu.
L'equip de govern que pre-

setembre. Caldra que feu

sideixo conserva el cap

la vostra sollicitud a les ofi-

ben fred, i ens movem per

cines de I'Ajuntament.

resoldre les necessitats del

Amb la calor hi ha qui

poble seguint el nostre full
de ruta i prescindint dels

s'escalfa una mica massa i

atacs en calent dels autoa-

escriuen contes i fallacies

nomenats emprenyats.

sobre la Font Picant, una
altre obra feta a corre-cuita
i pensant nomes en la "glo

Es important que el poble
sapiga que, mes enlld de

ria immediata" dels matei-

les falses acusacions dels

Vols coMaborar amb nosaltres?
Fes arribar el teu text o fotografia a Radio Argentona o
a argentonacomunicacio@argentona.cat
Recorda: maxim 1.700 caracters.
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punts per sota del maxim
legal permes i paguem els
nostres prove'idors a 44
dies, quan la llei ens dona
marge fins als 50 dies.
No voldria acomiadar-me
sense recordar a tots els
vilatans que des del diu-

menge 3 de juny funciona
al barri de Sant Miquel del
Cros un nou mercat setmanal. Que tingueu tots i totes
una bona entrada a I'estiu.

CARTES DELS LECTORS

Denuncia ciut
S6c una vilatana d'Arge
Riera. Ultimament la trob
que vull denunciar public
la degradacio de la Ri
qui ho fan, com la de-

sidia dels qui haurien
de vigilar que aixo no
passes.
Us mostro dues fotografies, una de sota
el pont de I'autopista

C-60 i I'altra prop del
bosc de Can Cumulada. Quina vergonya!
Amparo Serra

"No pot haver-hi Ilibertat si no
hi ha informacio"

Sembla ser que en aquest numero del Cap de Creus que
tenim a les nostres mans hi ha un reportatge sobre el tema
de la piscina pero, fins avui, el tema nomes ha estat mu-

Em sumo a la proclama que va fer en Joaquim Maria

nicio per a la guerra partidista: pirotecnia medidtica, flai-

Puyal, en el primer parlament al ser nomenat Catald de

xos que enlluernen i escaramusses de tertulians...

I'any 2011, a favor del periodisme: "un crit a favor dels

Del Mapa Escolar encara no ens n'hem pogut fer una

missatges acreditats per persones responsables que, do-

idea clara per al futur proper, contrastant informacio,

nant veu a la pluralitat, puguin donar visions a la col-

dades de poblacio, les decisions de les administracions

lectivitat des de totes les optiques". "La crisi del perio

implicades...

disme es mundial. Els poders cada cop influeixen mes

El Dret a Decidir que defenso per a tots i totes te un ele

directament sobre aquesta produccio de missatges...".

ment previ fonamental: el Dret a la Informacio. Cap dels

No sabria trobar paraules millors per expressar allo que

dos es prou respectat. No en va, els ciutadans i les ciu-

trobo a faltar: crec que als mitjans de comunicacio publics

tadanes cada cop se senten menys representats. No es

d'Argentona no se'ls deixa fer aquesta funcio del periodis

d'estranyar que s'abstinguin o mostrin la seva indignacio

me vera^, sincer i valent. Hi ha un munt de temes de la vila

al carrer.

dels quals no em puc fer una idea cabal per falta d'aquesta
informacio periodistica avalada per professionals.

Xavier Peguera i Marvd

eria V Equip
ral Llauder, 5

i 937970268
rgentona
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CARTES DELS LECTORS
Paraules per a I'Amadeu
Burguera
Fa uns dies en va deixar I'Amadeu. Vaig tenir la fortuna i
I'honor de coneixer diverses facetes d'aquesta persona
excepcional. En primer Hoc perque, durant molts anys,
haviem estat veins d'escala i, en aquest cas, I'Amadeu
reunia totes les condicions que horn suposa al vei d'escala
ideal. En segon Hoc, com un dels dinamitzadors del grup

ARGENTO

d'esplai Repicatruges. En aquest esplai, al que vaig assistir diversos anys, trobdvem a I'Amadeu preocupat per la
transmissio dels valors imprescindibles que han d'ajudar
als joves en la seva transicio al mon adult. Era a I'esplai
on es podia veure'l gaudint d'una de les tasques que mes
feli^ el feien: educar. Educar en el respecte als demes,

L'Amadeu (el primer per la dreta) al marg de 1979 en un acte de I'AAW

educar en el poder del didleg, en el poder de la paraula

que donava a coneixer a la ciutadania les diferents opcions politiques a

per defensar les conviccions prdpies defugint el conflicte.

les primeres eleccions municipals.

L'Amadeu intentava, amb humilitat i amabilitat, ajudar als
petits i joves a trobar el cami mes adequat per avan^ar

objectius que, amb mes o menys encert, ens fixdvem. Re-

en la vida.

cordo com la Lola, la seva muller, explicava (perque, pels

I, en tercer Hoc, vdrem compartir plegats mots anys d'aven-

que no la coneixeu, la Lola en sap molt d'explicar) que

tura politico. L'Amadeu, poc temps despres d'arribar a

li segrestdvem constantment el seu marit per fer reunions.

Argentona ja s'havia integrat activament a la xarxa asso-

Mes endavant, quan el grup de I'Entesa per Argentona va

ciativa. Un dels seus forts era donar sentit al que feia amb

comen^ar a caminar, I'Amadeu va ser un dels primers a

eloquencia, didleg, passio i pedagogia. Un exemple del

creure en el projecte i aportar-hi el sentit comu que atre-

seu tarannd va ser quan, durant la lluita per aconseguir
una Font Picant no urbanitzada, va ser una de les dues

sorava.
Despres van apareixer els indesitjables primers indicis de

persones escollides per representar la societat civil que

deteriorament fisic i veies la vessant de I'Amadeu mes llui-

s'havia unit en la creuada de preservacio d'aquell indret.

tador i inconformista amb el que li estava passant. Segur

Mes endavant, quan ERC d'Argentona vivia moments di-

que I'Amadeu no era perfecte, perd era una bona perso

ficils, I'Amadeu va acceptor pujar, com a independent,

na i aquestes neixen de la confian^a dels demes. Alegra

a un vaixell amb alguna via d'aigua, per a contribuir

saber que la seva nombrosa nissaga ha apres amb els

a millorar la seva villa. Els que vdrem gaudir d'aquells

valors i sentiments que ell predicava i que, de segur, con-

anys de feina conjunta per un projecte politic recordarem

tinuaran.

sempre la seva incombustible presencia, la seva Hibreta
inseparable, i com posava rigor, sentit i meticulositat, als

Jordi Pinart i Pradal

Sobre els horts urbans

I que per molts anys!

Repetim, tot es mes senzill, molt mes planer: Si som apro-

A mitjans d'abril va sortir al carrer el nu-

ximadament trenta interessats, per trenta euros mensuals,

mero 50 de la revista Fonts, la revista

tenim nou-cents euros al mes. Crec que per un lloguer ja

del Centre d'Estudis Argentonins Jaume

hi arriba i en sobra.

Clabell (CEAJC). La publicacio, de ca-

Invito a parlar amb les persones que conreen un dels horts

rdcter divulgatiu, va neixer el gener

(de propietat privada) que existeixen a Argentona. Parleu

del 2000 i actualment es publica amb

amb ells, i entendreu el veritable fi social d'aquest tema.

una tirada de tres-cents exemplars que

Tot i aixd nosaltres ho veiem com molt llarg, com molt

arriben als socis de I'entitat, adminis-

dificil. Perd continuarem esperant i reivindicant, encara

tracions i, tambe, es venen a traves de

que ningu no ens consulti la nostra opinio

les Hibreris d'Argentona. En els seus dotze
anys de vida, la revista Fonts s'ha convertit

en bibliografia indispensable en qualsevol

Eusebi Traby Ysalgue

treball d'investigacio o recerca sobre la his-

tdria d'Argentona. Moltes felicitats!
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Portada del numero 50
de la revista Fonts.
Foto: Angels Figuls

REPORTATGE
SBT"

^ Les instaUacions de la piscina municipal d'Argento' na presenten avui un aspecte deplorable. Des que
" va tancar portes — amb aquest fard tres estius—, la

^ piscina s'ha convertit en I'espai recreatiu dels van
dals que, emparats en la situacio ail la da de I'equipament, s'hi han esmunyit de forma periddica i han

I

^* anat provocat autentiques destrosses.
Fotos: MRM
De res no han servit els nous

be. En un extrem del vas, la

esberlades, Hums arrencats.

com de la resta de grups

cadenats per a les portes.

brigada ha hagut de retirar

Fins i tot la barra del bar ha

de I'oposicio, que I'acusen

Les bretolades s'han perpe-

unes quantes rajoles ja que

acabat partida al terra.

d'haver iniciat el desmante-

tuat i els seu rastre es ben

els bretols van encendre-hi

El deteriorament de la pisci

llament de les instal-lacions

visible tot i que la brigada

una foguera i moltes rajoles

na ha centrat, darrerament,

amb la retirada d'alguns

municipal ha netejat I'espai

es van rebentar per I'efecte

la pica-baralla politico des-

elements com ara reixes o

un parell de vegades. Els

de I'escalfor. Pero, alia on

pla^ant el debat sobre el

aixetes per reutilitzar-los en

entorns de la piscina, alia

s'han recreat els vandals ha

projecte^del nou complex

altres equipaments munici

on els banyistes col-locaven

estat a I'interior de les instal-

esportiu municipal. Tots

pals. Segons alguns grups,

les tovalloles cercant I'om-

lacions: pintades, miralls

per Argentona ha recollit

aquesta accio ha donat

bra dels arbres, estan sem-

trencats, piques de lavabo

critiques, tant del govern

peu als bretols a continuar

brats de males herbes, vidres i deixalles. Al fons de
la piscina, totalment buida,
s'hi acumula bruticia surant
enmig d'un bassal d'aigua
de pluja que ja s'ha fet mal-

Alld on s'han
recreat els
vandals
ha estat a

rinterior de les
instaMacions:

pintades, miralls
trencats, piques

de lavabo
esberlades,
Hums arrencats

deCfGUS
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Tots per Argentona ha recollit
critiques, tant del govern com de
la resta de grups de I'oposicio,
que I'acusen d'haver iniciat el
desmantellament de les instaUacions
no tenen res a veure amb

-,•^...-. ^•-.- tr-1.....-.

i subministrament electric

la nostra gestio. TxA no ha

per haver-se iniciat la 'fase

destrossat la piscina, les

d'enderroc' de les instal-

destrosses mes importants

lacions. Aixi mateix, Tac

han estat per vandalisme.

tual Consistori disposa dels

TxA vam desmuntar peces

informes teenies en els que

i instal-lacions peque eren

s'especifica que la direc-

necessaries i aprofitables

tora de serveis territorials,

per altres equipaments. Si

carrec de confian<^a de Tots

no ho haguessim fet aixi,

per Argentona, ordena-

fent projecte, ara aquells

va la retirada de diversos

elements estarien en mans

elements de la piscina com

de particulars que s'ho hau-

ara teules o bigues.

