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na estan treballant I'elaboracio d'una nova web municipal

que posi a I'abast del ciutadd tots els recursos de I'admi-

nistracio electrdnica i integri la informacio local en tots els

formats (text, audio i video). Tambe s'estd treballant l'edicio

d'una agenda mensual que aplegui totes les activitats soci

als, ludiques i culturals organitzades tant pel consistori com

per les entitats.

Amb la materialitzacio d'aquests, i altres, projectes refer-

mem el nostre compromis per millorar la comunicacio local

publica, actuant com a agents cohesionadors i esdevenint

un referent informatiu per a tots els argentonins i argento

Editorial
El Cap de Creus enceta I'any amb canvis: L'edicio que te-

niu a les mans es una mica mes curta i no te publicitat.

Aquestes variacions les va aprovar el Consell Municipal de

Mitjans de Comunicacio a finals de I'any passat. La decisio
d'eliminar la publicitat obeeix, entre d'altres motius, a I'es-

cassa repercussio que tenien els ingressos publicitaris en

el cost total de la publicacio. Per altra banda, la reduccio

de planes esmorteeix, en part, la manca d'ingressos. Si

be es cert que la gran majoria de bu^letins i revistes muni

cipals de Catalunya que es publiquen no tenen publicitat,
per tant, amb aquest canvi el Cap de Creus refor^a el seu

caracter institucional.

Finalment, el Consell de Mitjans tarn be preten, amb aquests

canvis, facilitar la contractacio publicitdria a les publica-

cions argentonines editades per entitats i associacions lo

cals que disposen unicament del seu propi esfor^ i de la

collaboracio dels come^os i empreses de la vila per tal

de realitzar-se.

Aquest sera un any de canvis en la comunicacio local, a

tall d'exemple us avancem dos projectes que han de veure

la Hum els propers mesos. L'Ajuntament i Radio Argento-

OPINIO
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En definitiva, estem ini-

ciant I'any 2013 amb un
punt moderat d'optimisme

que hem d'anar refermant

a mida que es concretin les

previsions economiques i
les modificacions previstes

a la llei d'hisendes locals.

redaccio d'un nou POUM.

Les nostres expectatives
podrien ser encara millors

si no fos per les mesures

indiscriminades de restric-

cio economica imposades

pel govern del PP des de
Madrid.

En relacio a la piscina

voldria confirmar la invia-

bilitat del projecte de la
piscina coberta i I'aposta

per la reconstruccio de la

piscina municipal, amb

una previsio de posada en
funcionament per a I'estiu

del 2014.

Tambe hi ha actuacions

urbanistiques necessaries

que venen de lluny i que

preocupen especialment
als veins afectats. Des de

I'equip de govern estem

treballant per cercar solu-

cions que ajudin a les fa
milies a suavitzar i afron-

tar en millors condicions

les carregues economiques

d'aquestes obres.

Sempre acostumo a recor-
dar que el nostre poble no

es alie a les dificultats que
la crisi comporta, pero vull

remarcar que Argentona

estd molt allunyat dels ca
sos de corrupcio i les irre-

gularitats economiques que

afecten a d'altres adminis-

tracions.

Si cal subratllar que en-

guany les previsions per a

Argentona son millors que

I'any passat. Continuem

assegurant un bon control
sobre les finances munici

pals. Aquests resultats po-

sitius, fruit d'una molt bona

gestio de tot I'equip de la
hisenda municipal i de la
racionalitzacio de la des-

pesa i control pressuposta-

ri de la resta de regidories,

ens permeten ser optimis-
tes vers la resolucio de

problemes enquistats des

de fa anys, com La Velcro,

Can Doro, la piscina muni

cipal, la rehabilitacio de la
Casa Puig i Cadafalch o la

Carta de ('Alcalde

En la carta del darrer nu-

mero de I'any 2012 de la
revista municipal ja vaig

traslladar-vos que les pers

pectives generals per al

2013 no apuntaven a una

millora de la situacio ge
neral, i les notfcies macro-

economiques i politiques

aixi ho semblen confir-

mar. Aquesta situacio s'ha

agreujat per la manca de

confian^a de la ciutadania

cap a I'entorn de la classe

politico, amb les constants

aparicions de casos de

corrupcio a tots els nivells,

i amb la insolidaritat de la
banca en general.

I Ferran Armengol

[^Alcalde d'Argentona

Benvolguts convilatans;

OPINIO
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Hem treballat amb molta discrecio,

sempre exposant els documents a

catorze personalitats del poble. Final-

ment, dotze de les Gatorze persones

consultades han signat donant suport

al dossier tancat a finals de maig del
passat 2012.

En canvi, L'Agropecuaria no ens ha

tornat contesta, ni n'ha fet cas, refu-

giats en el silenci que tan bon resultat

els ha donat durant setanta-tres anys.

Aixo ens ha portat a assabentar la Co

operativa Agropecuaria d'Argentona

i a les catorze personalitats menciona-

des, que nosaltres ho deixem. Teniem

clar, des del principi, que treballariem
fins al limit de les nostres possibilitats.
Ara ho deixem en mans d'aquelles

persones que, pel carrec que ocupeh,

poden donar-hi continui'tat.

Acabem amb un sincer agrai'ment als

que ens han escoltat i animat durant

aquest temps.

No cal expressar els nostres senti
ments. Creiem que no hem fracassat

ni ens hem equivocat. Ho tornariem a

fer perque creiem que es el nostre (el

de tots) deure amb el poble.

El dossier consta d'uns 40 folis d'una

cara. Recull presentacio, cartes i mis

sives de I'Agropecuaria i les catorze

personalitats, la historia del sindicat;
documents, opinions generals, dades

Registre de la Propietat, tramits finals

de gratitud als participants, carta a
I'Alcalde, extraccions de diaris, ar-

xius, Ilibres com "La trajectoria d'un

Rabassaire argentoni, Josep Calvet

i Mora" de Margarida Colomer,

"Guerra Civil i Revplucio a Argento-

na 1936-1939". Aquesta, Ilicencia-

da en historia, professora, escriptora

amb les seves aportacions han servit

de gran valua.

Grades a tots els qui, d'una forma o

altre, ens heu ajudat. Fins sempre!

Argentona, Gener 2013

principi, sobre el bar, s'installa la

Jefatura Local i la Delegacion de la
FET i las JONS.

L'any 2006 El Sindicat o Cooperativa
Agropecuaria d'Argentona signa una

permuta amb una empresa promoto-

ra d'habitatges que construi un edifici

de pisos. L'operacio va suposar que

I'Agropecuaria es quedava amb el

dret total de la planta baixa (i creiem
que alguna cosa mes).

Ara ve la part bona de I'assumpte.

Resulta que El Sindicat ha llogat el lo
cal a I'Ajuntament per instal-lar-hi el

Casal de la Gent Gran per la (modi-
ca) xifra de tres mil euros al mes, es

a dir, mig milio de les antigues pes-

setes. A mes, el consistori tambe s'ha

hagut de fer carrec d'algunes obres

d'arranjament. Aixo es el que ens ha

fet reaccionar. No dubtem que alguns

avantpassat nostres ja els va costar

alguns diners aquell Sindicat despres
perdut i que ara tornem a pagar per
tal que la gent gran es distregui i pas-

si I'estona. Perque I'Ajuntament no-

mes administra, els que paguem som

nosaltres.

Potser us preguntareu: perque aquest

silenci injust per part de tothom i
durant tants anys? Hem passat molt

temps dominats per una dictadura,

qualsevol s'embolicava a dir alguna

cosa! Despres, amb la democracia,

els fets van continuar oblidats per al

guns i ignorats per la majoria. Sem-

bla ser, doncs, que ningu se'n preo-
cupava oficialment.

No cal dir que la cessio va ser apro-

piada d'acord amb les lleis i les for
mes d'obrar d'aquell moment. Tambe

ho va ser I'acceptacio i explotacio

dels beneficiaris, fins ara. Conside-

rant que el lloguer es un abus ens

vam veure quasi obligats a comen^ar

les nostres investigacions i a intentar

un acord (per les bones) amb el Sin
dicat o la Cambra Agropecuaria, fins
alia on poguessim arribar nosaltres

mateixos.

Fruits de llavors
germinades d'una
guerra (1948-2013)

Carta oberta als argentonins

Som I'Esteve Canal i Gual i el Toni
Carbonell i Nogueras i ens adrecem

a tots els argentonins per assaben-

tar-vos d'uns fets que no voldriem que

es convertissin en una rondalla. La

nostra intencio es fer un aclariment,

amb tota legalitat  i  transparencia,

1per aixo hem recopilat un dossier

amb els documents que acrediten el

que aqui exposarem i que posem a
disposicio de qui vulgui revisar-lo.

Desfem la incognita, ens referim a

una propietat d'abans de la guerra

Civil (actualment edificada de nou)
que es coneixia com 'El Xaragall',

Centre recreatiu i el Sindicat agricola
la Redempcio 1934, i que era la seu
de la Unio de Rabassaires i, poste-

riorment, de la coral Lla^ d'Amistat.

Aquest immoble ocupava els edificis
2i 4 de I'antic carrer anomenat Anto-

ni Gallar, despres Avinguda del Cau-

dillo, actual Puig i Cadalfalch (davant
de la Pla^a Nova). L'edifici, d'uns

557 m2, constava d'un gran local a

la planta baixa i a sobre un pis, que

junt amb el local i pis de la part late
ral baixa, pertanyia i s'hi formava el

citat Centre i Sindicat La Redempcio.

Amb I'entrada dels nacionals, la

Falange Espanyola FET i JONS es
van apropiar de tota la finca i la
van cedir a la "Hermandad Sindical
de Labradores y Ganaderos de Ar-

gentona", actualment "Cooperativa

Agropecuaria d'Argentona". Una

cessio d'una cosa que "t'has fet teva

a les bones" crec que es pot ano-

menar "robat i a la vista". Com es

natural, fou acceptat i explotat, mes

o menys, tot aquests anys. Alia s'hi

va ubicar el Bar Deportivo i tambe,

durant un temps, I'oficina de correus

amb I'habitatge pertinent.  En un

CARTES DELS LECTORS
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Fes-nos arribar les teves cartes
a Radio Argentona o a argentonacomunicacio@argentona.cat.

