OPINIO

Editorial
L'estiu i la festa, temps d'iMusio i trobada
Ja fa dies que s'ha acabat

ells i, especialment, als tres

I'escuma de la xeringada...

el curs pero I'estiu passard

estudiants que van treure les

La Festa Major de Sant Do

rapid, el setembre es a to-

millors notes i que ens han

mingo 2013 ja es aquf i

car. El curs vinent Argentona

explicat la seva experiencia.

tothom te moltes ganes de

I'iniciard amb una escola

Tambe us presentem els

gaudir-la. En aquest Cap de

La Festa Major
s^ha convertit
en un
esdeveniment

menys i, al mateix temps,

comerciants i professionals

Creus hi trobareu les cares

amb un centre nou sorgit de

que s'han aplegat a

d'algunes de les persones

que suma

la fusio del Francesc Burniol

I'associacio "Argentona es

que la fan possible. No hi

i I'Aixernador.

mou". Tenen per objectiu

es tothom: no hi cabrien! I

Mestres, alumnes, treballa-

assegurar el futur dels seus

es que la Festa Major s'ha

hores d'esfor^
de molta gent

dors i pares i mares

negocis, pero tambe

convertit en un esdeveniment

que, de forma

d'aquest darrer centre van

treballen amb la voluntat de

que suma hores d'esforg de

protagonitzar un emotiu

dinamitzar la vila i donarla

molta gent que, de forma

acte de comiat que trobareu

a coneixer de cara en fora.

desinteres-sada pero amb

desinteressada
pero amb

reflectit en aquestes

I aquest Cap de Creus surt

molta il-lusio, converteixen

molta il-lusio,

pdgines.

deixa

al carrer just abans que

Argen-tona en I'epicentre

definitivament les aules

aquest s'ompli de gent, de

del Maresme per uns dies.

Qui

d'Argentona sdn els joves

musica, de I'aigua que

de I'institut que van presen-

vessa dels cdntirs, del foe

tar-se a la selectivitat. Tots

dels diables, de la suor dels

van aprovar. Felicitats a tots

atletes

i

ciclistes,

de
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Carta de I'Alcalde

Ferran Armengol
Alcalde d'Argentona
t -. • •
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el maxim temps possible a

cions politiques i de pensa-

coneixer les persones i a

ment son legitimes, i no

fomentar la convivencia.

deixaran de ser-ho perque

Es una
ocasio,

La Festa Major, la Festa del

en aquest ambient de Festa

potser la

Cdntir, i la Fira Internacio-

Major les aparquem i gau-

mes important

nal de la Terrissa, cada una

dim tots de les activitats que

en el seu espai, i totes fent

se'ns ofereixen, des de la

de I'any, per

Argentona, ompliran la

benediccio i I'aixecada de

promocionar

nostra vila de visitants

cdntirs fins al concert de

d'arreu del mon.

Festa Major, sense oblidar-

el nostre

Cada any per aquestes da

nos de la Garrinada o les

municipi no

tes tenim I'oportunitat com

curses esportives, I'ofici, els

nomes des

Benvolguts convilatans i

a poble de mostrar i donar

gegants, les bitlles catala-

convilatanes;

a coneixer als visitants els

nes, i tantes i tantes activi

de I'accio

institucional

nostres valors tant personals

tats que han estat progra-

Us explicava al numero de

com culturals i, fins i tot,

mades pel personal de

juny que el govern que en-

arquitectonics i monumen-

Pajuntament, les entitats i un

capgalo havia arribat

tals. Es una ocasio, potser

bon nombre de voluntaris,

amb el

I'equador del seu mandat i

la mes important de I'any,

des de ja fa setmanes.

boca-orella.

en feia balang.

per promocionar el nostre

A tots ells el meu reconeixe-

Avui estem en plena Festa

municipi no nomes des de

ment, ja que amb el seu

Major de Sant Domenec, i

I'accio institucional sino

esforg fan possible que els

a les portes de les vacances

tambe amb el boca-orella.

la resta puguem gaudir de

d'estiu, i els balangos en

Tots i cada un de nosaltres

la Festa Major.

clau mes politico els hem de

podem donar a coneixer

Res mes, nomes em queda

deixar que madurin de cara

Argentona als familiars i

desitjar-vos a tots i a totes

a la tardor. Ara toca gaudir

coneguts que ens visiten

que gaudiu d'una molt

de la celebracio i aprofitar

aquests dies.

bona Festa Major de Sant

I'ambient festiu per dedicar

Estd clar que totes les op-

Domenec!

sino tambe

PATRONAT LOCAL
DE LA VELLESA
D'ARGENTONA
Un any mes estem preparant la
un any iiic^ c^iciii pic^aiaiii la

64a edicio de PHomenatge a la Veile^ a
que, com sempre, sera el tercer diumenge del mes de setembre (dia 15).
Us donem les grades per endavant per la vostra col-laborado per tal que
aquesta diada entranyable tingui el resso que mereixen els nostres avis i avies.
Podeu fer les vostres aportacions a les entitats segiients:
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CARTES DELS LECTORS

Mor Mossen Salvador Cabre i Puig
El que va ser rector de la Parroquia de Sant Julia
d'Argentona de I'abril del 2005 fins a I'octubre el 2011,
Mossen Salvador Cabre i Puig (Mont-roig del Baix Camp,

11 de desembre de 1931) va morir el 17 de juny a I'edat
de 82 anys. Va arribar a la vila despres de passar per la
parroquia barcelonina de Sant Oleguer, pero el seu redorat
mes prolific el va dur a terme a la parroquia de Singerlin,
a Santa Coloma de Gramanet, on es va distingir per la
seva lluita en I'impuls de la llengua i la cultura catalanes
durant el franquisme. L'empremta de la seva tasca es va
mantenir en el temps i fa tres anys, el 2010, una iniciativa
popular va comportar que I'Ajuntament de Santa Coloma
de Gramanet i la Diputacio de Barcelona decidissin batejar
amb el nom de Salvador Cabre la nova biblioteca de la
ciutat. Tambe va rebre diversos guardons, entre d'altres, el
premi Francesc Macid, en la categoria de treball que atorga

Recordant a I'Eduard Planas i Baralt

la Generalitat (1988) i el premi Ciutat de Santa Coloma
(1990) per la seva trajectdria.
Mossen Cabre va prendre possessio del cdrrec de redor

El propassat dia 16-04-2013, ens va deixar de manera
sobtada I'Eduard. Des de que va entrar a formar part del
Grup de Fonts, la seva implicacio va ser total i per la seva
entrega i dedicacio va anar esdevenint una de les animes
de la colla, era un home de recursos i empenta, sempre al
peu del cano per anar superant les traves que la natura
ens preparava. Estara sempre present per I'obra feta, pel
seu mestratge i bonhomia.

de la Parroquia de Sant Julia el diumenge, 14 de maig, de
1995. Se'l recorda pel seu adivisme social i pel seu extens
bagatge cultural. De fet, la seva estada a Argentona va ser
prolifica pel que fa a la produccio literdria. Ho ressenyava
Maria Josep Castillo a la revista Fonts (Abril, 2000): "Les
seves inquietuds vers una Esglesia participativa, vers el
didleg i la reflexio, I'han portat a la publicacid de diversos
Ilibres, concretament tres: Didlegs d'un rector (1995),

Vagi per ell i per la seva familia un sentit record.
Grup de Fonts d'Argentona

L'Esglesia del segle XXI (1998) i Per que teniu por, bisbes
depocafe? (1999)".
Durant el seu redorat a Argentona es va dur a terme el
condicionament de I'hort del redor, que porta el seu nom,

Crida per localitzar una pellicula
sobre Argentona

I'arranjament de la capella de Puig i Cadafalch i de la
fagana de I'esglesia, la recuperacio i restauracio de les
lampades que es coHocaren a la nau central.

El 24 de setembre de I'any 1952, es va projector a
I'Ajuntament un documental sobre Argentona, amb els
seguents temes: la trilla i el cultiu de patates, la Festa Major
de 1952, el III Homenatge a la Vellesa, recepcio als
jugadors del C.R Barcelona i com a destacat el Corpus
d'aquell mateix any. L'autor va ser I'Andreu Pujol Botei i
no en sabem res mes d'aquesta pel-lfcula, que creiem que
pot ser interessant per documentor aquella epoca, es per
aquest motiu que us emplacem per si en teniu alguna
referenda. Us podeu posar en contacte amb en Pep Padros
o directament amb I'Arxiu Municipal d'Argentona. Grades
per la vostra coHaboracio.

Pep Padros
Fes-nos arribar les teves cartes
a Radio Argentona o a argentonacomunicacio@argentona.cat.
Recorda: maxim 1.700 caracters
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POLITICA

Reordenacio del transit
i raparcament al centre

L'Ajuntament ingressa els
impostos a I'Agencia
Tributdria Catalana
L'Ajuntament ha posat fi a la polemica iniciada al mes de
L'alcalde, Ferran Armengol, i el tresorer municipal van anar

maig amb els canvis de circulacio i aparcament al voltant

el 15 de juliol a I'Agencia Tributdria Catalana per ingresar

de la plaga Nova. Despres de diverses reunions entre els

els impostos de I'lRPF i I'lVA corresponents al mes de juliol

responsables del govern i una comissio formada per

aixi com els impostos trimestrals del Patronat municipal

representants de comer^os i negocis de la zona, s'ha

del Museu del Cdntir.

consensuat recuperar el sentit ascendent del tram de

Argentona estd adherida a I'Associacio de Municipis per

I'avinguda Puig i Cadafalch per al transit de vehicles, en

la Independencia que te, entre d'altres, I'objectiu d'exercir

tre les 7 del mati i les 4 de la tarda. La resta del dia, a mes

la seva sobirania fiscal i per aquest motiu es paguen els

dels diumenges i festius, es limitard I'us exclusivament als

impostos a traves de I'agencia catalana. Amb aquest gest,

vianants i a vehicles autoritzats. A partir de les 4 de la

Argentona se suma a molts d'altres municipis que aporten

tarda, tambe es permetra als vehicles particulars

els seus tributs a les arques catalanes. El decret signat per

I'aparcament, amb horari limitat, a les zones de carrega i

I'alcalde, Ferran Armengol, perque a partir de juliol es

descarrega. Un altre dels canvis acordats es el trasllat de

faci aquest canvi dona compliment a la voluntat majoritdria

la parada de taxis a I'avinguda Puig i Cadafalch.
Pel que fa a I'aparcament i la necessitat d'estimular la

del plenari de I'Ajuntament.

rotacio dels vehicles, es crearan deu noves places
d'aparcament subjectes a disc horari entre I'avinguda Puig

L'ANC d'Argentona
participard a la cadena
de I'll de setembre

i Cadafalch i el carrer Jacint Verdaguer. En aquesta linia
tambe estd previst per despres de I'estiu la creacio d'un
nou aparcament gratuTt de rotacio al costat del CAP d'unes
50 de places. Tambe hi ha la intencio d'activar la rotacio
de I'aparcament a Can Doro a traves d'un sistema de

La cadena humana que preparen I'Assemblea Nacional

pa rqu (metre.