rien endut'*. Verb, des de

Deixant de banda el des

Tactual equip de govern,

mantellament, si les pre

el mateix alcalde, Ferran

visions inicials s'hagues-

Armengol, contesta aquests

sin complert, aquest estiu

arguments assegurant que
existeixen documents sig-

complex esportiu munici

s'hauria inaugurat el nou

amb la destrossa. No obs-

nen amagar la incapacitat nats per Tanterior alcalde,

pal. I es que, a finals del

tant, per qui va ser regidor

de gestio de Tequip de Pep Maso, en els que es

mandat de L'Entesa i el PSC

d'urbanisme en Tanterior

govern. 'No s'esta fent res demana a les companyies

(2003-2007) es va convo-

mandat, Xevi Collet (TxA),

de res. Se'ns acusa sense subministradores que donin

car la licitacio per tal d'ad-

les critiques nomes prete-

fonaments de coses que

de baixa els serveis de gas

judicar el projecte constructiu. Pero no va ser fins el
2008, amb un govern de
Tots per Argentona i CiU,
que es va adjudicar la construccio i gestio del complex
a Llop Instal-lacions Esportives. El 2009 va entrar en
escena la crisi economica
amb tota la seva cruesa
provocant un primer endarreriment ja que Tempresa
concessiona^ va haver
de buscar-se un soci, que
va acabar essent Ferrovial,
per fer front al finan^ament

de Tobra. A mitjans del
2010 el projecte rebia un
balo d'oxigen amb Tanun-

ci que la Generalitat li
atorgava una subvencio de
1.296.000 euros, el que
suposava gairebe un ter^
del cost total de Tobra va-
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En aquests
moments, tot i
haver-se signat
el conveni de

la subvencio i
haver-se aprovat

el projecte
d'enderroc

de Tactual
equipament,

la data d'inici
de les obres
continua a Taire

lorada en 4,5 milions d'euros. Pero el canvi de govern
a la Generalitat i I'agreujament de la crisi economica
van suposar un nou retard,

Comencen

aquest cop en la signatura

a akar-se

del conveni que havia de

I aquest estiu?

la congelacio de les nego-

algunes veus
que reclamen
redimensionar

ciacions entre I'empresa

el projecte per

constructora i I'entitat ban-

tal d'adaptar-

rere en considerar que la despesa era excessiva tenint

lo a la situacio

en compte que no es podia considerar una inversio ja

suposar la confirmacio de
la subvencio i, de retruc,

caria que havia de subministrar-li finan^ament. De
fet, en aquests moments, tot
i haver-se signat el conveni

economica
actual.

de la subvencio i haver-se

El mes de gener, durant la celebracio de la Reunio de
Poble, I'actual equip de govern es va comprometre a
obrir la piscina municipal aquest any. Pero els teenies
municipals van estimar que I'adequacio de I'equipament
tenia un cost de 150 mil euros i el govern es va fer en-

gue I'equipament s'ha d'enderrocar despres de I'estiu.
Es per aixd que s'ha cercat una alternativa per tal de
poder oferir servei de piscina. La solucio ha arribat a
traves d'un conveni de collaboracio amb el Sorrall.

aprovat el projecte d'ender

L'equipament mataroni s'ha ofert a rebaixar els preus

roc de I'actual equipament,

exemple, es posa en qiies-

dels abonaments per a la piscina exterior, un 20% per

la data d'inici de les obres

tio la idonei'tat d'haver de

als adults i un 40% per als joves. Tot i aixf, segons ha

continua a I'aire. I es que,

pagar prop de dos-cents mil

explicat I'alcalde, I'Ajuntament d'Argentona hi afegira

a hores d'ara, I'empresa

euros anuals, durant trenta

una dotacio economica per tal d'abaratir, encara mes,

encara no ha pogut tancar

anys, per compensar la in-

el preu dels abonaments per als argentonins que els

les negociacions amb I'en

versio i la gestio feta per

sollicitin.

titat bancdria que ha de

I'empresa

adjudicatdria.

Aixf doncs, els preus dels abonaments i les entrades, per

finan^ar el projecte.

No obstant, els grups que

usuaris argentonins, han quedat establerts de la seguent

Davant d'aquest panorama

formen I'equip de govern

ja comencen a al^ar-se al-

mantenen la seva aposta

manera:
-Abonament estiu majors de 15 anys: 50,00 €

gunes veus que reclamen

pel complex esportiu tal i

-Abonament estiu (de 6 a 15 anys): 25,00 €

redimensionar el projecte

com estd dissenyat.

majors de 65 anys): 25,00 €
-Asseguran^a temporada (0 a 5 anys): 8,29 €

per tal d'adaptar-lo a la
situacio economica actual.
Agrupacio d'Argentona, el

Partit Popular i la CUP re
clamen solucions rdpides i

viables. Des de la CUP, per

-Abonament estiu (persones jubilades, pensionistes o

-Entrada puntual (us exclusiu entitats): 2,00 €
* Pots veure la discussio que va
tenir Hoc al Pie Ordinari Mu
nicipal del mes de maig a traves del seguent enlla^:
http://vimeo.com/42325606

Els abonaments donaran dret a utilitzar la piscina exte

rior del Sorrall des del 15 de juny fins al 15 de setembre.

CapcteCreus
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Reconeixement a

un metge de poble
L'Academia de Ciencies Mediques ha reconegut
enguany el doctor Oriol Marti (Barcelona, 1947)
amb el Premi Jordi Gol i Gurina 2012 a la trajectoria professional i humana. Amb aquesta distincio, que han rebut noms com Lluis Barraquer o Josep M. Dexeus, I'Academia ha volgut reconeixer

I'activitat professional de primera linia al servei de
la Medicina de Familia, la defensa de la professio
medica, tan com a professional exercint la seva especialitat com per I'interes i promocio de la formacio continuada, i I'amabilitat, interes, preocupacio

El Doctor Marti en una intervencio al programa 'Salut a I'abast' de Radio

i bon tracte amb la gent.

Argentona. Foto: MRM

Oriol Marti ha rebut el reco

ble". Tambe penso que en

tra especialitat. Es que no

vembre de 1980. Endarre-

neixement amb la humilitat i

aquesta ocasio s'ha volgut

existia la nostra especialitatl

re quedaven la duresa dels

la generositat del metge dis-

valorar- suposo- una trajec-

Ho supliem amb bona fe,

seus inicis a Avinyo (Bages)

cret que ha apostat per exer-

toria a una generacio de

dedicacio, temps, il.lusio i

on s'havia estrenat, amb

cir a prop de la gent. 'Crec

metges desconeguts, d'una

gust per la feina. La nostra

escassissims mitjans, tre-

que no es un reconeixement

certa edat, que hem treba-

casa era "la casa del met

ballant dies, nits i caps de

a la meva persona sino a tot

llat molts anys a primera

ge" i era el consultori. Els

setmana. Aquells primers

un sector de la professio di-

fila. Que ens vam adaptor,

nostres fills eren "els fills del

anys de tasca professional

gueu metges de capgalera,

als comen^aments de la

metge" i la nostra dona era

a Argentona els va com-

metges de familia, metges

professio, a unes condi-

la "dona del metge" i aju-

partir amb el Doctor Calvo.

rurals, de medicina gene

cions que avui es veurien

dava, feia receptes, atenia

Mes tard, van anar arribant

ral, d'atencio primaria. Di-

molt precaries. Viviem a un

trucades de dia i de nit i si

altres professionals metges

gueu metges de persones

poble, sense els hospitals

calia, fins donava consells

i d'infermeria fins a la cons-

com li agradava dir al Dr
Jordi Gol. A mi el nom que

comarcals actuals, lluny de

per telefon. Aixo i molt mes

titucio de I'Area Basica de

la capital, sense les comuni-

era fer de metge de poble'.

Salut (ABS) d'Argentona,

mes m'agrada i mes em fa

cacions d'avui. No hi havia

Oriol Marti va ser nomenat

gestionada actualment pel

felig es el de "metge de po

cursos ni revistes de la nos-

metge d'Argentona el no-

Consorci Sanitari del Ma-

LLAR D'INFANTS "ARGENINS"
Centre autoritzat pel Departament d'Ensenyament num. 8050181
Ntra. Sra. de Montserrat, 11 - 08310 Argentona

Mes de 30 anys d'experiencia. Cuina propia
Horaris a convenir

Telefon 93 797 11 52
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fins arribar a la historia cli

sistema sanitari" liderats per

ser una de les darreres a

nica informatitzada amb

Jordi Gol.

incorporar-se a la Reforma

les dificultats que cada

Soci de I'Academia de Ci-

d'Atencio Primaria ja que

canvi suposa. La inquietud

encies Mediques des de

els responsables de I'lnsti-

per la formacio i I'aten-

tut Catald de la Salut (ICS)

cio el va fer apropar-se a

resme. Aquesta ABS va

consideraven que I'equip

I'Hospital de Mataro on

1976, arran del X Congres
de Metges i Bidlegs de Llengua Catalana, i de la Filial

medic coordinat pel Doctor

participd de les sessions i

del Maresme, es soci tambe

Marti funcionava molt be i

cursos de formacio conti-

de la Societat Catalana de

no donava problemes. Aixi

nuada, mantenint contacte

Geriatria. Ha participat en

va ser com es va prioritzar
la reforma d'AP en altres

amb metges especialistes.

prdcticament tots els cursos

L'interes per I'atencio de les

de formacio continuada

zones i, per tant, no va arribar a I'ABS d'Argentona

fins entrada la decada del
2000. Oriol Marti recorda
com 'va apareixer una generacio de Metges de Fa-

Oriol Marti va rebre el guardo
acompanyat de la seva dona.
Foto: cedida

persones grans el va portar

que impulsa I'Academia de

a collaborar com metge a

Ciencies Mediques a traves

diferents residencies gerid-

de la seva Filial del Mares

triques d'Argentona.

me, de la qua I en va ser vo

Perd la dedicacio a la me-

cal des de 1992 a 1998.
Oriol Marti segueix treba

dicina no s'ha limitat al seu

milia que ens van passar al

estem disposats encara a

exercici. En la decada dels

llant sense fer soroll, com

davant -i a vegades per so-

seguir treballant i a mirar

vuitanta Oriol Marti va ser

un de tants metges de fa

bre- mes preparats, mes jo-

el futur amb optimisme. I

Vicepresident del Comite

milia del nostre pais que

ves, mes eficients, amb mes

sempre, sense perdre el

d'lnformacio i Documenta-

s'han adaptat als canvis

empenta, mes segurs d'ells

mes important: el respecte

cio Sanitaria presidit per

professionals,

mateixos. Els vam acceptor

al malalt, la nostra presen-

Jordi Gol que treballd in-

tius, tecnologics, amb dedi

com acceptem amb natura-

cia al seu costat, el nostre

tensament en favor de la

cacio, generositat, aplica-

litat que els nostres fills son

acompanyament. A ell i a

protocol-1 itzacio de I'activi-

cio, interes i preocupacio

mes alts que nosaltres, mes

la seva familia. Al servei

tat clinica. D'aqui va sorgir

fins que li pertoqui la jubi-

llestos I -no cal dir-ho- mes

de la seva Salut, en el sentit

un subgrup de treball, en el

lacio. 'Puc dir amb la meva

rapids en I'us de I'ordina-

mes extens i profund de la

que tambe hi va participar

experiencia que ho hem

dor. Ens vem adaptor a les

paraula'.

el Doctor. Marti, que va

fet amb gust i amb orgull.

direccions per objectius,

Des del primer dia de

elaborar el primer "Index

Amb vocacio. Amb entusi-

als protocols, a les gules

I'exercici professional el

farmacoldgic" i les succe-

asme. Amb alegria de viu-

re i satisfaccio de fer de la
nostra professio la nostra

organitza-

de practica clinica, a les

Doctor Marti es va preo-

sives revisions. Collabord,

guies terapeutiques, a I'us

cupar de la historia clinica

des de la visio d'atencio pri

dels generics, als registres,

elaborant dos models pro-

mdria, en els Ilibres del col-

vida. De fer un ofici que

a la informatitzacio de les

pis i incorporant-se decidi-

lectiu sobre el "Metge de

ens agrada, que ens fa sen-

consultes. Despres ens hem

dament al model d'historia

Cap<palera en un nou siste-

tir feligos, utils, propers a

adaptat a les retallades

clinica d'Atencio Primdria

ma sanitari" i "El Centre de

les persones i estimats pels

i als temps que corren. I

que impulsa el Doctor. Gol

Salut integrat, base del nou

nostres pacients'.