Recorda: maxim 1.700 caracters.

amb sorpresa i admiracio, moltes altres van sentir la nos

talgia o la melangia, pensant en el treball, la vida, dels

que ens havien precedit.
Ara sabem que les nostres autoritats locals s'han involucrat

per poder tenir, d'una manera permanent, aquest Museu
en un Hoc determinat, sera una cosa mes d'aquestes de les

que Argentona ens sentirem orgullosos. El nostre pals, que

es pais de gent arrelada, que estima aquest passat que ens
ha anat configurant la nostra manera de ser, ho demostra

amb la quantitat de museus semblants o del mateix indole,

existents en varies poblacions, alguns modestos, altres es-

pectaculars. Com sera el nostre? No importa, sera bonic

perque sera nostre. Perque aquelles peces que ja el comen-

cen a configurar ens remouran el nostre raco dels records.

En cadascuna d'elles hi veurem la feina, el treball, la vida

dels vilatans que ens van precedir, d'aquells que amb les

seves suors van anar formant un bonic poble... Argentona!

Lluis Serra

S'ha fet realitat
No fa pas massa temps aquesta revista presentava als

lectors una nova societat sense anim de lucre que s'auto-

titulava Museu de la Pagesia i els seus components anun-

ciaven a bombo i platerets que esperaven recollir totes

aquelles eines i estris que, guardades en moltes cases del

poble, recordessin aquell passat rural, pagesivol, dels

nostres avantpassats. Van aconseguir-ho, de porxos, ce-

llers i golfes van apareixer quantitats de peces que havien

estat dormint durant molt temps. Alguns estris necessitaven

restauracio i ells hi van posar mans i manigues, enginy i

voluntat, i ho van aconseguir.
El resultat de tot aixo va ser I'exposicio que vam poder

veure, durant vuit dies del passat mes de gener, al Salo de

Pedra. L'oferien a tot el poble, pero d'una manera espe

cial al record de Francesc Llado i Tubau, un dels membres

mes actius, que els havia deixat per sempre. La mostra va

ser tot un exit, va rebre mes de set-centes visites, algunes

La Carla Cacho, a la foto amb els seus pares i la seva germana Anna,

va neixer el 27 d'abril de 2012 (cedida).

tambe dels penals, del 12,7% i dels 23,4%, respectiva-

ment. Per ultim, s'han registrat 5 judicis de faltes, 20 actes

de conciliacio, la majoria per reclamacions a companyies

operadores de telefonia.

Jordi Garcia Flamerich, Jutge de Pau
Lluis Vilaltra Urrea, Secretari

Gerard^ Carla, Julia i Laia, els
noms mes posats
El Jutjat de Pau ha fet balan^ de la seva activitat durant el
2012 i de les 207 inscripcions principals que han prac-
ticat, 77 han estat naixements ( 42 nens i 35 nenes), 82

matrimonis ( 67 civils i 15 canonics ) i 48 defuncions ( 18
homes i 30 dones).
Aquestes dades, comparades amb les del 2011, es tradu-

eixen amb un descens del 22,2% en el nombre de naixe

ments, una tendencia a la baixa que s'esta registrant des

de fa cine anys. El nom de nen mes inscrit, un total de 3

vegades, ha estat Gerard mentre que en el nom de nena

mes posat hi ha un empat entre Carla, Julia i Laia, amb

tres nenes de cada nom en el municipi.
El nombre de matrimonis ha experimentat durant el 2012

un augment del 1,2% mentre que s'han anotat 50 sen-

tencies de divorci i separacio, una dada similar a la dels

anys anteriors.
Pel que fa a les defuncions, durant el 2012 s'ha produ'i't

un augment considerable, en concret un 33,3% mes que

en el 2011.
El Jutjat de Pau ha notat un descens en el moviment dels

assumptes registrats d'auxili jurisdiccional. En concret

s'ha observat un descens del volum d'assumptes civils i

CARTES DELS LECTORS
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govern quatripartit ha supo-

sat que el nou complex mu

nicipal quedi "en suspens
per la manca de capacitat

de gestio i negociacio dels
actuals responsables mu

nicipals amb els d'esports
a la Generalitat". L'alcal-

de Ferran Armengol va

rebutjar els arguments de

Tots per Argentona i va re-

cordar que el projecte del
nou complex es va iniciar

a I'epoca de I'Entesa i as-

segurava, que durant els

quatre anys de mandat de

Tots per Argentona "no es
va fer res positiu". A mes,

Armengol retreu al govern

liderat per Pep Maso haver

actuat amb precipitacio a

I'hora de voler comen^ar

les obres i el fa responsa-

ble de la situacio actual.
"El govern va ordenar un

enderroc de la piscina sen

se tenir les garanties de
poder iniciar I'obra. Aquest
enderroc ha suposat que no

hem pogut utilitzar la pisci
na durant tres anys i ara

ens suposara un cost enca
ra mes elevat per recuperar

la piscina".

Sobre aquest tema, el Par-

tit Popular d'Argentona ha
celebrat que s'abandoni la

idea de fer el nou complex

i que s'hagi optat per reha

bilitar la piscina, una idea
que, segons Fran Fragoso,
fa cine anys que reclamava

la formacio. En la mateixa

linia es van manifestar la

CUP, Agrupacio d^Argento
na i el regidor no adscrit,

Jaume Uribe.

noves condicions obliguen

a I'Ajuntament a assumir

totalment la responsabilitat

de I'endeutament, superant

amb escreix el topall maxim

d'endeutament del 75%
que fixa la Llei de Pressu-

postos Generals de I'Estat.

A mes, es comprometria
qualsevol altra inversio pel

municipi a la que hagues

de fer front I'Ajuntament en

els propers anys.

Les reaccions

Davant de la decisio de
I'equip de govern -format

per Convergencia i Unio, el

Partit dels Socialistes, I'Ente-
sa i Argentcat- les reaccions

dels grups de I'oposicio han
estat di verses.

El grup de Tots per Argen-
tona argumentava a I seu

web que I'entrada del nou

70 abonaments per gaudir

de les installacions d'EI Sor
rall entre adults, pensionistes

i infantils. Tambe es van fer

110 entrades individuals de
membres de diferents enti-

tats. Pel que fa a la piscina

del Casino, la majoria dels
beneficiaris van ser nens i

nenes de diferents esplais i

casals d'estiu del municipi

que comptaven amb des-

comptes especials.

La decisio del govern actual
de no tirar endavant la cons-

truccio del nou complex es-

portiu i optar per rehabilitar
Factual equipament s'ha

pres despres de saber que

la nova directiva del siste-

ma europeu de comptes ha

fixat nous criteris i nous pa-

rametres d'estabilitat pres-

supostaria i endeutament

de les administracions. Les

L'Ajuntament d'Argentona

ha demanat una subvencio

a traves de les meses de

concertacio de la Diputacio

de Barcelona per tirar enda-

vant les obres d'arranjament

de la piscina municipal. Tot

i no disposar encara de la

resolucio d'aquestes ajudes,

el govern s'ha compromes

a obrir la piscina municipal

per I'estiu del 2014.
Fins aleshores, i tenint en

compte els bons resultats

de I'estiu del 2012, I'exe-

cutiu argentom te previst
renovar els convenis amb

el complex El Sorrall de
Mataro i el Casino d'Argen

tona. D'aquesta forma, els

argentonins i argentonines
pod ran accedir a aquestes

installacions amb unes con-

dicions especials.

A I'estiu del 2012, es van fer

La piscina d'Argentona
Objectiu: 2' 14

REPORTATGE
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La segona fase de les obres se
centraran en I'Avinguda Mediterrani,
el carrer Joan Vilanova i la placa
de Sant Miquel del Cros. Els veins
volen millorar I'amplitud, les zones
de pas i eliminar obstacles i barreres
arquitectoniques.

La primera fase de les
obres de millora del
barri consistiran en
impermeabilitzar el subsol
i millorar alguns carrers.
Els treballs comencaran
despres de I'estiu.

jjarri, es va insistir tambe

en la necessitat de ser un

espai polivalent, amb un

sol i materials resistents que

permetin dur a terme totes

les activitats d'oci i ludiques
que s'han celebrat tradicio-

nalment a la pla^a.

Al marge de les questi
ons tecniques pel que fa a

I'obra, de les aportacions

dels veins es va poder ex-

treure tambe la necessitat

d'impulsar un programa de

conscienciacio ciutadana i

civisme per tal de millorar

alguns dels usos que es fan

dels espais publics i la com-

patibilitat entre les activitats
al carrer i el descans dels

veins.
La regidora de Benestar

Social i de Pla de Barri,
Susana Lopez, s'ha mostrat

esperan^ada no nomes en

que les obres contribueixin

a la millora urbanistica sino

tambe en la millora social.

la reunio del 20 de febrer,
on els veins i vei'nes van po-
der dir la seva sobre com

els hi agradaria que es re-

modelessin espais publics
del barri.

La sessio va girar al voltant

de tres zones molt defini-

des, I'Avinguda Mediterra-

ni, el carrer Joan Vilanova

i la pla^a de Sant Miquel
del Cros. En general, es

va copsar un gran consens
pel que fa a remodelar els
espais millorant I'amplitud,

les zones de pas i eliminant

molts dels obstacles i bar-

reres arquitectoniques que
actualment esquitxen molts

punts del barri. Tambe hi
va haver moltes opinions

a favor de fomentar zones

per a la reunio vei'nal. Pel

que fa a la Pla^a de Sant
Miquel del Cros, pulmo del

gua dels blocs amb fa^ana
a les zones d'intervencio

i es susbtituiran les instal-

lacions de fibrociment exis

tent.

La segona fase de les obres
comptara amb un proces

participat^
En aquesta primera reu
nio tambe es va presentar

I'equip tecnic d'ASZ Arqui-

tectes que s'encarregaran

de la direccio de I'obra i
que afrontaran tambe la

remodelacio de la pla^a de
Sant Miquel del Cros i car-

rer Joan de Vilanova, ja en

una segona fase del proces

de reurbanitzacio del barri.

xarxa pluvial existent, evi-

tant les evacuacions direc-

tes sobre els espais publics.

