


El sistema d'il-luminacio natural

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

la fins al Hoc desitjat fent
curvatures si es necessari. Ho

aconsegueix grades a I'ultima

tecnologia en captacio de

Hum i a la incorporacio dels

tubs mes reflectants del mercat.

El sistema s^lLVcio^a la mancanga de Hum a casa, a la

feina, en industries, hospitals, etc.

El nostre personal estd especialitzat en el tractament

de tot tipus de cobertes i podem installar el sistema

SOLATUBE garantint tant el producte com la instal-lacio.
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Mateu Serveis
Ronda Llevant, 22 - Argentona - Tel.: 93 756 06 26
info@mateu-serveis.com — www.mateu-serveis.com

ODD

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

els diumenges al mati (de 8 a 11).

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.
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Llegeix Particle en angles a:

Authorised Centre

UNIVERSITY of CAMBRIDGE
ESOL Examinations

Per a que serveix I'educacio? Aquesta es potser una
pregunta dificil ara que el sistema actual fa front a re-
tallades massives degut a la crisi dels banes. O potser
no. Potser es el moment de fer un replantejament.

L'educacio consisteix en preparar els nostres fills per
al futur, oi? Pero es impossible preveure com sera el
futur - i encara menys com seran els Hoes de treballs.

Penseu-hi. El primer SMS es va enviar el 1992, I'any
dels Joes Olimpics de Barcelona i I'any que va neixer
el meu fill. El 2010 se'n van enviar 6,1 trilions. Els SMS
s'han convertit en un industria comercial massiva, arri-

bant a guanyar 114,6 bilions de dolars a escala mun-
dial. I ara hi ha rumors que diuen que I'SMS es obsolet!

Facebook es va crear el 2004 i Twitter el 2006. Sigui
quina sigui la vostra opinio sobre aquests xarxes so
cials, no es pot negar que ara son part del nostre dia
a dia i de vital importancia politica, social i financera.
Pero a part de potser els escriptors de ciencia ficcio,
algu podria haver previst realment la invencio i implica-
cio d'aquests sistemes el 1990? Es poc probable. I del
1990nofapastant!

Fins ara l'educacio estava enfocada a la lectura, la re-

daccio, I'aritmetica i, malauradament, a I'habilitat de
memoritzar i reproduir dades. Fer-ho be en aquestes
materies era garantia d'aprovar els examens i, si tot
anava com estava previst, de trobar una feina amb
possibilitats.

Es hora que les escoles canvfin la manera d'enfocar,

entre altres coses, el que s'anomena les 4 C: Crea-

tivitat (i Innovacio), pensament Critic (i Resolucio de
Problemes), Comunicacio i CoHaboracio. Es hora de
deixar de centrar-se nomes en memoritzar dades i co-

mengar a "entrenar" els nens per a un futur descone-

gut i per a feines que ara no hi son, pero de ben segur
que hi seran!

Per a que
serveix
I'educacio?



JULIOL 2012CapteCreus

'La Font Picant i I'establiment Prats
s'obriren al public, segons sembla, a la
decada de 1850. Amb I'adquisicio de la
font per Leandre Jover el 1900 s'acon-
diciona elpasseig i el pare, deixant I'as-
pecte que ha arribat al nostre dia amb
pocs canvis. Moltagent venia aprendre
un vas d'aigua picant i els seus correspo-
nents anissos'*. En la imatge es veu la
canalla i la gent adulta prenent el vas

d'aigua previ pagament.

*Recull Encicbpedic d'Argentona, de
Josep Llado i Pascual. Centre d'Estu-

dis Argentonins, 2011.

Font Picant. Editor ATV (1908).
Colleccio Museu Arxiu de Santa

Maria de Mataro.p. t. V. — 4376 - RRQENTONR. Manantial Burriach

Mirant enrere

num. 115

Tot a punt per una Festa Major que obriran

els diables en el seu vinte aniversari.

*Pag. 10

Neix la Cooperativa La Llavor per a
realitzar compres conjuntes de productes

ecologies. * Pag. 12

Entrevista als dos estudiants argentonins
amb millor nota a la selectivitat d'enguany.

*Pag. 14

L'Ajuntament tanca el brollador d'aigua
picant perque no es apta per al consum

humd. * Pag. 7

El pie aprova I'expropiacio de la Casa Puig
i Cadafalch. * Pag. 8

Se celebra la Primera Setmana de la

Memoria Historica. * Pag. 9
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ampliar aquesta mirada amb una nova seccio. A partir
d'aquest numero, cada cop que obriu el Cap de Creus us

trobareu una imatge d'Argentona d'anys enrere. Encetem
la seccio amb la Font Picant, un indret que, tot i els entre-

bancs actuals, ha estat i sera dels mes estimats de la vila.

Nomes ens queda desitjar-vos un bon estiu i animar-vos a

cridar:

Visca la Festa Major!

A mitjans de juliol Argentona va celebrar la primera Setma-

na de la Memoria Historica. Van ser molts els argentonins
que van participar en les activitats programades, especial-

ment, la projeccio del documental Argentona, I'empremta

de la guerra. Tot i els anys passats, les ferides de la guerra

i la post-guerra encara estan obertes. Per aixo, des d'aqui,

volem felicitar i reconeixer I'esfor^ que han fet molts dels

participants en aquest projecte per superar el dolor i ex-

pressar en veu alta els records d'uns temps molt dificils.

El Cap de Creus s'ha esmer^at sempre en posar en va
lor el passat d'Argentona. A cada numero podeu trobar

L'Espitllera, una impagable col-laboracio del Centre d'Es-

tudis Argentonins que ens remet a instants puntals de la

nostra historia. El Consell de Mitjans d'Argentona ha volgut

Recordar per poder mirar endavant

OPINIO
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Pep Valenti Garcia
President de I'Assemblea Local de Creu Roja Argentona -
Dosrius - Orrius

Aquesta primera campanya, realitzada del 4 al 28 del
juny passat, ha suposat un gran exit. El menjar reco-    A tots ells, moltes grades!!

Hit, bdsicament llet, arros, farina, pasta, llegums i oli, ha

estat d'uns 1.000 kg. Una quantitat molt interessant, vista
la baixada de productes de primera necessitat del nos-

tre magatzem d'aliments. Creiem que ha estat una gran

ajuda per unes persones que estan passant uns moments

dificils.

En el curs escolar vinent, no descartem poder fer altres

campanyes com aquesta. Els centres escolars que han col-

laborat han estat: L'escola Bressol Municipal El Bosquet,
I'escola Les Fonts, l'escola L'Aixernador, l'escola Bernat

de Riudemeia, I'escola Francesc Burniol, I'lES Argentona,

I'escola Bressol Dosrius, I'escola del Pi, I'escola Encarna-

cio Fonoll, I'lES Dosrius i I'escola Orrius.

En nom de I'Assemblea Local de la Creu Roja a Argentona-
Dosrius- Orrius, agraYm al professorat, alumnes, els cen

tres escolars i botigues de Dosrius, la collaboracio que

han prestat amb el motiu de la Campanya de Recollida
d'Aliments. Collaboracio que posa de manifest la solida-

ritat, tant necessaria en aquests moments de crisis.

AgraTment de Creu Roja

CARTES DELS LECTORS

que s'assegurin totes les ga-

ranties sanitaries.

El segon assumpte es la

preocupant disminucio del

cabdal de I'aigua. Per solu-

cionar-ho realitzarem un es-

tudi de viabilitat per tal de
garantir la restauracio de

I'aqiiifer d'aigua picant. Per

ultim, cal fer una intervencio

per rehabilitar I'entorn de la

Font Picant que ha patit un
proces de degradacio com

a consequencia de les greus

deficiencies d'una obra exe-

cutada amb presses i sense

un projecte acurat.

Arriba la Festa Major i
convido a tothom a obrir

un parentesi per deixar de

banda, durant uns dies, les

preocupacions i gaudir dels

nombrosos actes festius i

activitats que els organitza-

dors han preparat.

Us desitjo que passeu una

molt bona Festa Major.

qualificar d'exit si tenim en
compte que I'acord amb

la piscina de Cabrera de
Mar, que es va signar I'any

passat, no va resultar gens
atractiu per a la ciutadania.

La situacio de la Font Picant
es una altra preocupacio

dels argentonins i argento-

nines que, com no podia

ser d'una altra manera,

compartim tots els membres

de I'equip de govern que

encap^alo. Malauradament

la installacio presenta tres

problemes principals. El pri
mer, i per a mi mes impor
tant, es el de la salubritat

de I'aigua. Com ja s'ha fet

public a traves dels diversos
canals de comunicacio de

I'Ajuntament, aixi que el go

vern va ser coneixedor de

I'exces de manganes que

apareixia a I'informe anali-

tic de I'aigua de la font va
tancar immediatament el

brollador d'aigua picant. El
servei no es reprendrd fins

Carta de I'Alcalde

la ciutadania pren el pro-

tagonisme i I'administracio

collabora logisticament i
econdmicament dins de les

seves possibilitats.

Juntament amb la gran con-

tribucio d'entitats i particu

lars, cal destacar el treball

de les diferents regidories
implicades. Regidors, tee

nies i personal administratiu

realitzen una tasca extraor-

dindria en I'organitzacio,

coordinacio i confeccio d'un

programa d'actes complert

malgrat que les possibilitats
econdmiques son cada ve-

gada mes reduYdes.

Tambe voldria destacar que

mes de 125 veins i veYnes

del municipi ja gaudei-
xen de la piscina d'estiu

del complex d'EI Sorrall,
beneficiant-se dels ajuts

economics acordats i que

vaig anunciar en el passat

numero de la revista muni
cipal. Una xifra que podem

Benvolguts convilatans,

ja estem a les portes de la

Festa Major i de ben segur
que la d'enguany, malgrat

la retallada pressupostdria
a les que ens hem vist abo-

cats per la delicada situa-

cio econdmica, sera tan o
mes HuYda que les d'anys

anteriors. I tot grades a la

collaboracio i I'esfor^ de
les entitats locals i particu

lars que han contribuYt a

recuperar models de col.la-

boracio i participacio ciu-

tadana. Amb la seva apor-

tacio desinteressada i en

benefici de la comunitat,

..^a^^Mi^B

I Ferran Armengol
^Alcalde d'Argentona

OPINIO
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a \ 1'Equip
Llauder, 5

7970268

El dia 21 de Juliol 2012 vam fer una missa a I'Esglesia
d'Argentona en record teu.

Que la vida se'ns escapa com la sorra entre les mans...

Tot i que ja ha passat un any, segueixes estant present en
cada un de nosaltres. Siguis on siguis recorda: T'estimem

molt i et trobem a faltar.

La teva dona, fills, gendres i net

Y
I

En record a
Josep Casanovas Novell
(17/10/1937 - 20/07/2012)

Papa,

Fa un any que ja no ets amb nosaltres. Ens costa oblidar

aquells pastissos tan bons que feies, i les grans festes que

organitzaves en les que els preparatius comencaven un

mes abans. La gent de la vila deia que en Josep Casano

vas Novell era el petit de Can Puitarros. Sempre estaves
atent i ajudaves a tothom qui podies. El teu somriure ens

contagiava a tots, ens feies mirar les coses des d'un punt

de vista diferent.

Tine tantes coses dintre meu per expressar que no se com

escriure-les amb paraules.

Vas ser el millor pare del mon i un exemple de coratge,

lluita i fortalesa i, al mateix temps, un home simpatic, de

gran qualitat humana i dignitat.

desconeixen totes les activitats que s'hi fan i el servei que

dona, com els cursets per infants i nadons, la possibilitat

que la gent gran pugui nedar i practicar esport, que les

families gaudeixin d'un espai on refrescar-se, o que els

grups d'esplai i colonies tinguin on remullar-se en temps
de calor. I tot al costat de casa, sense la necessitat de

despla^ar-se en cotxe.

Tots sabem que estem patint una forta crisi econdmica,

pero crec que tot son ganes de tirar les coses endavant. I,

mentrestant, ens ofereixen la possibilitat d'anar al Sorrall.

Grdcies, pero no.

Enric Vigata i Collet

On estd la piscina?
No hi ha dret que un poble com Argentona porti ja dos
anys sense el servei de la piscina municipal i, probable-

ment, encara s'estigui dos o tres anys mes sense poder

gaudir d'aquest espai. Han fet els nostres politics tot el

possible per poder tenir la piscina el mes aviat possible?
Ara la feina que tenen es decidir qui te la culpa. Els d'ara

donen la culpa als d'abans. Els d'abans els hi passen

la pilota als d'ara. Tots estem una mica farts de que es
culpin entre ells i que els deures encara estiguin per fer.