3 costura
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El CBA perd la categoria

Participacio

El senior masculi A torna a Primera Catalana despres de tres anys disputant

argentonina

a la IV Half
Challenge

la Copa Catalunya

Vuit argentonins van parti-

cipar a la IV Half Challen
ge Costa de Barcelona -

Maresme (A la foto: Enric
Subihd) celebrada el passat
27 de maig. A la prova hi
van participar un total de
1.505 triatletes, de vint-ivuit pa'isos, que van cobrir
1.900 metres de natacio,

90 km de ciclisme i 21 km
de cursa a peu.

Foto: CBA

El primer equip del Club
Bdsquet Argentona (CBA)

els seus homes es van sen-

ascensos consecutius, les

tir vius fins al darrer minut

temporades 2007-2008 i

baixard a Primera Cata

i va atribuir la derrota als

2008-2009, i haver man-

lana la propera tempora-

'nervis, la inexperiencia, la

tingut I'equip durant tres

da. El passat sis de maig,

joventut i la mala sort'.

anys a Copa Catalunya

a falta d'una Jornada per

Aquest no es el final desitjat

malgrat la dificultat de la

acabar la temporada, els

pel tecnic que fa tres mesos

categoria.

argentonins van perdre ma-

va comunicar a la directiva

El descens del primer equip

temdticament totes les opci-

la decisio de no continuar a

arrossega automdticament

ons de conservar la catego

la banqueta la propera tem

al senior masculi B a una

ria caient derrotats contra

porada. Perd, tot i aquest

categoria inferior ja que el

el CB Blanes (80-70). L'en-

final amarg, Oriol Vails dei-

reglament no permet que

trenador de I'equip, Oriol

xa el primer equip despres

convisquin dos equips d'un

Vails, va lamentar haver

d'haver-lo dirigit durant

mateix club a la mateixa

perdut un partit en el que

cine anys, aconseguint dos

competicio.

SUMMERTIME AT THE CASINO

Angles al Casino d'Argentona

CURSETS INTENSIUS D'ANGLES PER A NENS (4 A 12 ANYS)
Joes, cuina, plastics, cine, teatre, ordinadors, piscina
25 de juny a 27 de juliol 2012 - 3 a 10 de setembre 2012Informacio i inscripcions:
Horari: 9h a 13h de dilluns a divendresBlanca Mara9all: 657 337 24
anglesalcasino@gmail.com

GRUPS REDUITS
PLACES
LIMITADES
^deea12nens

per grup)
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I tamb^:
Cursos intensius d'angles per adolescents de 12 a 16 anys
English for work: angles relacionat amb la feina
Conversation classes: Tea-time at the Casino

CapdeCrcus

El Casino d'Argentona
93 7971206/673163716
www.nhngreen.com
nhngreen@movistar.es
telf: 666 90 73 42

ESPORTS

La Marxa de les
Fonts arriba a la
setzena edicio
El Grup de Muntanya d'Ar-

senvolupa el Grup de Fonts

gentona va preparar un
itinerari de catorze quilo-

d'Argentona, responsable
de la restauracio i el mante-

metres, amb algunes nove-

niment de les prop de dues-

tats, per la XVI Marxa de

centes fonts que s'escam-

les Fonts, que va tenir Hoc

pen pels entorns del terme.

el passat 13 de maig. El
recorregut,

lleugerament

Participacio de baixa

mes llarg que en edicions

La participacio a la mar

anteriors, comptava amb

xa d'enguany apunta una

dos punts d'avituallament

clara tendencia a la baixa.

Foto: MC

i acostava els participants

I es que els prop de cine-

do, va mostrar -se molt

Font Picant, i va acabar,

a les fonts del Gavatx i del

cents participants queden

safisteta pel bon resultat de

com a novetat, als patis de

Castanyer, indrets que feia

molt lluny del miler registrat

la marxa i va destacar que

I'escola Les Fonts. Un cop

anys que no es visitaven.

el 2008 o dels set-cents

la prova s'hagues desenvo-

finalitzada la marxa I'or-

D'aquesta manera els orga-

de I'any passat. Tot i aixi,

lupat sense cap incident.

ganitzacio obsequiava els

nitzadors pretenien posar

la presidenta del Grup de

La sortida va tenir Hoc a

participants amb una sa-

de relleu la tasca que de-

Muntanya, Montse Colla-

les set del mati, des de la

marreta i I'esmorzar.

I
HAS DE REDUIR PES?
ESTAS ESTRESSAT?

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

VOLS MILLORAR LA TEVA FORMA FISICA?

Dietes i entrenaments
persona I itzats

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

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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Mustaros: 'La crisi
augmenta el grau

de resignacio de
la gent perque
I'esperanca baixa'
Merce Balasch pren el relleu de Quim
Mustaros com a Defensora del vilata

Els tres defensors del vibtd que ha tingut Argentona (d'esquerra a
dreta): Joaquim Mustaros, Merce Balasch i Ferran Merino. Foto: MRM

Despres de cine anys de

part dels casos gestionats

d'obrir I'Oficina d'Atencio

feina, I'advocat Joquim

pel Defensor del vilata

al Ciutada (OAC) que 'fa

nistracio I'emprenedoria i
la capacitat d'innovacio i

Mustaros ha cedit el relleu

s'han resolt favorablement

dos anys que esta venin^.

empenta que es demana

en el carrec de Defensor del

de manera amistosa, s'han

Segons Mustaros la crisi

als ciutadans.

vilata a I'advocada Merce

estimat o es troben en trd-

economica tambe ha modi-

El Defensor del vilata es

Balasch. El canvi es va es-

mit, i 27 dels 30 expedi

ficat la tasca del defensor:

una institucio de servei a

cenificar en el Pie Municipal
Ordinari de juny, on el de

ents ja es troben tancats.

'La crisi ha augmentat el

les persones (fisiques i jurf-

Per altra banda, en la va-

grau de resignacio perque

diques) que te per finalitat

fensor sortint tambe va ofe-

loracio del seu darrer in-

I'esperanga de la gent es

vetllar per la defensa i re-

rir un resum del seu darrer

forme, Joaquim Mustaros

mes baixa'. Per aquest mo-

coneixement dels drets de

I'informe anual.

va insistir en algunes de

tiu va esperonar els politics

la ciutadania en les seves

A grans trets, en el darrer

les demandes que ha fet

a 'fer entendre a la gent

relacions amb I'Ajuntament

any el Densor del Vilata ha

en el transcurs de I'exercici

que te dret a queixar-se

i les empreses, organismes

tramitat 30 expedients, dels

del seu carrec. Segons el

perque les queixes servei-

i concessionaris que en

quals 18 han estat d'infor-

Defensor sortint la majoria

xen per millorar la gestio

depenen. Serveix com a

macio i assessorament i 12

de conflictes que sorgeixen

de I'administracio'. Mus

mecanisme de garantia pel

de mediacio i queixa. Les

entre ciutadans i adminis-

taros va acabar la seva

respecte als drets i el com

queixes i consultes relacio-

tracio s'originen per pro-

intervencio recordant a

pliment de les obligacions

nades amb les arees de

blemes de comunicacio. En

I'Ajuntament que 'ara mes

en el marc de I'actuacio ad-

Governacio, Serveis Eco

aquest sentit va retreure als

que mai la gent necessita

ministrativa. El correu elec

nomics i Urbanisme han es

carrecs electes que enca-

una guia' i reclamant que

tronic de contacte es defen-

tat les mes recurrents. Bona

ra no hag in estat capa^os

tambe s'exigeixi a I'admi

sor@argentona.cat.

S IAUTOMATISMES 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 Premi Burriac

2011 queda desert
El jurat reconeix amb un accessit

La Colleccio de Puntes d'Argentona,

de David Farell i Pepi Vila
L'edicio 2011 del Premi

res dels temes presentats.

Burriac de recerca histori-

No obstant, tot i no ator-

ca i social sobre Argento-

gar-li el premi, el jurat va

na ha quedat deserta. Aixi

voter distingir amb un ac

ho va decidir el jurat del

cessit La Colleccio de pun

premi, format pels histori-

tes d'Argentona, de David

adors Roser Turan, Maria

Farell i Pepi Vila, i tambe

Josep Castillo i Pere Beni-

en va recomanar la seva

David Farell i Pepi Vila van rebre I'accessit de mans d'Angel Puig, regidor

to, que van considerar que

publicacio. El treball es un

de cultura i Patrimoni. Foto: MC

els tres treballs presentats

exhaustiu inventari de la

tenien algunes mancances

colleccio de puntes Con-

formals que els impedien

cepcio More.

assolir els requisits indis-

Els altres dos treballs pre

pensables per fer-los me-

sentats eren Argentona

La campana Juliana d'Argentona inspira Eloi

reixedors de la distincio.

366. Eixam de crdniques

Botey, guanyador del concurs de cartells de la

No obstant, el jurat va vo-

de la vila d'Argentona, de

ler reconeixer I'intens tre-

Jordi Pinart; i Arrelament

ball que contenien les tres

d'una nissaga, de Francesc

propostes aixi com I'inte-

Llado.

La fira repicard la festa
62a Festa del Cantir
el cartell de la Festa Major
de Premia de Mar 2011 i
ha guanyat el concurs de
cartells de les Festes de Sant

Raimon de Vilafranca del
Penedesdel 2012. Per Eloy

Segona edicio del Dia
de la Policia

Botey, com a maresmenc,
guanyar el concurs de car
tells d'Argentona ha suposat

El 29 de maig va tenir Hoc
la segona edicio del Dia

de la Policia Local; a mes
de Ferran Armengol, alcal

tot un repte.
Enguany el concurs va

de la Policia, una Jornada

de d'Argentona, aixi com

comptar amb la participacio

dedicada al reconeixement

d'altres personalitats i re-

de 91 treballs, una seleccio

del cos de seguretat local

presentants del consistori

dels quals es va poder veu-

i que va servir tambe per

argentoni.