Catalana (ANC) i Omnium Cultural no passard per
Argentona. No obstant, la seccio local de I'ANC ja s'estd
mobilitzant per formar part d'una acte que consideren
historic i fan una crida als argentonins per tal que se situTn
al tram de la cadena que passard per Cabrera de Mar. La

L'equip del Sindic de
Greuges visita Argentona

convocatdria s'iniciard a les 17.14 hores de I'll de
Setembre. La cadena enllagard el Pertus (Alt Empordd) amb
Alcanar (Montsid), passant majoritdriament per municipis
arran de la costa i per unes quantes capitals de comarca.
En total: 400 quildmetresi 86 municipis que s'organitzard

El Sfndic de Greuges ha rebut un total de 6 visites en el
seu desplagament a Argentona del 15 de juliol de 2013.
Les persones ateses per l'equip del Sindic al casal de la
Gent Gran han presentat 2 queixes i han fet 4 consultes.
Les problemdtiques plantejades han estat, entre altres, te-

per trams de mig quildmetre.
A banda d'aquest acte, I'ANC d'Argentona tambe preveu
organitzar actes de commemoracio del tricentenari del
1714. Aquests passarien per la restauracio d'una figura
local que va tenir importdncia durant la guerra i, tambe,
per I'organitzacio d'un cine forum amb la pel-licula
"L'endemd" presentada per la seva directora,lsona Passola

mes relacionats amb el consum com d'aigua, gas,
electricitat i telefonia. Tambe s'han fet consultes sobre
treball, habitatge i temes tributaris, entre d'altres. Una de
les dues queixes presentades anaven adregades a
I'Ajuntament d'Argentona. Totes les visites ateses, excepte
dues, eren de persones veines de la poblacio.

Cap<teCr0us!
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Adeu a I'Aixernador

Fent un brindis de comiat, just despres d'haver enterrat la caixa.

La caixa enterrada durant I'acte de tancament al pati de I'escola.
Abans d'aquesta mudan^a, els

Amb I'acabament del curs escolar

Francesc Burniol que passard a

2012-2013 es tancava ffsicament

anomenar-se provisionalment Escola

alumnes, mestres, pares, mares i

I'escola Aixernador, un projecte

d'Argentona i que fusionard els dos

treballadors de I'Aixernador van ce-

educatiu que va neixer el curs 2007-

projectes educatius existents fins ara i

lebrar el divendres 28 de juny un

2008 en uns mdduls prefabricats

tindrd un nou equip directiu.

emotiu comiat durant el qual van en-

situats al carrer Joan Fuster. El primer

Fisicament I'edifici s'ha ampliat durant

terrar una caixa que contenia una

curs es va iniciar amb 20 alumnes de

aquest estiu amb un mddul prefabricat

ampolla amb una fotografia dels

P3 i ara comptava amb 77 nens i ne-

que tindrd dues aules que es destina-

alumnes i els professors del centre i

nes.
La gran majoria d'aquests alumnes de

ran a educacio infantil. L'Escola

un munt de pedres de colors on s'hi

d'Argentona continuard essent de

van escriure que havia representat pels

I'Aixernador s'incorporaran, a partir

dues linies amb I'excepcio dels cursos

alumnes i els mestres els anys viscuts

de setembre, a I'edifici de I'escola

de 2n i 4t que seran de tres Ifnies.

a I'Aixernador.

Final de curs dels PQPI#s
Els programes de qualificacio

I'ESO. Perd com a

professionals inicial (PQPI) s'adrecen

novetat, I'Ajun

a joves que han acabat I'ESO i no

tament ha rebut

n'han obtingut la titulacio. Aquests

I'autoritzacio per

estudis, que combinen la teoria amb

fer un altre curs

prdctiques a empreses, son una bona

d'aquest tipus,

oportunitat per formar-se en un ofici i

concretament la

comen^ar a buscar feina o continuar

intencio de I'Ajun

estudiant amb I'acces a un Cicle

tament es fer el de

Formatiu de Grau Mitjd. Aquests

mecdnica perd

estudis, organitzats i gestionats entre

encara "s'ha de

el Departament d'Ensenyament de la

valorar" perque

Generalitat i I'Ajuntament d'Argento

"que estiguem

na, es divideixen per perfils

autoritzats no vol

professionals. Fins ara, Argentona ha

dir que el curs rebi

portat a terme el d'auxiliar de

la subvencio de la

pastisseria i fleca que s'engloba en el

Generalitat i per tant s'han de mesu-

El 27 de juny van rebre el seu diplo

perfil d'industries alimentdries i el

rar molts aspectes" comenta el regi-

ma els 17 forners i els 17 instal-ladors

d'auxiliar de muntatges d'instal-la-

dor d'Educacio, Angel Puig. De totes

electrics en un acte que es va celebrar

cions electrotecniques en edificis de la

formes, tot si es porta a terme o no,

al Said de Pedra de I'Ajuntament. La

branca d'electricitat i electrdnica. El

des de I'Ajuntament "estem molt

gran majoria d'aquests alumnes "han

curs vinent, Argentona continuard

satisfets perque som dels pocs

tret bona nota en la prova d'acces al

apostant per aquest tipus de formacio,

ajuntaments de la comarca que tenim

grau mitjd ja que ara hi ha mes de-

una nova oportunitat pels joves que

I'autoritzacio, normalment la tenen

manda que oferta i les notes per tenir

no han acabat els estudis basics de

instituts o centres concertats".

pla^a son molt altes", explica Puig.
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U^Ieducacio

Els millors de la selectivitat
Laura Gallego, Andreu

tambe

dona

classes

Canovas i Laura Pera son

particulars.

els tres alumnes de I'lES

Aquests joves trobaran a

Argentona amb les millors

faltar tots els professors de

notes de la selectivitat. La

I'lnstitut perd sobretot al de

Laura Gallego estudiara el

Fisica, Histdria de I'Art,

Grau de Periodisme i

Histdria i Filosofia.

Humanitats a la Universitat

De tots els alumnes de

Pompeu Fabra, la Laura

I'lnstitut d'Argentona que

Pera estudiara Comunicacio

s'han presentat a la

i Industries Culturals a la

selectivitat^ tots han aprovat.

Universitat de Barcelona i

L'institut compactard la Jor

I'Andreu Canovas vol estu-

nada a partir del curs vinent

diar la doble titulacio de Ff-

El darrer Consell Escolar de

sica i Matemdtiques a la

I'lnstitut d'Argentona va

Universitat Autdnoma de

aprovar la Jornada com-

Barcelona. De fet, Canovas

pactada per al prdxim curs

va treure un 10 a la prova

escolar. Aixd voldrd dir que

de matemdtiques que molts

les classes comengaran a les

alumnes van haver de

vuit del matf i s'acabaran a

repertir. Ell explica amb la

dos quarts de tres de la tar-

tranquil-litat dels que domi-

da i que els alumnes

nen la materia que "va en-

gaudiran de dos descansos

trar un professor va corre-

al llarg de la Jornada. Ja fa

gir I'enunciat que estava

Francesc Burniol, han

tenen clar el que faran:

un parell d'anys que el

malament i ja estd".

continuat a I'lnstitut

I'Andreu se'n va d'lnterrail,

Departament

Els tres son amics de la co-

d'Argentona i ara els seus

la Laura Pera viurd

lla i estudien junts des de

camins,

no

intensament les festes

nyament permet compactor
la Jornada als centres que

P3 quan van comengar la

estudiantils, se separen.

majors del Maresme aixi

ho soHiciten i cada curs son

seva vida lectiva a I'escola

Abans perd, aquest estiu

com la Laura Gallego que

mes els que ho demanen.

si

El alumnes del Cros sense
autobus per anar a I'lES

mes

d'Ense-

Les Escoles Bressol Municipals
mantenen I'oferta tot i la crisi

La Generalitat de Catalunya ha retirat la

Les escoles bressol municipal

subvencio al Consell Comarcal del Maresme

(EBM), "El Bosquet" i el

(CCM) destinada al transport escolar entre el

"Cargol

barri de Sant Miquel del Cros i I'lnstitut

mantindran I'oferta de

Treu

Banya",

d'Argentona. La decisio s'ajusta a la norma-

places publiques el proper

tiva vigent segons la qual I'administracio no

curs. En un context en que la

esta obligada a finangar el transport escolar

majoria de pobles es veuen

dins d'un mateix municipi i en distancies

obligats a tancar aules o a

inferiors a cine quildmetres. El CCM ja ha

reduir el nombre de places,

ofert la possibilitat de mantenir el transport

I'Ajuntament d'Argentona ha

escolar a un preu de 26 euros al mes per

optat per mantenir I'oferta en

alumne. Amb I'objectiu de garantir que tots

atencio a les families amb infants tot i que, a hores d'ara, encara

els nois i noies tinguin les mateixes facilitats

queden places vacants per al curs vinent. La qualitat del servei de les

d'acces a l'institut el consistori ha entrat en

EBM argentonines no nomes es xifra en termes quantitatius, les darreres

converses amb I'empresa Sagales per inten-

enquestes de satisfaccio que es van repartir entre les families d' "El

tar cercar una solucio general que implicaria

Bosquet" i "Cargol Treu Banya " van revelar que la gran majoria de

ajustar els horaris del transport public als de

pares i mares valoren molt positivament el servei, amb una puntuacio

I'lES i, tambe, establir bonificacions.

superior al 8,5 sobre 10.