Probablement molts d'ells, els politics, fora d'algun acte

oficial, no hagin trepitjat mai la piscina del poble. Potser

CARTES DELS LECTORS
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Caixa d'Estalvis Laietana
Cte. 2042-0050-31-3000086134

Us donem les grades per endavant per la vostra col-la-

boracio, per tal que aquesta diada entranyable tingui el
ressd que mereixen els nostres avis i dvies.

Patronat Local de la Vellesa d'Argentona

63e Homenatge a la Vellesa
Un any mes estem preparant la 63ena. edicio de I'Home-

natge a la Vellesa que, com sempre, tindrd Hoc el tercer

diumenge del mes de setembre, aquest any el dia 16.

Us animem a contribuir a la festa dels nostres avis i dvies a

traves d'aportacions econdmiques a les entitats seguents:

Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona

Cte. 2100 - 0354 - 12 - 0100769324

necessaries, la continu'itat dels horts era mes que dubtosa.
Es per aixd que tots els grups municipals de I'ajuntament,

a excepcio de TxA, va votar a favor de rescindir el con

tracte de lloguer abans que fos massa tard i buscar un

terreny de propietat municipal per fer uns horts dignes i

assequibles. Horts urbans si, perd a qualsevol preu, no.

La funcio de I'ajuntament no es fer d'intermediari d'inte-

ressos economics privats rellogant terrenys.

L'any passat vam enviar una carta a les 30 persones ha

havien fet la sollicitud per informar-les de com estava el

proces, de les intencions del govern i ens posdvem a la

seva disposicio per fer-nos arribar qualsevol suggeriment.

Oferiment que li he repetit a voste mateix per correu elec
tronic i de paraula en resposta a la seva pregunta al final

d'un pie. Altres persones ens han fet aportacions.

Repetim aquest oferiment, que ens pot adre^ar a partici-

pacio@argentona.cat

Salutacions cordials

Pere Mora Juvinyd
Regidor d'Urbanisme i Sostenibilitat

En resposta al senyor Eusebi
Traby Ysalgue a I'anterior Cap
de Creus

Benvolgut senyor Taby, el "projecte" d'horts urbans de

TxA tenia una serie de mancances, irregularitats i des-

propdsits que el feien inviable. De fet, ells mateixos el

van deixar a mitges incomplint la promesa d'entregar-los

al juny de 2011, quan encara govemaven. Ni tant sols

havien fet I'adjudicacio als interessats. Potser en saber

que no repetirien govern van perdre I'interes. La veritat es

que ens els vam trobar a mitges, sense projecte i amb el

pressupost esgotat. Per tant amb la impossibilitat material

de tirar-los endavant. Un dels despropdsits mes greus era

el lloguer del terreny a un propietari privat per mes del do-

ble del preu de mercat. Aquest propietari a mes resultava

beneficiari de les inversions que, amb diners publics, es

realitzessin en el seu terreny quan qualsevol de les parts

rescindis el contracte. O ho fes el jutge en resposta a la

demanda interposada per els pagesos, precisament con

tra les irregularitats detectades en I'adjudicacio del con

tracte. Aquest terreny, a sobre, estd afectat per el tra^at

d'una infraestructura. Per tant, un cop fetes les inversions

flicte (dues parts) sempre cal parlar o negociar amb Jes
parts afectades. En aquest cas NO. Ningu s'ha posat en

contacte amb nosaltres (entre trenta i trenta-dues persones

interessades).

Penso que no es demanar molt que se'ns tingui en compte
i se'ns expliqui la situacio actual i la del futur. Segur que

entre tots podrem solucionar el problema.

Quedo a la disposicio del responsable de I'Ajuntament
que porti aquest tema.

Eusebi Traby Ysalgue

Mes sobre els horts urbans
Aquesta es una ampliacio de I'escrit del numero anterior

que, per causes alienes a la revista, no es va publicar

sencer.

El que vull dir sobre aquest tema es que portem alguns

mesos parlant sobre els horts urbans tota una setmana a

la radio per tots els portaveus dels grups politics, escrits

a revistes del poble, tertulies de la radio, etc. etc. El cu

rios del cas es que cap responsable del govern s'hagi

posat en contacte amb els afectats. Quan hi ha un con-

CARTES DELS LECTORS
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Depurar
responsabilitats:
'Demanarem

responsabilitats
en cas que es
demostri que
algu tenia
coneixement
d'aquestes
analitiques i no
va fer res'

Un cop es tanqui I'expe-

dient, s'enviara a la Fiscalia

de Medi Ambient o a I'orga-

nisme competent perque de-

cideixi si hi ha delicte.

La concentracio de man

ganes a I'aigua picant ha
pogut perjudicar a les per-
sones que n'han begut?

El fet que el cos humd elimini
I'exces de manganes adqui-

rit per ingesta en poc temps
fa suposar que no ha tingut

cap efecte nociu per les per-

sones que n'hagin consumit

en quantitats moderades.

L'aigua pot perdre la
qualitat de picant si la
depurem?
Aixo ja entra en el terreny

de les suposicions. Vull ser

optimista i pensar que serem
capa^os de trobar el sistema

de depuracio que ens per
meti conservar la qualitat de

picant de I'aigua.

litre, quan la llei marca un

maxim de 50 micrograms
per litre. L'Ajuntament es el

responsable de la font i, per

aquest motiu, aixi que vam
tenir coneixement de I'anali

tica vam tancar el brollador

d'aigua picant. La Font con-

tinua tenint aigua, pero es
aigua de la xarxa.

Des de quan hi ha manga
nes a I'aigua?

L'analitica que tenim es de

gener del 2011. Nosaltres
hem actuat com haviem

d'actuar. Demanarem res-

ponsabilitats en cas que es

demostri que algu tenia co

neixement d'aquestes ana

litiques i no va fer res. En

aquests moments hi ha un

expedient informatiu obert

sobre la Font Picant per de-

terminar si el proces d'ober-

tura es va fer be. Ara aquest

expedient informatiu es veu-

ra ampliat amb aquest tema.

La Companyia
d'Aigues: 'S'esta
treballant per
sanejar-la. Cal
aconseguir que
torni a haver-

hi beneficis
sense recorrer,
unicament, a
I'increment de la
taxa de I'aigua'

Per que s'ha fet fora el gerent?
La comissio d'investigacio

va trobar una serie d'irregu-
laritats que van fer que es

proposes al Consell d'Admi
nistracio i a la Junta General

d'Accionistes (formada per

tots els regidors del Consis-

tori) el seu acomiadament.

Concentracio
de manganes
a I'aigua
picant: 'Aixi
que vam tenir
coneixement
de I'analitica
vam tancar el
brollador^

Aquesta investigacio esta
tancada?
No, encara s'esta treballant

per trobar la manera de sa-

nejar la companyia, acon-

seguint que torni a haver-hi

beneficis sense recorrer,

unicament, a I'increment

de la taxa de I'aigua. Fins

ara aquesta era la unica via

que s'utilitzava per solucio-

nar la situacio economica

de I'empresa.

Tornem a les analitiques.

Quina alteracio presenten?
Basicament un escreix de

manganes molt per damunt

del que permet la llei. En
funcio dels barems es detec-

ten 2.500 micrograms per

El passat cine de juliol,
I'Ajuntament va tancar el

brollador de La Font Picant,
un dels indrets mes singu

lars d'Argentona, perque

I'aigua que hi brolla no
es potable ni apta per al
consum huma. La decisio

es va prendre despres de

coneixer I'existencia d'unes

andlisis en profunditat de
I'aigua carbonica que de-

term inaven continguts molt

alts de manganes. En con-

cret, de 2.500 micrograms
per litre, quan el maxim

permes hauria de ser de 50

micrograms.

Quan es va assabentar

I'Ajuntament que I^aigua de
la Font Picant no era apta
pel consum?
En el transcurs d'una inves-
tigacio que s'estava fent

a la Companyia d'Aigiies
d'Argentona, per mandat

del Consell d'Administracio,
vam trobar unes analitiques

aixi ho assenyalaven.

Per que s'investigava la

Companyia d'Aigiies?
Perque, els resultats eco

nomics de I'any 2011 van
ser, per primera vegada,

negatius. Hi va ha haver un

deficit d'aproximadament
40.000 euros. El Consell
d'Administracio volia des-

cobrir d'on venia el deficit
i que es podia fer per millo-
rar els resultats economics.

Entrevista amb Ferran Armengol, alcalde d'Argentona

'Vull ser optimista i pensar que serem
capacos de trobar el sistema de depuracio
que ens permeti conservar la qualitat de
picant de I'aigua'

ENTREVISTA
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mai tenies la sensacid de te-

nir la casa plena. La gent es

repartia pels racons i no es

molestava'.

Nuria Riera explica que la
relacio de I'arquitecte amb

els argentonins era molt

bona, 'Hi ha qui encara

el recorda passejant amb

el bastd i el barret. No va

passar desapercebut perd

mai ningu en va parlar ma-

lament, mes aviat el contrari.

S'estranyaven que fos asse-

quible tot i ser una persona

tant coneguda'.

Ara que la casa familiar pas-

sa a mans municipals, Nuria

Riera lamenta no haver 'tru-

cat a les portes adequades',

perd assegura que la unica

que s'ha obert ha estat la

de I'Ajuntament. 'Ells nomes

hauran de pagar un 12%
del total de la restauracid
grades a les ajudes estatals

i de la Generalitat a les que
poden accedir. A mi, amb

molta sort, m'hauria tocat

pagar un 80% de les obres.

La diferencia es brutal i con
tra aixd no puc lluita^. Per

aquest motiu conclou: 'Con-

fio que I'agafin amb molta
estima i en facin la casa mu-

seu que es mereix la figura

d'en Puig i Cadafalch'.

quet', explica Riera. 'Eren

gent molt sociable i sempre

convidaven amics a dinar,

a sopar o a fer I'aperitiu'.

Aquest bon ambient va con-

tinuar els anys posteriors,

'els meus pares tenien amics

que tambe estiuejaven a Ar

gentona. Recordo les festes

que feien a la cava, amb

guitarres i molta alegria. Jo

tambe havia convidat amics

a passar el cap de setmana.

De vegades coincidiem mes

d'una familia alhora, perd

que va escollir la ubicacio

del seu estudi per la vista
privilegiada que li oferia de
Tentrada de la casa i que,

al mateix temps, no es veia
des de fora'.

Quan la filla de I'arquitecte
es va casar els dos matrimo-

nis vivien junts, tant a Bar

celona, com quan anaven
a Argentona. 'Tine alguna

foto d'ells a la terrassa gran,

on la glicina feia una bona
ombra i s'hi debia estar fres-

MRM

A finals del 2001 va morir
el pare de Nuria Riera, net

i hereu de Josep Puig i Ca
dafalch, i I'any 2004 es va
efectuar el repartiment de

I'herencia entre els seus tres

fills. 'Jo vaig escollir la casa

i no me'n penedeixo d'ha-

ver-ho fef, assegura. 'He

lluitat tant com he pogut
per tirar-la endavant. He

mogut eel i terra per acon-

seguir espdnsors i ajudes

per restaurar-la. Sempre

he vetllat per la seguretat
dels veins. Si algu havia

de prendre mal, que fos la

casa, mai ningu del carrer.

M'he gastat molts diners, a

fons perdut, per mantenir

I'edifici, fins on he pogut.

La gent que he tingut al cos-

tat en pot donar fe'.

La historia familiar d'aquest
edifici es remunta a mitjans

del S XIX. La familia de Puig
i Cadafalch va adquirir les
dues cases vei'nes a la que

tenien a la pla<^a del Vend re
i, amb totes tres, I'arquitecte

va dissenyar, entre 1897-

1905, la casa d'estiueig
familiar. 'Tot i que que uti-

litzava la casa per estiue-

jar, s'hi estava temporades

mes llargues i per aixd s'hi

va fer posar la calefaccid',

explica Riera. 'Em consta

Entrevista amb Nuria Riera, propietaria de la Casa Puig i Cadafalch

'He lluitat tant com he pogut
per tirar la casa endavant'
El passat 16 de juliol, el Pie Municipal va aprovar I'expropiacio de la Casa Puig i Cadafalch. El con-
sistori pagara a la propietaria 507.000 euros en tres anys. Un cop I'edifici passi a les seves mans,

I'Ajuntament n'haura de garantir la conservacio ja que esta declarat Be Cultural d'lnteres Nacional.