El cantir de I'any es conver-

re, durant el mes de maig,

presentar la memoria de

Durant aquesta diada de

teix en la campana que toca

al Museu del Cantir. El jurat

serveis del 2011.

la policia es van Iliurar

a festa en la imatge guanya-

qualificador el van formar

L'acte va comptar amb

diverses felicitacions pu-

dora del concurs de cartells

cine membres de recone-

la participacio d'Andreu

bliques a la Policia Local

de la Festa del Cantir d'en-

Martinez, director general

d'Argentona, Cabrera de

guany. L'autor es Eloi Botey,

d'Administracio de Segu
retat de la Generalitat de
Catalunya; Joan Carles
de la Monja, subdirector
general de Coordinacio
de la Policia de Catalunya

Mar i Mossos d'Esquadra,

un premianenc Ilicenciat en

gut prestigi en el mon del
disseny grafic: Jordi Cuyas,
dissenyador grafic; Regina

i reconeixements per la

Belles Artes que fa cator-

Puig, dissenyadora grafi-

seva col.laboracio i actua-

ze anys que es dedica al

ca; Kim Queralt, artista;

cions meritories al cos dels

disseny grafic sota la firma

Enric Aromi, artista, mem-

Mossos

d'Esquadra-ABP

Punt de Vista. Aquest no es

bre del Patronat del museu

Mataro, Creu Roja, Aigiies

el primer cop que Botey crea

i president del jurat i Pablo

de la Generalitat; Pere An-

d'Argentona i al jove Ar-

la imatge d'una festa popu

Vazquez, guanyador del

glada, inspector en cap

nau Prat.

lar, darrerament ha realitzat

cartell de l'edicio 2011.

CapdeCreus
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La font Picant no

Maduixes al plat

dona per a mes

Quatre restaurants i dues pastisseries d'Argento

4' Vi ^iWW-

na a les Jornades Gastronomiques de la Maduixa
La maduixa del Maresme

blanc amb taperes i all ten-

es un dels productes estre-

dre amb tallarines de ver

lla de la comarca. Tot i que

dures a I'anet i cremos de

actualment se'n conreen di-

remolatxa i maduixa amb

verses varietats, cosa que
garanteix tenir-ne durant tot

Binu va apostar pel pastis

I'any, es durant els mesos

de fruites silvestres amb ma

de primavera que la ma

duixes del Maresme. A Can

la seva gelea. El Raco d'en

duixa aconsegueix la seva

Baladia es podia assaborir

maxima qualitat. Per aquest

el pastis de formatge amb

motiu, les Jornades gastro

maduixa a les tres textures.

nomiques de la maduixa del

Finalment, el Restaurant

Foto: MRM

Maresme esdevenen una

Sant Jaume portava a tau-

Dos anys despres de

fa temps que s'hi esta tre-

oportunitat excel lent per

la una sopa de maduixes,

la seva recuperacio, la

ballant per millorar el ser-

tastar aquesta fruita exqui-

un coulis de maduixa amb

veta de la font Picant ha
deixat de rajar

vei. 'Hem encarregat els

sida. Enguany, quatre res

borratxo i una tulipa de xo-

estudis pertinents per tro-

taurants argentonins s'han

colata amb nata i maduixa.

bar una solucio adient que

sumat a la iniciativa, que es

A les Jornades Gastronomi

Dos anys despres que

va allargar del 21 d'abril al
29 de maig, oferint plats en

ques de la Maduixa tambe

I'Ajuntament recuperes la

ens garanteixi mes aigua
i, de fet, ja teniem pressu-

Font Picant, I'aigua s'esta

postats 35.000 euros per

els que la maduixa era la

series El Tramvia i Fleca Ca-

esgotant. La deu que ali-

invertir-los en una actuacio', apunta Armengol. Tot i

protagonista.
El Restaurant Salmaia pro-

sas amb una copa de mar

menta les aixetes d'on surt
la I'aigua carbonica sub-

aixo, el batlle confirma que

posava un menu degustacio

Maresme, maduixes banya-

ministra un maxim de 200

s'hi ha afegit un problema:
el desfalcat d'alguns dels

que oferia, entre d'altres, un

des amb cobertura de tres

litres diaris, una quantitat

aperitiu a base de Bombo

xocolates i amb una banda

que no pot assumir la de-

travessers del cami que con-

de foie de blat de moro tor-

de full banyada amb xoco-

manda creixent d'usuaris

dueix a la font, que recla-

rat amb melmelada de ma

lata amb nata i maduixots

que van a omplir garrafes.

men, tambe, una actuacio

duixa o una Corbina al vi

del Maresme.

A mes, el mecanisme instal-

urgent.
Els primers calculs, pendents

lat durant la remodelacio
per garantir el bomba-

de confirmacio, parlen d'un

ment de I'aigua no acaba

cost global de 80.000 eu

d'anar be i, quan s'acaba

ros. 'Es una inversio impor

I'aigua, s'ha de tornar a

tant, perd estem disposats a

posar en funcionament de

fer I'esfor^ perque Argento-

hi van participar les pastis

de cava amb maduixots del

Es recull mes d'una tona

de brossa en la neteja
popular de la riera
d'Argentona

manera manual. La situacio

na no pot perdre la font Pi-

ha aixecat les queixes dels

cant'. L'alcalde explica que

argentonins i I'Ajuntament

els treballs de recuperacio

ja ha anunciat obres de
millora per tal d'ampliar el

realitzats el 2010 no van

i veTnes d'Argentona van

iniciativa va permetre reco-

ser els adequats, perque el

Ilir mes de 1.100 quilos de

Mes d'una desena de veins

ser inferior a I'esperada, la

cabal.

mecanisme de bombament

participar el diumenge 10
de juny a la neteja popular

L'alcalde d'Argentona, Fer-

de I'aigua, en especial, s'ha

de la riera d'Argentona,

plastics, mobles i material

ran Armengol (CiU), explica

demostrat del tot insuficient.

activitat organitzada des

de rebuig. L'accio es va

que els problemes relacio-

Armengol tambe diu que,

de les regidories d'esports

concentrar principalment en

nats amb la poca quanti

de moment, s'ha ajustat a la

i sostenibilitat de I'Ajunta

el tram que va del pont de

tat d'aigua que raja de la

baixa el raig de les aixetes

ment.

la carretera C-1415 fins a

font no son nous, i que ja

perque no surti tanta aigua.

Tot i que la participacio va

I'entrada del Poligon Nord.
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Alumnes de tres escoles

Vint anys

d'Argentona participen al

en Dansa

Cdntdnia

El diumenge, 6 de maig,
van iniciar-se les XX Jornades de Dansa d'Argentona

El concert va donar I'oportunitat a alumnes de 5e i 6e de primaria d'actuar a
I'escenari del teatre Monumental de Mataro acompanyats de musics professionals

amb un esmorzar i espectacles d'animacio per a

infants i public familiar. La
programacio d'activitats va

continuar el dissabte 12 de
maig amb una programa
cio caracteritzada per la
diversitat d'estils. La primera a ocupar I'escenari de la
pla^a Nova va ser Yuraima,

del Centre Shindia, amb un
taller obert de bollywood.
Seguidament, Sol Vazquez,
de la Companyia Transit,
va impartir un taller de dan
sa contemporania.

La lectura del manifest del
Dia Internacional de la Dan
sa va ser el predmbul de les

El cap de setmana del 19 i
20 de maig el teatre Monu
mental de Mataro va acollir

Foto: cedida

activitats de la tarda. Multi-

encies que s'hi viuen, que

amb barreja d'estils com

tud de ballarins i ballarines

amb el temps esdevindran

ara el pop, el rock-and-roll,

de totes les edats van parti-

records per a tota la vida.

les marxes o el rag-time.

cipar a la mostra d'escoles

una nova edicio del projecte

Els cors escolars i els dos

El projecte formatiu Can

de dansa, coordinada per

Cantania. Enguany, la cita

actors, un noi i una noia,

va reunir, fins a 850 alum

protagonistes de '50 mili

tania va comen^ar a gestar-se al novembre i les

en la que hi prenien part

nes d'una vintena d'escoles

ons de segons', van inter-

escoles participants van

entitats i escoles de dansa

del Maresme. El concert del

pretar can^ons amb un to

rebre tres sessions de for-

d'Argentona i rodalies.
La Jornada la va tancar

participacio de nens i nenes

ironic, simpatic i una mica
transgressor, sobre records

macio al Teatre Auditori de
Granollers. A mes, el con

I'espectacle It Dansa, que

de 5e i 6e de primaria dels

com I'entrepa preferit, la

cert va donar I'oportunitat

centres argentonins Bernat

suposada mania que pu-

als alumnes de trepitjar

la jove companyia de dan
sa de I'lnstitut del Teatre

de Riudemeia, Les Fonts i

gui tenir un professor vers

I'escenari del teatre acom

va portar a Argentona en

Sant Miquel del Cros.

un alumne, I'exces d'ac-

panyats de musics professi

el marc de la Temporada

Els joves cantaires van in-

tivitats extraescolars o un

onals. Tambe va servir als

de Teatre Musica i Dansa.

terpretar '50 milions de se-

atac de polls. I amb un to

alumnes per intercanviar

Tres hores abans de I'inici

gons', un musical compost

emocionat, sobre records

impressions amb companys

de la representacio, la com

per Joan Vives, amb text de

tan punyents com el bu

d'altres escoles que tambe

panyia va oferir un assaig

dissabte comptava amb la

I'Estudi de Dansa Pas x Pas,

Piti Espanol i amb la direc-

llying, la gelosia pel germa

han treballat aquesta can

cio de Josep Prats. Tal com

que acaba de neixer o la

tata durant tot el curs. El

obert al public.
Les XX Jornades de Dansa

indica el nom, es tracta del

nostalgia pels mestres que

projecte Cantania es una

van comptar amb un epileg,

temps que, mes o menys,
es passa a I'escola al llarg

es van deixant enrere. Tot
aixo acompanyat per una

iniciativa de L'Auditori de
Barcelona que des de fa 8

el 18 de maig, en forma
de classe oberta de break

de la infantesa i les experi-

musica eclectica i teatral,

anys se celebra a Mataro.

dance al Casal de Joves. Va
anar a cdrrec de la coreo-

Torna a veure les actuacions: http://www.youtube.com/ESCOLALESFONTS

CapdeCreus
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VeTns i entiiats

A la plana Youtube de Radio Argentona hi podeu veure el

sembren els ccrrers

com/watch?v=mTC-Flt2X_k&feature=youtu.be
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de Pineda de Mar i Dipu

Nou mercat setmanal al Cros

tat provincial Xavier Amor.

Veins i Consistori esperen que la iniciativa dinamitzi el barri economicament

tar tambe amb la presen-

i ajudi a refor^ar la cohesio de tot el municlpi

cia d'un divertit grup de

L'acte inaugural va comp-

dinamitzacio, aixi com
Terrasses plenes i un anar i

diverses activitats i toilers

venir constant de gent va ser

destinats als mes petits.