Parallelament,   s'estudiara
la integracio dels elements

constru^ts en les zones d'in-

tervencio i la implementacio

de mobiliari que millori la
qualitat urbana de I'espai. ^ ^recisam^nt, aquesta segdf;
Aixi mateix, es  rehabili- f na fase del proces d'obres

tara el paviment  superior ^ es la que es va abordar en

d'aquests espais i es millora

I'accessibilitat  general de

I'espai public i els accessos

als habitatges. Es verificara

tambe la instal-lacio d'ai-

L'Ajuntament presenta, en
dues sessions amb els veins,

les dues fases d'obres

La regidoria de Participacio
Ciutadana de I'Ajuntament

i I'Oficina del Pla de Barri
han portat a terme, durant
el mes de febrer, dues reu

nions informatives sobre les

obres de millora en aquesta

zona del municipi. La pri-

mera trobada, que es va

celebrar el 12 de febrer a
I'escola Sant Miquel del
Cros, va servir per infor-

mar sobre les obres d'im-

permeabilitzacio i millora
d'alguns carrers del vei'nat

que es preveu comen<;aran
despres de I'estiu.

Aquesta primera eta pa
d'obres previstes al vei'nat

abordara una superficie

aproximada de 2.400 m2,

per tal d'afrontar la repa-

racio i pavimentacio de

sostres transitables amb us

public de I'aparcament so-

terrat. Amb un pressupost

de 561.000 euros el pro-

jecte ha de donar solucio
a les filtracions que es pro-

dueixen a I'aparcament so-

terrat, tant pels sostres com

en els murs perimetrals.

Tarn be ha de resold re la

El Pla de Barri p
el fil a I'agulla

REP'
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a I'any anterior el nombre

d'aturats ha augmentat en

73 persones el que repre

senta, en terme relatius, un

increment del 8,57%. Pel

que fa a I Maresme, el nom

bre d'aturats ha crescut en

2.221 persones, cosa que
en termes relatius suposa un

increment del 5, 76%.

Des del Servei Municipal
de Promocio Economica

(SEMPRE) treballen activa-
ment per aconseguir min-
var aquestes xifres amb

politiques actives de for-

macio, ocupacio, comers,
turisme i activacio de I'em-

prenedoria.

respecte al mes anterior de

13 persones. La industria

es I'unic sector que ha

apuntat una lleugera dismi-

nucio en el nombre de per

sones aturades. El Mares

me, quarta comarca en
poblacio de Catalunya,
mante un percentatge de

desocupacio superior al

provincial (16,9%) i al ca-
tala(16.7%).

Balan^2012
La comparativa interanual

del 2012, tant de la comar
ca com la de la vila d'Ar-

gentona, son negatives.
A Argentona, en relacio

troben per sota de les

registrades a la comarca

on la taxa d'atur es del

1 8,17%, una dada que es

tradueix en 41.475 perso

nes aturades.

L'augment de l'atur registrat

durant el mes de gener al

Maresme ha afectat princi-

palment al sector serveis

que ha sumat 639 perso

nes a la bossa de deman

dants de feina.

El collectiu de persones
Sense Ocupacio Anterior

(SOA) s'ha incrementat en
69; i els de la construccio i
I'agricultura comptabilitzen

cadascun d'ells un augment

L'atur registrat al Maresme

durant el mes de gener ha

augmentat i en el cas d'Ar-

gentona segueix la matei-

xa tendencia comarcal. La

taxa d'atur de la vila se si-

tua, al acabar gener, en un

15,33% que representa un
total de 938 persones re-

gistrades a les oficines del
Servei Public de Treball. En
relacio al mes de desem-

bre de 2012, I'increment

ha estat d'un 1,41% o dit
d'una altra manera, 13 ar-

gentonins mes es troben en

situacio d'atur.

Tot i que les xifres argen-

tonines no son bones, es

2012, un mal any de feina

sobre els que I'Ajuntament

vol cercar una solucio rd-

pida es en la millora de la
mobilitat interna i el trans

port interurba a I'acces

al nucli urbd pels carrers

Joan XXIII i 2 de maig. En
aquest sentit I'Ajuntament

estd redactant una propos
ta que preveu recollir un

carril d'incorporacio i una

millor harmonia del transit,
la zona d'aparcament i la

creacio d'un carril bici.

En darrer terme, I'altre

questio oberta entre Argen-

tona i la Diputacio en mate-
ria d'urbanisme i mobilitat

es troba a la C-1415, a

I'acces al poligon industrial

Nord. La Diputacio ja ha
traslladat un estudi sobre

les condicions de seguretat

i acces a aquesta zona i
I'Ajuntament emetrd un in-

forme en breu

pular, preten augmentar la

seguretat en un punt espe-
cialment sensible i conflic-

tiu, ja que es tracta d'una

important zona de pas per

accedir des del nucli urbd a
I'institut, un centre escolar i

la zona esportiva.

Un altre dels  assumptes

Bellavista i la rotonda del
carrer Puig i Cadafalch,
amb una contraccio de

I'amplada dels carrils i la
creacio de dos passos de

vianants elevats. Aquest

assumpte, sobre el qual el

pie va aprovar una mocio

a proposta del Partit  Po

L'Ajuntament d'Argento-

na esta negociant amb la

Diputacio de Barcelona

la resolucio de diverses

questions d'ordenacio ur

ban istica i mobilitat. Entre

aquests assumptes s'hi tro-

ba la construccio d'una ro-

tonda a la C-1415 en la in-

terseccio amb la carretera

d'Orrius. Els dos municipis

ja han acceptat la proposta

de tra<?at de la Diputacio,

que s'encarregara del pro-

jecte executiu i fara arribar

a I'Ajuntament d'Argento-

na la relacio dels terrenys

afectats per tal de tramitar

la seva cessio a la Diputa

cio abans de I'estiu.

Pel que fa a la carretera

de Vilassar B-502, I'Ajun
tament proposa una reduc-

cio efectiva de la velocitat

a 30 quilometres per hora

en el tram entre el carrer

L'Ajuntament i la Diputacio treballen per
millorar la mobilitat
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academies oferiran a les

persones aturades els seus

cursos i plans de formacio

a uns preus especials. Per

la seva banda I'Ajunta-

ment, a traves del SEMPRE,

informara sobre les acade

mies participants en aquest
conveni i els requisits per

beneficiar-se dels cursos.

conjunt entre el SEMPRE
i les academies d'angles

sorgeix la proposta per a
impulsar I'aprenentatge de

I'angles entre les persones

en situacio d'atur de la vila,

i ampliar les seves oportu-

nitats laborals. Amb aquest

conveni i que tindra valide-

sa durant tot el 2013, les

matives. L'acte ha comp-

tat amb la participacio
de I'alcalde d'Argentona,

Ferran Armengol, a mes

de Carol Vidiella i Anna
Llibre en representacio dels

dos centres formatius de la

vila: I'lnternational House i

Richmond.

Com a resultat del treball

L'Ajuntament d'Argento

na ha signat un conveni

de collaboracio amb les
academies d'angles del

municipi per fomentar

I'aprenentatge d'idiomes,

especialment I'angles, com

a competencia imprescin-
dible per accedir a ofertes
de feina o practiques for-

Do you speak english?

al de Vapor de Sodi (Hum
groga). La reduccio de

20 kW suposaria un estal

vi en el consum d'entre un

7 i un 10% anual. L'estalvi

encara sera major quan
Argentona aposti per subs-

tituir de manera massiva les

Huminaries Vapor de Sodi
per LED.

viat 137.245 euros. A mes
s'ha de tenir en compte que

en aquests 5 anys, Argen

tona disposa de 451 punts
de Hum nous.
Per tal de continuar en la

linia de I'estalvi ara pro-

posem la reduccio de les

potencies instal-lades amb

la mateixa tecnologia actu

ca i reduir el consum de les

installacions. Hem de tenir

en compte que cap instal-

lacio funciona tal i com ha

estat dissenyada si ningu la

controla i en realitza un mi

nim manteniment.
D'aquesta manera, men-
sualment es descarreguen

les dades de consum dels

comptadors i es reprogra-

men els quarant-cinc siste
mes de control energetic

situats als quadres electrics

d'enllumenat que disposem

i dels quals emanen 3.057

punts de Hum. Pero, com

mes analitzem les nostres

installacions d'enllumenat

mes potencial d'estalvi de-

tectem. De fet, des de I'inici

del 2012 i fins avui ja s'han
realitzat trenta-sis reprogra-
macions extraordinaries.

Entre el control energetic

i les inversions realitzats

entre 2006 i 2012 s'ha
aconseguit un estalvi de

978.000 kWh. Si compa-
rem les dades del consum

de I'enllumenat del 2006,
que van ser de 284.876 eu

ros, respecte els 147.631

euros del 2011 hem estal-

L'Ajuntament d'Argentona

participara en el XXXIX Sim-
posium Nacional de I'Enllu-

menat del Comite Espanyol
d'll-luminacio (CEI) que se
celebrara a Mataro durant

el proper mes de maig. La

ponencia explicara les me-

sures hem aplicat per acon-

seguir una reduccio perma

nent del consum energetic
en I'enllumenat, aixi com les

accions que ens plantegem

de cara al futur per mante-

nir aquesta linia.
A Argentona les tasques de

gestio del manteniment i el

control energetic de I'enllu

menat es reparteixen entre
una empresa externa i els

serveis teenies municipals.

L'empresa vetlla pel compli

ment normatiu i pel manteni
ment de sistemes de control

energetic i de sistemes de

reduccio i estalvi. A mes,

tambe s'ocupa de la web

de gestio energetica i d'in-

dicadors amb la supervisio

dels serveis teenies. El siste-

ma de telegestio ens permet
analitzar de manera agil i

rapida les dades per tal de
millorar I'eficiencia energeti

Argentona mostra el seu model de control i
reduccio de consum energetic
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;ia abans de dema'
l^e Pedra

CULTURA dijous. 28 02 13

presenta
^^^^^^^^^^amb Miquel Carabalto
www.facebook.com/radiodetotscolors

www.twitter.com/detotscolors

j Agenda cultural del cap de
- setmana
I Destaquen I'espectacle de Cop d

de pages
La Comissio Europea distingeix el
j^roducte amb el segell d'mdicacio

O^O jca protegida

ebook.com/sempreajuntamentargentona

s©mpre

Cercar

www.argentonacomunicacio.cat

www.facebook.com/radioargentona

r"^ www.twitter.com/radioargentona

to^   www.youtube.com/radioargentona

^^| www.argentonacomunicacio.cat/rss/

iVDOX http://www.ivoox.com/escucha
argent0na-104-6-fm_nq_35107

•

MUSEU
del CANTIROOO

www.museucantir.org

www.facebook.com/museu.dargentona

www.twitter.com/museudelcantir

^r,^ on-line

Radio

O^^SJwww.argentona.cat

r*|www.twitter.com/ajargentona

##www.flickr.com/photos/argentona

()www.issuu.com/ajuntamentargentona

irge

3'arg^:

I

It

continguts informatius de

I'emissora.