Nuria Riera lamenta no haver tingut acces a les ajudes que si que tindra I'administracio local.
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t^ller c'a costura

©

El documental
Argentona,
I'empremta de
la guerra es
pot adquirir a
I'Ajuntament
per 5 euros.

lisme popular, a cdrrec del

sr. Llufs Velazquez Aliaga i
del sr. Jordi Bertran Delmds,

president i membre de I'As-

sociacio Amies de I'Arxiu

de la Roca del Valles. Les
activitats van prosseguir el

dimarts, 17 de juliol, amb
la projeccio, al Said de Pe-
dra, de la pellicula Abans
que el temps ho esborri. Un

film basat en la novella ho-

mdnima que narra la histo

ria de la familia Baladia, a
cavall dels segles XIX i XX.
El dijous, 19 de juliol, va ser
el torn Margarida Colomer,

professora d'historia con-

tempordnia, que va pronun-
ciar una conferencia sota el

titol 'Republica, guerra civil

i postguerra a Argentona'.

La projeccio del documental
Argentona, I'empremta de

la guerra va posar punt i

final al programa.

de recuperacio de la me

moria historica. Un primer

pas ha estat la convocatdria

de la primera Setmana de

la Memoria Histdria, que
ha programat I'Ajuntament

d'Argentona amb el suport

de diverses entitats com el

Centre d'Estudis Argentonins

o I'Arxiu de la Memoria po

pular de La Roca del Valles.

La Setmana de la Memoria

Historica es va iniciar el di-

vendres, 13 de juliol, amb
la inauguracio, a la Casa

Gdtica, de I'exposicio 'V7-

vencies singulars, patrimoni

de tots' de I'Arxiu de la Me
moria Popular de la Roca

del Valles. Seguidament va

tenir Hoc una xerrada sobre

el projecte de I'Arxiu de
la Memoria Popular de la
Roca i la importdncia de la
salvaguarda del memoria-

La presentacio del documen

tal 'Argentona, I'empremta

de la guerra', el dissabte 21

de juliol, es va viure amb

emocio continguda a la pla-

tea de La Sala d'Argentona.

La pellicula es un recull de
testimonis que narren, en

primera persona, com es va
viure la guerra civil i els pri

mers anys de la postguerra

a Argentona. La veu de la

historiadora Margarida Co-

lomer ofereix el contrapunt

historic.

La projeccio va estar pre-

dedida per I'actuacio de la
coral Cor Pais Meu, amb

I'espectacle Exili, can^ons

en escena. Argentona, I'em

premta de la guerra es el

primer dels treballs audio-

visuals que ha encarregat

I'Ajuntament i que s'integra
dins un projecte mes ampli

Mirant enrere

Primera Setmana de la
Memoria Historica
Argentona celebra la Primera Setmana de la Memoria Historica amb un
programa d'actes entre els quals destaca I'exit de la presentacio d'un

documental que revisa I'impacte de la guerra civil i la postguerra a la vila.

REPORTATGE



CapdeCreusJULIOL201210

aixecada de cantirs seran

els tradicionals plats forts
de la Jornada.

Els toilers, el cicle de ci
nema o les visites guiades
aniran completant el pro
grama d'activitats fins al
dilluns 6 d'agost, que es
clourd amb la gran trepit-

jada de fang.

artistica, antiguitats, insti-
tucions i Ilibres.

El dissabte 4 d'agost es do-
nard el tret de sortida de la
fira amb la diada de Sant
Domenec i la Festa del
Cdntir, que assolird la 62a
edicio. La posta de cantirs,
I'ofici, les demostracions i

activitats infantils o la gran

Mes d'una vuitantena d'ar-
tesans presentaran els seus

productes al llarg del cir
cuit urbd que es concentra-
ra als carrers Gran, Pla^a

de Vendre, Torras i Bages,

Esglesia, Llado i Bernat de
Riudemeia, distribuits en
sectors de terrissa tradici-

onal i popular, ceramica

Les activitats que giren al
voltantde la Fira Internacio
nal de Ceramica i Terrissa i

la Festa del Cantir -del 4 al
6 d'agost- nodriran un any
mes un espectacular cap
de setmana de Festa Major
que fard bategar Argento-
na durant prdcticament les
24 hores cada dia.

La Fira Internacional de Cerdmica i Terrissa, un
atractiu mes per al cap de setmana de Festa Major

activitats per a tots els pu

blics i per a tots els gustos:

teatre, presentacions de

Ilibres, rally fotografic, tor-

nejos d'escacs i de bitlles
catalanes, exposicions, xe-

ringada o cinema.

Podeu consultar el programa

d'actes a www.argentona.cat

al dilluns 6 la programa-
cid es reserva un combat

de corrandes, el sopar po

pular, a mes dels concerts

d'Ebri Knight, Los Chikos
del maiz i Txarango.

Pero el programa de Festa

Major 2012 no s'acaba
aqui, i es que s'han previst

MRM
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I'ofici amb el vot de vila,
la benediccio de les aigues,
la gran aixecada de can

tirs i els foes d'artifici.

La musica no pot faltar en

cap Festa Major. VOrques-
tra Girasol sera I'encarrega-

da del ball a la Pla^a Nova,
la vigilia de Sant Domingo.
El dia gran tarn be hi haura
ballada de sardanes, con

cert de Festa Major i ball,
tot plegat, amb la Principal
de la Bisbal.

Els concerts joves, com

sempre, formaran part

del cartell de Garrinada.
L'edicid 2012 arrencard
el dissabte 4 d'agost amb
la participacid de Batakes
Braves, Garriband, Mr

Freak Ska i La Gossa Sor-

da. El diumenge, la tradi-

cional Caipirinyada popu
lar, acompanyada per I1 All

Star Karaoke, donard pas

a les actuacions de Ragga-

tuning, New York Ska-Jazz

Ensemble i E-bastards. I per

La convocatdria de les pro

ves de seleccio dels nous

representants del pubillatge
d'Argentona (28 de juliol,
19h, Said de Pedra) es I'ac-
te que obre el programa de

Festa Major d'enguany, urv

programa que arriba farcit

de les propostes tradicio-

nals i que tarn be presenta

novetats.

Entre les activitats tradicio-

nals hi trobem, com cada

any, la repicada de campa-

nes i el llan^ament de coets

del dia 3, a carrec dels Dia-

bles d'Argentona. Aquesta

entitat sera, a mes, I'encar-

regada de pronunciar el

prego de Festa Major des
del baled de I'Ajuntament.
Entre les activitats que no

poden faltar, any rere any,

hi ha la Nit Boja amb el
seu correfoc, les Matinades,

la posta de cantirs, la plan-

tada de gegants i el desper-
tar geganter del dia 4, la
concentracid de Domingos,

la trobada de puntdires,

Lloanca a
Sant Domingo!
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u pressupost sense compromis:
siautomatismesargentona@gmail.com | Mobil: 690 209 327 | Fax: 93 756 18 54

Basculants
Correderes
Ballestes
Seccionals
Batents
Peatonals
Enrollables

Fabricacio de tot tipus de portes metalliques

Automatismes per a portes i persianes
Comandaments a distancia

Sistemes de seguretat

Servei a empreses, botigues, particulars
Manteniment de comunitats

SI AUTOMJmSMES ARGENTONA

post1, recorda Carles Ligos,

cap de colla. A hores d'ara,

pero, els diables encara no

desvetllen quin personatge
encendra la repicatronda

pero avancen que sera
algu representatiu dels vint

anys de colla. A mes, man-
tindran el correfoc de besties

que va ser la novetat que

van presentar I'any passat.

Pel que fa a la resta d'ac-

tivitats de la celebracio, es

mante, de cara a I setem-

bre, I'organitzacio d'una

exposicio de fotografia

al Salo de Pedra a par
ti r del rally fotografic que
es proposa el proper 3
d'agost. Tambe, a finals de

setembre, tindra Hoc una

altra activitat sonada, una

trobada de grups de per-

cussio de codes de diables,

amb una gran cercavila on

hi prendran part tota clas-

se de tabalers. Finalment,

a finals d'octubre, la colla

tancara la celebracio amb

I'organitzacio de vuit hores

de cinema de terror al Cen

tre Parroquial.

Carles Ligos:
•Ens fa
molta iMusio
recuperar la
repicatronada
per Festa Major*

guits. 'Ens fa molta illusio

recuperar la repicatronada,

I'any passat no la vam fer

per  questions  de pressu-

cercavila i concerts. Pero els

vint anys de la colla tambe
tindran el seu resso a la Fes

ta Major, la Colla de Dia
bles sera present tots els dies

de la festa comen^ant pel

prego de Festa Major que
pronunciaran des del balco

de I'Ajuntament la revetlla

de Sant Domingo. Preveuen
fer un correfoc mes intens

de I'habitual i recuperar la
repicatronada que s'havia

fet durant quinze anys se-

Ja fa vint anys d'aquell
1992 olimpic en el que tres
joves argentonins van de-

cidir crear la Colla de Dia
bles d'Argentona despres de

viure un intents correfoc de

Festa Major. A principis de
juliol la Font Picant va aple-
gar en un sopar diables i di-

ablesses que han passat per

I'entitat al llarg de la seva
historia. El sopar popular

va ser I'acte central d'un dia

festiu que va comptar amb

MRM

La Colla de Diables celebra els vint anys d'existencia
llegint el prego de Festa Major des del balco de
I'Ajuntament i programant una llarga Ilista d'activitats
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Contacte:

cooperativalallavor@gmail.com

obstant, en un futur proper

volen agilitzar el proces

oferint la possibilitat de re-

alitzar comandes a traves

d'internet. Per aquest mo-

tiu s'han posat en contacte

amb la cooperativa L'Estre-
lla de Mataro, per tal que

els cedeixi el programa de

comandes que utilitza.

A banda de I'interes pels

beneficis que comporta per

a la salut i el medi ambient
el consum de productes

ecologies, els integrants de

La Llavor tambe posen I'ac-

cent en que el seu model de

consum alternatiu prioritza

el productor i I'economia

local. Aquest sistema els

permet pactar directament

els preus per tal que siguin

Continua a la pagina segiient >

productes que consumim. Es

tracta d'autoabastir-nos de

productes de 'km 0'. Els pro

ductes ecologies que venen

de fora porten molt CO2 al
darrera', explica. L'entitat

defensa que aquest sistema

de consum, a banda de per

metre una vida mes sana,
comporta altres beneficis

com la reduccio de la des

pesa energetica i de residus

i la promocio dels productes

i productors locals.

El funcionament de La Llavor

es assembleari i autogestio-

nat, aixo vol dir que tots

els socis de I'entitat tenen

assignada alguna tasca.
Actualment aquestes fei-

nes consisteixen en recollir

comandes, rebre produc

tes i repartir-los, buscar

nous productors, etc.  No

n
o

Aquest sistema de consum, a banda
de permetre una vida mes sana,
comporta altres beneficis com la
reduccio de la despesa energetica
i de residus i la promocio dels
productes i productors locals

collectives de productes

ecologies per a I'autocon-

sum. A les seves cistelles,

cada cop mes variades, ja

hi ha earn, fruita, verdura,

sues, conserves, lactids, ous

i derivats de la farina.

Un dels membres de La Lla
vor esJoan Pujol que explica

que la decisio de buscar-se

ells mateixos els productes

ecologies i de proximitat

passa per evitar les grans

xarxes de distribucio, 'Els

circuits habituals no ens

permeten saber d'on son els

A la primavera del 2011
va comen^ar a gestar-se
una nova associacio, sense
afany de lucre, que tenia

per objectiu I'aposta pel
comer^ just i els productes

ecologies. La nova entitat
va prendre el nom de Coo-

perativa La Llavor, nom que

simbolitza el naixement

d'un model de consum al-

ternatiu.