I'estampa del diumenge 3

El mercat setmanal del Cros

de juny, dia d'inauguracio

es celebra cada diumenge

del nou mercat setmanal,

en horari de 9 a 2 del mig-

al Barri de Sant Miquel del

dia i completa I'oferta de

Cros. El nou espai comercial

paradistes de la vila, amb el

compta amb una cinquante-

mercat dels divendres que

na de parades d'alimenta-

s'installa a Argentona entre

cio, equipament personal

la Pla^a Nova, carrer Gran

i de la liar. Aquest mercat

i Pla^a de Vendre. La inicia

esta cridat a donar servei

tiva ha estat impulsada pel
Foto: Eva Cerveto

als veins del Cros pero, tarn-

Servei de Promocio Econd-

be, a la resta d'argentonins,

argentom que confessava

a mes del diputat de co-

mica de I'Ajuntament d'Ar

als veins del barri de Cerda-

haver-se acostat al Cros per

mer^ i esports de la Dipu-

gentona (SEMPRE), amb el
suport de I'Oficina del Pla

nyola de Mataro i als veins

primera vegada.

tacio de Barcelona, Jordi

de Cabrera. De fet, el dia

La inauguracio va estar

de la inauguracio s'hi van

recolzada per una amplia

Subiana; el president del
Consell Comarcal Miquel

compta tambe amb la col.

poder veure visitants proce-

representacio del consistori

Angel Martinez; la vice-

laboracio del Servei d'Ocu-

dents tant d'Argentona com

argentoni, encap^alat per

presidenta Maria Isabel

pacio de Catalunya i la Di-

de Mataro. Fins i tot, algun

I'alcalde Ferran Armengol,

Ferreras; aixi com I'alcalde

putacio de Barcelona.

de Barri del ve'inat del Cros,

La Generalitat declara be
cultural d'interes nacional

la Via Romana de Parpers
L'Executiu considera que cal preservar aquest es

pai pel seu interes historic, cultural i arqueologic
Un acord de Govern, del

com a zona arqueologica.

passat 29 de maig, declara
la Via Romana de Parpers

Aquest tram de via te un

be cultural d'interes nacio

quilometre amb un desni-

recorregut de poc mes d'un
Foto: Arxiu Cap de Creus

nal (BCIN) en la categoria

vell absolut de 125 metres.

certesa la seva construc-

en ser anteriors a I'epoca

de zona arqueologica.

Al llarg de tot aquest tram

cio, es creu que ja existia

La Via Romana de Parpers,

cap al segle II aC. Aquesta

preromana.
Les primeres noticies docu-

situada a la part nord del

es conserven encara nombroses restes dels murs de

consideracio es basa so-

mentals daten del periode

terme municipal, s'ha con-

contencio que sostenien la

bretot en la troballa d'un

alt medieval i se sap que

vertit en un paratge que es

cal^ada, bastits amb una

milliari a Santa Euldlia de

es va reformar fins al segle

pot resseguir per recuperar

solida ma^oneria. Tambe

Ron^ana, al Valles Orien

XVIII. El caminal de Parpers

alguns espais museitzats.

s'hi localitzen 10 contraforts

tal, on apareix el nom de

va caure en desus quan a

En conjunt, es tracta d'un

de seccio triangular i planta

M V Sergius, identificat com

partir de 1844 es va cons-

espai patrimonial de gran
importancia des del punt

rectangular que suportaven

el consol roma que I'any

truir una ndva carretera per

els murs de contencio.

120 aC ^jovernava la His-

superar^ el coll homonim,

de vista cultural, cientific

Si be cronologicament no

pania Citerior, tot i que els

Factual C-1415b, de Gra-

es pot precisar amb prou

seus origens encara podri-

nollers a Mataro.

i natural que cal protegir
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1/Assembled National Catalana
(ANC) es presenta a Argentona
Centenars cTargentonins donen suport al moviment sobiranista sorgit de la societat civil

gentonins van omplir La

de les Corals Lla^ d'Amistat
i Cdntir d'Or, Gospel d'Ar

Sala, el passat 4 de maig,

gentona i El veinat.

Quatre-cents cinquanta ar-

per donar la benvinguda
a I'Assemblea Nacional

La ciutadania assenyala el

Catalana (ANC). Amb un
format propi del magazine

full de ruta
Un dels principis de I'As

cultural, els organitzadors

semblea Nacional Cata

van oferir una vetllada dind-

lana es esdevenir un gran

mica en la que dos presen-

moviment transversal que

tadors, Eloi Aymerich i Laia

afavoreixi les condicions i

Alsina, anaven donant pas

I'exit de la celebracio del

als diferents oradors. L'acte

referendum per la indepen

va comptar amb la partici-

dencia o de la declaracio

pacio de Ramon Carnet,

unilateral d'independencia

president del Cercle Catald
de Negocis; Juli Carbonell,

Catalunya, amb el recolza-

per part del Parlament de
Foto: Lluis Pons

zara a Barcelona I'l 1 dedel 2013, I'ANC preveu la

membre del Secretariat de

ment d'un referendum rati-

I'ANC; Xavier Peguera, en

ficador. Per tal d'arribar a

setembre amb una mani-convocatdria d'una nova

representacio d'Argentona

aquest objectiu final I'ANC

festacio sota el lema 'Cata-tongada de consultes sobre

per la Independencia; i I'al-

es proposa aconseguir que

lunya, nou estat d'Europa'.la independencia als muni-

calde d'Argentona, Ferran

la majoria d'Ajuntaments

Posteriorment,

Armengol, membre de I'As-

s'adhereixin a la xarxa de

sociacio de Municipis per la

municipis per la indpenden-

Independencia. L'acte el va

cia. Posteriorment, s'orga-

tancar un discurs de factor

nitzard una marxa per la

Sergi Lopez i les actuacions

independencia que finalit-

a

mitjanscipis Catalans.

Mes informacio:
argentona@assemblea.cat
http://www.assemblea.cat/
www.facebook.com/assembleanacionalcatalana

L'Ajuntament crea un registre voluntari d'afectats
per les participacions preferents
El cas de les participacions

per accions o altres produc

ha creat un registre volun

Smdic de Greuges i d'al-

preferents tarn be afecta

tes, perd tot i aixf moltes

tari per a tots aquells veins

tres organs competents si

persones continuen sense

i veYnes del municipi afec-

s'escau.

estar satisfets. I es que, a

tats per les participacions

Per tal d'inscriure's al regis

Argentona. Molts estalviadors s'han trobat amb la

desagradable realitat de

mes de no poder disposar

preferents emeses per les

tre, els ciutadans es poden

no poder recuperar els seus

dels estalvis, molts temen

entitats bancdries. A traves

descarregar un formula-

diners com a consequencia

perdre part del capital es-

d'aquest registre I'Ajunta

ri des del web municipal

dels productes financers de

talviat.

ment vol sumar esfor^os i

(www.argentona.cat), o be

rise que els van comercia-

Per tal d'ajudar als argen-

facilitar I'organitzacio i mo-

adre<;ar-se a les dependen

litzar banes i caixes. Algu-

tonins que es trobin en

bilitzacio de totes aquelles

cies municipals a I'drea de

Serveis Socials de I'Ajunta

nes entitats bancdries han

aquesta situacio, i donant

persones de la vila que es

comen^at a bescanviar les

resposta a un acord de pie,

troben en aquesta delicada

ment d'Argentona, o trucant

participacions

I'Ajuntament

situacio, donant trasllat al

al 93 797 49 00.

20
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Seguiment desigual de la vaga de Pensenyament
public als centres d'Argentona
La vaga del 22 de maig

que treballen a Argentona.

van fer vaga. Pel que fa a

en compliment dels serveis

a I'ensenyament public,

No obstant, per centres, el

I'lnstitut d'Argentona, el se

minims, no podien assegu-

convocada pels sindicats

seguiment va ser desigual:

guiment va ser gairebe del

rar tenir cura de les 107

USTEC-STEs, CCOO, ASPECP-SPS, FETE-UGT i CGT,

a I'escola deSant Miquel

50%, van fer vaga 25 pro

families que hi ha inscrites

del Cros van fer vaga 2

fessors d'un claustre de 52.

i, per aquest motiu, decidi-

va tenir un seguiment desi

mestres d'una plantilla de

La vaga tambe va afectar

en romandre al centre pero

gual als centres d'Argento-

18; al Bernat de Riudemeia

I'Escola Bressol Municipal

no acollir nens. Finalment,

na. En algunes escoles el

mig claustre va secundar la

El Bosquet. En aquests cen

i despres d'una queixa de

seguiment va ratllar el 50%

convocatoria, 8 mestres de

tre, la negativa per part de

I'AMPA denunciant que no

mentre que en altres va ser

16; a I'escola Francesc Bur-

I'equip de mestres d'acollir

s'estaven complint els ser

testimonial.

niol van fer vaga 11 mestres

els infants va provocar el

veis minims, el centre va

d'un total de 27 docents; a

desconcert dels pares. A

acceptor recollir els nens
pero el desconeixement de

En total, 67 mestres i profes
sors dels centres educatius

les Fonts el seguiment tambe

traves d'un cartell el centre

d'Argentona van secundar

va ser important, 21 mestres

informava que essent nomes

les families va fer que I'as-

la protesta, la xifra suposa

de 33; a I'Aixernador, en

quatre les mestres que havi-

sistencia dels menuts fos tes

el 43% del total de docents

canvi, cap dels 6 mestres

en de quedar-se al centre,

timonial.

David Nieto, nou president de CDC Argentona
L'assemblea local de Con-

com a membre del Comite

2009, president de la junta

cio per assolir I'objectiu de

vergencia

Executiu Local en Pambit

de compensacio de Can

I'estat propi'.

de Catalunya (CDC) va

de comunicacio i, tam

Cabot.

David Nieto substitueix en

escollir, el passat 10 de

be, com a responsable de

En el seu discurs davant

el carrec a Joan Puyo que

maig, David Nieto com

I'edicio del Butlleti del Mili

la militancia local, Nieto

en la darrera assemblea

a nou president del par-

tant. Vuite a la Ilista en les

va apuntar a la necessitat

maresmenca de CDC va

tit. Nieto va aconseguir el

passades eleccions muni

d'aconseguir la plena sobi-

passar a formar part de

suport unanim de tota l'as

cipals, tambe va ser elegit

rania per tal de superar la

I'equip del nou president

semblea.

delegat per Argentona al

situacio actual: 'En el mo

comarcal, el

El nou president va inici-

setze Cong res de CDC cel-

ment epic que vivim, es de

Joan Morell. Puyo sera

ar la seva vinculacio amb

lebrat a Reus. En I'ambit ci

vital importancia la funcio

I'encarregat de dinamitzar

vic David Nieto es, des del

que tindra la nostra forma-

la militancia.