El Servei de Promocio Eco-

nomica, el SEMPRE, i el
Museu del Cantir tambe

han afegit a la seva politi
co comunicativa alguna de

les eines que ofereix avui en

dia el mercat 2.0. En aques

ta linia, el SEMPRE disposa
de compte a I Facebook i la
informacio sobre les exposi-

cions i activitats del museu

emblema de la vila es po
den trobar a I seu web, a I

Facebook i al Twitter.

aquesta xarxa social el pro-

grama matinal de Tots Co

lors, presentat per Miquel

Carabaho. Aquest progra-

ma aixi com I'emissora han

creat comptes propis a twit
ter per poder piular contin

guts informatius i rebre els

comentaris de I'audiencia.

Ames, des del 2012 Radio
Argentona compta amb

una camara de video amb

la que poden realitzar vi

deos que es poden veure

a YouTube. A traves del

RSS es poden sindicar els

El Prego del Rei Carnestoltes d'enguany es un dels videos mes vistos del

canal YouTube de Radio Argentona

comptes de Twitter, videos

al Youtube... situen a Ar

gentona en el mapa.

L'area de comunicacio ges-

tiona la pagina corporativa

de I'Ajuntament i el perfil
de I'Ajuntament a Twitter.

Tambe s'ha creat una ga-

leria d'imatges a Flickr i a
traves d'lssuu es compar-

teix en format digital els
programes de Festa Major

i el butlleti municipal Cap
de Creus.

Pel que fa al web de I'Ajun
tament, aquest canviara
properament ja que s'esta
treballant per introduir-hi

canvis en la disposicio dels

continguts i per aconseguir
una navegacio mes agil.

Radio Argentona disposa
de pagina web propia i de
pagina al Facebook. Tam

be disposa de pagina en

La irrupcio de les noves

tecnologies ha esdevingut

un canvi de paradigma

social, una nova revolucio,
no nomes com a factor de

desenvolupament econo

mic, sino en la forma de co-

municar-nos, informar-nos i

relacionar-nos. Despres de

la irrupcio d'internet, I'arri-

bada de les xarxes socials

i les eines 2.0 han fet pos

sible una nova forma de

comunicacio basada en la

participacio, la conversa i

la interaccio.

L'Ajuntament d'Argentona,

aixi com alguns dels seus

organismes i serveis, ha

incorporat aquestes eines
en la seva estrategia co-

municativa per arribar a
la ciutadania i poder inte-

ractuar amb aquesta. Aixi

doncs, pagines Facebook,

Argentona
a la xarxa

REPORTATGE
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Imatges de la Festa Major i del Tio

^ ^T f^r

congrega durant tres dies a

veins i convidats a activitats
tan diverses com la nit d'ha-

vaneres, rom i sardinada,

un sopar i ball de gala, una

pedalada popular i moltes
activitats dirigides al public
infantil. Tambe celebren

Santjordi amb una camina-

da i posterior botifarrada,

una arrossada per la diada

de I' 11 de setembre i per
Nadal organitzen una ca-

gada del Tio i la visita dels
Reis d'Orient a les cases

que ho solliciten.

El ve'inat de Mada disposa
de 97 cases unifamiliars

que congreguen a 300 ve
ins de totes les edats. En els

darrers anys s'ha produ'it

una regeneracio i el cens in-

dica que hi ha una quaren-
tena de nens i nenes de fins

a 10 anys. De totes formes,

la franja d'edat mes nom-

brosa es la dels 40-60 anys.

Mada disposa de zones co-

munitaries com dues places

amb joes infantils, petanca i

pista de tennis.

Durant la redaccio d'aquest

article, va traspassar el

membre de I'associacio de

veins, Jose Luis Sanabria, a

qui tots han volgut retre ho-

menatge per la seva dedica-

cio i treball desinteressat.

Madd s'ha caracteritzat

sempre pel seu esperit orga-
nitzador de trobades i festes

populars. La mes coneguda

es la seva festa major, que

se celebra una setmana

abans de Sant Joan i que

niment dels carrers que es

fantastic".
Com a reptes de futur, la

junta de I'associacio de ve

ins vol organitzar mes acti-
vitats pels nens i nenes de

la zona i aconseguir mes
freqiiencia de pas de I'au-

tobus que connecta Madd

amb el nucli d'Argentona.

En aquests moments, entre
setmana passa cada dues

hores, i els agradaria "que

passes cada hora".

La presidenta de I'Assocacio de Veins, Maria Dolores Romero

Durant tot aquest temps, el

veinat s'ha organitzat a tra-

ves d'una junta, el que avui

es coneix com associacio
de veins, formada per un

grup de membres amb dife-

rents carrecs i funcions. Des
de fa un any, Maria Dolores

Romero, es la presidenta

de I'Assocacio de Veins de

Mada, la primera dona en

tota la historia de la urbanit-

zacio. Un carrec que Rome
ro porta amb voluntat conci-

liadora, empenta, iniciativa
i constdncia. Del seu primer

any com a presidenta -ara

ha renovat per un any mes-
destaca "la reforma de la

caseta que hi ha al costat

de la pista de tennis on ens

reunim", "la construccio de

I'escala que des del carrer

de la Figuera va al bosc"

i que hem aconseguit "bai-

xar la quota de la comuni-

tat". La valoracio conjunta

de les gestions entre la junta

de veins i I'Ajuntament es

bona pero Romero destaca

sobretot "el pla de mante-

Un conjunt de cases d'obra vista, situades a mig cami
entre Argentona i Cabrera, for men el veVnat de Madd,
una zona que es va construir cap a finals dels anys 70
i que els primers veVns van estrenar a principis dels 80.
I/any 2012 es van celebrar els 30 anys de Madd.

Barris i urbanitzacions d'Argentona (II)

El VeVnat
de Madd
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ros i la publicacio a les pdgines web
del Centre d'Estudis Argentonins i Na- •

tura. Aixi mateix, es publicard un ex-

tracte del treball a la revista Fonts, tot i

que les entitats convocants es reserven

lei dret de publicar la totalitat del tre
ball guanyador a la mateixa revista. El

jurat estard format per cine persones

expertes en Ciencies Socials i Cien-

cies Naturals. El veredicte es fard pu

blic abans del 31 de juliol d'enguany
i s'avisard els guanyadors del moment

del Iliurament del premi.

dicitat anual. Els treballs que optin
a presentar-s'hi podran centrar-se en

qualsevol camp cientffic sempre que

es cenyeixin a I'dmbit local.

Els treballs hauran de tenir una ex-

tensio minima de vint folis i hauran

d'anar acompanyats de suport infor-

mdtic. Son opcionals les fotografies,

les taules, els grdfics i altres elements

que s'hi puguin afegir. La data limit
d'entrega es el 30 de juny.

El treball guanyador sera reconegut
amb un diploma acreditatiu, 150 eu

El Centre d'Estudis Argentonins Jau-

me Clavell i I'entitat Natura han con-

vocat la primera edicio del Premi
d'investigacio Local Francesc Burniol

per a joves com a reaccio davant

la possibilitat que I'escola Francesc

Burniol canviV de nom. De fet, els

convocants persegueixen el doble

objectiu de preservar la memdria del
mestre i crear "pedrera" d'investiga-

dors locals.

El Premi d'investigacio Local d'Argen
tona Francesc Burniol tindrd perio-

Francesc Burniol dona nom al primer premi d'investigacio local per a joves

que I'eleccio del nom de I'es-

cola hagues generat 'mala

maror' enlloc de suposar un

revulsiu il-lusionador.

El nou equip directiu sera

I'encarregat de cercar les

vies de consens i participa-
cio per batejar el centre de

forma definitiva. D'aques-

ta manera queda oberta

la possibilitat que entre els
noms candidats per batejar

I'escola s'hi mantingui 'Fran

cesc Burniol', tal i com han

reclamat, durant setmanes,
pares i mares, exalumnes

i membres de la comunitat

educativa. Prova d'aquesta

reclamacio es el fet que el

23 de gener, un membre

de I'Associacio de Pares i

Mares (AMPA) de I'escola
Francesc Burniol va entrar

al registre de I'Ajuntament

330 signatures de suport a

una instdncia on es demana

al consistori que mantingui
el nom del centre. Entre els

signants hi ha pares i mares

que porten els seus fills al
Francesc Burniol, exalum

nes i exmestres. El text de la

instdncia criticava el proces

d'eleccio que s'havia seguit

per escollir un nom nou a

I'escola i questiona la ne-

cessitat del mateix.

gidor Eudald Calvo no es
va estalviar critiques cap a
la fusio dels dos centres la-

mentant que Argentona per-

di dos projectes educatius
singulars. El regidor d'edu-
cacio, Angel Puig (L'Entesa),
va admetre que I'escenari

no era el que desitjava ni

el consistori ni la comunitat

educativa, perd que la de

cisio I'havia pres de forma

unilateral el Departament

d'Educacio prioritzant cri-
teris economics per sobre

de criteris educatius. La

mocio va ser rebutjada pel

grup municipal de Tots per
Argentona que va lamentar

la fusio de les dues escoles:

'Es tractava de dos projec-

tes educatius singulars que

calia preservar'. Puig va

lamentar que la decisio del
Departament hagi estat irre

vocable i explica que ara

els esfor^os del consistori es

destinen a garantir el relcol-

zament al nou projecte edu

catiu que s'estd creant.
Un nou projecte educatiu

que comen^ara a caminar
el curs 2013-2014 amb
el nom provisional Escola

d'Argentona. Aquesta for

mula la va aprovar el Pie

de febrer, a proposta de

la CUP. No obstant, el re-

Fent referenda a una de

les obres teatrals que hi ha
ara en cartellera a Barcelo

na, El Norn, Argentona ha

viscut i viurd les tensions

que es poden produir en

el moment de "batejar" un

equipament. En aquest cas,
es tracta de posar nom a
I'escola que resultard de fu-

sionar el projecte educatiu

de I'Aixernador amb el del
Francesc Burniol, en I'edifi-

ci d'aquest ultim. En el Pie

del mes de febrer, el regi-
dor d'Educacio, Angel Puig
(L'Entesa), va voler recordar

que I'equip de govern no

ha estat mai d'acord amb
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pectivament, la Ilista que la
CUP va presentar a les dar-

reres eleccions al Parlament

de Catalunya. Els autors van

defensar el paper de la CUP
en el panorama politic i so

cial actual, 7a CUP es una

esperan^o', van afirmar.