La Llavor actualment aplega

un grup de tretze families

d'Argentona que, ja fa cine

mesos,  realitzen compres

Ncix la Coopcrativa La Llavor
Els membres de I'entitat defensen 'una vida mes sana i un corner^ just i sostenible'

REPORTATGE
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Sergl Fernandez

Vador Casas,
regidor de
Participacio
Ciutadana:

"Estem satisfets de
lo resposta de la
ciutadania en aquest
proces. S'han

recollit propostes i
idees molt valuoses
dels veins i veines
que demostren la
seva implicacio amb
la recollida selectiva
i la sensibilitzacio
ambiental. El
govern estudiara
amb molta cura
totes les opinions
i comentaris per
tal d'introduir els
canvis al sistema
que es considerin
mes beneficiosos per
Argentona"

a alguns espais municipals

perque tots aquells ciuta-

dans que ho desitgessin po-

guessin dipositar les seves

enquestes i valoracions.

L'ajuntament va crear tam
be un espai web on es

podia obtenir informacio

sobre el proces de partici

pacio i en el que es podia

contestar tambe I'enquesta

via online. En total s'han

recollit prop de 400 ques
tionaris i ara la tasca de

I'empresa Espai Public sera

realitzar el buidat de les
dades i informacio.

Al setembre esta previst

que I'empresa que ha do

nat suport al proces pugui

presentar a I'Ajuntament un

informe que analitzi les opi

nions de la ciutadania i con

clusions que s'extreuen de

les propostes i suggeriments

que han expressat els veins

i vei'nes d'Argentona.

L'Ajuntament d'Argentona

va culminar durant el mes

de juny la primera fase del
proces de participacio ciu-
tadana sobre el sistema de

recollida de la brossa por
ta a porta que estd implan-

tat al centre de la vila i el
veinat de Mada.

Aquesta iniciativa neix de

la voluntat de I'equip de
govern de copsar I'opinio

sobre I'actual sistema, aixi

com recollir de la ciutada-

nia propostes i mesures
per millorar aquest servei.
Durant les setmanes en les

quals es va desenvolupar

aquest proces participatiu
es van organitzar diversos

grups de debat amb la par
ticipacio de veins i vei'nes,
entitats i membres del Con-

sell de la Vila i activitats
de dinamitzacio al carrer.

Tambe es va distribuir un

questionari a les liars i es

van collocar diverses urnes

Es recullen prop de 400
questionaris en el proces
participatiu sobre el
sistema porta a porta

assequibles pero, al mateix

temps, justos amb els pro

ductors. 'La earn es una

mica mes cara -explica Pu

jol- pero molt mes gustosa.

El pollastre ecologic si es
notablement mes car, pero

hem de pensar que triga un

minim de tres o quatre me-

sos a creixer, mentre que
els pollastres "convencio-

nals" es poden comercia-

litzar als 48 dies de neixer,

grades al farciment d'hor-

mones i antibiotics que

se'ls ha donat'.

Els membres de La Llavor
tambe pretenen difondre el
seu model de consum amb

activitats complementaries

(xerrades, toilers...) que

els ajudin a ells mateixos,

i d'altres persones interes-
sades, a informar-se i for-

mar-se per tal d'assolir un

esperit critic amb el sistema

de consum establert, creant

una alternativa al control

de les grans distribuidores
i superficies'La lluita per
aquests objectius no esta
exclosa de debat', adme-

ten en el seu ideari funda-

cional, 'Per aquest motiu,
busquem treballar amb una

total transparencia davant

el consum idor, els provei-

dors i les organitzacions de

consum responsable. Amb

la creacio de vincles de

confian^a i transparencia

esperem que el treball que
portem a terme ens ajudi

a apropar-nos al objectiu

que perseguim: una vida

mes sana i un comers just
i sostenible'.
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que no tenien cap vocacio
o encara no s'havien deci-

dit han acabat decantant-se

per Economia, ADE (Admi-
nistracio i Direccio d'Em-

presa) o graus relacionats
amb el mon empresariaf,

explica la Claudia. 'A Cien-

cies ha passat una mica el

mateix, la majoria aposten

per les enginyeries', comen-

ta en Gabriel.

El futur professional els preo-

cupa pero ara es proposen
gaudir del seu pas per la
universitat. Creuen que se-
ran bons estudiants pero no

descarten aprofitar aquesta

etapa per fer altres coses.

'Sempre acabem embolicats

en tot -explica la Claudia-,

tenim moltes inquietuds'.

'Marxar

sera, de ben

segur, una
experiencia
positiva. A la
minima que
pugui ho fare,
per creixer,
afrontar la vida
per mi mateix
i encarar nous
reptes/

Les notes obtingudes han

aclarit el futur d'aquests dos

joves, almenys, de cara al

proper setembre. En Ga

briel seguira la tradicio fa
miliar i estudiara una doble
titulacio de ffsica i quimica
a la Universitat Autonoma
de Barcelona. 'No es com

fer dos graus al mateix

temps perque son estudis

que tenen coses en comu i,
per tant, moltes assignatures

es convaliden', explica. Per

la seva banda, la Claudia
ha escollit estudiar Dret a la
Pompeu Fabra amb I'objec-

tiu de fer oposicions i entrar

a Diplomdcia. 'M'agrada-

ria treballar a I'ONU o al
Parlament Europeu'.

Tots dos tenen clar que per
completar la seva formacio

i, probablement, iniciar la

seva carrera professional,

han de mirar cap a fora.

'Marxar sera, de ben se-

gur, una experiencia positi-
va -considera en Gabriel-.

A la minima que pugui ho
fare, per creixer, afrontar la

vida per mi mateix i encarar

nous reptes'.

La situacio economica del

pa is plana per sobre la de-

terminacio d'aquests dos jo

ves. 'Tots hem estat molt con-

dicionats a I'hora d'escollir

que estudiavem, sobretot

aquest any. Els companys

nota o, almenys, la nota

necessaria per estudiar alld

que t'interessa'.

No amaguen la seva sor-

presa per les notes tan altes

que han aconseguit pero, al

mateix temps, admeten que

anaven preparats. 'La majo-
ria sabiem al que ens enfron-

tavem, -diu en Gabriel-. La

tensio i els nervis del moment

ho compliquen una mica

pero teniem el recolzament

dels professors, que ens van

acompanyar a I'examen'.

La Claudia afirma que 'no hi
ha cap secret' per superar la

prova. 'He treballat molt du-

rant tot el curs. Les darreres

setmanes han estat nomes

un repas. La feina /a estava

feta'. En Gabriel ho secun-

da, 'la constancia es impor
tant. Si estas uns dies sense

treballar, t'acaba passant

factura'. Somriuen davant

la pregunta de si els agrada

estudiar. 'Es un habif, diu

la Claudia. 'Posats a triar jo

prefereixo fer altres coses...

Pero s'ha de fe^, respon en

Gabriel.

^Sempre ens
hem trobat en
un ambient
familiar que
ens ha donat
confianca'

MRMGabriel Comeron i Claudia Tenas

Els vint-i-cinc estudiants de

I'lES d'Argentona que s'han

presentat enguany a les

proves de selectivitat per ac-
cedir a la Universitat I'han

superada sense excepcio.

Aquest 100% d'aprovats si-

tua I'lES d'Argentona per so-
bre de la mitjana catalana.

De fet, segons el director del

centre, Toni Izquierdo, els

joves no van trobar especial-

ment dificils els examens. Les

notes mes altes a I'examen

de selectivitat les han obtin
gut la Claudia Tenas, amb
un 8,5, i en Gabriel Come

ron i en Jesus Ribosa, amb

un 8,45 cadascun d'ells.

La Claudia i en Gabriel han
parlat amb el Cap de Creus
per explicar la seva expe
riencia. Tots dos han fet la

seva trajectoria educativa
a Argentona. La Claudia a

I'escola Francesc Burniol i en

Gabriel al Bernat de Riude-
meia i, despres, tots dos a

I'lES d'Argentona. Valoren

molt positivament els seus

anys d'escola i d'institut.

'Sempre ens hem trobat en

un ambient familiar que ens

ha donat confian^a'', explica

la Claudia. Ara, superada

la temuda prova d'acces a

la universitat tot sembla mes

senzill. 'la selectivitat no es

tan mortal com la pinten',

assegura en Gabriel, 'el que

es complicat es treure bona

'La selectivitat no es tan
mortal com la pinten'
Tots els alumnes de I'lES d'Argentona que s'han presentat a les
proves de selectivitat les han superat. Les notes mes altes les han

obtingut la Claudia Tenas i en Gabriel Comeron.

REPORTATGE
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Informacio i inscripcions:

Blanca Maragall: 657 337 024
anglesalcasino@gmail.com

El Casino d'Argentona
93 7971206/673163716

www.nhngreen.com
nhngreen@movistar.es
telf: 666 90 73 42

I tambe:
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

GRUPSREDUIlb
PLACES

LIMITADES
(de 6 a 12 nens

per grup)

25 de juny a 27 de juliol 2012 - 3 a 10 de setembre 2012

Horari: 9h a 13h de dilluns a divendres

r^ERTirJIE AT THE CASINO
1 Angles al Casino dArgentona

! CURSETS INTENSIUS D'ANGLES PER A NENS (4 A 12 ANYS)
I Joes, cuina, plastica, cine, teatre, ordinadors, piscina

les 106 places disponibles.
El Cap die Creus ha parlat
amb I'equip de monitors per

coneixer la seva feina i les

seves inquietuds.

Continua a la pagina seguent >

les propostes de temps de

lleure mes consolidades es

Casal d'Estiu Xip-Xap. En-

guany, aquest esplai orga-

nitzat pel Centre Parroquial

va haver de tancar inscrip-

cions ja que es van exhaurir

i acabat. Tambe hi ha hagut

alternativa pels mes espor-

tistes, tant el Club Bdsquet
Argentona com el Futbol

Club Argentona han orga-

nitzat campus d'estiu.

Perd, sens dubte, una de

Cedida

\

El 22 de juny es va acabar
el curs. Un total de 1.784

estudiants d'infantil, primd-

ria, secunddria i batxillerat

van acabar el curs escolar

2011-2012 als centres

educatius d'Argentona i

van comen^ar unes vacan-
ces que duraran fins al 12

de setembre, quan arrenca-

rd un nou any escolar. En

concret, el dimecres 12 de

setembre comen^aran els

alumnes d'infantil i primd-

ria, i el dijous 13, els de
secunddria i batxillerat.

I aquest estiu, les propostes

de lleure adre^ades a nens

i joves han estat molt vari-

ades. Els casals organitzats

per les escoles Les Fonts i el

Francesc Burniol han aple-

gat setanta i noranta-tres

nens i nens respectivament.
El taller de cerdmica, que el

Museu del Cdntir ha orga-

nitzat a la Velcro, ha comp-

tat amb la participacio de
quaranta-vuit infants que

han apres diferents tecni-

ques de modelat, decoracio

Casals^ toilers i campus esportius apleguen centenars
de nens i nenes durant el mes de juliol

uesno cis
REPORTATGE
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i monitores que formem

part d'aquesta gran fami-

lia Xip-Xapera, es la dels

aprenentatges que fern tots

juntament amb els infants.

Aqui aprenem tots de tots.

Ens emociona saber que

ens esforcem per educar en

uns valors aptes per la vida

mateixa. Eduquem uns in
fants que en un futur volem

que tinguin criteri propi i un
pensament obert i Iliure.

oni-

ors. Dels monitors restants,

comptem amb una mestra

de musica, monitors/es ti-

tulats (entre els quals hi ha
dos monitors fisicoespor-

tius), una directora titulada i

una directora en prdctiques.

Que es el que mes valoreu

d'aquesta feina?

Una de les coses en les que

coincidim tots els monitors

oar maeseu enorn:a

societat que ens envolta.

Per acollir una colla de nens

i nenes tan gran, tambe sou

forpa gent.

Pel que fa I'equip dirigent,
comptem amb vint moni

tors, d'entre 15 a 28 anys.
Aquest any estem molt orgu-

llosos d'acollir a tres moni
tors en prdctiques, a mes de

mes a mes, potenciem ac-
tituds, normes i habits que

complementen els adquirits

a casa i a I'escola, a traves

de la reflexio dels propis in
fants. Es dona una educacio

que va mes enlld de la sim

ple diversio. S'educa en va

lors capapos de formar una

personalitat als infants, vdli-

da per afrontar moltes situa-

cions de la vida i no nomes

unoce troaa entre in
fants i monitors/es on s'edu

ca de forma global, Iliure i
activament, durant el temps

de lleure. D'aquesta mane

ra aprenem a compartir, a
estimar, a valorar I'altre i un

mateix, a ser solidaris, a tre

ballar en grup, a coneixer

gent nova, a acceptar-nos,
a tenir actituds civiques, a
reflexionar...  En definitiva,

u

cada continent per donar

a coneixer altres formes de

vida als infants. Tambe ha

estat una manera de cons-

cienciar-los de la situacio

d'aquestes tribus i de les

problemdtiques que patei-

xen a causa de la interven-

cio dels 'homes civilitzats'.