Democratica

CDC Argentona el 2008

pinedenc

Guanyadors Mostra Literdria d^Argentona
El dia de Sant Jordi es va donar a

Grup B (de 9 a 11 anys)

-Judith Ferrandiz. Les llaminadures.

coneixer el veredicte i el Iliurament
de premis de la Mostra Literaria
d'Argentona. Els treballs guanyadors
prendran part tambe a la fase final

-Laura Garcia. Quan tine un sentiment.
Premi poesia
-Andrea Pacheco Lopez. Primavera

GrupD (de 15 a 18 anys)
-Laura Gallego. El Diari de Tina Boix.

de la XXIX Mostra Literaria del Ma-

Boja. Accessit poesia
-Gerard Calvo. Les set pedres. Premi

Premi prosa
-Pau Garcia. Kitsunetsuki. Accessit

resme. Els premiats, que van endur-se
un diploma i un xec-regal per bescan-

prosa
-Almodis Peguera. Una petita histdria

prosa
-Laura Gallego. Si em demanessis que
et fes. Premi poesia

viar per Ilibres, van ser:

de reconciliacio. Accessit prosa

Accessit poesia

Grup C (de 12 a 14 anys)

Grup E (de 19 a 25 anys)
-Gemma Llado. El Llindar. Premi prosa

-Antonio Ivorra. L'univers en crisi. Premi

-Marta Salichs. Blanca. Premi prosa
-Mireia Massague. Un mon de flors.

prosa
-Mar Rovira. La Carla i les seves

Accessit prosa
-Anna Garcia. Per que a mi?. Premi

Grup A (de 6 a 8 anys)

aventures. Accessit prosa

poesia

Grup F (a partir de 26 anys)
-Quim Calvo. Primavera a Nevada,
hivern a Waziris. Premi prosa
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DEL CENTRE D'ESTUDIS ARGENTONINS

Gari, colonia d'infanfs
en temps do la auerra civil
La famflia Garf i la de Puig
i Cadafalch eren amics i
parents. Ambdues vivien a
Mataro al carrer del Carrero. La germana de I'avi de

Josep Puig i Cadafalch es
va casar amb un dels fills

dels Garf. Aixf Josep Garf
i Cahas, el 1898, quan
encarrega la reforma de
la casa pairal ho feu a I'ar-

quitecte Josep Puig i Cada
falch, qui va transformar la
casa pairal en palau nobiliari d'estiueig en nomes
nou mesos. El 1926, Llufs

Bonet i Garf va edificar
la casa dels masovers, on
abans hi havia una vella
cotxera, i la capella de

Sant Miquel en substitucio

Can Gari amb I'antiga capella de sant Miquel (1910). Postal Toldra. Arxiu Enric Subina

d'una altra1.
havia estat acollida i que,

Durant els fets revoluciona-

Lopez, que comptaven amb

feia de mare. Tambe els

ris que van tenir Hoc imme-

el suport dels ferroviaris

estava permes rebre visites

des de sempre, en guarda-

diatament despres del Cop
d'Estat Militar del 18 de
juliol de 1936, la Confederacio Nacional del Treball

Catalans, de la central sin-

dels familiars. El funciona-

va un bon record. El diari

dical i de la Federacio Na

ment es va basar en els va

El Punt en va fer un repor-

cional de la industria fer-

lors Ilibertaris, com a totes

roviaria catalana, tots ells

les escoles anarquistes.3

tatge el dia 10 de man^ de
2002, en que es recollia el

i la Federacio Anarquista

aportaven diners pel seu

Quan I'exercit franquis-

testimoni de Concepcio de

Iberica (CNT-FAI) van requi-

manteniment. L'Ajuntament

ta va ocupar Catalunya,

Madrid, erem quinze o vint

sar la casa Garf.

de Mataro i el d'Argentona

la colonia va deixar de

nens... hi havia molts infants

La iniciativa de crear una

tambe hi col-laboraren sub-

funcionar. El dia 26 de

d'Andalusia... hi havia mol-

institucio humanitaria i cul

ministrant queviures2.

gener, els infants van ser

ta disciplina ... no vaig pas-

tural per ajudar els infants
va sorgir a mitjans de 1937
de la CNT-FAI i I'Oficina
Auxiliar del Comite Central

Can Garf es va convertir en

sar gana i vaig aprendre a

una escola en regim d'inter-

acompanyats, juntament
amb d'altres exiliats, a la

nat per a nens i nenes d'en-

frontera de Fran<pa. Alia

tre 6 i 12 anys, la majoria
vinguts de Madrid i de

foren allotjats a I'Ecole Na-

Margarida Colomer

Ferroviari MZA, que van

cionale de Chemins de Fer.

Historiadora

ser els que van organitzar

Malaga. Alguns d'aquests

El setembre de 1939 foren

la 'Colonia Espartaco', per

infants eren orfes, altres te-

retornats a les seves corres-

1 Diari el Punt "Els origens de

a nens i nenes vfctimes

nien els pares a la guerra

ponents families.

la casa" P. Vera i M. Bernabe.

dels estralls de la guerra.

0be els tenien malalts. Van

Aquesta Oficina Auxiliar
del Comite Central Ferrovi

viure en un entorn natural

Amb I'organitzacio de la
Ruta Puig i Cadafalch, la

2M. Colomer. Guerra Civil a

1arquitectonic magnffic i

nena Concepcio Ruiz, que

Mataro 1936-1939. Pag. 238.

ari hi va destinar uns diri-

atesos per mestres ben for

havia estat refugiada a

3Llibret Colonia Espartaco CNT-

gents anomenats Cerrada,

mats. Cada grup de deu

can Garf, ara de gran, va

FAI. Grupo Anarquista Reclus,

Edo,

tenia una mainadera que

poder tornar a la casa on

Barcelona, 1 juliol de 1937.
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La millor defensa es la veritat

Aquests del
govern semblen
una quadrilla
sortida del guinyol
de la senyora

Pepis

TxA estan mal fets. Com els

I aquesta manera de fer la

i pretenen fer beure a galet a

horts urbans. Es clar, si vo-

vam aplicar a la piscina, a

tot Argentona.

len uns horts com si fos un

les cobertes dels patis de les

Davant les falsedats que

afegito a I'Eurovegas, per

escoles, a la Llei de Barris,

escupen arreu, TxA els hi re-

descomptat que els hauran

i a totes i cadascuna de les

fregarem les veritats i ho fern

de refer, ja que TxA els va

accions dutes a terme.

des del Cap de Creus, en

endegar amb els minims

Aquests del govern, per jus-

el web, en els Plens, en els

costos i la maxima eficacia.

tificar el que no fan, amb to

nostres butlletins i en I'assem-

En el nou projecte hi pensen

tes les penques, s'inventaran

blea oberta del dissabte 16

incorporar bidets i sales de

que la culpa torna a ser de

de Juny, al Salo de pedra,

massatges(l). Llavors, com

TxA, al cap d'un any de ma-

on hi esteu tots convidats.

que el pressupost final sera

rejar els projectes entre ells i

tan elevat, diran que no hi

deixant-los podrir al calaix.

Quan un govern, intentant

ha diners i carregaran els

Paradoxalment, amb la Sala

quadrar les seves ideologies

neulers a TxA, quan el que

que ja vam estrenar el gener

mes dispars, s'entrete a criti-

vam fer es apostar per un es-

de I'any passat durant la fes-

car cada dia a TxA, despres

pai digne, popular i util que

ta major d'hivern, ells s'han

d'un any de romancejar per

costes pocs quartos, i que ja

apressat a dir que es obra

I'ajuntament, demostra que

estaven a punt el mes d'abril

seva, inaugurant-la a cuita-

no es gens serios. Semblen

de I'any passat. Si aquests

corrents. En aixo, encara no

una quadrilla sortida del gui

del govern ho haguessin

ens han carregat cap mort.

nyol de la senyora Pepis.

continuat, a hores d'ara els

Incongruencies d'aquest go

Ara bramen dient que tots

usuaris ja haurien fet dues o

vern d'inefica<;os que se'ls

els projectes que enceta

tres collites.

veu el llauto d'una hora lluny

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

No ens deixarem empastifar per la difamacio

CiU
Fruit de I'actuacio
responsable de CiU,
el 94% de les factures
es paguen a 32 dies,
I'endeutament ja
es inferior al 75%
que exigeix I'estat
i, no nomes no

hi ha deficit, sino
s'ha tancat el 2011
amb un important
romanent positiu de

afirmacions son irreals, diuen

la Font Picant, amb problemes

tantes mentides que, al final,

greus a la installacio i als ac-

de sanejament. En canvi, aixi
que CiU va agafar les regnes

se les creuen. Si deixem de

cessos; obres paralitzades,

de la hisenda municipal es va

banda la demagogia en que

com les cobertes dels collegis

aprovar el pressupost i es van

s'ha installat TxA, podem

Bernat de Riudemeia, i Fran-

sanejar els comptes.

constatar la realitat. Per exem-

cesc Burniol; uns horts urbans

Avui, fruit d'aquesta actuacio

ple, el projecte de la piscina
municipal, que ells van deixar

que no tenien per on agafar-se i amb dos contenciosos

de les factures es paguen a

penjat, amb I'equipament

al jutjat; treballs del pla de

32 dies, I'endeutament ja es

desmantellat i destrossat tot i

barris mal fets i amb irregula-

inferior al 75% que exigeix

no haver aprovat cap projecte

ritats contractuals; en fi, sem-

I estat i, no nomes no hi ha de

d'enderroc, ni haver resolt ni

bla que tot allo que depenia

ficit, sino s'ha tancat el 2011

signat el conveni amb la Ge-

d'ells nomes es feia de cara a

amb un important romanent

neralitat. En canvi, el govern
que presideix Convergencia

la galeria.
Tot i aixf, en els plens es de-

que els comentaris de Tots per
Argentona evidencien que

i Unio (CiU) ha signat el con

diquen a llegir escrits sense
solta ni volta, dient barbaritats

han perdut el nord i han deci-

garantit piscina d'estiu als vi-

com que la gestio economica

dit escollir I'unic cami que els
queda, el d'empastifar-ho tot.

latans. Ara nomes cal que el

del govern es nefasta. El que
els dol es que, mentre la po

problemes de finan<^ament
per tal que es puguin iniciar

litico economica va estar a
les seves mans, I'Ajuntament

tona (TxA) tracta de gandul

les obres.

s'enfonsava fins I'extrem de

i cantamanyanes al govern

Pero hi ha mes exemples, com

no poder tancar els comp-

municipal. Diu que no fa res,

I'herencia que ha deixat TxA

tes, ni presentar el pressupost

que esta aturat. Pero aquestes

en obres mal fetes com la de

2009 i haver demanar un pla

Ultimament Tots per Argen

positiu de tresoreria. Esta clar

veni amb la Generalitat i ha

contractista resolgui els seus

tresoreria

responsable de CiU, el 94%

contacte
cdcargentona@hotmail.com
www.ciu.cat/argentona
http://www.facebook.com/
convergenciademocratica.
argentona
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Primer any

"L'objectiu
d'aquest govern
es el de passar
pagina, i

d'Argentona: El pla de

molt clara amb la dispersio

va sobtar I'incomprensible

del vot, el nombre de can

paper que va tenir la can-

barris, Can Doro, les es-

didatures que vam aconse-

didatura mes votada, que

combraries, Puig i Cada-

guir obtenir representacio i

no va afavorir gens ni mica

falch, Velcro, corner^, la

I'escds suport electoral que

un espai de trobada amb

participacio, la piscina, el

vam tenir totes: la mes vo-

les altres candidatures que

Pla d'Urbanisme... Molts

tada va obtenir menys del

desemboques en un gran

d'aquests projectes van

30% dels vots.

acord en benefici de la

neixer amb els governs de

Amb la voluntat de superar

vila.