CapdeCreus:
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REPORTATGE

Calabrot, el grup
d'escoltes d'Argentona
El proxim mes d'octubre
entrara en funcionament
I'Agrupament

Escolta

Calabrot d'Argent. La idea
va sorgir d'un grup de joves
del municipi que ja estava
vinculat d'una manera o
altra amb altres grups
d'escoltes de Mataro i el
Maresme. L'objectiu es "que
Argentona disposi d'aquest
tipus d'oferta ludica i
formativa inexistentfins ara
pero amb gent interessada"
explica en Cesc Padros, un
dels joves impulsors de la
iniciativa. De fet, son una
desena de joves que es
reuneixen periddicament
per organitzar aquest
projecte. Un camf llarg que
va comengar el setembre de
2012 i que veura la Hum el
proper curs 2013-2014. La

Clara Llado explica que
"formem part d'Escoltes
Catalans (www.escoltes.org)

colta es una forma de viure,

dels nois i noies. Des dels

que ens han ajudat molt en

"un projecte educatiu que

mes petits als mes grans hi

temes de formacib i

ajuda a formar persones

ha les seguents unitats:

burocratics ja que s'han de

sinceres,

follets, Hops, raiers, pioners

fer diversos passos com for

compromeses".

i claners. Cada unitat ha de

ma r-se com agrupament,
ser una entitat registrada,

La presentacio oficial va ser

tenir, com a minim, un mo

el dimecres 31 de juliol a la

nitor amb titulacio i compta

tenir un compte bancari i

Plaga Nova on es va donar

amb un projecte educatiu

crear un reglament de

a coneixer el logotip i els

adaptat a les edats dels

regim intern, entre d'altres".

monitors van poder parlar

nois. Les activitats regulars

Aquest grup de joves tarn be

amb els pares i mares

es faran els dissabtes de 16h

s'han ocupat de crear la

interessats a portar els seus

a 19h, tambe es faran

interessades a formar part

imatge del cau aixf com el

nens a I "cau". La festa va

campaments

d'estiu,

d'aquest projecte aixi com

fulard, que es el tret dife-

consistir en I'actuacio del

excursions i altres sortides a

els joves que vulguin ser

rencial

altres

Mag Magic, una batucada,

la muntanya. En el moment

monitors poden posar-se

agrupaments.Els

una activitat pels nens i ne-

de tancar I'edicio, els res-

amb contacte amb Calabrot

d'Argentona tindran un

nes, musica pels mes grans

ponsables del Calabrot en-

a I'adrega de correu

mocador amb els colors

i un sopar popular a base

cara no sabien quina seria

electronic

verd, groc i grana.

de botifarra i mongetes.

la seva seu fisica, ja que

aecalabrotdargent@gmail.com, a

Segons la pagina web dels

L'organitzacio del Calabrot,

"estem acabant de Iligar-ho

traves del Facebook, el

com tots els altres grups

amb I'Ajuntament" comen-

twitter

d'escoltes, va per les edats

ta la Clara Llado. De totes

www.aecalabrotdargent.wordpress.com

dels

Escoltes Catalans, formar
part d'un agrupament es-
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actives

i

maneres, les families

o

al

web

Argentona es mou!
Destillen illusio i empenta. Asseguren que
amb el seu retrobament
s'han refet relacions i,
tambe, que s'ha incor-

porat gent jove amb
ganes de tirar endavant. Son gairebe cinquanta comerciants i
professionals d'Argentona que, despres de
trobar-se sota el paraigues de I'aplicacio mobil argentona.mobi,

ban decidit formalitzar
la seva associacio en
una

entitat

que

s'anomena ^Argentona
es mou". El seu objectiu

apunta mes enlld de
I'interes comercial, pretenen consolidar un
col-lectiu que pugui
acompanyar
I'Ajuntament en la reac-

cial, cultural, ludica i de ser-

concurs per dissenyar el seu

junta.

veis del municipi. La idea de

logotip i un sorteig de quin-

Consideren que aquest ob

tivacio del poble i la

seguida va engrescar un

ze caixes d'experiences en

jectiu no es un impossible i

creacio de la marca "Ar

nombros grups de comer

tre els seus clients.

recorden temps no massa

gentona".

ciants que, d'aquesta ma-

Tot i els resultats satisfacto-

llunyans en que venien a
Argentona clients d'arreu

"Argentona es mou" el for-

nera, van comengar a tro
bar-se. Aquestes reunions

ris d'aquestes accions, els
integrants d'Argentona es

del Maresme a comprar pa

men un grup cada cop mes

van evidenciar I'existencia

Mou saben que els seus

0embotit. "Les nostres fle-

nombros de comerciants i

de problemes i necessitats

principals handicaps no se

ques i cansaladeries eren

professionals del poble que

comuns que calia abordar

solucionaran amb petites

molt reconegudes i els dis-

coincideixen en la necessi-

de forma conjunta.

accions.

sabtes a la tarda no es do-

tat d'agrupar-se. Assenya-

Abans de constituir-se com

I'accessibilitat a la vila com

nava I'abast per atendre els

len dos factors principals

associacio els integrants

un dels seus principals mals

clients que venien de fora",

que que els han empes a

d'Argentona es Mou ja dut

de cap. Per aquest motiu

1apunten: "Ho hem de tor-

prendre la iniciativa. Per

a terme un parell de proves

aspiren a convertir-se en un

nar a aconseguir perque

una banda, el rejoveniment

pilot amb prou exit. La pri-

interlocutor estable del con-

continuem tenint establi-

Assenyalen

d'alguns comergos arran

mera va ser el sorteig, en-

sistori de qui en volen ob-

ments que ofereixen pro-

del relleu generacional. I,

tre els seus clients, de mil

tenir complicitat i dialeg per

ductes de primera qualitat i

per I'altra, I'envit de la cri-

encarar el futur. "Entre

restaurants bonfssims que

si, un contratemps que es

menus a restaurants
d'Argentona. La segona, el

I'administracio i nosaltres

poden donar molt de nom

combat millor unint esforgos

repartiment de butlletes

hem de crear i potenciar la

al poble".

i marcant objectius comuns.

Rasca i guanya, amb pre-

marca Argentona' i acon-

A banda de la promocio
dels seus comergos i serveis,

El punt de trobada el va fa-

mis amagats, que va pro-

seguir que ens situT al

cilitar, ja fa un any,

piciar un augment del trafic

mapa. I aixo nomes ho po-

I'entitat proposa redesco-

I'emprenedor Joan Gras,

de clients entre els establi-

dem fer anant de bracet",

brir, de cara als visitants,

que va crear una aplicacio

ments participants. Aquest

explica Lia Ximenes, presi-

atractius del municipi com

per a telefons mobils

juliol, ja formalment consti-

denta de I'entitat que

ara la ruta de les fonts, els

(argentona.mobi) que volia

tuTts, han continuat les se-

compta amb un equip de

camins per anar amb bici-

agrupartota I'oferta comer-

ves accions organitzant un

20 persones que formen la

cleta o I'oferta cultural.
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COSES DE LA VILA
Molt estoc en les
rebaixes cTestiu

La ceramista Saura Vignoli
mostra la seva tecnica

>•

La ceramista italiana Saura Vignoli va treballar del 7 al 9
de juny a I'Escola de Ceramica del Museu del Cantir, en
un taller dedicat a ceramistes experimentats. Vignoli va
mostrar la seva experiencia amb una variant de la tecnica
de la reduccio en temperatura alta. Saura Vignoli es un
referent en aquesta tecnica que desenvolupa sota el nom

de BottegaVignoli des del 1976, al costat de la seva
germana Ivana. Les seves creacions es podran veure durant

1

>

Forga estoc a les botigues
de roba, sabates i
complements pero pocs
diners per gastar a I'inici de

1^

les rebaixes d'estiu que van
comengar el dilluns 1 de

I,

juliol i que s'allargaran tot
el mes d'agost. Aquesta es
la tonica general d'aquestes

la celebracio de la Fira del Cantir d'enguany.

rebaixes tot i que en aixo de
comprar i vendre les

Com bufar i fer bombolles

opinions son diverses. De
totes formes els botiguers es

El Servei de promocio economica de

posen d'acord en que els

I'Ajuntament d'Argentona (SEMPRE) va

primers dies de les rebaixes

organitzar, el 28 de juny, una activitat de

son els millors.

dinamitzacio comercial que perseguia

I'objectiu de captar public infantil durant la
celebracio del mercatsetmanal. La iniciativa, amb el lema Compra a Argentona, tan
facil com bufar i fer bombolles, va consistir en una demostracio i un taller de
bombolles gegants de sabo.