Que aprenen els nens

anant al casal?

'L'esplai Xip-Xap preten ser un
a entre infants
on s'educa de

, Iliure i activament,
ps de lleure'

que les persones implicades

estudiem i treballem a mes

de ser voluntaris.

Que heu proposal als nens

i nenes aquest estiu?

Nosaltres sempre ens
guiem per un centre d'in-

teres que serveix de fil

conductor per les activi-

tats que duem a terme

durant tot el mes. Aquest

any hem volgut treballar

Com es la preparacio del
casal?
Normalment, comencem
entre els mesos de febrer i

mar^. Perd, de vegades, no

donem a I'abast entre tantes
coses que realitzem en el

Centre i, per tant, la progra-

macio la fern despres de set-

mana Santa. Ens calen ben

be dos mesos bons per pla-

nificar el casal i fer la pro-

gramacio, tenint en compte

'• /, , J
V ^ ' ^^    ^*4*Ml^^

\.

^ ^^ 'Ens emociona saber que
,___ ens esforcem per educar

J
^ — J

r

V)
1
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CedidaCarla SerraCedidaAbril Conesa

seguir I'or en la modalitat

de Combo en un campio

nat on participaven trenta
clubs i mes de dues-centes

nedadores. Per la seva

banda, I'Abril va acon-

seguir I'or en les modali-

tats d'Equip i Combo, i el
bronze en la modalitat de
Duo. Tot i la seva joventut,

la illusio d'aquestes dues
esportistes es arribar a la

Seleccio espanyola de Na
tacio sincronitzada.

El futur de la natacio sin-

cronitzada catalana po-

dria comptar amb dos

noms argentonins entre les

seves esportistes d'elit. I es

que les joves Carla Serra

Garcia (13 anys) i Abril
Conesa Prieto (12 anys)
s'han proclamat, aquest

juliol, campiones d'Espa
nya de natacio sincronit-

zada amb el Club Natacio
Granollers.

La Carla Serra va acon-

Sirenes i'Argent
Dues joves argentonines triomfen
al campionat d'Espanya de natacio sincron

va celebrar una cercavilaMolts  dels  participants  a

amb la participacio delsI'aplec no van desaprofitar
Gegants d'Argentona finsI'oportunitat de coneixer al-

a la zona esportiva. La tro-guns racons destacats d'Ar-

bada va culminar amb elgentona com la Font Picant o

prego a carrec del popularel Museu del Cdntir, grades

periodista Sergi Mas i un di-a un bus descapotable que

nar de germanor a la pistarealitzava un petit tour turis-

vella del pavello.tic pel municipi.

Sergi FernandezEls pericos van omplir el carrer Gran

en motiu de la trobada de
penyes es van concentrar
principalment a la zona es-

portiva de la vila. El Salo de
Pedra va acollir la recepcio

que I'alcalde Ferran Armen-
gol, acompanyat per diverr

sos regidors del consistori,
va oferir a la comitiva del

club i dels representants de

les penyes, encap^alats pel

president Ramon Condal;
Alberto Ariza, president

de la Federacio de Penyes
i Jaume Llado, president
de la penya espanyolista
d'Argentona. Armengol va

obsequiar als tres membres

amb tres cantirs del 1989,
any de fundacio de la pe
nya local. Posteriorment es

El XXII Aplec de Penyes or-
ganitzat per la Penya Es-

panyolista d'Argentona va

ser tot un exit. Mes de 700

persones es van acostar a
Argentona, el diumenge 17

de juny, per celebrar la gran

Diada perica. Ramon Con-

dal, president del RCD Es-
panyol, va ser un dels prota-

gonistes. El va acompanyar

en tot moment Jaume Llado,

president de la PE Argen
tona. Tambe va participar

Mauricio Pochettino, que va
rebre un premi i les felicita-

cions de tots els presents per

la seva fidelitat a I'Espanyol.
L'argenti va acabar aclamat:

"Grades, Pochettino".

Les activitats programades

700 pericos
participen a la
diada blanc-i-blava
El tecnic Mauricio Pochettino assisteix a la
trobada i es aclamat pels penyistes

ESPORTS
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facebook
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)

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

Dietes i entrenaments
personalitzats

Consultoria de bellesa Mary
Kay
Cursos d'improvitzacio
teatral els dissabtes al matf

Pilates avan9at

Pilates per embarassades i
post-part

L
HAS DE REDUIR PES?

ESTAS ESTRESSAT?

VOLS MILLORAR LA TEVA FORMA FISICA?
^^f,

VOLS AUGMENTAR LA TEVA SALUT?

Colla de Grallers i Tabalers
d'Argentona. Tambe i va

collaborar la regidoria de
Cultura de I'Ajuntament i hi
van participar diversos co-

mer^os de la vila.

L'aplec va comptar amb la

lectura de la glosa d'en Jo-

sep Llado i Pasqual, a car-

rec de la Cati Alsina i una
lectura de poemes a carrec

de la Carme Vinyals. La
musica en viu la va oferir

el cantautor Joan Lagunas.

Com es tradicio, el vei de

mes edat del veinat es va

encarregar de fer repicar

la campana original de

I'ermita.

El diumenge, 22 de juliol,
un bon grapat d'argento-

nins van pujar a I'ermita

de Sant Jaume de Traia
per celebrar el tradicional

aplec. L'any passat la tro-

bada es va suspendre per

manca de recursos econo

mics. Enguany la trobada

va ser possible grades a

I'esfor^ d'un grup veins

de Sant Jaume i la Puja-
da, juntament amb la col-

laboracio de veins de la

vila i de les entitats Asso-

ciacio de Veins d'Argen-

tona (AAW), Argentona
Cultura i Debat, Amies del
Pubillatge d'Argentona i la

Es celebra I'aplec de Sant
Jaume de Traid despres
d'un any d'aturada

ges de 9 a 10 del mati, de
10:15 a 11:15 i d'l 1:15
a 12:15 hores. El preu del
curs sera de 20 euros.

La microgimnastica es un
metode de gimnastica res-

tauradora que, mitjan^ant

postures d'estirament, allar-

ga la cadena muscular pos

terior. Combina moviments

senzills, postures precises i

treball de respiracio. Esta

indicada a qualsevol per
sona de totes les edats i

especialment a persones

que pateixen mal d'esque-

na, tensions, migranya, in-
somni, fibromialgia, entre

d'altres.

El taller de microgimnasti-

ca es una de les activitats

mes sol-licitades i amb mes

participacio per part del
collectiu de la gent gran.

Les preinscripcions per al

curs vinent, que s'iniciara
el 18 de setembre, es faran

del 16 al 27 de juliol i la
matncula final, del 3 al 14
de setembre. Podeu adre-

^ar-vos a la primera planta

de I'Ajuntament, a I'area

de serveis socials, de di-

lluns a divendres, de 9 del
mati a 2 del migdia.
S'organitzaran tres grups
d'aquest taller que es dura a

terme els dimarts, en les fran-

El Taller de
microgimndstica
tornard al setembre

COSES DE LA VILA



CapdeCrsusJULIOL 201220

argentonins. El telefon d'in-

formacio per reservar pla-

^a pels autobusos es el 93
756 13 49 (Isabel Cunat)
i el numero de compte per

fer efectiva la reserva de

la pla^a es el 0081-0400-
15-0001200923 (Bane de
Sabadell).

ran Armengol, que donard

la benvinguda als assistents.

Aquesta Marxa reivindicati-

va es tancard I'l 1 de setem-

bre, Diada de Catalunya, a

Barcelona. Argentona per

la Independencia te previst
organitzar autobusos per

facilitar   I'assistencia  als

panyament de musics i per

cussion istes de la vila. A la

Pla^a Nova, damunt de I'es-

cenari preparat per als actes

de Festa Major, es llegird el
manifest de la Marxa per la
Independencia que posteri-

orment es Iliurard a I'alcalde

de la vila d'Argentona, Fer-

La marxa arribard de Vi-

lassar de Mar i s'iniciard

amb una concentracio a la

confluencia dels carrer Bella-

vista i la carretera de Vilas-

sar. La marxa es dirigird cap

a la Pla^a Nova duent una

senyera estelada de 50 me

tres de llargada, amb acom-

La Marxa per la Independencia
arribard la vigilia de Sant Domingo
La Marxa per la Independencia que recorre Catalunya aquest estiu, organitzada per I'Assemblea Na-
cional Catalana (ANC), fara escala a Argentona el divendres 3 d'agost.

natge fins a la Urbanitzacio
Can Raimf on els partici
pants van acampar durant

la nit. L'endemd la festa es

va tancar amb una ba I la-

da de sevillanes i el dinar
a base del tradicional po-

taje rociero. L'organitzacio
agraeix la col-laboracio de
I'Ajuntament d'Argentona

aixi com la de diversos co

me^os de la vila. La bona

acollida que va tenir la festa

anima a I'entitat a preparar

una segona edicio de cara

a I'any vinent.

Cedida

El cap de setmana del 9 i
10 de juny el Grup de Se-
villanes Amies d'Argentona

i Dosrius van celebrar la

primera Petita Romeria de

la vila. La comitiva va sor-

tir el dissabte al mati des
de I'antiga fdbrica Velcro
fins a la parrdquia de San
Julia. L'esglesia va quedar

petita per assistir a la Mis-

sa Rociera que va comptar

amb la participacio del cor
Brote Rociero. Despres es
va iniciar la caminada fins

la pla^a Nova i el peregri-

Primera Petita
Romeria a Argentona

i les noies que finalitzen

I'etapa de I'ensenyament

secundari obligatori sen

se haver obtingut el tftol
de graduat en Educacio

Secunddria Obligatdria
(ESO). En total, 33 joves
han obtingut enguany
I'acreditacio de PQPI i mes
de la meitat han superat les

proves d'acces a cicles for-

matius de grau mig que els

donaran la possibilitat de
continuar la seva formacio

en cicles d'electricitat, me-

cdnica, hoteleria i cuina i

sanitat.
En I'acte de cloenda, e re
gidor d'Educacio, Angel
Puig (L'Entesa), va refermar

el compromis de I'Ajunta

ment amb el manteniment

d'aquests cursos anunciant

la voluntat del consistori

d'iniciar el curs vinent els

dos PQPI's previstos, tot i no

tenir subvencio del Servei

d'Ocupacio de Catalunya.

A principis de juliol es va
celebrar I'acte de cloenda

de I'Aula Oberta (4tB) de
I'lnstitut d'Argentona i dels

Programes de Qualificacio
Professional Inicial (PQPI)
que realitza I'Ajuntament

en col-laboracio amb el de-

partament d'Ensenyament

i amb el departament de
Treball de la Generalitat de
Catalunya. L'acte va comp-

tar amb la presencia de la

coordinadora de Forma-

cio professional de serveis

territorials del Maresme,

Dolors Castro; el regidor
d'educacio, Angel Puig, el
director de I'lnstitut d'Ar

gentona, Antoni Izquier-
do, a mes dels alumnes

que han assistit al llarg del
curs, familiars, professors i

empreses collaboradores

amb el projecte.

Els Programes de Qualifi
cacio Professional Inicial

(PQPI) s'adrecen als nois

L'Ajuntament es
compromet a
mantenir els PQPI

COSES DE LA VILA
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activitats d'explotacio regu

lars, tot i que si que hi ha
detectat moviments.

Amb aquesta resolucio

definitiva la Generalitat
procedira a requerir la res-

tauracio de la pedrera a

I'empresa explotadora, i en

cas de que no es produeixi

s'iniciaria I'execucio for^o-

sa. En previsio que aquesta
situacio pugui produir-se,

I'Ajuntament d'Argentona

i la Generalitat ja treballen
per trobar una solucio rdpi-

da i viable a la restauracio

i recuperacio de la pedrera.

a la vista hi ha uns 150 me
tres cubics de deixalles, a la

pedrera s'hi podrien haver

enterrat entre dos mil i cine

mil metres cubics de runa.