I'Entesa i el PSC i, despres,
el govern de TxA no va

aquesta crisi, els quatre

L'objectiu

grups municipals que for-

vern es el de passar pdgi

saber resoldre. Ara, en un

certa tranquiMitat
politico, i ho estem

mem el govern vam fer un

na, i recuperar una certa

exercici clar de demagd-

esfor^ per renunciar a part

tranquil-litat politico, i ho

gia, els de TxA ens dema-

de les nostres propostes

estem aconseguint. Ara els

nen que els resolguem amb

aconseguint"

programdtiques en benefici

temes dels plens s'aproven

la pressa que ells no van

d'un acord que afavoris la

amb una dmplia majoria.

tenir mai. Estd clar que el

governabilitat d'Argento

Estem solucionant els grans

temps ens posa a cadascu

brant el primer any de la

na, interpretant la voluntat

temes que han enquistat Ar-

al Hoc que ens mereixem.

constitucio del nou govern

ciutadana que, expressada

gentona i estem dissenyant

recuperar una

Aquests dies estem cele

d'aquest go

del poble, un govern que

amb el resultat electoral,

el futur del nostre poble. El

va neixer de la necessitat

ens reclamava que ens po-

resultat final el podrem va-

de superar la crisi politico

sessim d'acord.

lorar... al final.

d'Argentona. Aquesta cri

En aquest proces de cons-

Mentrestant, ens toca po-

si es visualitza de manera

truccio de consensos, ens

sar ordre en els projectes

contacte
http://argentona.socialistes.cat
argentona@socialistes.cat
twitter.com/psc_argentona

Un govern per jubilar
iniciatives als plens que te-

en els entorns de les esco-

tenim nivell d'exigencia per

nen bones intencions i estan

les; la neteja del clavegue-

que no hi ha treball de fons

pensades per millorar el po

ram, per evitar inundaci-

ble. Iniciatives presentades

ons; la creacio d'una sala

i constant.
L'actual alcalde, dissorta-

per formacions situades a

d'estudi per la gent jove.

dament, no te autoritat per
exigir res perque ell mateix

les antipodes dels nostres

Ens hem preocupat per les

Hem presentat

plantejaments politics i so

greus deficiencies del camp

no compleix els compromi-

al Plen Municipal

cials, perd hem cregut que

de futbol (un mur a punt de

sos adquirits i, per tant, no

iniciatives per
millorar la vida
del nostres
ciutadans

calia actuar sense sectaris-

caure o uns vestidors de

dona exemple a la resta.

mes. De la mateixa manera,

ficients i bruts) o per les ir-

Nomes cal veure la seva

hem presentat al Plen Muni

responsables actuacions al

persistent negativa a dema-

cipal iniciatives per millorar

voltant de la piscina.

nar responsabilitats al Sr.

la vida del nostres ciuta

Per aixd creiem que al go

Desastre i al seu collega

El PP de la vila te, des de

dans, que tambe han estat

vern li manca compromis.

per la seva actuacio a la

I'inici del mandat, un com-

recolzades per la majoria i

El poble estd absolutament

piscina. Bones paraules pot-

portament exemplar i acurat

que, per tant, s'haurien de

parat, com si visques "el

ser si, perd cap bona accio.

amb els temps que vivim. Un

portar endavant. Perd, tot i

dia de la marmota". Manca

Creiem que aquest es un

comportament respectuos,
de col.laboracio i de cerca

que algunes d'aquestes pro

iniciativa i il.lusio. No hi ha

govern per jubilar perque

postes van ser aprovades

projecte ni tampoc ganes de

nomes es dedica a mirar i

permanent de I'acord. Tot

I'any passat, encara no han

tirar endavant, entre tots, un

deixar passar el temps,

i no estar d'acord amb la

estat executades, ni tan sols

poble que, mica en mica,

formacio d'aquest govern,

iniciades.

es va apagant com aquelles

Telefon 667 182 994

mes pendent de simbols que

En citarem algunes: la millo-

espelmes que es consumei-

de gestionar, hem recok^at

ra dels passos de vianants

xen sense adonar-nos. No

Twitter: @ppArgentona
Facebook.com/ppargentona
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Una vila mes neta, mes eficient i mes autonoma
La CUP d'Argentona hem

energetic ideal, si que es al-

amb un productor d'aquesta

dut al Pie aquesta proposta,

tament eficient per a I'escal

materia prima.

que ha tirat endavant amb

fament d'aigua i, per tant,

I'aprovacio de tots els grups

per a la calefaccio.

La CUP promou
construccio
d'una planta
de biomassa
aprovada per
unanimitat

pal ha acordat la construc

Un altre dels motius pels quals

despeses de I'Ajuntament de

cio d'una petita planta on les

hem volgut promoure la cre-

la vila, perd tambe per a la

calderes de biomassa abas-

acio de la planta es la seva

preservacio del medi ambi

tiran diversos equipaments

rendibilitat a curt termini. La

municipals simultdniament:

ent i per a guanyant autonomia i eficiencia energetica

el CEIP Francesc Burniol, la

construccio, que suposa una
inversio d'uns 270.000C,

en els equipaments munici

piscina municipal, el camp

es recuperard amb I'estalvi

pals.

de futbol i el pavello.

economic de tan sols quatre
anys i mig. D'altra banda,

L'opcio de la biomassa, mal-

el combustible que necessita

grat tractar-se d'una energia

la biomassa es I'estella, que

El Fons Social Europeu va fi-

no renovable, contrasta amb

prove de la massa forestal.

nan^ar recentment un estudi

la resta d'aquesttipus d'ener-

L'aprofitament economic de

aquest estudi contempla la

gia per emetre una quantitat
notablement menor de CO2,

I'estella es un incentiu clar

idea de la construccio d'una

la qual cosa representa un

ja dels boscos de la vila i la

planta de biomassa com a

gest important contra I'efec-

comarca, i promou la gestio

solucio contra la ineficiencia

te hivernacle i I'escalfament

sostenible dels boscos i I'en-

energetica que existeix en
els equipaments de la vila.

global del planeta. Tot i que

torn forestal d'Argentona. A

la biomassa no es un recurs

mes, la nostra vila ja compta

energetic sobre Argentona;

La mesura I'hem promogut
amb la intencio de reduir les

politics. Aixi, el Pie Munici

per a la conservacio i netecontacte
cupargentona@gmail.com
www.argentona.cup.cat
www.facebook.com/
cupargentona
twitter.com/cupargentona

Qui te por de la participacio?
Quan tingueu aquest Cap de

pacio no es una manera de

tenir-ne el monopoli. Alguns

Creus a les mans, probable-

traspassar la responsabilitat

no creuen que el ciutadd cor-

ment ja haurd comen^at el

al poble quan el govern no

proces participatiu que ens
ajudard a fer millores en la

sap que fer, o de justificar

rent pugui tenir una opinio
tant qualificada com la seva.

decisions preses previament,

D'altres veuen perillar la seva

forma de gestionar la brossa

a base de restringir la parti

condicio de "representant de

en el sector on es recull porta

cipacio a un grup redui't de

la societat civil" creient que

a porta. Tots els partits politics
prometen participacio i molts

persones properes, com passava durant el mandat de

que els preguntin a ells. Som

es una manera

ciutadans i entitats civiques,

Tots per Argentona.

conscients que n'estem apre-

de traspassar la
responsabilitat

la reclamen, especialment
Algu recordard el proces par

cometran errors que s'hauran

portants per a la poblacio o

ticipatiu per triar la ubicacio

de corregir, perd es urgent

pels seus interessos concrets.

de I'escola que no va servir

que tots plegats ens posem a

de res, i pocs sabran que, per

practicar.

La participacio no

al poble quan el
govern no sap
que fer

quan es tracta de temes im-

la participacio es redueix a

nent i que probablement es

Perd que es la participacio?

justificar la implantacio de la

La participacio es un conjunt
de processos que fan possi

Taxa Justa, es va fer un simulacre de participacio. Ara,

lem animar a dir-hi la vostra

ble que la poblacio tingui veu

quan s'ha plantejat que la

sense complexos.

i que sigui tinguda en compte

participacio ha de ser dmplia

en les decisions que prenen

i transparent, que ha d'arri-

els governs, mes enlld de les

bar a tothom i que ha de ser

eleccions que es celebren

rigorosa, ja han aparegut les

cada quatre anys. La partici

critiques d'aquells que volien

CapdeCreus

Des d'aquestes linies us vo-

contacte
www.argentcat.blogspot.com
peremora.argentcat@gmail.com
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12 mesos de govern unitari i plural

^ ENTESA
En el govern

En un any de govern molts

nomes cal fer una ullada als

projectes a I'entorn de les

han estat els projectes trac-

12 plens redactats i seguir fil

escoles verdes

tats, uns pendents de do

per randa les actuacions en-

-Projecte anual de reconei

na r-los continuitat i altres

xement public dels ajuts a la

nous i que sobradament

degades i les que tenen con
tinuitat, aixi com tambe els

s'han recollit en el Pla d'Ac-

futurs projectes que no ama-

-Augment considerable

cio Municipal (PAM). El mes

guem i que en el seu moment

dels ajuts socials.

rellevant ha estat la unitat

compartirem amb el poble:

solidaritat internacional

hi han hagut

d'accio. Es cert que no tot

moments d'encert

han estat flors i violes. Hi

-Pla d'lgualtat

i de discrepancies
manifestes, pero
ens hem abocat
finalment a
I'acord politic per

han hagut moments d'encert

-Pla Estrategic de Joventut

litico de treball responsible i

i de discrepancies manifes

-Millora de la recollida de

de no confrontacio, i volem

restabilitat

tes, pero ens hem abocat fi

La nostra es una voluntat po

de I'oposicio I'actuacio cons-

la brossa

nalment a I'acord politic per

-Consell de la Vila

tructiva que, en el seu dia, es

I'estabilitat, perque sabem

-Oficina d'Atencio al

varen comprometre. Per part
nostra no defallirem en el tre

que, per davant de tot, la
vila es el mes important.

Ciutada

ball del dia a dia.

-Pla de Barri del Cros
-Mercat setmanal del Cros

Costa d'entendre que se'ns
acusi de no fer res. IncreTble.
Qui ho digui es mou en la
ignorancia o en les ganes
de desestabilitzar el govern,
pensant-se que guanyard
una part de la poblacio.
Com abans s'ha esmentat,

-Posada len funcionament

Bona entrada d'estiu.

de la Sala
-Continuitat en el projecte
de la piscina
-Projecte per a la recuperacio de la memoria
historica
-Reconeixement i futurs

La unio fa la forca

AGRUPACI6 D'ARGENTONA

vegada que el senyor Alcal

regidors amb perfil tecnic al

Finalment, dirigint-me als

de dona I'ordre als treballa-

capdavant de les regidories,

senyors de Tots, que pensin

dors que hi hagi transparen-

un fet que ha comportat gua-

que si cap partit els ha vol-

cia per a tots els regidors.

nyar molt en efectivitat i le-

gut fer costat es per alguna

Mai s'havia vist, a la sortida

galitat en els procediments.

cosa.

d'un Pie Municipal, a tots
els regidors, siguin del partit

Per tot aixo estic molt satis-

que siguin, fins hi tot el re-

fet, fins ara, amb la meva

Agrupacio d'Argentona por-

gidor no adscrit, compartint

decisio de recolzar aques-

ta ja nou anys treballant pel

taula per sopar. Es clar, tots

ta agrupacio de partits que

poble des del Consistori i es

menys Tots.

porten endavant Argentona.
Tambe esta clar que I'actitud

la primera vegada que ens
trobem relaxats i ens hi sen-

Crec que tot aixo vol dir

pacificadora del senyor Al

tim participatius. Es la prime

moltes coses. Primera, que

calde ha estat una pe^a fonamental per aconseguir-ho

ra vegada que, prescindint

a tots els regidors ens uneix

de les sigles del partit, tots

la mateixa finalitat: respec-

i, per aixo, malgrat les nos-

treballem amb cordialitat i

tar i treballar pels vilatans i

tres diferencies, el vull felici-

en la mateixa direccio. Tots

vilatanes del poble. Segona,

tar.

menys Tots x Argentona, esta

intentar facilitar el dia a dia

clar.

en el tramits administratius. I,

Per acabar voldria donar les

tercera, recolzar als vilatans

grades a tots els regidors
que amb els seus esfon^os

Dins les dependencies muni

en aquest temps de crisi.

cipals es respira cordialitat

Tambe es remarcable que

estan contribuint a aquest

i cooperacio. Es la primera

es la vegada que hi ha mes

canvi en benefici del poble.
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VENDES IINSTA W.ACI0

DEVIDRESI
ES^MIRALLS
MIR ALLS PLANS
P

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

08310 Argentona

LAXURRERIA

Si vols menjar XURROS casolans iXOCOLATA desfeta, NO
THO PERDISUI si vols salats... tenim comes, patates...