2a Setmana de la Memdria Historica
Argentona va celebrar, del 8 al 13 de juliol, la segona edicio
de la Setmana de la Memdria Historica. El cicle es va ini-

ARGENTONA
2a SETMANA DE LA

ciar amb la inauguracio, a la Casa Gotica, de I'exposicio
Argentona Absent, una mostra fotografica que recollia la
quotidianitat transformada i oblidada del municipi.
El Salo de Pedra va acollir, durant tres dies, dues xerrades
i una exposicio. La primera va ser la conferencia Vides
paral-leles. Josep Calvet i Mora - Julia Carbonell Bassa:
dues concepcions del sindicalisme agrari catala des
d'Argentona, a carrec de I'historiador Javier Tebar Hurtado. Posteriorment, va ser el torn de la conversa amb Gentil
Puig, autor del 1Mb re EI passat ens empaita. Vicissituds
d'un fill d'exiliat republica sobre el mon agrari, industrial
i comercial durant la Republica, la Guerra Civil i la Transicio.
Finalment, el dijous 11 de juliol, es va projector la pel-licula
Argentona: Historia i Llegenda, de Jaume Buera, Marga Marzo i Emili Amargant. Un
film enregistrat I'any 1982 que recorre la historia d'Argentona del segle X a.C, fins al IX.
La Setmana de la Memdria Historica es va tancar el dissabte, 13 de juliol, amb els dos
plats forts del cicle. A primera hora de la tarda es va procedir a la instal-lacio de les les
plaques amb el nom de Parc del Memorial Democratic) a la confluencia entre I'Avinguda
Doctor Farrero i el Carrer Nadal. Posteriorment es va projector la segona entrega dels
documentals sobre la historia d'Argentona: Argentona, records dels canvis viscuts. Aigua,
postguerra i vida, basat en entrevistes realitzades a persones de la vila.

El centenari
del Centre
Parroquial es
cuina a foe lent
El divendres 5 de juliol el
Centre Parroquial va cele
brar I'acte "La Cuina del
Centenari",

un

acte

amenitzat amb rom cremat
i I'acompanyament musical
de I'Aula de Musica
d'Argentona. El Centre
Parroquial esta preparant
amb temps i a foe lent els
actes del centenari que esta
previst que se celebri I'any
vinent. Una de les activitats
que han portat a terme ha
estat un concurs per triar el
logo d'aquest aniversari tan
especial. La guanyadora ha
estat Patricia Garcia Cruz
que s'ha endut un premi de

A la contraportada, especial "Mirant Enrere" amb fotografies de I'exposicid Argentona Absent.
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500 euros.

REPORTATGE

Sant Domingo
apuja el telo
Els actes centrals de la
Festa Major ja son a tocar. Enguany el pograma de la festa ha cuidat especialment el pu

blic familiar i I'oferta
musical sense deixar de
banda els actes mes
tradicionals i esperats.

Enguany la Festa Major
i la Festa del Cdntir nomes compartiran els
carrers de la vila durant

el dia de Sant Domin
go.
La comissio de festes ha fet
una clara aposta per potenciar les les activitats i es-

Lm

pectacles per al public fa
miliar. Algunes de les propostes compten amb la
col-laboracio de la Xarxa

Verdesca,

la

Pel que fa al dilluns, a ban-

d'espectacles infantils i ju-

col-laboracio de la Xarxa

da de la multitudindria xe-

la plaga Nova esdevindrd

venils

d'espectacles infantils i ju-

ringada familiar i festa de

una platea gegant amb mil

Una de les primeres reco-

venils.

I'escuma, per la tarda els

cadires per als assistents al

manacions es I'espectacle

El diumenge 4 d'agost, a les

capgrossos ens conduiran

concert de Festa Major.

Zum, del divendres 2

19 hores, la companyia

fins a I'escola Francesc Bur-

Pel que fa a la Garrinada,

d'agost a la plaga Nova, i

Charlie Mag

niol, on a les 19 hores The

la festa jove d'Argentona

que anird a cdrrec de la

I'espectacle Moments ma

Penguins oferiran reggae

estrena emplagament al

companyia La Tresca i la

gics, al Centre Parroquial.

amb

oferird

brir. Tot i que, un any mes,

per xics, una cita que

pati de I'escola Francesc

s'inclou en el programa de

Burniol. Els garrins han pre-

Garrinada.

parat un extens programa
de concerts perd tambe han

Dimarts 6 d'agost, darrer
dia de Festa Major, la plaga

previst la realitzacio d'altres

Nova sera I'escenari a par-

activitats populars com ara

tir de les 18:30 hores de

un torneig de bdsquet 3x3,

diverses activitats i toilers

el sopar a base de pore a

ludics, amb joes infantils,

I'ast i I'esperada caipirinya-

familiars i esportius, on po-

da.

drem trobar una tirolina o

La Festa i la Fira del Cdntir

un circuit de segways, entre

compartiran protagonisme

d'altres.

el dia 4 en que, com cada

Pel que fa a I'ofera musi

any, els Amies del Museu

cal, Can Doro es convertird

organitzaran la gran aixe-

en el nou escenari a desco-

cada de cdntirs.
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La Festa Major d'Argentona: Entre bastidors
En aquestes

pdgines hi ha
algunes de les

3.Gil Mas i
Ana Maria Diaz
Els t^enies d'esports

cares que fan

recomanen, a banda de la

possible que
durant la pri-

34a Cursa i la 15

mera setmana

d'Agost
argentona bull!
amb tots els
actes de la Festa
Major, la Fira
Internacional de
Cera mica i
Terrissa i la
Festa del Cdntir.

la Pepa Pig. Per Festa Major

artesans d'arreu del mon es

joves que vulguin donar un

Garrinada, el concert de

11.Montserrat

en Marc es desdobla i

concentren en els carrers i

cop de md a I'organitzacio

Festa Major, la nit de salsa,

Cervantes

encapqala I'equip de la bri-

sales d'exposicio del muni

de la cursa popular. Tambe

les sardanes, I'actuacio de

gada, que treballa incansa-

cipi. Enguany la participacio

s'ha fet una crida a nens i

la Big Band d'Argentona i

ble perque tot estigui a

dels artesans sera mes alta

nenes que vulguin partici-

el concert de I'Argentona

punt.

tot i la crisi.

par a la cercavila de

Cor de Gospel.

Francesc Burniol amb una
programacio on destaca la

festa de I'escuma, una de

publics. Assenyala que

musica. Els caps de cartell

les activitats preferides pels

aquest any s'han cuidat

d'enguany son La Troba

Pedalada, la xeringada i

menuts, i el ball de despres

especialment

I'oferta

Kung-Fu que es retrobaran

de la Nit Boja del 3 d'agost.

d'espectacles familiars i

amb el public argentoni el

s'ha convertit Can Doro en

dia 5 d'agost. El col-lectiu

un nou escenari musical.

Garrinada tambd recupera

4.Policia Local
i Creu Roja

perque tothom visqui una
Festa Major segura i
tranquil-la.

la Colla de Geganters, de

un dels argentonins amb

la Coral Cdntir d'Or i del

mes coneixement sobre el

Col-lectiu de Teatre del Cen

municipi i el seu passat.

tre Parroquial. Una dona

Serra ha estat actor i direc

activa

tor teatral i encara avui

espectadors pel teatre i

podem gaudir de la seva

voluntaris per portar els

faceta de comunicador, ani-

capgrossos en la plantada

mador cultural i divulgador

i ballada de nans. La seva

de la histdria i folklore

veu i la de tots els membres

d'Argentona.

de la coral Cdntir d'Or po-

que

demana

par de totes les propostes.

de reggae per xics.

12.Meritxell
Martinez i Marc
Carillo

15.Miquel
Carabano

Dies abans de Festa Major

tornard a sortir al carrer per

es

nous

oferir, en directe, tots els

representants del pubillatge

actes centrals del dia de

d'Argentona. La pubilleta,

Sant

Meritxell

Festa Major.

6.Marc Sala

directrius de la Comissio de

els

Domingo:

La

i

concentracio de Domingos,

I'hereuet, Marc Carillo, do-

I'Ofici i el Vot de Vila, i

naran el relleu als seus

I'Aixecada de Cdntirs.

successors despres d'un any

Durant tota la festa

Martinez,

intens de representar el seu

I'emissora municipal oferird

municipi

continguts audiovisuals a

arreu

de

traves del seu web
(argentonacomunicacio.cat)

13.Mossen Alex

i de les xarxes socials.

Marzo
L'ofici en honor a Sant Do
mingo de Guzman es una
de les misses mes especials

7. Cristina Villa,
Joan Eixarch,
Fina Carreras
i Oriol Calvo

de I'any. Mossen Marzo

la Garrinada i sobretot el de

El president dels Amies de

cantada d'L. Perosi que

La Troba Kung-Fu.

la Poesia d'Argentona estd

interpretard la coral Cdntir

molt satisfet d'haver tornat

d'Or sota la direccio de

capgrossos. La Monste

Terricabres

reco-mana els concerts de

La cap dels voluntaris, una

El creador i un dels

de programar els actes. Uns

portadors de la Polseguera

nova figura que neix davant

sera I'encarregat d'iniciar la

L'equip del Museu del

de la necessitat de coordi-

14a Repicatronada dels

Cdntir fa possible any rera

nar les persones que ajuden

la recuperacio del teatre a

Diables d'Argentona amb

any posar el nom d'Argen

al desenvolupament d'actes

la plaga de I'Esglesia i molta

motiu del cinque aniversari

tona al mapa internacional.

concrets. Enguany s'ha

musica.

d'aquesta porca, antftesi de

Ceramistes,

obert la participacio per a

artistes

10. Josep Llado

8. Montse

Festes, es qui s'encarrega

CopdeCreus

trien

Catalunya.

saran musica a I'Ofici de
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i oferird un concert familiar

L'equip de Radio Argentona

El pregoner d'enguany es

12

la proposta dels mes petits

a sortir al carrer i a partici-

5.Lourdes

I'espai ja que es membre de

actes que enguany presenten mes activitats familiars,

Cervantes anima a tothom

Intensifiquen la seva feina

argentonina aprofitem

El tdcnic de cultura, sota les

Enguany la Garrinada se
celebrard a I'escola

pensada per a tots els

Amb la cara d'aquesta

2.Joan Chaves

La regidora de Festes i Actes
Culturals anima a tothom a
gaudir d'una Festa Major

Colomines
1.Lluis Serra
Morgan

14.Maria Mora i
Dumingu el Gran

i

recomana escoltar la missa

a revifar el Certamen

Gloria Suari. Ell tambe

Literari Vila d'Argentona

s'encarregard d'un dels

protagonistes d'aquesta

que en aquesta segona
epoca neix amb voluntat de

de la festa: la benediccio de

edicid, amb els concerts a

consolidar-se i mantenir-se

les aigues i els cdntirs de

Can Doro, la musica de la

any rera any.