Una setantena de persones

van omplir el Salo de Pe
dra, el dimecres 6 de mar^

al vespre, per assistir a la

presentacio de Cop de CUP
de David Fernandez i Julia
de Jodar. Els dos autors en-

capsalaven i tancaven, res-

David Fernandez i Julia de
Jodar presenten 'Cop de CUP'
al Salo de Pedra

que I'index de criminalitat

ha baixat lleugerament, els

robatoris relacionats amb

el patrimoni han agumen-

tat a Argentona en un 8%.

Segons el cap de la Policia
Local el robatori que s'ha

produit aquesta nit es in usu
al ja que la majoria de ca-

sos es produeixen a plena

Hum del dia, quan els pro-

pietaris es troben fora de

I'habitatge. En aquest sentit,

Anglada ha fet una crida a
la col-laboracio ciutadana

a I'hora de detector possi

bles conductes delictives.

quadra es va despla^ar al

Hoc de la detencio per do-

nar suport a la policia lo

cal. Va ser llavors quan els

agents van rebre I'alerta del

robatori que s'ha via produ'it

prop de Madd.
El cap de la Policia Local
d'Argentona, Pere Angla-

da, ha qualificat I'actuacio

de 'meritdria' i ha assenya-

lat el bon bon resultat que
estan donant els operatius

de prevencio que s'estan

realitzant aquests dies ar-

ran d'un repunt en I'index

de robatoris. De fet, tot i

local d'Argentona estava

efectuant a I'Avinguda Puig

i Cadafalch amb la carre-

tera de Vilassar. En veure's

sorpres I'home va intentat

escapolir-se pel carrer que

condueix a la piscina mu

nicipal i que no te sortida,

fet que va alertar els agents

que van procedir a la seva

detencio. Dins el vehicle hi
van trobar passamuntanyes,

cisalles, ganivets de grans

dimensions i cinta adhesiva,

aixi com una camera foto-

grdfica i una altra de video.

Una unitat dels mossos d'es-

La matinada del 14 de fe-
brer es va produir un roba-

tori amb for^a a Argentona.

Els fets van tenir Hoc en una

casa aillada, propera al

vemat de Madd. Tres as

saltants van sorprendre un

matrimoni, de mitjana edat,

a casa seva. Els van Iligar i

amorda^ari es van endur i

objectes de valor. Dos dels

assaltants van fugir amb el

vehicle de la parella, mentre

que el tercer va marxat amb

el seu vehicle perd pel cami
va topar-se amb un control

preventiu que la policia

La policia local dete un dels tres assaltants d'una
casa propera a Madd

ries amb el client, aixf com

establir vincles de fidelitza-
cio. El curs s'ha estructurat

en mdduls monogrdfics que

han abordat, per exemple,

I'organitzacio dels proces-

sos de venda, I'animacio i

presentacio del producte,

I'aprovisionament i em-

magatzematge, tecniques
de venda i venda on-line i
tecniques d'atencio i infor-

macio al consumidor, entre

d'altres.

El Servei de Promocio Eco

nomica de I'Ajuntament

(SEMPRE) ha comensat
I'any organitzant un curs de

formacio ocupacional d'ac-

tivitats de venda. Adre^at

prioritdriament a persones
desocupades. menors de

30 anys, aturats de llar-

ga durada i majors de 45
anys, el curs permet conei-
xer diferents canals de co-

mercialitzacio, ensenya a
establir relacions satisfactd-Durant el curs s'ha dut a terme un taller d'aparadorisme. Foto: MRM

El SEMPRE realitza un curs d'activitats de venda

COSES DE LA VILA
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durant  deu  anys,  duesgrup hagues d'abandonard'activitat. La maquinaria

maquines  de serigrafia.la seva seu, situada a laes fara servir en toilers

Aquest conveni s'ha pro-Nau Minguell de Mataroeducatius que es facin a

duYt despres que aquestque ha tancat per mancala vila.

El collectiu d'artistes Di-
marts del Llimoner ha
arribat a un acord amb

I'Ajuntament per cedir-los,

Dues mdquines de serigrafia per Argentona

Roben al
Centre Obert
del Cros

La nit del 23 al 24 de
gener, un robatori en el

Centre Obert del Cros
va causar destrosses als

accessos i en el mobiliari

de I'edifici. Els autors van

emprar mecanismes molt

rudimentaris per anul-lar

I'alarma i fer-se pas per

les diverses aules i depen

dencies del centre. Els lla-

dres es van emportar dos

ordinadors portatils i dues
cameres i van ocasionar
importants desperfectes i

danys materials a I'aula

de PQPI, a I'espai infantil
i a una dependencia an-

nexa del club de petanca

del Cros. El robatori va ser

detectat a primera hora

del matf per un conserge

municipal. Despres de les

primeres avaluacions i el

preceptiu informe, la Poli-

cia Local d'Argentona va

traslladar el cas a la Unitat
tecnica d'investigacio del

cos de Mossos d'Esquadra

de Mataro.

Malgrat aquest episodi, les
activitats que es porten a
terme al Centre Obert van

continuar sense cap altera-

cio grades a I'actuacio de

la Brigada Municipal i a
la contractacio de diversos

serveis professionals que

van reparar i arranjar els

desperfectes.

increment important de les

despeses ates que el nou

horari es fa amb la mateixa

plantilla de personal i no-

mes s'espera una lleugera

pujada de la despesa de
Hum i calefaccio. Per con

tra, si que es preveu poder

millorar I'afluencia de pu
blic i el nivell d'ingressos
per entrades i la venda de

productes de la botiga del

museu.

tancat al public general, si

be obrird per a grups i es-

coles amb cita previa, com

fins ara. Aquest increment

va ser aprovat per la Jun

ta de Govern del Patronat

Municipal del Museu del
Cdntir, el dia 12 de desem-
bre, i suposa passar d'obrir

1.716 a 2.132 hores anu-

als, un augment aproximat

del 25%. No obstant, la
mesura no comportard un

El Museu del Cdntir ha
comen^at I'any amb nou

horari, ara obre portes de

di marts a di vend res, de 10
a 14h i de 16 a 20h. El
canvi suposa incrementar
en dues hores diaries I'ho

rari de visita. Els caps de

setmana el museu obrird en

el seu horari habitual de 11
a 14 h i de 17 a 20 h, els
dissabtes i d'l 1 a 14h, els
diumenges. Dilluns seguird

Podeu escoitar el programa a troves del seguent enlla^:
http://www.ivoox.com/els-alumnes-l r-d-eso-l-institut-fan-audios-mp3_rf_l 804585_l .html

El Museu del Cdntir amplia I'horari

grames de radio previstos.
Dins el magazine matinal

'De Tots Colors' van realit-

zar un monogrdfic sobre el

Carnestoltes explicant com

es viu la festa a Argentona,

a Catalunya i al mon.

escrits, amb I'edicio d'un

diari, i els radiofonics, amb

la realitzacio d'un espai tri-

mestral, en directe, a Radio

Argentona. Aquest mes de

febrer els joves van dur a

terme el segon dels tres pro-

Els alumnes de primer

d'ESO de I'lnstitut d'Argen-

tona s'han introduYt aquest

any en el mon del periodis-

me. Sota la batuta del pro

fessor Jaume Buera els estu-

diants treballen els mitjans

LIES a Radio Argentona

El grup d'estudiants es desplacen als estudis de Radio Argentona per dur a terme el programa. Foto: IC

COSES DE LA VILA
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Ferran Pallaroles
Entrenador dels Bocs

Els Bocs participen en la XXV Lliga Cata
lana de Futbol America Senior que estd
a les acaballes. De fet, els d'Argentona

tenen un peu a la final que estd prevista
que es disputi el 7 de mar? a Barcelona.

Com valores la temporada?
La temporada estd anant molt be, estem

treballant dur i aixd s'estd notant. Per
ara hem guanyat tots els partits i amb

molt bons resultats. Estem contents perd
tot aixd no servird de res si a la semifi

nal o a la final no estem a l'al?ada. Aixi

doncs, queda el mes dur perd tambe el

mes divertit.

Que els hi dirds als teus companys
abans de la final?
Primer hem de guanyar la semifinal (el 3
de mar^ contra els Eagles de Vilafranca)
perd els hi dire que tot el que hem fet
no serveix de res si no es guanya ara.
Que hem de jugar millor que mai, que

ja hem perdut moltes finals i aquest any
hem treballat com mai per guanyar-la.

Que estem preparats per fer-ho, que

no hi poden haver dubtes, ens podem

equivocar perd no dubtar. Que juguem

al 200% i moltes mes coses que no es

poden dir aqui.

Quins objectius us marqueu per la tem
porada vinent?
Doncs seguir el camf que hem iniciat, i

jugar contra nous rivals, no se si sera la

lliga estatal o la copa catalana i/o espa-

nyola... perd estd clar que si es mante

el bloc que tenim ara hem d'anar per

alguna cosa mes que la lliga catalana.

Perd no depen nomes de mi, s'ha d'es-

coltar que en pensa la gent i pensar-ho

amb calma.

Data de I'entrevista: 25 de febrer de 2012

ENTREVIST

L'Associacio de Billies Catalanes
celebra una Ti^ada Blanca

L'Associacio de Bitiles Catalanes d'Argentona va fer realitat, el diumenge
17 de febrer, una idea insdlita: celebrar una tirada de bitlles catalanes a
la neu. El repte, dut a terme a I'estacio d'esqui ndrdic Guils Fontanera, va

engrescar fins a quaranta persones de quatre equips d'Argentona i cine
equips de la Cerdanya. Finalment, els vencedors de la Jornada van ser els

components de I'equip infantil, format per joves d'Argentona i de la Cer

danya. En segona posicio va quedar I'equip argentoni dels Terrabasters i

el tercer Hoc se'l va endur un equip de la Cerdanya.