"Festes de barri,

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

ARGENTONA
Plaga Nova

diumenges i festius
de 8 del matia 1 del migdia.

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

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

FOTOCtQPIFiFI
COPIES DIGITALS A LTNSTANT
DESCARREGA DE TARGETED A CD.
Plaga nova 3 Argentona
CenmE Fuji
Tel.937560577
www.instantsfoto.com

TALLER METALLIC

EVA FLO

Xevi Gallemf

Logopeda
• Reforg pedagogic

Sant Gem's, 25

08310 ARGENTONA

Tel. 654 600 796
xgallemi@bcngiga.com

C/. Badalona, 19 - ARGENTONA - Mobil: 636 682 342

•

mm #

INFORMACIO D'INTERES 1 , .

INSTALLACIONS
INDUSTRIALS

GILCABRESPINATUBAU
Agent de la Propietat Immobiliaria
Administrador de Finques

AUTOMATISMES
Telefon 93 797 04 11
Av. Catalunya, 1 -08310Argentona

LAMPISTERIA
JORDI FERRER

Tel./Fax 93 756 04 66 - 655 569 319

DEIXALLERIA
D'ARGENTONA

e.mail: instal.lacions@jordiferrer.com

Cada cosa al seu Hoc

C/ Badalona, 15 - 08310 Argentona

www.jordiferrer.com

Tel.: 93 756 14 48

REFORMES
OBRA EN GENERAL
•banys

SALVADOR PRAT
DANGLA
TOTTIPUSD'OBRESI
REFORMESPERALA
LLAR

•cuines

terrasses

•rehabilitacio de fa^anes
•problemes d'humitats
etc...

Dilluns a divendres:

Mati:

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

de 10 h a 13 h

Tarda: de 16 h a 19 h
Dissabte:

Mati:

de 10 h a 14 h

Tarda: de 16 h a 20 h
Diumenge:

Mati:

de 10 h a 14 h

93 797 43 78).

Tarda: tancat

Dilluns a divendres
Tarda

Farmdcies

Mati

Per fer us de
la Deixalleria
d'Argentona, es
necessita una targeta
persona I itzada, amb
codi de barres. Si no la
teniu, podeu informarvos a I'Oficina Municipal
d'lnformacio Ambiental
(Q Gran, 58; telefon

Dissabte

Diumenge

Mati

Tarda

Tarda

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

9.30 ha 13.30 h

17 h a 20 h

9.30 ha 13.30 h

Tancat

Tancat

Tancat

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

9.00 ha 13.30 h

17ha20h

9.30 ha 13.30 h

17ha20h
(si estd de gudrdia)

11 ha 13.30 h
(si estd de gudrdia)

Tancat

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

9.00 ha 13.30 h

17ha20h

9.30 ha 13.30 h
(si estd de gudrdia)

17ha20h
(si estd de gudrdia)

11 ha 13.30 h
(si estd de gudrdia)

Tancat

Farmacia Buxeda
Ctra. de Vilassar, 1 2
93 756 16 85

9.00 ha 13.3Oh

17 h a 20 h

9.30 ha 13.3Oh
(si estd de gudrdia)

17ha20h
(si estd de gudrdia)

11 ha 1 3.30 h
(si estd de gudrdia)

Tancat

Migdia

Vespre

Migdia

Vespre

.,. _ Migdia, tarda i vespre ,lj

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)

13.30 ha 22 h
(si estd de gudrdia)

mdcia Guillen
mdcia Sindreu
mdcia Buxeda

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

^.*/^^.
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INFORMACIO D'INTERES

^ vj

CALENDARI FISCAL 2012
Inici periode

Concepte

voluntari

Impost bens immobles urbans - No domiciliats

04/04/2012

Domiciliats, 1 a fraccio
Domiciliats, 2a fraccio
Domiciliats, 3a fraccio
Domiciliats, 4a fraccio
Impost bens immobles rustics - No domiciliats

05/09/2012

Domiciliats, 1 a fraccio
Domiciliats, 2a fraccio
Domiciliats, 3a fraccio
Impost vehicles traccio mecanica
Impost activitats economiques

03/02/2012
05/09/2012

RECOLLIDA DE
MOBLES VEILS
I ELECTRODOMESTICS

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

AJUNTAMENT

93 797 49 00
POLICIA LOCAL

93 797 13 13

Taxa residus domestics

TAXIS

05/09/2012

No domiciliats
Domiciliats, la fraccio
Domiciliats, 2a fraccio

93 797 25 04
677 676 289

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

CREU ROJA ARGENTONA

93 797 16 56

Taxa per recollida d'escombraries comercials

05/09/2012

No domiciliats
Domiciliats, 1 a fraccio
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
L'Alcalde i els regidors
Ferran Armengol
Alcaldia, Administracio General,
Mitjans de Comunicacio,
Governacio i Mobilitat.
Salvador Casas
la tinenpa d'alcaldia, Participacio,
Xarxes i Noves tecnologies.

Arxiu munici^al
Plapa de I'Esglesia, 4
Tel. 93 797 27 32
Bustia del consumidor

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

GAS NATURAL

Atencio a domicili

900 760 760

Ajuntament d'Argentona

Per sol-licitar atencio a domicili

C. I. ST. MIQUEL DEL

C/Gran, 61 (SEMPRE)

a Argentona i Orrius, cal trucar

CROS

De9.30a 13.3Oh

al telefon 93 756 10 92, al

Tel. 93 797 49 00

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

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

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

Deixalleria
C/ Can Carmany, s/n
Tel. 93 756 14 48
Horari: de dilluns a divendres, de

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

Benestar Social, Sanitat.
Per demanar hora per entrevistar-se amb els regidors o teenies
telefoneu al 93 797 49 00

IES ARGENTONA

93 797 46 10
CEIP ST MIQUEL DEL CROS

93 799 39 51
CEIP BERNAT DE
RIUDEMEIA

Pol. Ind. Nord,
Atencio primaria
Serveis socials d'atencio

93 797 09 56

primaria:
C/ Enric Granados, 5

CEIP FRANCESC BURNIOL

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 1 3 h

93 756 17 13
CEIP AIXERNADOR

93 797 46 77

al telefon 93 797 04 86, o

EBM CARGOL TREU
BANYA

Informacio i acollida: dt. i dv.

directament a les oficines del

93 757 51 88

de7a20.30h

C/ Enric Granados, 5.

EBM EL BOSQUET

Tel. 93 797 01 59

Centre Obert L'Esquirol:

93 797 45 23

Av. del Mediterrani, s/n.

MUSEU DEL CANTIR

Parroauia de Sant Julia

Humans.
Susana Lopez

al telefon 93 791 90 84.

93 757 51 88

Jutiat de Pau
Tel. 93 797 17 03

93 797 21 52

Sant Miquel del Cros.

BIBLIOTECA

Tel. 93 757 00 86

93 797 12 15

Dill. adiv. de9a 14.30 h
Entrevistes amb el jutge: dimarts i
dijous d'l 1 a 13.30 h.

L

J

ASSESSORAMENT
JURIDIC PER A DONES
93 7974900-Ext. 600

-*- V -

f

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

,,:

El Grup de Fonts d'Argentona busca persones,
amants de la natura i d'Argentona, que vulguin
donar suport a la nostra tasca.
Es tracta d'esmen^ar nomes unes hores

els diumenges al mati (de 8 a 11).
Per a mes informacio:

Lluis Serra (93 797 07 27)
Joan Llado (93 797 11 28)
Pep Padros (93 797 17 67)
o a qualsevol membre del Grup.

SET ANA DE LA

ME IORIA
HIS ORICA
del 13 al 21 de juliol de 2012

Actes per tal de recuperar la
memoria historica d^Argentona.

ORGANITZA
Regidoria de Cultura de
I'Ajuntament d'Argentona

COL.LABORA
Comissio de la memoria historica.

CANCEUACIO D'HIPOTECA: REBAIXA EN ELS HONORARIS
DE NOTARISIREGISTRADORS
Actualment cancellar una hipoteca te un cost

no tinguin entre els seus socis persones jurfdi-

molt economic. Despres d'un temps de confu-

ques, ni un capital social superior a 30.000 eu

sio normativa al conviure alhora diverses modi-

ros i I'organ d'administracio no sigui col-legiat.

ficacions dels aranzels tant de registradors com

Cobraran per tots els conceptes: 150 euros. L'es-

Joan Carles Codin

de Notaris, que a la practica no s'havien aplicat

mentada quantitat sera de 60 euros, per tots els

Soci Director

mai, el Reial Decret 1612/2011, de 14 de novem-

conceptes, quan, a mes dels requisits anteriors,

bre, aclareix la situacio anterior i rebaixa els

el capital social no sigui superior a 3.100 euros

honoraris notarials de les escriptures de cancel-

i els seus estatuts s'adaptin als aprovats pel Mi-

lacio de credits o prestecs hipotecaris a I'establir

nisteri de Justicia.

que es un document sense quantia. Per tant, els

A mes en tots els documents amb quantia, com

Notaris nomes podran cobrar 30,05 euros, sense

pot ser una compravenda, s'aplicara una rebaixa

que es meriti cap quantitat a partir del cinque

del 5 per 100 de I'import de I'aranzel a percebre

foli de matriu i de copia, sigui copia autentica o

pel notari.

copia simple.

En quant al Registre de la Propietat, I'aranzel

A mes tambe es modifiquen els honoraris de

aplicable a la inscripcio d'escriptures de cancel-

les escriptures de constitucio de societats de

lacio de credits o prestecs hipotecaris, I'aranzel

responsabilitat limitada per via telematica que

global aplicable regulat sera de 24,04 euros.

escodaScodina

c/ Doctor Samso, 36 - 08310 Argentona

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

www.escoda-codina.es

PINEDA - ARGENTONA - CANET DE MAR

info@escoda-codina.es

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

Tel: 93 797 01 59-617 73 68 80

CARITAS D'ARGENTONA necessita el teu suport per poder seguir.

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

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

DONATIUS
La Caixa:2100 0354 18 0200007019
Caixa Laietana:

2042 0050 31 3000047078