I'any.

9. Xavier Cacho
La musica es una de les

moments mes emblemdtics

CapdeCreus'
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Argentona celebra el Dia International
de la Musica amb xerrades i concerts
Argentona va viure intensament la commemoracio del Dia Internacional de la Musica. Del 18 al 20 de juny es va programar
un intens programa de concerts encapgalat per les audicions de
final de curs que van oferir els alumnes de I'Aula de Musica al
Salo de Pedra durant tres dies.
El gruix dels actes es va dur a terme el divendres 21 de juny. Van
obrir foe les corals d'Argentona - la Coral Cdntir d'Or, el Llag
d'Amistat i Som-hi! -, amb un concert a les escales de I'Esglesia
de Sant Julia. Posteriorment, el Salo de Pedra va acollir la
conferencia Pau Casals entre la musica i la Pau a carrec del
musicoleg Joan Vives.
La commemoracio es va tancar amb tres concerts a I'escenari
de Can Doro. Trobareu videos a youtube.com/argentona

Reapareix el Sense Portes
El col-lectiu "Sense Portes",

una fa^ana o un cotxe es

format per un grup de

poden convertir en un

professionals de les arts

escenari improvisat del Fes

esceniques del municipi, vol

tival "Sense Portes.

revifar el festival que va

El funcionament sera

neixer I'any 2007 amb el

senzill: el public participara

mateix nom. L'experiencia

activament ja que podra

nomes va viure una prime-

aportar econdmicament el

ra edicio pero els seus

que vulgui al barret dels

impulsors estan decidits a

artistes i tambe podra vo-

reactivar-la i donar-li

tar I'actuacid que mes li

continui'tat. El dia triat per

agradi perque les compa-

portar a terme aquesta ini-

nyies optin als premis

ciativa es el dissabte 14 de

"Sense Portes". Els guar-

setembre quan els argento-

dons que s'han creat son el

nins i visitants podran veure

Premi Clau Mestra que sera

les propostes de les compa-

el resultat de la votacid po

nyies d'arts esceniques.

pular i que consta de 1.500

D'aquesta forma, Hoes a

euros, el Premi Pom d'Or

I'aire Iliure com la pla^a de

que sera el primer del jurat

Vendre, la Paret de les

amb 1.000 euros de

Mentides, Can Doro i el

dotacid i el segon premi

carrer Gran, entre d'altres,

que atorgara el jurat sera

s'ompliran de teatre, dansa,

el Premi Frontissa d'Argent

circ... Pero a banda dels

amb 500 euros.

espais publics, qualsevol

Segons un comunicat que

Hoc susceptible d'acollir

el col-lectiu ha penjat al seu

com a minim un actor o

web www.senseportes.com

actriu i una persona de

la intencid es "omplir un

mS-¥

n

J

public com un baled, un

buit i aportar alguna cosa

ra; el festival proposa un

te en compte, a mes, les

aparador de botiga, un

que els altres esdeve-

format diferent inexistent al

circumstancies actuals de

vestibul o un jardi privat,

niments no aporten enca-

mapa cultural catala i que

crisi economica".
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Lectures d#estiu, tertulia de tardor
El Centre d'Estudis Argen-

la historia d'un home

tonins (CEA) Jaume Clavell
ja ha fet publica la Ilista de

que ho ha perduttot.
Marquez es escriptor

lectures que protagonitza-

per a adults i infants.

ran la Tardor Literaria

Tot i que es va donar

d'enguany. D'aquesta ma-

a coneixer amb dos

nera I'entitat permet que els

poemaris en castelld,

interessats puguin fer els

ha desenvolupat el

deures durant I'estiu i par-

gruix de la seva obra

ticipar del cicle amb els

en la novel-la i el relat.

Ilibres llegits. La proposta de

L'obra amb la que h

I'entitat tambe es recollida

obtingut mes reconeixe

per I'lnstitut d'Argentona

ment es La decisio d

que tria una de les quatre

Brandes (2005), que

obres com a lectura

rebre el Premi Octa

obligatoria per als alumnes

Pellissa i tambe va s

del centre.

distingida amb el Pre

Aquest any el CEA s'ha

de Narrativa de la Crit

decantat per tres obres que,

Catalana.

de forma diferent, aprofun-

La segona autora del c

deixen en els Iligams

sera la periodista i es

familiars sovint teixits amb

tora Patricia Gabancho

amor, pero a voltes, tambe,

vindra el 10 d'octub

travessat per la perdua i el

presentar La neta d'A

dolor. Pero I'aposta del CEA

una novella que consi

no es nomes per unes obres

semi-autobiografica.

literaries sino, sobretot, pels

neta d'Adam, que I

seus autors que vindran a

passat va rebre el P

Argentona, el proper mes

Prudenci Bertrana, expl

d'octubre, a presentar i co-

viatge d'una don

mentar les seves novel-les.

cinquanta anys a la

El 3 d'octubre, ^escriptor

ciutat natal, Buenos

Eduard Mdrquez presentara

arran de la mort de la

Lultim dia abans de dema.

mare.
La tercera ploma del cce

Aquesta novel-la explica

Eduard Marquez
I^^lttin dia abans de dem^

sera I'escriptora Ada

I com no podia ser d'una altra manera, el Centre d'Estudis

Castells amb Pura sang que

Argentonins (CEA) Jaume Clavell retra homenatge a Sal

vindra el 18 d'octubre.

vador Espriu I'any en que se celebra el centenari del seu

Castells es periodista
literaria i tambe treballa

naixement. A banda de les conferences dels quatre
escriptors escollits enguany, el CEA ha programat una ruta

com a professora d'escrip-

literaria el 26 d'octubre per Arenys de Mar, la Sinera que

tura.
La seva ultima novella, Pura

Espriu va evocar a la majoria de les seves obres.

Sang, esta ambientada a
Menorca i Barcelona, i es
la historia d'una dona que
lluita per no tenir por de
res.
L'ultim autor a asseure's a I

Salo de Pedra, el 24
d'octubre,

sera

el

mataroni Jordi Carbonell
que presentara Quan
cremdvem les fabriques.
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Joan Collet rep el

S'obren les ajudes per
la piscina del Sorrall

Memorial Domingo Llado

Fins al 23 d'agost els argentonins que
ho desitgin poden sollicitar un ajut

Joan Collet rep el Memorial Domingo Llado de mans del
president de la penya blanc-i-blava d'Argentona, Jaume Llado.

versos i I'obligada des-

per gaudir de la piscina exterior d'EI

titucio del tecnic Mauricio

Sorrall en millors condicions, despres

Pochettino, la penya

que I'Ajuntament signes un conveni

espanyolista d'Argentona li

amb els responsables del complex

va voler expressar publi-

aquatic.

cament el seu suport i

Totes aquelles persones interessades

reconeixement atorgant-li

poden adregar-se a les dependencies

el Memorial Domingo

municipals de dilluns a divendres de

Llado d'enguany.

08:30 a 14:00 hores. Es poden con-

La 17a edicio de la

sultar preus i el full de soHicitud al

Mongetada Blanc-i-blava

web municipal www.argentona.cat

va omplir el Pavello Muni
cipal de pericos. Joan
Collet va presidir la festa

El president del RCD Espanyol, Joan

acompanyat del secretari tecnic de

5a Cursa de Policies i
Bombers d'Argentona

Collet, ha viscut aquest estiu

I'Espanyol, Oscar Perarnau. Tambe hi

probablement, la seva mongetada

van ser presents I'ex-jugador, Sergio

La Cursa de Policies i Bombers tindra

mes emotiva. Despres d'haver viscut

Gonzalez i alguns jugadors de la fi

Hoc I'l de setembre. Les inscripcions

una eleccio tensa com a president del

nal de la UEFA - 88.

per prendre-hi part ja es poden

RCD Espanyol i haver patit un inici de

Trobaras el resum de I'acte a

formalitzar a traves de http://

temporada marcat pels resultats ad-

www.youtube.com/radioargentona

cursadeargentona.blogspot.com.es/.

nr^r

H
El classic de I'estiu
Els joves que participen al 17e Campus d'Estiu organitzat pel Club de Basquet d'Argentona van celebrar, el 2 de juliol,
la trobada anual amb I'equip dels Catacracks de la Fundacio Maresme. Els joves del club van rebre als visitants amb el
tradicional passadis per als campions. Posteriorment es va disputar un partit entre els participants del campus i els
Catacraks. Aquest enfrontament ja s'ha convertit en un classic que cada estiu proposa el CBA als seus jugadors. El
Campus d'Estiu del CBA s'ha allargat quatre setmanes, fins al 19 de juliol.
Podeu visitor I'album de fotos del partit a www.facebook.com/radioargentona
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Ore us a punts histories del f.los Pins1
Can Pins es una casa
senyorial situada en
I'entrada de la carretera de
Parpers, tocant I'actual C-

60 i vigilant la vail de
Riudameia.