Podeu visitor la galeria fotografica que I'Associacio de Bitlles Catalanes ha penjat al
facebook: http://www.facebook.com/bitlles.catargentona

de bronze en la categoria de pes

gall. A banda d'aquest campionat,
tarn be va tenir Hoc el Trofeu Pro-
mocio Cadet on I'argentonf Ismael

Benktib Serraukh va assolir la sego-

na posicio en la categoria de pes

lleuger.

Els esportistes del Crazy Jumpers
van aconseguir una medalla d'or

i una de bronze en el campionat

de Catalunya de la Federacio de
Taekwondo en la modalitat de
combat que es va celebrar el 27

de gener al pavello de la Mar Bella
de Barcelona. Dels quatre espor
tistes argentonins, Veronica de la

Rosa va obtenir la medalla d'or en

el pes mig, demostrant una bona

combinacio entre autoritat i intel-

ligencia en el seu combat final.

Per altra banda, Marco Sanchez

Juarez va guanyar dos combats eli-

minatoris perd no va poder superar

la semifinal, empatant el seu tercer
combat que es va resoldre amb

el punt d'or. Finalment, es va ha

ver de conformar amb la medalla

Dues medalles al Trofeu Federacio
Catalana de Taekwondo

ESPORTS
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que han sobresortit en la

Festa del Cantir, tot i que
despres es preveura que ha

de recaure a I'argentoni de

l'any i, finalment, es donard

algun cas que recaurd en
una persona pels seus me

rits en pro de la vila d'Agen-

tona tot i que faci anys que

no hi visqui.

Una ponencia de la Comis-

sio de Cultura de I'Ajun
tament d'Argentona enten
que aquest distintiu s'ha

d'atorgar com a testimo-

niatge d'afirmacio i gratitud
d'Argentona a la persona

de l'any. La Comissio escull

el cantir com a simbol reno-

vat de la vila d'Argentona

(recordem que la Fira del
Cantir la recupera en Jaume

Clavell i els Amies d'Argen
tona l'any 1951).

(Continuard...)

Bernat Calvo i Catald

el folklore argentoni, espe-
cialment fent conferen^es

de tipus histdrico-cultural

d'Argentona tant al poble

com a altres municipis, per
les seves obres monumentals

de la creu de terme, el monu

ment a la sardana a la pla<?a

General Mola (actualment
placa de Vend re) i la imatge
commemorativa de la Santa

Missio (1952). Tambe se li
reconeixen com a merits les

seves excavacions arqueo-
Idgiques buscant I'origen

de la vila (capella de Cla
ra, Can Marti de la Pujada,
Sant Juame de Traid, Pla^a
de I'Esglesia, etc.) i per la

promocio i continuYtat de la

tradicio de la Festa del Can
tir durant la Festa Major de
Sant Domingo.

L'any 1974 I'Ajuntament
crea el distintiu local deno-

minat "Cantir d'Or" que es

preveu com a reconeixe
ment per aquelles persones

seva tasca cultural al cap-

davant del Centre Cultural i
Coral Llac d'Amistat -n'era

president des del 1955-.
A mes d'haver projectat
cine "amateur" i haver or-

ganitzat amb gran exit com
a minim 82 "Tertulies del

dissabte" en les quals parti-

cipaven personatges de re-

conegut prestigi en el camp

cultural i cientific.

El 5 de mar^ de 1964
I'Ajuntament acorda atorgar

la medalla de la vila -cate-

goria de bronze- al Centre

Parroquial (antic Patronat
Obrer de Sant Isidre) pels
serveis prestats a la cultura

i a la formacio espiritual de
la joventut argentonina.

El 7 de juliol de 1972 el
Consistori decideix designar
Jaume Clavell i Nogueras
com a fill predilecte de la
vila, per la seva promocio

de treballs relacionats amb

El pare Xavier Verges amb la tribu de Mekeo

El municipi d'Argentona, a
traves del Pie de I'Ajunta-

mentcom a maxim represen-
tant de la voluntat politico de
la vila, ha volgut reconeixer
la tasca de diversos il-lustres

argentonins o persones que
tot i no haver-hi nascut han

estat altruistes per ella. Aixi

doncs, el reconeixement de

titols com "fill predilecte" de
la vila o "fill adoptiu" -en

aquest ultim cas per als no

nascuts a Argentona- aixi
com altres distincions dife-

rents com el "Cdntir d'Or"

0la medalla de la vila son
iniciatives de foment que el

Municipi atorga per incenti-
var les conductes d'interes

public dels particulars. Un
estudi dels fons de I'arxiu

municipal m'ha permes es-

brinar alguns dels primers
reconeixements oficials de

I'Ajuntament. Anem a veure-

ho, doncs.

El 1954 s'aprova el primer
Reglament   sobre  honors
1distincions del Municipi
d'Argentona que sera la

base juridica de I'atorga-

ment d'aquestes distincions

fins a la seva derogacio pel

nou reglament del 2010.

El 20 d'agost de 1959
I'Ajuntament d'Argentona

nomena fill predilecte al
Pare Xavier Verges i Calafell
m.s.c (missioner del Sagrat

Cor), pels seus merits com

a missioner a Papuasia (ac-

tualment Papua Nova Gui

nea, Oceania).

El 9 de maig de 1964 es
nomena fill adoptiu de la
vila a Ernest Ferrer Pubill
(alies "el Sabater") per la

Is nosfres fills cdsptius i prcdilcctes

LESPITLLERA HISTORICA
DEL CENTRE D'ESTUDIS ARGENTONINS
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cdcargentona@hotmail.com
www.ciu.cat/argentona

http://www.facebook.com/
convergenciademocratica.

argentona

contacte

posicions s'acosten cada
vegada mes i esperem que,
finalment, s'arribi a una so-

lucio definitiva i es resol-
guin els serrells i problemes
que han impedit fins ara ar-

ribar a un acord definitiu.

Confiem que en el proper

Cap de Creus puguem ja
anunciar la resolucio satis-

factdria i definitiva per a
aquests o d'altres assump
tes importants de la nostra
vila.

govern perque no es tira
endavant el projecte. As-
seguren que ells ho havien

deixat signat.

Doncs be, no es cert que en
I'anterior mandat es signes
la subvencio per al projec
te de la piscina coberta.
Amb mitges veritats i atacs
sense sentit es treuen de
sobre qualsevol responsa-

bilitat sobre la seva etapa
al capdavant de I'Ajunta-
ment. Per sort, la realitat
es la que es i el temps aca-
ba donant i traient raons,
demostrant quina ha estat
I'actuacio d'uns i altres en
els diversos assumptes que
afecten el nostre municipi.

En relacio al tema de Cal
Guardid, la situacio es for-
^a semblant al proces de
la piscina municipal. Les

en el 2013, un any que,
segons diuen, pot ser de
traspds per encarar el
2014 amb una mica mes
d'il-lusio. La situacio eco-

ndmica general i politico
actuals no permeten massa
alegries, tot i que si hem de
tenir alguns motius per a
I'esperan^a.

L'equip de Govern te molt
avan^at el projecte de
reconstruccio de la pis
cina municipal i confiem
que I'estiu de I'any vinent
puguem tornar a gaudir
d'aquest equipament.

Hem vist a la web muni
cipal una nota de premsa
penjada i, per cert, molt
encertada, de resposta al
que Tots per Argentona diu
sobre la piscina municipal,
carregant-se   I'equip  de

Des de Convergencia i
Unio esperem que hagueu
tingut  una bona entrada

No es cert que
en I'anterior
mandat es
signes la
subvencio per
a I projecte
de la piscina
coberta

CiU
Comencem el 2013 amb la iMusio que les coses millorin

www.totsperargentona.cat
txacomunicacio@gmail.com

Telefon 677571903

cursos subvencionats pel

mateix Ajuntament. Tots els

partits politics ens ho van

votar en contra, a excepcio
de la CUP que va abstenir
definir-se.

Despres d'aquest lamen

table episodi de corpora-

tivisme malentes per part

de tots els partits politics, i
del govern per no facilitar

explicacions raonades, ens

queda un mal regust que fa

entendre perfectament el

perque, cada vegada mes,

els ciutadans ens malfiem

d'aquestes classes politi-

ques que s'aprofiten del fet

de ser-ne. I ja es hora que

els diguem prou!

contacte

el barri durant molts pocs

dies i s'havia fet difusio a
la resta del municipi. Tarn-

be vam preguntar si anava
dirigit nomes als veins del

Cros o a tothom i quins

eren els requisits basics per

poder gaudir del curs.

Cap de les preguntes ens
foren contestades amb la

deguda propietat. Nomes

vagues justificacions que

evidenciaven la sensacio

que I'esmentada regidora

(que es va absentar del pie
en el moment del debat) es
va beneficiar inadequada-

ment dels avantatges del

curs. La proposta de Tots

per Argentona era que el

Pie es definis deixant clar
que mai mes cap regidor o

regidora s'haura de bene

ficiar dels avantatges dels

Males prdctiques a I'Ajuntament

perque estem conven^uts
que ha tingut una mala ac-

tuacio.
Considerem mancat d'etica

la participacio de I'esmen-

tada regidora en un curs

subvencionat per I'Ajunta-

ment adre^at a treure's el

carnet de conduir, que es va

dur a terme en el veTnat del

Cros, el passat mes d'octu-

bre. Curs del qual ella n'es

directament responsable de

I'impuls i gestio i que anava

dirigitespecialmenta perso-

nes amb manca de recursos

economics i amb escassa

possibilitat d'insercio social.

Vam preguntar al Govern si

es va fer I'oportuna publi-

citat a tota la vila de I'es-

mentat curs, ja que sabfem

que nomes s'havien engan-

xat uns quants cartells en

Cap regidor
o regidora
s/ha de
beneficiar dels
avantatges
dels cursos
subvencionats
pel mateix
Ajuntament

En el Pie passat Tots per
Argentona, vam presentar
una mocio de reprovacio a

la regidora del Pla de Bar-
ris, Susana Lopez (PSC),

GRUPS MUNICIPALS
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Telefon 667 182 994
Twitter: @ppArgentona

Facebook.com/ppargentona

(Facebook y Twitter), ademas

de folletos informativos, una

campana de denuncia foto-

grafica de los rincones de

Argentona que se encuentran
en un estado lamentable por

falta de mantenimiento, por

falta de control de calidad
o por falta de inversion. Son

cosas que afectan a nuestro

dia a dia. Y veremos si to

man nota Pere Mora y Ferran
Armengol que hasta ahora se

"pasan por el forro" los acu-

erdos plenarios.