En els darrers temps, teenies

municipals i diversos orga-

nismes com el SEPRONA
(Guardia Civil), I'Oficina
de Gestio Ambiental Uni-
ficada, I'ACAO (Agenda
Catalana de I'Aigua) o
I'Agencia de Residus de
Catalunya han anat realit-

zant inspeccions a la zona

i han confirmat que, des de

fa temps, no s'han realitzat

d'Argentona perque es ga-

rantis el compliment de la
normativa vigent a la pedre

ra, teenies de la Generalitat

van emetre un informe en el

que es constatava que I'em-

presa explotadora no ha-

via presentat els seus plans

d'explotacio anuals dels ul-

tims anys. L'entitat ecologis-

ta Natura havia denunciat,

en diverses ocasions, que la

pedrera incorria en delicte

mediambiental de forma
reiterada, amb I'abocament

de residus i deixalles proce-

dents d'obres publiques. De

fet, Natura estima que, si be

Punt i final a la polemica
explotacio de la pedrera

de la Feu. La Direccio Ge

neral d'Engergia, Mines

i Seguretat Industrial de
la Generalitat va comuni-

car, a principis de juny, a

I'Ajuntament d'Argentona,

la cancellacio definitiva de
I'autoritzacio d'explotacio

de recursos miners de la

pedrera de la Feu, en actiu

desdel 1974.

Fa prop d'un any, i despres

de la sollicitud formulada
per la regidoria de Sos-

tenibilitat  de I'Ajuntament

La Genera I itat tanca la pedrera de la Feu
Incompliments administratius han donat el toe de grdcia a I'explotacio

tiu, Pizzes Burriac es traslla-

dara a finals d'aquest mes

a un local del carrer Gran

on, a banda de continuar

venent pizzes per empor-
tar, tambe ampliaran oferta

obrint menjador i botiga de
pasta fresca entre d'altres

productes.

neixer les seves trajectories

i expe îencies pot motivar
altres dones a crear noves
aventures empresarials'.

De fet, el petit negoci que
va muntar Antonia Perez
ara fa dos anys ja comen^a

a creixer i, per aquest mo-

Cedida
Antonia Perez acompanyada del conseller d'Empresa i

Ocupacio, Francesc Xavier Mena, i del president de la

Cambra de Comerp de Barcelona, Miquel Vails

del conseller d'Empresa

i Ocupacio, Francesc Xa-
vier Mena. Mitjan^ant
aquests guardons, FIDEM
vol promocionar a les dones

empresaries que d'una for

ma exemplar destaquen per
la seva creativitat i qualitat

professional. Segons Ange

les Tejada, presidenta de
FIDEM, xara mes que mai
hem de reconeixer els exits

de dones emprenedores

que estan superant amb es-

for^ les dificultats de la crisi,
i fins i tot han detectat noves

oportunitats per seguir as-
solint exits. Creiem que co-

L'Antonia Perez, propietaria
de Pizzes Burriac, ha estat

una de les guardonades

enguany en la XV edicio
dels Premis FIDEM a I'excel
lencia empresarial femeni

na. L'entrega dels guardons

va tenir Hoc el passat dilluns,

25 de juny. Mes de dues-

centes persones van assistir
a I'entrega de Premis que es

va celebrar a la Casa Llotja
de Mar de Barcelona.

Anton ia Perez va rebre el

guardo que reconeixia la

millor iniciativa sorgida
d'un Microcredit de mans

La propietdria
de Pizzes Burriac
reconeguda amb un
Premi FIDEM
El guardo reconeix I'excellencia
empresarial femenina

COSES DE LA VILA
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rien les dues, o mes, per-

sones que cercaven la

tranquillitat i el resguard
natural de Clara per re-

posar I'dnima que acaba-

rien penjats a la fa^ana de

I'esglesia de sant Julia con-

templant el devenir del dia
a dia de la pla^a. Encara

que, potser, es van remoure
un xic contemplant especta-

cles com el de la passada

diada de la flor quan el so
de la banda de tambors i
cornetes, de la Hermandad

nuestro Padre Jesus Nazare-

no y Nuestra Senora de la

Esperanza, acorn pa nyava
una processo religiosa amb

mossen sota tdlem i suposa-

da reliquia de sant Julia en

md. Tants segles i tot conti-

nua igual devien pensar els

dels sarcofags.

Bibliografia

GRAUPERA i GRAUPERA, Joa-
quim. "El priorat de Sant Pere

de Clara. Panted funerari de

les nissagues Sant Vicen<^ i Des

Bosc (Argentona, El Mares-

me)". XIX sessio d'estudis ma-

taronins. Matard: Museu Arxiu
de Santa Maria, 2002.

Jordi Pinart i Pradal

repeteixen els motius deco-

ratius del vas". Al seu torn

el de la banda dreta, poc
visible al restar for^a ama-

gat rere el brancam d'un

xiprer, "mesura 87 cm de

llarg, per 52 cm d'ample i
107 cm d'alt. No conserva

cap mena d'inscripcid ni re-

presentacio icdnica".
Els elements decoratius del

saredfag del costat esquerra

permeten fer conjectures per

datar-lo com a del segle XIV.

Els estudis, en tot cas, daten

que aquestes urnes funerdri-

es son o d'aquest segle o de

I'anterior i que, podria ser

possible, siguin personatges

de la nissaga dels Desbosc
els que tingueren el privilegi
de farcir amb els seus os

sos I'interior dels sarcofags.

D'enterraments documentats

a sant Pere de Clara nomes

s'han trobat dos. El primer,

de I'any 1245, es d'un tal
Guillem de Sant Llei. El se-
gon es en Bernat de Sant

Vicen^ que, a I'any 1254,

deixd constdncia en el seu

testament de pregar el se-

pultessin en el petit monestir.

Res indica que puguin ser

algun d'ells els protagonistes
d'aquesta espitllera.

En tot cas poc s'ho pensa-

Esglesia parroquial. Postal S. Casabella (1930). Arxiu Enric Subind

mes inferiors, com els que

manaven per les nostres

contrades, havien decidit

utilitzar Hoes sagrats del.

territori per a esser enterrats
i, suposem, recordats per

les generacions futures.

La nissaga dels Sant Vicen^
i el priorat de sant Pere de

Clara ja apareixen relacio-

nats des d'el segle XI i, en

cara que el petit monestir va

passar per tot un seguit de

propietaris, I'aital nissaga

consta que al segle XIV hi
exercia dret de patronatge.

Dret que continuaria exer-

cint el Ilinatge dels Desbosc
que, mitjan<pant compra,
s'havia fet amb els castells

de Burriac i Vilassar, la torre

de Cogoll i el Hoc d'Argen-
tona, entre d'altres.

Cadascun dels sarcofags

estan sobre dos permddols

i els dos tenen una estructu-

ra ortoedrica amb tapa de

doble vessant. El que estd al
costat esquerra de la porta

d'entrada a I'esglesia "me-

sura 107 cm de llarg, per
35 cm d'ample i 68 cm
d'alt. A la cara del davant

del vas hi ha dues bandes
laterals, amb dos cercles

lobulats a cada una, al mig

dels quals hi ha un escut His.
Al centre hi ha marcat un es-

pai quadrat per contenir la

inscripcio. La tapa presenta
dos quadrats centrats on es

Qui no s'ha fixat algun cop

en aquest dos elements de

pedra afegits a la fa^ana
de I'esglesia? Quanta gent

sap que son dos sarcdfags?

I, qui ho sap, no es pregun-

ta a qui pertanyen els ossos

que hi ha a I'interior?
La pensada d'encabir-hi

les dues urnes a la fa^ana

la va tenir en Josep Puig i
Cadafalch quan, entre els

anys 1888 i 1898, li va-
ren encarregar les tasques

d'assessorament i direccid

de diverses obres i reformes

de les que I'esglesia fou ob-

jecte. Com a dada curiosa

recordar que I'Ajuntament

va aturar les obres, no pel

fet de penjar-hi un parell de
sarcofags a la fa^ana com

molts podrien pensar, si no

per una discussio sobre I'ali-

neacio dels contraforts que

ajuden a sustentar les altes

parets del temple.

Els dos sarcofags provenien

de Pantic priorat benedictf
de Sant Pere de Clara on,

encara, es conserva a I'in

terior de la petita esglesiola
un de similar als reutilitzats

pel famos arquitecte. Resta

plenament demostrat que ja

als segles XI i XII s'usaven les
esglesies per a enterrar-hi a

dins a personatges d'impor-

tdncia dins les grans nissa-

gues reials. De forma mime-

tica els nobles dels graons

Eh
do la
do I'osglo
do Sant Julia

acana
sarcorags

L'ESPITLLERA HISTORICA
DEL CENTRE D'ESTUDIS ARGENTONINS
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actitud demostra la poca
empatia que tenen amb el
que pugui passar. Sort que
I'equip de govern te clar el

que ha de fer i, com ja hem
pogut comprovar, ho esta

portant a terme.

Estem a un pas de la Festa

Major d'estiu i el Grup Mu
nicipal de Convergencia i
Unio desitja i espera que la
gaudiu en companyia de la
familia i els amics.

capa de proteccio adient
per la intemperie, sino que
Jes analitiques de I'aigua pi
cant han demostrat que no

es apta pel consum huma.
Per aixo I'Ajuntament ha ha-
gut de tancar la Font Picant,
per evitar problemes de sa-
Jut. En aquest moments, pel

que sabem, I'equip de go
vern esta buscant la manera
mes adient per arranjar-ho
tot i poder recuperar I'espai

ludic que el poble necessita
i es mereix.

Bo i aixi, I'agrupacio de
Tots per Argentona, fent
gala de la seva poca seri
ositat i menyspreant la salut
dels vilatans, ha estat capa^
de penjar a la seva web un

video titulat la Font de Vi-
lafant, sense solta ni volta,
en el que es mofa dels pro
blemes detectats.  Aquesta

el Govern de I'Ajuntament
d'Argentona es va com pro-
metre, Argentona ha dispo-
sat d'una piscina d'estiu, a
traves d'un pacte amb el
complex del Sorrall, a un
cost molt assequible per els
vilatans, merces a la sub-
vencio i la gestio de I'equip
de Govern. Son molts els
argentonins que s'estan
aprofitant d'aquest conveni
i, a hores d'ara, estan gau-

dint de la piscina d'estiu al
Sorrall.

Parlant d'altres temes, un
dels mes importants per les

conseqiiencies que pot tenir,
i que li ha ha explotat a las
mans del Govern, ha estat
el de la Font Picant. Ja no
nomes cauen las travesses
que aguanten el terra, per
haver estat mal collocades,
i a mes a mes no tenir la

En aquest
moments I'equip
de govern esta
buscant la
manera mes
adient per
arranjar la Font
Picant i poder
recuperar I'espai
ludic que el
poble necessita i
es mereix

Ja hem entrat de pie I'estiu
i, per cert, la calor ha estat
molt forta. Pero, tal i com

CiU
Afrontant els entrebancs amb seriositat i eficdcia

www.tots-per-argentona.org
Telefon 670230943

contacte

Somni d'una nit d'estiu
Donem-li vida perque tin-

gui presencia continuada i

segueixi essent la identitat

d'Argentona.

Si no ho fern aixi, tenim un

mal present i un futur incert.

El passat ens ha fet gaudir
de la recuperacio de I'ai

gua de la Font Picant i no
volem que aixo hagi estat

un "somni d'una nit d'estiu".

Bona Festa Major a tots!

litat dient que "la recupera

cio de la veta d'aigua no

va seguir els procediments

adients". Des de quan ho

saben? Encara no s'han

adonat que fa catorze me-

sos que estan al Govern?

Cada quant fan controls de

I'aigua?

Als del Govern els hem de
dir que parin de mirar cons-

tantment pel retrovisor de la

critica negativa i que con-
dueixin cap endavant amb

els seus propis motors! Que

hi posin intelligencia, sen-

sibilitat i dedicacio, i aixi
amb tots plegats, TOTS HI
GUANYAREM!

No volem que la Font Picant

acabi formant part de la
nostra Memoria Historica.

Aquest reconeixement era

prou important i, per aquest
motiu, TxA va iniciar fa dos

estius el somni de la seva

recuperacio.

Aquella iniciativa, liderada
pel nostre grup, fou possi

ble merces a la implicacio

de diversos argentonins que
hi van treballar amb illusio.

No es de rebut que Factu

al Govern emeti constants
critiques negatives de la

feina que vam fer i ens la

desmunti a cada pas que

fa: en la Font Picant, en els

horts urbans, en la piscina

coberta...