Es

una

construccio molt caracterfstica per la seva torre de
planta quadrada que
sobresurt del conjunt. Pero
la masia que va perdurar

fins al 1892, era del tipus
basilical, amb el cos central
d'un pis mes alt que la resta, tal i com s'observa en la
fotografia que reproduTm.
El portal rodo era d'onze
dovelles amb un escut cen

tral, i per la tipologia i les
seves finestres podem pen-

Can Pins cap a 1890

sar que datava d'inicis del
segle XVII. El casal actual

Pins es el 1012: in ipsa

casaria el 1621 amb

sa Pins, a I'edat d'onze

fou encarregat el 1892 per

Maritima, in termini sancti

Bartomeu Cires, pages

anys, contractd matrimoni

Josep Matheu i Julia al

luliani, vel in villa Pins. En

d'Argentona. El primogenit,

amb Salvador Vinyals de la

mestre d'obres argentoni

epoca medieval can Pins

Joan Pins i Cires, prengue

Font i Castells, aportant al

Julia Llado i Rosello. L'obra

tenia com a senyor jurisdic-

el cognom de la mare en

matrimoni el mas Pins amb

es feu en un temps que fins

cional al monestir de Sant

primer terme, com a pubilla

la condicio que I'esmentat

1tot avui ens semblaria

Margal del Montseny i

que era. El 1678 Joan Pins

Salvador i els fills propis

impossible, ja que s'inicid el

tambe tenien terres sota

obtindria Ilicencia perfer la

2de maig de 1892 i va

domini del monestir de Sant

sepultura de la famflia

y armas de Pins. Maria Te

concloure e 23 d'octubre

Pol de Mar i del castell de

davant de I'altar major de

resa, que no tingue fills,

del mateix any, i queda clar

Sant Viceng de Burriac. La

I'esglesia de Sant Julia

moria el 1775 havent testat

que s'enderrocd totalment

masia es documenta des

d'Argentona, una sepultu

el 1768, nomenant hereva

la masia antiga quan ens

d'inicis del segle XII, en el

ra que fins aleshores estava

a la seva neboda Isabel

parla del derribo de la an-

Iligall mes antic que es con

situada en el cementiri, a

Vidal i Comas, que estava

tigua casa. L'arquitecte de

serva en I'arxiu familiar,

I'exterior de I'esglesia. En

casada amb Josep Matheu

la casa degue ser I'Emili

datat el 1163, que es

Cabanyes i Rabassa. T6

cara es conserva en
I'esglesia, al mig de la nau

i Esmandia, comerciant de

esponsalici signat per

quatre cossos, els tres de

Guillem de Pins.

central, la lapida granftica

Regidor Perpetu de Mataro

migdia perpendiculars a la

Joan Pins va incorporar per

esculpida amb I'escut de la

Josep Matheu i Corbera.

fa^ana, amb dues plantes,

compra el 1589^ al

casa de Pins i la inscripcio

S'acabava la nissaga del

i una torre de planta

patrimoni familiar el mas

de 1678 sepultura de Joan

Pins despres de mes de sis

quadrada en I'extrem sud-

Gener de Pins, actualment

Pins de Pins, pages, i dels

segles ininterromputs. El

est de tres plantes. Al seu

desaparegut. Joan Pins

seus. El seu fill, tambe

darrer propietari per via di-

darrera, enganxat, resta

casaria el 1604 amb Joana

anomenat Joan, testava el

recta de can Pins fou el Sr.

I'unica part antiga que s'ha

Cabanyes d'Argentona.

1700 nomenat hereva a la

Antoni Matheu i Novials,

mantingut; un edifici de

Sens dubte, era la unio en-

seva fillet Maria Theresa Pins

traspassat fa uns cine anys.

dues plantes destinat a

tre dues de les principals

i Major, que en aquell

celler de quatre cossos mes,

nissagues d'Argentona,

moment tenia dos dies.

que encara conserva tot
I'utillatge.

juntament amb els Batlle

Tambe deixa 20 Iliures per

(Calopa). Elisabeth Pins,

dorar lo retaula del Roser

El

que

cosina de Joan, seria la

de dita iglesia de San Julia

documentem el topdnim

nova hereva del mas i es

de Argentona. Maria Tere

primer cop

Capd^reus:
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Tenim projecte de futur

TxA te la for^a
de les idees
i la il'lusio

den governor des de la ini-

ocupa dels assumptes de la

que el projecte de govern

Vila. I aixo ens fa molt

de TxA te validesa de futur.

ciativa popular i amb la

propers en I'essencia de les

Un projecte que cal reforgar

forga que donen les idees i
la il-lusio.

seves inquietuds, que

i, sobretot, explicar-lo i

tambe son les nostres, ja

enriquir-lo amb tots aquells

Una propera Assemblea a

que tots plegats formem

ciutadans que vulguin

la tardor, esperonara I'inici

part del mateix.

acompanyar-nos en aquest
trajecte tant noble com

i donard volada a aquesta

D'aquf que TxA, amb clara
diferenciacio dels partits

ambicios.

qual esperem engrescar

nova etapa de TxA, en la

politics,diguem-ne

Passat I'estiu encetarem una

com mes gent possible.

tradicionals, treballi pel

serie de trobades amb gent

Mentrestant, us volem

conjunt de tots els vilatans i

de divers pensament social,

desitjar un profitos estiu i

vilatanes amb una optica

politic i cultural que facili-

una bona Festa Major.

completament diferenciada

taran perfilar i arrodonir el

satisfaccio la simpatia que

i estimulant, defugint els

nou projecte de TxA.

desperta la nostra formacio

clixes

de

Ens cal I'aportacio de tots,

politico entre els ciutadans

I'immobilisme imperant. En

des de concepcions ben

i ciutadanes de la nostra

vam donar sobrades

dispars, per enriquir els

poblacio. Ho agraTm
sincerament.

mostres quan governavem
a I'ajuntament durant el

tenim consolidats en I'ADN

Sovint constatem amb

imposats

principis i objectius que ja

El taranna de TxA (Tots per

perlode 2007-2011 i la

de la nostra formacio poli

Argentona) es molt procliu

responsabilitat exercida en

tico.

a relacionar-se a peu de

aquests dos anys d'opo-

Volem fer cam! tot caminant

carrer amb la gent que,

sicio.c

al costat de tots aquells que

amb variats criteris, es pre-

Per aixo estem convenguts

vegin que els pobles es po-

www.totsperargentona.cat
txacomunicacio@gmail.com
tel.677571903*

Menys demagogia i mes serietat
No es pot esser emmascarat per una paella bruta

CiU

Pero a nosaltres, la gent de

el nou centre obert de Sant

estan en vies de solucio i

CiU, ja no ens estranya. Els

Miquel del Cros que inaugu-

nomes en dues encara no

vam haver d'aguantar qua-

rarem el mes d'octubre. El

hem pogut iniciar cap accio.

tre anys per lleialtat institu-

que no podem assegurar es

Ja ho diuen les dues P de les

cional, un valor totalment

si podrem donar solucio,

seves sigles: Populisme Per

desconegut o ignorat per la

abans del final del mandat,

intentar desacreditar I'accio

gent de TxA. Qui va perme-

a la pifia de les porxades de

de govern.

tre que tots aquests temes
s'anessin podrint o, encara

les escoles, de tan embolicat

Quan acabi el mandat cal-

i malt resolt com van deixar

drd analitzar com estava

grans femes

mes encertat, qui els va po-

el projecte.

I'Argentona que ens van

drir - fent servir la seva ma-

I I'economia municipal? Sort

deixar quatre anys de man

d'Argentona

teixa expressio -, van ser els

que la hisenda la va assumir

dat d'un govern encapgalat

quatre anys de gestio de TxA,

CiU! Perque el primer any en

per TxA, i I'Argentona que

responsable de I'drea de te-

mans de TxA I'Ajuntament

deixara un govern encapga-

rritori.
Afortunadament, en dos

estava abocat a fer fallida.

lat per CiU.

I'estat d'dnim de cadascu, el

I si parlem de I'escrit del PP

Nomes ens resta desitjar-vos

darrer article de TxA al Cap

anys, el govern que presideix

el discurs no millora. Diuen

de Creus. Afirmar, textual-

CiU els ha desencallat tots. I

que hem donat l'esquena

una gran Festa Major i que
gaudiu d'unes bones vacan-

ment, que al govern se li

a les seves propostes. Aixo

ces!

estan podrint als calaixos el

encara mes, preveiem
deixar-los definitivament re-

Torrent de la Salut, la Pisci

solts al final dels dos anys

me bilingue, ho diuen en

na Municipal, Can Doro, o

que encara queden de man-

castelld. La realitat es que de

la Font Picant, es un acte de

dat. Com tambe haurem re-

cinisme en grau superlatiu.

solt Can Puig i Cadafalch o

catorze propostes presentades, set ja estan resoltes, cine

Amb dos anys el
govern de CiU ha
desencallat els

Fa plorar o riure, segons
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Prioritzem el benestar social

^hem de tenir
dares les tres

polftiques d'estalvi i de

sos per afrontar aquests

Es una feina dura i molt li-

contencio de la despesa que
permeti la creacio de

nous reptes.
Les i els socialistes treballem

son pocs i les dificultats

riquesa i no la creacio de

per pal-liar de la manera

moltes. Pero aixo no ens ha

pobresa tal com estd

mes justa tot aixo, per

de servir d'excusa, com a

passant ara mateix.

aquesta rao creiem que cal

minim hem de tenir dares

Argentona no es un cas ex-

creixer i no I'inreves; ara es

les tres linies vermelles que

cepcional, cada dia ens

urgent i necessari plantejar

mai s'han de traspassar:
ningu sense aliments, ningu

i

sense liar i ningu sense

mitada, ja que els recursos

trobem a I nostre voltant mes

una alternativa global que

linees vermelles

persones que pateixen

generi

que mai s'han

situacions

redistribueixi la riquesa.

ingressos.

desemparament per culpa

El grup socialista treballem

Aixo no ho podem garantir

d'una crisi que han creat

en aquesta linia, promovent

des del govern local, pero
el que si que estem obligats

de traspassar:
ningu sense

aliments, ningu
sense liar i
ningu sense
ingressos."

greus

de

ocupacio

uns altres i de les seves

amb la resta del govern

consequences mes directes:

politiques socials actives

a vetllar perque tot allo que

I'atur i la falta d'ingressos

que fomentin la cohesio so

esta a les nostres mans, es

a les families, que deriven

cial, la igualtat d'oportuni-

faci.

en problemes per mantenir

tats i la promocio social in

Aprofitem aquesta finestra

els seus habitatges i, tambe,

dividual, colze a colze amb

per desitjar a tothom una

a la falta d'aliments.

les entitats del tercer sector

molt bona festa major!