Perque hi ha qui esta preocu-

pat per salvar el planeta pero

nosaltres el que volem salvar

es Argentona i el seu futur.

contacte

aprobado el actual equipo

de gobierno la remodelacion

de las instalaciones actuates.

Es una buena noticia. Pero
hem trobat a faltar gene

rositat per part de ^actual

equip de govern que, enlloc

de reconeixer que arribem a

aquesta solucio despres del

recolzament de altres grups

que no estan al govern,

s'han volgut posar la meda-

lla solets. L'important, en tot
cas, es que el nostre poble

tindra piscina un altre cop, i

per ff podrem reparar el que

en el seu dia va fer I'anterior

govern. Potser algun dia do-

naran explicacions creibles i

convincents de la mala gestio

d'aquest equipament.

Aprovechamos para avan-

zarles que vamos a iniciar,
a traves de las redes sociales

Desde hace mucho tiempo la

hoja de ruta de los conceja-

les del Partido Popular es cla-

ra: trabajar por Argentona;
velar por sus ciudadanos;

hacer propuestas valientes,

innovadoras, comprometidas

con sus votantes. Hace vari-
os anos que denunciamos

que el proyecto de la nueva

piscina municipal que pre-

tendia construir el anterior

equipo de gobierno, al que

no merece la pena ni recor-

dar, era sintoma de suefios

de grandeza. Al final el ti

empo nos ha dado la razon

y si la suerte nos acompana

tendremos piscina en el ve-

rano de 2014, tras haber re-

suelto la Generalitat que no

tendremos subvencion como

consecuencia de la reduc-

cion presupuestaria y haber

Vamos a iniciar,
a traves de las
redes sociales
y folletos
informativos,

una campana
de denuncia
fotogrdfica de
los rincones de
Argentona que
se encuentran
en un estado
lamentable

Falta generositat i projecte de vila

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

@psc_argentona

d'euros, pero aquesta sub

vencio era tambe la trampa

del projecte i la causa que
finalment no puguem fer-la.

Aquesta subvencio, que pa-
gava integrament el Consell

Catala de I'Esport, s'havia

de gestionar a traves d'un

credit que, repetim, paga-
va integrament el Consell

Catala de I'Esport, pero el

deute I'imputaven a I'Ajun-

tament d'Argentona. En

uns moments en que totes
les administracions tenim

limitada la nostra capacitat

d'endeutar-nos, aquest cre

dit ens el volien imputar a

nosaltres... Els sona?

contacte

racio economica tenia els

seus riscos, especialment

en aquests moments de crisi

economica. Aquest era el

principal argument dels de
tractors del projecte. Pero

hem de comptar que, en
aparen^a, el projecte eco

nomic estava ben travat, i

que la crisi economica un

dia s'acabara i que aquest

tipus d'equipament esta
pensat per autofinan^ar-se.

Pero no deixant de banda

el projecte economic que,

com hem dit, en aparen^a
estava ben travat. Aixo ha

estat aixi, en aparen<pa, do

nat que una part important
del finan^ament de I'obra

era la subvencio atorga-

da pel Consell Catald de
I'Esport,   superior  al milio

La piscina que no podra ser

El Grup Municipal Socialis-
ta hem defensat sempre el

model de piscina que ara ja
no veurem, ja que feia un

salt en el concepte d'equi-

pament, donat que Argen-

tona passava de tenir una

piscina unicament ludica,

d'obertura nomes els mesos

d'estiu i dirigida al gaudi
del vilatans, a tenir un equi-

pament dirigit a la practica
de I'esport i els habits salu-

dables ja que I'equipament
anava acorn pa nyat de sa

les per a practicar altres dis

ciplines esportives. Creiem,

sincerament, que Argento-
na ha perdut una oportuni-

tat amb la perdua d'aquest

equipament.

Es cert, tambe, que I'ope-

En uns moments
en que totes les
administracions
tenim limitada la
nostra capacitat
d'endeutar-nos,

aquest credit ens
el volien imputar
a nosaltres... els

sona?

Finalment no podra ser, la

piscina coberta i el Com

plex Esportiu que I'acompa-

nyava no es podra realitzar

a disgust nostre.

GRUPS MUNICIPALS
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www.argentcat.blogspot.com
peremora.argentcat@gmail.com

contacte

I per aixo el Govern de la
Generalitat ha de ser radi
cal en la seva oposicio a les
propostes ministerials i con-
tundent en la defensa -mentre
continuem depenent de les
estructures estatals espanyo-
les-. Pero el Govern de la
Generalitat tambe ha d'opo-
sar-s'hi per tota aquesta con
cepcio destructiva del sistema
educatiu, segregadora, elitis-
ta, discriminatoria, reaccio-
naria... que representa la Llei
del PP. La tradicio de la nos
tra escola te la llengua com a

pal de paller, i te la qualitat
com a ensenya i motor. No
ens podem permetre perdre
ni una cosa ni I'altra.

Des d'aquesta obsessio ultra-
conservadora, I'educacio ja
no es tracta d'un dret, sino
d'un servei, que a mes tam-
poc ja no es public per defi-
nicio. A partir d'aqui, doncs,
tot es possible: la creacio
d'un titol de Formacio Profes
sional Basica per a alumnes
de 15 anys, I'establiment de
dues tipologies segregades
i segregadores a 4rt d'ESO,
la reivindicacio de la Religio
com a materia fonamental, la
legalitzacio definitiva del con
cert als centres d'elit que se-

greguen per genere... La pro-
posta del ministre Wert vol ser
letal contra la cohesio de I'es
cola catalana i la presencia
de la llengua en el sistema, i
rebenta I'ambit competencial
de la Generalitat, reduint la
seva capacitat de decisio a la

minima concepcio.

La immensa i justificada
polseguera que ha aixecat
I'atac al model linguistic de
la nostra escola per part
del ministre Wert no ens
ha d'amagar, pero, que la
llengua no es I'unic objectiu
del ministre. Ben al contrari,
Wert hi planifica, de manera
ben elaborada i meditada,
I'establiment d'un sistema
educatiu centralitzat, que tor-
na a dividir els alumnes per
possibilitats -menystenint les
seves capacitats-, d'esquena
a I'equitat i a la cohesio, que
condueix a la disminucio de
la qualitat de I'escola. Una

bomba de rellotgeria al bell
mig del sistema educatiu i un
cami de retorn a una escola
segregadora, en plena epo-
ca de retallades contundents
que ja han situat I'escola en
un trangol dificil de pair.

La tradicio de la
nostra escola te
la llengua com
a pal de paller,
i te la qualitat
com a ensenya
i motor. No
ens podem
permetre
perdre ni una
cosa ni I'altra

Wert contra I'escola catalana

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

www.facebook.com/
cupargentona

twitter.com/cupargentona

contacte

d'esquerres fou depurat pel
regim feixista de Franco,
quan era a punt de jubi-
lar-se, i mori poc despres,

I'any 1943.
Francesc Burniol no es un
nom qualsevol, es un sim

bol de la lluita per una
educacio laica i per una
educacio de qualitat, un
record de I'epoca de la Re

publica en la qual es lluita-
va per uns ideals... que ara
hem de tornar a reivindicar
amb mes fon^a que mai da
vant els ferotges atacs de
I'espanyolisme feixista de

sempre.

ces per escollir el nom del

centre, que per part nostra
esperem que faci referen
da a la figura d'en Burniol.
Els motius que ens porten
a defensar el nom de Fran
cesc Burniol son essenci-
alment la figura d'aquest
professor. Va neixer a Pala-

mos, pero va exercir com a
professor a Argentona en

tre el 1893 i el 1940.
Burniol va defensar una
escola laica, lluita enca-
ra molt vigent (desgracia-
dament) a dia d'avui. Va
donar classes a adults,
gratui'tament, fora de I'ho-
rari escolar. Va lluitar poli-
ticament per millorar I'edu-
cacio a Argentona i, fruit
del seu gran esfor^, I'any
1932 es va inaugurar I'es
cola Bernat de Riudemeia.
A causa de les seves idees

El recent tancament de I'es-
cola I'Aixernador, projecte
de gran vdlua pedagogi-
ca, ha comportat tambe de
retruc la fusio amb I'escola
Francesc Burniol. De resul-
tat de tot plegat teniem un

doble problema: el tanca
ment d'una escola i la per-

dua del nom de la figura
d'en Burniol.

Durant el pie de Febrer la
CUP vam presentar una
mocio en defensa de pre-
servar d'alguna manera el
nom de Francesc Burniol.
Tambe es van recollir sig
natures per evitar la per-

dua del nom. Al final es
va aprovar deixar I'escola
nova fruit de la fusio entre
I'Aixernador i el Burniol

sense nom. Passat un any,
el nou equip directiu de la
nova escola obrird un pro-

En defensa de la figura de Francesc Burniol

Francesc Burniol
no es un nom
qualsevol, es
un simbol de la
lluita per una
educacio laica i de
qualitat, un record
de I'epoca de la
Republica (...) que
ara hem de tornar
a reivindicar amb
mes forca que
mai davant els
ferotges atacs de
Pespanyolisme
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Can Ribosa i les Ginesteres

tot i que la primera no te-

nia clavegueres i la segona

compta amb canonades de

fibrociment per al subminis-

trament d'aigua de boca?

I, perque, en canvi, no es
recepcionen altres urbanit-

zacions per aquests matei
xos motius? O, perque s'ha

donat aigua de boca a cine

finques rustiques, tot i que el

reglament ho prohibeix, i a

la resta no?

Crec que avui en dia es

obligatori fer un canvi en

profunditat del model actual,

en tots els sentits, i acabar,

d'una vegada per totes, amb

els tractes diferencials, I'obs

curantisme i la continuitat de

la corrupcio.

exemple, tambe a traves del

pie, Agrupacio d'Argentona

va deixar clar que un depar-

tament municipal esta gas-

tant 306.000 €, a banda

de les despeses de neteja,

Hum o material d'oficina, per

distribuir uns 70.000 € entre

les persones necessitades.