Ara diuen que I'aigua de

la Font Picant no es pota
ble i, com sempre, I'alcalde

esquiva la seva responsabi-

Diversos
argentonins
es van
implicar en la
recuperacio de
la Font Picant

Tots per Argentona va apos-
tar per recuperar, ja fa qua-

tre anys, I'entorn de la Font.

La seva aigua picant havia

estat guardonada amb la

"medalla d'Or" a I'Expo-

sicio Universal de Barcelo

na I'any 1888 per les se-

ves propietats  medicinals.

GRUPS MUNICIPALS
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Els nostres regidors, els del

PP volem dir, estan pensant

en Argentona i per aixo en
cada pie fan les aportaci-

ons mes adients pensant en

la nostra vila. I demanen

publicament als nostres ad-

versaris politics que facin el

mateix. Ara mes que mai
la gent no enten que, amb

la crisis que patim, i amb

la quantitat de problemes
que tenim al nostre poble,

estiguem parlant de la llu-
na. Potser qui ho esta fent

hauria de fer-se astronauta.

municipal per impulsar ini-

ciatives que responen mes
a estrategies conjuntes de

determinats partits politics
que no als interessos de

la nostra vila. Veiem amb

preocupacio com el nostre

consistori s'aprofita com a

plataforma de projeccio pu-

blica per determinada gent
que no vol treballar per la
vila sino pels seus interessos

o els dels seus partits. I cre

iem que aixo no es ser ho

nest amb la gent que ens ha

votat. Cal, ara mes que mai,

treballar per la gent. Sigui o
no sigui votant d'un mateix.

Sigui o no sigui militant del
nostre partit, formacio o

agrupacio. Cal generositat.

Cal sumar i no restar. Cal

buscar I'acord i no I'enfron-

tament partidista.

societat en general. Una

crisis com aquesta fa pro-

bablement 40 anys que no
la patiem. D'un temps en^a

estavem vivint epoques dau-

rades que ens han permes

gaudir d'un benestar proba-

blement massa inflat.

Des del Partit Popular d'Ar
gentona creiem que aques-
tes circumstancies han de

permetre posar en valor

I'activitat politico que porten

endavant els nostres politics

i, en concret, els nostres re-

gidors. I no nomes parlem

dels regidors del Partit Popu
lar. Ens volem referir a tots

el regidors que conformen el

nostre consistori.

Veiem amb preocupacio

com s'aprofita la visibilitat

Els carrercs
publics ban de
ser els primers
en exercir
les seves
responsabilitats
de manera
honesta i
compromesa

Esta clar que des de fa uns
anys estem vivint a I nostre

pais i al nostre poble temps
dificils. I no ho son nomes

per determinades classes

socials,  sino per  tota la

Temps de Responsabilitat

http://argentona.socialistes.cat
argentona@socialistes.cat

@psc_argentona

contacte

Ja n'hi ha prou!
xeta fins que no es tingui la

certesa de Ja seva potabili

tat. i aixo es el que hem ha-
gut de fer un any i mig mes

tard del que tocava.

Davant de fets com aquests,

no si val fer el paper de
vfctimes, ni molts menys

apellar als sentiments dels

argentonins i argentonines
amb I'objectiu d'esgarrapar

quatre vots. Davant de fets

com aquests cal que assu-

meixin responsabilitats.

tar el que finalment ha pas-

sat, que la fusta es podris

i les bigues caiessin com

si fossin fitxes de domino.

Aquesta es la consequencia

de fer les coses malament,

que per estalviar-se quatre

euros hem de pagar dues

vegades.

Pero el mes greu ha estat

la segona noticia, amagar

que I'aigua no te les con-

dicions de potabilitat ade-
cjuades pel consum huma.

Es cert que hi ha certes con-

tradiccions sobre I'afectacio

que aquesta aigua, amb un

nivell de manganes molt su

perior al permes, te en la

salut de les persones. Pero

aixo no exclou que davant

del dubte, el mes prudent i
responsable es tancar I'ai-

teril, no deixa de sorpren

dre venint d'algu que diu

que te vocacio (?) de go
vern. Ja n'hi ha prou. Per si

la Ilista de greuges que te
Argentona, despres del seu

pas pel govern en el mandat

anterior, no fos prou gran,

ara tambe hi hem d'afegir
el cas de la Font Picant. Un

cas, un nou cas, que en
les darreres setmanes ens

ha donat desagradables
sorpreses que tenen el seu

origen, precisament, en la

seva eta pa com a maxims
responsables del govern

d'Argentona. Primer va ser

el desmantellament obligat
de I'estructura de bigues

de fusta que suportaven els

talussos del passeig de la
Font, degut a la falta d'un

tractament adequat per evi-

L'actitud de TxA
en els darrers
plens, carregats
de victimisme
esteril no deixa
de sorprendre
d'algu que diu
que te vocacio
(?) de govern

Tots per Argentona ha de

deixar d'amagar el cap

sota I'ala i comen<par a do-

nar explicacions. L'actitud

de TxA en els darrers plens,

carregats de victimisme es

GRUPS MUNICIPALS
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al gerent d'Aigues d'Argen
tona per les irregularitats
comptables descobertes.
No sera que s'encobrien els
uns als altres? Argentona
no ha tingut gaire sort amb
els seus governs, pero el de

TxA ha estat el pitjor de la
democracia. L'actual go

vern no inaugurara tantes
obres com el Sr. M i haura
de fer moltes coses que no
fan guanyar cap vot, pero
esperem deixar Argentona
una mica mes "neta" de
com I'hem trobat. I quan ho
haguem fet, tornarem a les
nostres ocupacions profes
sionals, perque nosaltres si

que en tenim.

contacte

tament a un particular al

doble del preu de mercat.
A canvi de que? La preci-
pitacio en deixar inservible
ia piscina, sense disposar

ni dels diners ni dels tram its
minims per comen^ar I'obra
nova ens ha deixat sense
cap piscina i ens aboca a
despeses milionaries. No
es una actitud sospitosa?
Aquest son exemples de
com gestionava el Sr. M els
diners dels ciutadans. Pero
el mes greu ha estat el re
cent descobriment de que
va mantenir la Font Picant
oberta tot i saber que I'ai-
gua no era potable. Quin
tipus de persona s'ha de ser
per posar en rise la salut de

grans i petits? Ara TxA ara
haura d'explicar I'abstencio
en la votacio per despatxar

Quan fa un any el Sr. M
volia ser alcalde a qualse-
vol preu ens va dir: "podeu
demanar el que vulgueu,
la unica condicio es que jo
sigui alcalde". Quan vam
decidir formar un govern se-
rios basat en acords de pro-
grama i no en el mercadeig
de carrecs i sous, les bo
nes paraules es van tornar

insults i desqualificacions
constants contra tots aquells
als que volia de comparsa.

Per que aquesta desespe-

racio per tornar a ocupar
la cadira? Un expedient
informatiu conclou que es
van adjudicar contractes i
pagar quantioses factures a
un amic personal del Sr. M,
saltant-se els procediments
legals. Tambe vam trobar

un terreny llogat per I'ajun-

Quin tipus de
persona s'ha
de ser per
posar en rise
la salut de
grans i petits?

I ara que, senyor M(aso)?
S'acumulen les ombres sobre la gestio de Tots per Argentona

cupargentona@gmail.com
www.argentona.cup.cat

www.facebook.com/
cupargentona

twitter.com/cupargentona

contacte

gent treballadora. Tots els
grups, tret del PP, van donar
suport a la mocio

Hem d'entendre la vila
d'Argentona, junt amb la
comarca del Maresme,
com a part dels PaVsos Ca
talans. El sistema capitalis-
ta ens ofega a tots igual
com a gent treballadora,
patim les mateixes agressi-
ons a la cultura i al territori
que es produeixen arreu

del pa is. Des del municipa
lisme tambe podem apor
tar el nostre gra de sorra a

les lluites globals.

ses que treballen de manera

cooperativa. En un moment
on la responsabilitat com-
partida i I'emprenedoria
tenen molta importdncia, la
mocio va aprovar-se amb
els vots de totes les regido-
res i regidors del consistori.

Tambe vam dur al Pie, junt
amb Argentcat, una mocio
de suport a la campanya

#novullpagar, ja que la
problemdtica dels peatges
la vivim des de la comarca

amb un especial greuge, i

es que des de I'any 1969 la
C-32 ha estat pagada mes
de 30 cops. L'ultima mocio
que vam dur al Pie deman-
va el rebuig de les mesu-
res a proves recentment pel

govern espanyol del Partit
Popular, un greu atac a la

democrdcia i als drets de la

en que es van aprovar la to-
talitat de les mocions que va
presentar la CUP.

Malgrat que quan vam de-
manar retirar la fotografia

del Rei d'Espanya de la sala
de plens no vam obtenir els

suports necessaris, aquest
cop hem aconseguit que
el Pie prengui una posicio
clarament antimonarquica

i declari el Rei d'Espanya
persona non grata, despres
que ho fessin poblacions
com Berga i Ripoll. D'al-
tra banda, el Pie tambe va
aprovar una mocio de su-
port a les cooperatives, just
el mes en que se celebra el

Dla del Cooperativisme (7
de juliol). Amb aquesta mo
cio es preten que s'impulsi
el cooperativisme a la vila, i
que s'afavoreixin les empre-

Des del
municipalisme
tarn be podem
aportar el
nostre gra de
sorra a les
lluites globals

Mes d'una vegada hem
sentit al Pie -i fora- que la

CUP presenta mocions que
poc tenen a veure amb la

vida del poble. Aquest va
ser el cas del pie de juliol,

El Rei ja es persona nan grata a la vila d'Argentona

GRUPS MUNICIPALS
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hi tenen cap dret encara que

continuin mantenint els vots i

el suport dels seus irrespon-

sables amics que, per sort

pel poble, cada vegada son

menys.

Tots volem obrir la Font Pi

cant, aquesta i totes, pero
aquest desig no pot passar

per damunt del que sigui, i

menys de la salut.

el poble s'esta adonant de

que hi ha realment a sota

d'aquesta corona? Que pas

sara ara que comencen a
trobar-se despullats d'aques

ta tunica i ensenyant les se

ves vergonyes?

I es que ja no nomes es trac-
ta d'haver malgastat diners

publics, d'haver fet tractes

de favor continuats, d'ha

ver menyspreat el patrimoni

del poble o d'haver mostrat

una manca total de respecte

per les lleis. Ara tot aixo ha

estat superat per una nova
proesa: haver jugat amb

allo mes valuos que tenim les

persones, LA SALUT. Ningu,
ningu te dret a jugar amb

la salut de les persones tal

i com han jugat els senyors

de Tots per Argentona. No

dret a tot, estan conven^s

que son una ra^a superior,
que la unica cosa que han

de fer es comportar-se com

la familia reial, saludant al

poble, donant petons, anant

de visita als hospitals i, fins i

tot, assistintals enterraments.

Per ells el mes important son

les aparences i I'engany ne-

cessari.

En el fons, que els importa la

capacitat? Que els importen

les Lleis? Que els importen

els procediments administra

t^s? Ells estan per damunt

de tot aixo. Ells son els reis

d'Argentona. Ells son la for-

^a mes votada encara que

no tinguin la bara de I'alcal-

de a les seves mans.

Pero, que passara ara que

ACRUPACI6 D'ARGENTONA

Tots per
Argentona ha
jugat amb allo
mes valuos
que tenim les
persones: la
salut
S'ha demostrat que I'unic que

interessa a Tots per Argento
na es manar a costa del que

sigui, de qui sigui i amb els

mitjans que calguin. Ells son

una ra^a diferent. Ells tenen

Vot responsable i populisme

coneixement dels responsa-
bles municipals. Considerem

que aquest es un tema impor
tant de salut publica perque
una alta concentracio de mi
nerals a I'aigua d'una font
potser no afecta els adults,
pero si que pot ser perillos
per als nadons o infants.

Encara que sense aigua pi
cant, desitgem a tots els ar-

gentonins i argentonines una
bona Festa Major.

decisio encertada i esperem
que les gestions tecniques
que s'estan realitzant per
arribar a potabilitzar I'aigua

picant siguin exitoses i aviat
tornem a tenir I'aigua que
dona nom a la font Picant.