Ara per ara ens trobem,

social d'Argentona, amb

com ja es sabut per tots, en

I'objectiu d'aconseguir una

poblacio viu en una situacio

una situacio d'emergencia

vila que no discrimini per

molt precaria, que demana

social i es ara mes que mai

rao de la falta de recursos

a crits un viratge en les

que necessitem nous recur-

economics.

A Catalunya, un \erq de la

argentona. socialistes.cat
argentona@socialistes.cat
@psc_argentona

Ineptitud

Este gobierno
es un

yacimiento
de ineptos
consagrados

a dejar pasar
el tiempo

dos los ciudadanos de

els hi toca als nostres

necessitats reals de la gent.

Argentona. El verano es

regidors, que per aixo co-

Es un govern que treballa

tiempo de descanso, de

bren un sou que prove del

poc i que esta paralitzat per

ocio y de pasarlo con la fa-

que paguen els vilatans. Per

les seves mancances o per

milia. Es un buen momento

cert, aquest sou es una mica

les seves ineptituds. Son

para repasar como ha ido

mes de 300 euros

incompetents per prendre

el curso y para pensar pn

mensuals, per si algu es

decisions i les que han de

como afrontar el siguiente.

pregunta que cobren.

prendre les estan deixant

Des del Partit Popular volem

De la banda de I'equip de

per la darrera part de la le-

transmetre una vegada mes

govern (que dbviament no

gislatura perque aixi

el nostre compromis per

cobren el mateix) no podem

podran dir tot el que han

seguir treballant per tenir un

dir que estiguem contents

fet que en realitat no han

poble millor tot i els

amb la seva actitud ni amb

fet.

moments de crisis que

la seva disposicio al treball.

Este gobierno es un yaci

estem patint. La nostra

Treballen poc, se'ls veu poc

miento de ineptos consa

actitut a la Vila sempre ha

pel poble i no accepten cap

grados a dejar pasar el

estat la de buscar el consens

de les recomanacions que

tiempo y a administrar de

en temes que afavoreixin als

els hi fern mitjan^ant les

manera ineficaz la toma de

nostres ciutadans. Potser es
un discurs i una actitud que

nostres propostes.
L'alcalde Ferran Armegol o

esto, lo dicho: Bona Festa

pieza y termina bien, asi

molts

de

el Regidor Pere Mora, per

Major a tothom i bon estiu!

que en esta columna que-

consistori no volen donar-

no parlar de tots els

Esta bien todo lo que em-

companys

remos empezar por desear

hi suport pero creiem que

membres del govern, por-

una bona Festa Major a to-

es el que ens toca i es el que

ten ritmes diferents a les

CapdeCreus:
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Ni oblit ni perdo.
Els criminals franquistes han de ser jutjats
La mocio presentada per la

transicid que va convertir, de

diredes de les lluites socials

CUP en suport a la quere-

la nit al dia, els criminals en

lla interposada a un jutjat

demdcrates. Per contra,

de principis del segle XX a
Catalunya i de la lluita

d'Argentina contra els crims

I'altre bdndol no ha rebut

antifranquista dels anys 60

Presentar

franquistes,

ser

la justicia que es mereix

i 70 i sabem que molts

aquesta mocio

aprovada per la majoria de

despres d'anys de patir

argentonins i argentonines

regidors i regidores en

repressid, genocidi i exili.

van patir directament la

era una

I'ultim Pie, fet que ens

Fins i tot, avui dia, I'Estat

repressio d'un regim feixista

obligacio moral

permet sumar-nos a altres

espanyol es nega a que els

durant gairebe 40 anys. Per

municipis Catalans com

familiars dels morts durant

aixd, no estem disposats a

Rubf, Arenys de Munt o

la guerra civil puguin obrir

seguir vivint en un Estat que

Santa

de

les fosses comunes on es

defensa la impunitat

Gramenet, els quals tambe

troben per poder-los ente-

d'aquests criminals i

han aprovat aquesta inicia-

rrar dignament. En canvi, a

lluitarem per aconseguir

tiva.

la mateixa Argentina i en

que la independencia del

per nosaltres

va

Coloma

Presentar aquesta mocio

altrespaTsos

nostre

era una obligacio moral per

llatinoamericans si que s'ha

acompanyada de justicia.

nosaltres perque durant

pogut jutjar els responsa-

aquests ultims 30 anys de

bles de dictadures militars i

"democrdcia" no s'ha jutjat

aquests, en molts casos,

cap crim franquista a I'Estat

han acabat a la presd.

espanyol, "grades" a una

La CUP ens sentim hereus

pais

vagi

Un acord solid

Aquest govern
segurament no

inaugurard
gaires obres,

pero segur que
sentard les ba
ses del futur
socioecondmic
d'Argentona

Encara no s'han adonat que

Quan ara fa dos anys CiU,

Cadafalch enrunant-se,

PSC,

i

nul-la planificacid urbanis-

per sobre de I'interes parti

Argentcat-ERC vam signar

tica ni econdmica, el turisme

cular politic o personal, hi

I'Acord de Govern, n'hi va

d'escombraries...

ha I'interes del poble.

haver que deien que

En aquests moments tots

Aquest govern segurament

duraria dos dies. I no

aquests temes es troben o

no inaugurara gaires obres,

nomes ha durat dos anys

solucionats o en vies de

sind que, si els signants

solucid. Aixo desconcerta a

pero segur que assentara
les bases del futur

teniem algun dubte sobre si

alguns grups de I'oposicid

socioecondmic d'Argentona

era encertat o no un govern
de concentracid de les

que intenten tirar aigua al

en temes cabdals com la

vi i en Hoc d'estar al costat

solucio de can Doro, la

principals forces politiques

del prog res del poble es

Velcro, el Planejament

del pais, ara no en tenim

dediquen a la critica

Urbanistic... Es per aixo que

cap. Perque per sobre de les

destructiva, la mentida o

es important que els partits

diferencies ideoldgiques hi

inclus a I'insult: "el govern

que histdricament han

havia un objectiu en comu:

no treballa" (!) (TxA i PP), o

governat la vila i aquells

treballar

be

"tenen un acord amb en

que tinguin interes a fer-ho

d'Argentona. I aixo nomes

Felix Rosa per urbanitzar el

participin d'aquest consens.

es pot entendre despres del

marge esquerre de la Rie-

La resta es poc mes que

govern desastrds de TxA

ra"(!) (CUP) Qui segueixi

tacticisme politic de curta

Entesa-ICV

pel

que havia deixat quatre

I'actualitat politico pot cons-

volada.

Dos anys de govern han

anys de nyaps: la piscina

tatar que d'aportacions

Que gaudiu d'una bona

reforgat els Iligams entre els

desmantellada, el forat de

constructives n'hi ha entre

Festa Major 2013!

principals partits de la vila

can Doro, can Puig i

poques i cap.
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Torrent de la Salut: s'aturen les
obres per millorar el projecte
La suspensio de sis mesos

creiem que ens hem de fe

privada. L'actual govern va

en I'execucio de les obres

licitar tots plegats perque el

aconseguir reduir-ne els

del torrent de la Salut,

que semblava un conflicte

cost amb petits canvis, a

aprovada en un Pie, amb la

irresoluble s'ha acabat

mes d'elevar I'aportacio

intencio de revisar el

encarrilant.

municipal i allargar el

projecte i arribar a nous

Aquest es un d'aquells ca-

perfode de pagament de les

acords amb els veins, ja ha

sos de dialeg muncipal que

contribucions especials.

creiem que ens

donat un resultat satisfactori

ens podria servir com a

3Com pot ser que un

hem de felicitar
tots plegats
perque el que

per a totes les parts.

exemple a I'hora d'encarar

projecte amb tants errors

1^ENTESA
^M^argentona

Malgrat
rendarreriment,

semblava un

conflicte
irresoluble s'ha
acabat
encarrilant.

L'enginyer proposat pels

altres conflictes. De les

aconsegueixi el vist-i-plau

veins n'ha fet aflorar un

postures enfrontades, la

de I'ajuntament? Es una

gran nombre d'errors que

desinformacio per part de

questio que creiem que val

I'encareixien.

totes les parts, la indignacio

la pena esbrinar. Esperem

La conseqiiencia es que el

dels veins... s'ha passat a

donar-ne mes informacio

projecte es pot reduir

una situacio bastant

considerablement. Un canvi

satisfactoria per a tothom.

en un proper numero.
Mentrestant, bona Festa

en el pressupost que com-

Queden, pero, un gran

Major a tothom.

porta la tramitacio com a

nombre de dubtes respecte

projecte nou i, pertant, que

aquest projecte. Recordem

I'obra s'ajomi almenys fins

al2015.

que es va gestar en
I'anterior legislatura i es va

Malgrat I'endarreriment,

encarregar a una empresa

L'oblid afavoreix la manipulacio

ACRUPACIO D'ARGENTOHA

noren que el present es frui't

titulades, no amb els

familia Boba-Maso i a una

del passat, i el present que

senyors de la vara. Parlant

empresa sense solvencia

s'ha trobat I'equip de

tambe de la piscina,

econdmica. Ni una paraula

govern d'avui esta pie

oblidant-se que tambe van

tampoc de la pujada mes

d'irregularitats i problemes

ser ells que sense pla de

bestia que mai ha patit I'lBI

que han dificultat poder ti-

seguretat ni seny, van

a Argentona, a traves d'una

rar endavant, cosa que,

comengar I'enderroc i

revisio cadastral molt pecu

malgrat totes les malifetes

I'espoli, deixant a tota la

liar sense tenir en compte

de Tots per Argentona, ja

poblacio durant quatre anys

els coeficients. I tampoc han
diuen res del Torrent de la

El present que
s^ha trobat
I'equip de

s'ha aconseguit.

sense piscina.