Estem veient tambe que enca-

ra que la construccio i I'obra

publica ha baixat moltissim,

aquest Ajuntament continua
amb els mateixos teenies i

personal administratiu.

Tot aixo continua passant
malgrat que el pie va apro-

var, per majoria, fer una va-

loracio de Hoes de treball i

que I'alcalde te I'obligacio

de fer complir els acords

de pie.

Pero tenim mes preguntes:

Perque es van recepcionar

Avui ningu dubta de la situ-

acio de greu crisi en la que

ens trobem. El que no ente-

nem es el perque es continu-

en consentin situacions de

privilegi. En aquest sentit, en

el darrer Pie ens vam referir

a les propietats dels esta-

ments relacionats amb I'Es-

glesia que no siguin objecte

de culte. Pero tambe volem

denunciar la resta d'entitats

que gaudeixen de privilegis,

com podrien ser els partits

politics entre d'altres.

Tambe volem referir-nos al

personal que treballa per

I'administracio publica: fun-

cionaris o personal laboral.

La meva pregunta es, perque
si totes les empreses s'estan

veient obligades a reduir el

persona, I'administracio pu
blica no fa el mateix? Com

AGRUPACI6 D'ARGENTONA

Es obligatori
fer un canvi en
profunditat del
model actual i
acabar, d^una

vegada per
totes, amb
els tractes
diferencials,
I'obscurantisme
i la corrupcio

Crisis i tractes de favor

Francesc Burniol considera-
va que una escola es princi-
palment la reunio de mestres
amb els seus alumnes; per
a ell tot el demes era secun-
dari. Coincidim amb ell, ja
que avui dia de la bona reu
nio de mestres i alumnes en
diem projecte pedagogic. El
seu nom no es pot esborrar

del poble, i sigui quin sigui
el seu destf sera molt ben
acollit.

part en I'escola resultant.

L'escola fusionada ha de te-
nir una nova direccio, enca-
ra que es logic que en aquest
aspecte tambe hi hagi una
fusio. Aixf ho veuen la Gene-
ralitat i la regidoria d'Educa-
cio d'Argentona. Pero, per
damunt, de tot s'ha de vetllar
perque hi hagi un bon pro
jecte pedagogic que doni el
maxim de garanties educati-
ves als alumnes.

Respecte al debat generat
pel nom de I'escola, creiem
que es una questio que s'ha
de resold re en el si de la
nova comunitat educativa
resultant de la fusio. De mo
ment totes les parts han con-
vingut que I'escola portara
el nom d'"Escola d'Argento
na".

La fusio es portara a terme
el curs 2013-14 i, des del
primer moment, i malgrat
la decepcio de I'equip de
professors i pares i mares
de I'escola Aixernador, les
direccions i equips pedago
gics de les escoles s'han po-
sat a treballar en un projecte
pedagogic comu.

Des de la regidoria d'Educa-
cio s'ha donat tot el suport
possible perque aquesta
fusio no resulti traumatica,
sobretot pels alumnes, els
mestres i els pares i mares
de I'escola Aixernador, que
es la que perd la seu.

A la prdctica, que l'escola
Aixernador -que es la peti-
ta- no quedi absorbida per
la Francesc Burniol, en de-
pendra que el seu projecte
pedagogic es mantingui en

Una de les consequencies de
les retallades a Argentona
sera I'eliminacio de I'escola
Aixernador. Segons la Ge-
neralitat, pero, no es tracta
d'una eliminacio, sino d'una
fusio amb l'escola Francesc
Burniol.

^.ENTESA
^Q^orgenTono

Per damunt
de tot s'ha de
vetllar perque
hi hagi un
bon projecte
pedagogic per
als alumnes

L'escola es la reunio de mestres amb els seus alumnes
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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  .... j

Tancat

Tancat

Tancat

Tancat

Tarda   ^

1 1 ha 13.30 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

1 7 h a 20 h
(si estd de gudrdia)

1 7 h a 20 h
(si estd de gudrdia)

17 h a 20 h
(si estd de gudrdia)

Tancat

Tarda

13.3Oha 17 h
(si estd de gudrdia)

Migdia

9.30 ha 13.30 h
(si estd de gudrdia)

9.30 ha 13.30 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

17ha20h

Tarda

13.3Oha 17h
(si estd de gudrdia)

Miqdia

9.00 ha 1 3.30 h

9.00 ha 13.30 h

9.00 ha 1 3.30 h

9.30 ha 13.30 h

Mati
Dilluns a divendres

Farmacia Guillen
Farmacia Sindreu
Farmacia Buxeda

Farmacia Buxeda
Ctra. de Vilassar, 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
P^a. Bias Infante, s/n
Tel.: 93 757 05 01

F——^

Farmdcies

BusMet'i^I Area de Barcelona
Autontai del rraraportTransports

publics
OeCatalunya

El compliment d'aquests horaris est^ condicionat a la flui'dessa del transit.

(4)Dies: 25 de desembre i 1 de gener sense servei.
(5)A Argentona nom^s realitza parada a Ronda de Llevant-Dos de Maig.

CANYAMARS
(Major-Quintana)

CAN MASSUET
(Avda. del Far-Coll Formic)

DOSRIUS
(B-510-Ajuntament)
ARGENTONA

(Avda. Puig i Cadafalch-Dtor. Farr
MATARO

(Eatacio Rodalies RENFE)

MATAR6
(Estacio Rodalies RENFE)

ARGENTONA
(Avda. Puig i Cadafalch-Plaga Nova)

DOSRIUS
(B-510-Ajuntament)
CANYAMARS

(Major-Quintana)

(1)Nomes circula els dies lectius (periode escolar).
(2)A I'agost no circula.
(3)No circula diumenges ni festius.

21:25

21:00

20:50

20:35

20:20

19:25

19:00

18:50

18:35

18:20

17:25

17:00

16:50

16:35

16:20

15:25

15:00

14:50

14:35

14:20

20:20

20:05

19:55

19:30

. J

18:20

18:05

17:55

17:30

16:20

16:05

15:55

15:30

14:20

14:05

13:55

13:30

13:25

13:00

12:50

12:35

12:20
(3)

12:20

12:05

11:55

11:30
(3)

11:25

11:00

10:50

10:35

10:20

10:20

10:05

9:55

9:30

9:25

9:00

8:50

8:35

8:20
(3)

8:20

8:05

7:55

7:30
(3)

[

22:10

21:45

21:35

21:20

21:05
(2)

21:10

20:45

20:35

20:20

20:05

20:10

19:45

19:35

19:20

19:05
(2)

19:10

18:45

18:35

18:20

18:05

17:10

16:45

16:35

16:20

16:05

15:15

14:50

14:40

14:25

14:10

13:10

12:45

12:35

12:20

12:05

11:10

10:45

10:35

10:20

10:05

9:10

8:45

8:35

8:20

8:05

-

8:10

8:00

7:50

7:35
(1)

7:45

7:20(5

7:10

6:55

6:45

21:05

20:50

20:40

20:15
(2)

20:05

19:50

19:40

19:15

19:05

18:50

18:40

18:15
(2)

18:05

17:50

17:40

17:15

16:05

15:50

15:40

15:15

14:10

13:55

13:45

13:20

12:05

11:50

11:40

11:15

10:05

9:50

9:40

9:15

8:05

7:50

7:40

7:15

7:35

7:20

7:10

6:45
(1)

6:45

6:30

6:20

6:00

A partir del 02/01/2013
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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
BIBLIOTECA
93 797 12 15
ASSESSORAMENT
JURJDIC PER A DONES
93 79749 00-Ext. 600L

RECOLLIDA DE
MOBLES VELLS
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-licitar 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

directament 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 Pa

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 13.30 h

Tel. 93 797 49 00

Bustia del consumidor-*

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

Arxiu municiDal

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

05/11/2013
01/07/2013
04/11/2013

05/11/2013
01/07/2013
04/11/2013

05/11/2013

05/11/2013
01/03/2013
03/06/2013
02/09/2013
02/12/2013

05/06/2013
01/03/2013
03/06/2013
02/09/2013
02/12/2013

05/06/2013
04/04/2013

Final periode
voluntari /
domiciliats

05/09/2013

05/09/2013
05/09/2013

05/09/2013

05/04/2013
05/04/2013
04/02/2013

Inici periode
voluntari

Taxa recollida escombraries comercials

No domiciliats
Domiciliats, la fraccio
Domiciliats, 2a fraccio

Taxa recollida escombraries - No domiciliats
Domiciliats, 1 a fraccio
Domiciliats, 2a fraccio

Impost activitats economiques

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

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

Taxa entrada vehicles - guals

Impost vehicles traccio mecanica

Concepte

CALENDARI FISCAL 2013

1%   JP^t
ORMACiaB'JNTERES



Si vols participar en el Mirant
]Enrere amb fotograf ies antigues

Ique tinguis a casa, pots enviar-les a

Iargentonacomunicacio@argentona.cat.
jNo foblidis de posar el nom de I'autor
|o autora i una breu explicacio sobre la
iimatge.

^     Tradicionalment  el  carnestoltes  ha
estat una festa celebrada pels argen-

:   tonins amb alegria i un punt de dis-
bauxa.

i   Foto cedida per I'Arxiu Municipal

i

Miranf enrere
^^•  ^ -•*^

\
I

Enguany la celebracio del Carnes-

toltes d'Argentona s'ha guanyat

el carrer. Conscients de la impor-

tdncia de cridar a la participacio,

els membres de la comissio orga-

nitzadora van fer-se presents, des
del dijous Harder i, especialment,

el mateix dia del prego, pels car-

rers d'Argentona. Com a respos-

ta, les activitats programades van

comptar amb un public nombros que la

nit de divendres va aplaudir I'esfor^ del

Diables per haver desafiat la pluja caig
da durant la tarda, i va ovacionar un pr

go que va comptar amb tots els ingredie
necessaris de critica i picantor.

La Sala va acollir el ball i concurs de

fresses de dissabte a la nit que va tenir c

a clars guanyadors la parella formada

Maria Sole i Enric Sau (a la dreta).

La festa es va tancar el dimecres de cendra amb
la sardinada que es va coure amb les brases de la
crema del rei dels poca-soltes.
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