Un fet com aquest revela que
hi pot haver errors o manca
de professionalitat que facin
que els vilatans en surtin per-
judicats. Sortosament, pel
que sabem, aquest cas no
ha afectat la salut de cap
persona, pero ens ha de
servir perque les analisis qu
imiques es realitzin amb re-
gularitat per a totes les fonts
d'Argentona, tant les que
son publiques com les priva-
des, i tant les que estan molt
concorregudes com les que
estan menys concorregudes.
I sobretot que els resultats
d'aquestes analisis arribin a

sorpresa per a tots els argen-
tonins. Per part de I'Ajunta-
ment s'ha informat que s'ha
pres aquesta decisio perque
I'aigua no era potable. Aixf
ho han revelat les analisis
quimiques, que han trobat
uns valors excessivament alts
de manganes.

S'ha pogut comprovar que
feia mesos que hi havia in-

formes negatius sobre la
potabilitat de I'aigua picant,
informes que sorprenentment
no van arribar a mans del re-
gidor corresponent ni de I'al-
calde. Aquest fet ha motivat
que la persona encarregada
de donar compte d'aquests
informes, el gerent d'Aigiies
d'Argentona, hagi estat aco-
miadat.

Des de I'Entesa considerem
que aquesta ha estat una

Considerem que
aquest es un
tema important
de salut publica
perque una alta
concentracio
de minerals a
I'aigua d'una
font pot ser
perillosa per als
nadons o infants

La notfcia que a la font Picant
s'ha tancat precisament el
brollador de I'aigua picant
ha estat una desagradable

L'aigua de la font Picant i de totes les fonts d'Argentona

^s   * s  *GRUPS MUNICIPALS
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CA Moll, 5 - Tel. 93 797 06 01 - 08310 ARGENTONA (Ben)
serra-pineda@telefonica.net - www: serrapineda.com
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Farmacia 24 hores mes propera: Farmacia Colldeforn; Ronda O'Donnell, 13; 08303 Mataro; telefon 93 757 92 93.

1 3.30 ha 22 h
(si estd de gudrdia)

Migdia, tarda i vespre

Tancat

Tancat

Tancat

Tancat

Tarda   A

11 ha 1 3.30 h
(si estd de gudrdia)

11 ha 13.30 h
(si estd de gudrdia)

11 ha 13.30 h
(si estd de gudrdia)

Tancat

Mati
Diumenge

20 h a 22 h
(si estd de gudrdia)

Vespre

17 h a 20 h
(si estd de gudrdia)

17 h a 20 h
(si estd de gudrdia)

17 h a 20 h
(si estd de gudrdia)

Tancat

Tarda

13.3Oha 1Z h
(si estd de gudrdia)

Migdia

9.30 ha 13.30 h
(si estd de gudrdia)

9.30 ha 1 3.30 h
(si estd de gudrdia)

9.30 ha 13.30 h

9.30 ha 1 3.30 h

Mati
Dissabte

20 h a 22 h
(si estd de gudrdia)

Vespre

17 h a 20 h

17 h a 20 h

17 h a 20 h

17 h a 20 h

Tarda

13.3Oha 17h
(si estd de gudrdia)

Migdia

9.00 ha 13.30 h

9.00 ha 13.30 h

9.00 ha 13.30 h

9.30 ha 13.30 h

Mati
Dilluns a divendres

Farmacia Guillen
Farmacia Sindreu
Farmacia Buxeda

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

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

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

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

1   J
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Farmdcies

Per fer us de la Deixalleria d'Argentona, es necessita
una targeta personalitzada. Informeu-vos a I'Oficina
Municipal d'lnformacio Ambiental (ubicada als baixos de
I'Ajuntament -entrada pel carrer Gran-; telefon
93 797 49 00; e-mail: infoambientals@argentona.cat)

Mati: de 10 h a 14 h
Tarda: de 16 h a 20 h
Diumenge:
Mati: de 10 h a 14 h
Tarda: tancat

Dilluns a divendres:
Mati:  de 10 h a 13 h

16 h a 19 h
DEIXALLERIA

D'ARGENTONA
Cada cosa al seu Hoc

Tel.: 93 756 14 48

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

REFORMES

OBRA EN GENERAL
•banys
•cuines

•terrasses

•rehabilitacio de fa^anes
•problemes d'humitats

•etc...

SALVADOR PRAT
DANG LA
TOTTIPUSD'OBRESI
REFORMESPERALA
LLAR

GILCABRESPINATUBAU
Agent de la Propietat Immobiliaria
Administrador de Finques

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

C/ Badalona, 15 - 08310 Argentona
Tel./Fax 93 756 04 66 - 655 569 319

e.mail: instal.lacions@jordiferrer.com

www.jordiferrer.com

JORDI FERRER

INSTALLACIONS
INDUSTRIALS

AUTOMATISMES

LAMPISTERIA

INFORMACIO D'INTERES



AJUNTAMENT
93 797 49 00
POLICIA LOCAL
93 797 13 13
TAXIS
93 797 25 04
677 676 289
CREU ROJA ARGENTONA
93 797 16 56
AMBULANCIA
93 757 88 88
AMBULANCIA CREU
ROJA MARESME (24 H)
904 100 318
FECSA-ENDESA
900 770 077
OFICINA DE CORREUS
93 756 12 17
AIGUES D'ARGENTONA
93 797 06 03
GAS NATURAL
900 760 760
C. I. ST. MIQUEL DEL
CROS
93 757 51 88
IES ARGENTONA
93 797 46 10
CEIP ST MIQUEL DEL CROS
93 799 39 51
CEIP BERNAT DE
RIUDEMEIA
93 797 09 56
CEIP FRANCESC BURNIOL
93 797 16 01
CEIP LES FONTS
93 756 17 13
CEIP AIXERNADOR
93 797 46 77
EBM CARGOL TREU
BANYA
93 757 51 88
EBM EL BOSQUET
93 797 45 23
MUSEU DEL CANTIR
93 797 21 52
BIBUOTECA
93 797 12 15
ASSESSORAMENT
JURJDIC PER A DONES
93 7974900-Ext. 600JL

""^"^Br

RECOLLIDA DE
MOBLES YELLS
IELECTRODOMESTICS
Cada dilluns,
previa trucada al

93 790 55 60

Joan Fuster, 1
Tel. 93 756 10 92 i

93 756 11 38
Atencio a domicili

Per sol Jicitar atencio a domicili

a Argentona i Orrius, cal trucar

al telefon 93 756 10 92, al

consultori de Miquel del Cros al

telefon 93 791 90 84; a Dosrius

al telefon 93 791 90 84.

Atencio primaria

Serveis socials d'atencio

primaria:
C/ Enric Granados, 5

Tel. 93 797 04 86
Treballadora social, educadora

social i psicologa: cal demanar

dia i hora de visita de 9 a 1 3 h

al telefon 93 797 04 86, o

di recta ment a les oficines del

C/ Enric Granados, 5.

Centre Obert L'Esquirol:

Av. del Mediterrani, s/n.

Sant Miquel del Cros.

Tel. 93 757 00 86

ABS Araentona

Tel. 93 797 17 03
Dill, a div. de 9 a 14.30 h

Entrevistes amb el jutge: dimarts i

dijousd'l 1 a 13.30 h.

Jutiat de Pau

Informacio i acollida: dt. i dv.

de7a20.30h

Tel. 93 797 01 59

Parroauia de Sant Julia

Pol. Ind. Nord,

C/ Can Carmany, s/n

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

10a 13 h i de 16a 19h
Dissabte: de 10a 14 i de 16a

20 h. Diumenge: de 10 a 14 h

Deixalleria

Ajuntament d'Argentona

C/ Gran, 61 (SEMPRE)
De9.30a 13.3Oh

Tel. 93 797 49 00

Bustia del consumidor

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

Arxiu munici^al

L'Alcalde i els regidors

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

Salvador Casas
la tinenga d'alcaldia, Participacio,

Xarxes i Noves tecnologies.

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

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

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

Manel Cruz
5a tinenga d'alcaldia, Promocio
Economica, Serveis Municipals.

Marc Zaragoza
Recursos Economics, Recursos
Humans.

Susana Lopez
Benestar Social, Sanitat.

Per demanar hora per entrevis-
tar-se amb els regidors o teenies
telefoneu al 93 797 49 00

L'Aiuntament

05/06/2012

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

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

05/11/2012
04/04/2012

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

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

Final periode
voluntari /
domiciliats

04/04/2012

05/09/2012

05/09/2012

05/09/2012
03/02/2012

05/09/2012

04/04/2012

Inici periode
voluntari

Taxa entrada vehicles - guals

Taxa per recollida d'escombraries comercials

No domiciliats
Domiciliats, lafraccio
Domiciliats, 2a fraccio

Taxa residus domestics

No domiciliats
Domiciliats, lafraccio
Domiciliats, 2a fraccio

Impost activitats economiques

Impost vehicles traccio mecanica

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

Impost bens immobles urbans - No domiciliats

Domiciliats, la fraccio
Domiciliats, 2a fraccio
Domiciliats, 3a fraccio
Domiciliats, 4a fraccio

Concept^

CALENDARI FISCAL 2012

INFORMACIO D'INTERESi III

• #



www.argentonacomunicacio.cat
www.facebook.com/radioargentona
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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
Econdmica (SEMPRE), trucant al telefon de
I'Ajuntament (93 797 49 00) o enviagtun correu
electrbnic a sempre@argentona.cat.

Relacio d'empreses

1.UTI Spain & Portugal

2.BEIERSDORF, S.A

3.DEIXALLERIA D'ARGENTONA
L'Arca del Maresme

4.INEVER, S.L

5.AUTOEQUIP - NEUMALIA
(Centre logistic)

6.VELCRO EUROPE, S.A.

7.NUTRI SPORT, S.A.

8.TEXPRINT,S.A

9. SOLDAPLASTIC, S.A

1O.TALLERESBARFLA,S.L

11.GRUMBES.L

12. CORMA (Centre logistic)

n

Coneguem el teixit empresarial d'Argentona (III)
Poligon industrial Nord i altres zones industrials

Visites concertades
Tractaments personalitza

Afectacions articulars
Afectacions musculars
Cervicdlgies
Dorsdlgies
Electroterdpia
Embenats:

Preventius
Terapeutics

Higiene postural
Lumbdlgies
Massatge relaxant
Massatge terapdutic
Rearmonitzacions articular
Stretching (estiraments)
Tecniques de puncio sec
Tecniques propioceptives
Ultrasd

'Ai
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de la bonificacio, quan la baixa del padro estigui
motivat per causes de salut suficientment acre-

ditades.Tanmateix, I'habitatge, un traster i fins a

dues places d'aparcament es poden considerar

conjuntament com a I'habitatge habitual, sem-

pre que es trobin situats al mateix edifici o com
plex urbanfstic.

Per tenir dret a la bonificacio caldra que I'immo-

ble adquirit, en el moment de la defuncio del
causant, no estigues total o parcialment cedit
a tercers. Aquesta bonificacio s'ha de sol-licitar

expressament, juntament amb la documenta-
cio que ho acrediti, en el moment de declarar la

transmissio per la liquidacio de I'impost. El ter

mini per notificar la transmissio es de sis mesos

a comptar de la data de defuncio del causant,

prorrogable a sis mesos mes. Per saber les boni-

ficacions que existeixen a d'altres municipis cal

consultar les respectives ordenances municipals.

c/ Doctor Samso, 36 - 08310 Argentona

Tel. 93 797 40 15 - Fax 93 797 40 16
www.escoda-codina.es
info@escoda-codina.es

A DVO CATSoscodaSfiodina
PINEDA - ARGENTONA - CANET DE MAR

L'lmpost sobre I'increment de valor dels ter-

renys de naturalesa urbana conegut com a

plusvalua, que es merita com a consequencia

de la transmissio de la propietat per qualsevol
titol o de la constitucio o transmissio de qual

sevol dret real de gaudi limitatiu del domini,
gaudeix d'uns beneficis fiscals quan es produ-

eix per causa de mort.

La regulacio de I'esmentat impost a Argentona,

a I'ordenan^a fiscal numero 2, estableix que es

concedira una bonificacio del 55% de la quota
de I'impost en la transmissio de I'habitatge ha
bitual per causa de mort a favor dels seus des-

cendents de primer grau (fills) i adoptats, els
conjuges i els seus ascendents de primer grau

(pares) i adoptants. Es considera habitatge habi
tual, a efectes d'aquest impost, la residencia on

figuri empadronat el causant, no obstant, I'ha

bitatge no perd el caracter d'habitual a efectes

Beneficis fiscals en I'lmpost sobre I'lncrement de Valor dels
Terreny de Naturalesa Urbana a Argentona per causa de mort

Jm dries Ciliia
Soci Director