govern d'avui

Es curios sentir a vilatans dir

Trobem a faltar tambe una

Salut, tot i que el projede el

que ara I'hostaler Pep Maso

referenda al bressol on va

van fer en el seu mandat i

estd pie

es queixa del carrer Gran,

neixer TxA, la Plataforma en

incomplint el Pla General.

fent creure que el va fer un

defensa del centre historic,

Tambe van ser ells els que

altre. O com parla de la

i tambe al niu i forat de rates

van comprar el local de la

Font Picant, com si no

que ens han deixat durant

Policia amb un preu supe

haguessin estat ells els que

cine anys i al qual no han

rior al de mercat i ubicat en

Llegint I'article de Tots per

han enganyat tot el poble.

sabut donar alternatives.

un carrer amb un pendent

Argentona del darrer Cap

Senyors de TxA: Deixin

Tampoc volen parlar

superior al 8%.

de Creus el que no entenc

d'enganyar el poble! A la

tampoc ni de les cobertes

Per acabar els nostres dos

es com no els cau la cara

Font Picant de vostes no hi

dels patis del Bernat de

desitjos que no tornin mai

d'irregularitats
i problemes

de vergonya quan diuen el

ha aigua, i aixo ho diu

Riudemeia i el Francesc

mes TxA, en benefici

que estan dient, "con pre-

I'informe tecnic que s'ha fet

Burniol, donades a un

d'aquest poble i bones

meditacion y alevosia". Ig-

amb persones serioses i

arquitecte molt proper a la

festes a tothom!
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ON vegetal usat?
Cada vegada que freqim atgun aliment a la paella o obrim una llauna
de conserva, estem generant un residu: I'oli vegetal usat.
Llen<;ar-lo a I'aiguera suposa contaminar el medi ambient i
desaprofitar un recurs.
La mttfana catalana de produccid d'oli usat domestic se
situa al voltant dels 4 litres per persona i any.

mes reddem
Per qu* hem de redder temb* roH?
Llengar I'oll a laiguera ra que la dapuracttdelesatgOes
sigui molt costosa. A mes. si no es fa una depuracid tot
de I'oli. al tomar al medi ambient, aquest contamina els
rius. el mar i els aquifers, interferint en la vida natural i
degradant I'entom.
L'oli provoca tamb^ probiemes en les canonades da
desaigua, obstruint-les i generant males olors.
L'oli recuperat es destinar^ a una planta de tractament.
per a la seva transformadd en biodldsel. i en un futur pr
i amb la col-laboracid de tothom. podria ser utilitzat co
combustible de la flota municipal.

Com el reddem ?
1.Separa I'oli de cuina usat en una ampolta de p^^stic buida
(recipients de vidre i brics NO ).
2.Utilitza I'embut que et facilita I'AJuntament d'Argentona
de manera gratultai omple I'ampolla fins que estigui plena
3.Acosta't a qualsevol dels punts de recollida, i diposita
I'ampolla amb I'oli al contenidor. assegurant que aquesta
estigui ben tancada

Farmdcies

Dilluns a divendres
Tarda
Matt

Mati

Tarda

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

9.30 ha 13.30 h

17ha20h

9.30 ha 13.30 h

Tancat

Tancat

Tancat

Farmdcia Guill6n
C/ Gran, 22
Tel. 93 797 12 62

9.00 ha 13.30 h

17ha20h

9.30 ha 13.30 h

17ha20h
(si estd de guardia)

11 ha 13.30 h
(si estd de guardia)

Tancat

Farmdcia Sindreu
C/ Barcelona, 26
Tel 93 797 14 00

9.00 ha 13.30 h

17ha20h

9.30 ha 13.30 h
(si estd de guardia)

17 h a 20 h
(si estd de guardia)

11 ha 13.30 h
(si estd de guardia)

Tancat

Farmdcia Buxeda
Ctra. De Vilassar, 12
Tel 93 756 16 85

9.00 ha 13.30 h

17ha20h

9.30 ha 13.30h
(si estd de guardia)

17ha20h
(si estd de guardia)

11 ha 13.30 h
(si estd de guardia)

Tancat

armdcia Guilldn
armdcia Sindreu
armdcia Buxeda

1
Migdia

Vespre

13.30 ha 17 h
(si estd de guardia)

20 h a 22 h
(si estd de guardia)

LL_Migdia
13.30 ha 17 h
(si estd de guardia)

Vespre
20 h a 22 h
(si estd de guardia)

13.30 ha 22 h
(si estd de guardia)

Farmdcia 24 hores m6s propera: Farmdcia Colldeforn; Ronda O'Donnell, 13; 08303 Matard; teldfon 93 757 92 93.
Edita: Ajuntament d'Argentona - Regidoria de Mitjans de Comunicacid. Dipdsit Legal: B-44775-91.
President: Ferran Armengol. Consell de redaccio: Consell de Mitjans de Comunicacio Municipal.
Col-laboradors: Grups municipals de Tots per Argentona, CiU, PSC, PP, CUR Argencat, L'Entesa i
Agrupacio d'Argentona, i Centre d'Estudis Argentonins. Redaccid: M. Rosa Martinez, Irene Cortijo,
Sergi Fernandez. Fotografia: M. Rosa Martinez (MRM), Sergi Fernandez (SF), Irene Cortijo (IC), Miquel
Carabano (MC). Disseny: Isidro Lara. Maquetacid: papyrusdisseny. Impressid: Gramagraf Exemplars:
4.500
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CALENDARI FISCAL 2013
Concepte

Inici periode
voluntari

Final periode
voluntari
domiciliats

Impost de vehicles traccio mecanica

04/02/2013

04/04/2013

Taxa entrada vehicles - guals

05/04/2013

05/06/2013

Impost bens immobles urbans - No domiciliats

05/04/2013

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

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

05/09/2013

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

Impost activitats econdmiques

05/09/2013

05/11/2013

Taxa recollida escombraries — No domiciliats

05/09/2013

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

05/09/2013

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

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

- Domiciliats, la fraccio

- Domiciliats, 2a fracci605/09/2013

RECOLLIDA DE
MOBLES VELLSI
ELECTRODOMESTICS
Cada dilluns,
previa trucada al

93 790 55 60

fELEFON
D'lNTERE
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

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

Radio
Argentona
us desitja

Bona Festa

Major!!

Arxiu municipal

ABS Argentona

Pla^a de I'Esglesia, 4

Joan Fuster, 1
Tel. 93 756 10 92 i 93 756 11 38

Tel. 93 797 49 00
Dilluns, de9.10aa 12.30h
Dimarts i dijous, de 16 a 19.00 h

MARESME (24)

Atenci6 a domicili

Bustia del consumidor

Per sollicitar atencio a domicili a

Ajuntament d'Argentona

Argentona i Orrius, cal trucar al

C/ Gran, 61 (SEMPRE)

telefon 93 756 10 92, al consultori de

De9.30a 13.30 h

Miquel del Cros al telefon 93 791 90

Tel. 93 797 49 00

84; a Dosrius al telefon 93 791 90

Deixalleria

84.

Pol. Ind. Nord,

Atenci6 primdria

C/Can Carmany, s/n

Serveis socials d'atencio primaria:

Tel. 93 756 14 48
Horari: de dilluns a divendres, de 10

Tel. 93 797 04 86

a 13 h i de 16 a 19 h. Dissabte: de

Treballadora social, educadora

10 a 14 i de 16 a 20 h. Diumenge:

social i psicologa: cal demanar

delOaUh.

dia i hora de visita de 9 a 13 h

C/ Enric Granados, 5

al telefon 93 797 04 86, o

Parroquia de Sant Julia

directament a les oficines del

Informacio i acollida: dt. I dv. De 7 a

C/ Enric Granados, 5.

20.30 h. Tel 93 797 01 59

Jut|at de Pau

Centre Obert L'Esquirol:
Av. Del Mediterrani, s/n.

Tel. 93 797 17 03

Sant Miquel del Cros.

Dill. A div. De 9 a 14.30 h. Entrevistes

Tel. 93 757 00 86

amb el jutge: dimarts i dijous d'l 1 a
13.30 h.

L

1

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
ESCOLA ST MIQUEL DEL
CROS
93 799 39 51
ESCOLA BERNAT DE
RIUDEMEIA
93 797 09 56
ESCOLA FRANCESC BUNIOL
93 797 16 01
ESCOLA LES FONTS
93 756 17 13
ESCOLA 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 JURIDIC
PER A DONES
93 797 49 00 - Ext. 600
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Especial Mirant
amb motiu de la Setmana
de la Memoria Historica
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O Primera imatge fotografica d'Argentona coneguda, on es pot veure la capella del
Santfssim Sagrament abans de la reforma que va realitzar I'arquitecte Josep Puig i
cadafalch al 1896 i els camps de cultiu que precedien el nucli urba, darrer quart del
segle XIX, imatge cedida per Dolors. Fins la descoberta de la vila com a centre
d'estiuejants I'economia girava entorn I'agricultura. Les vinyes gravaven el paisatge
de feixes arrenglerades i a les cases de pages I'activitat era permanent. El creixement
urbanistic de la segona meitat del segle XX va fer desapareixer una forma de vida
atavica fins el moment.
Q Vista de Can Gusta des del campanar de I'esglesia, anys dnquanta, Arxiu Alfons
Guell
Torre d'estiueig d'estil neoclassic constant a mitjans del segle XIX per la familia Gusta.
El Consistori municipal durant la Guerra Civil fou traslladat a la mansio que hi
havia al carrer Gran, confiscada pel Comite Antifeixista. Un cop finalitzada la gue
rra s'instal-ld el Col-legi Immaculada, conegut com el CoHegi de les Blaves per
I'habit de color blau que duien les religioses. Enderrocada als anys cinquanta, amb
el creixement urbanistic de finals dels seixanta en el seu Hoc es construi I'edifici on
actualment es troba la biblioteca publica de la Caixa Laietana
Q Tramvia enfi/ant factual carrer Bemat de Riudemeiq, de cami cap a I'Hotel So/er,
Arxiu Alfons Guell.
© Tramvia aturat a la cruiHa de la plaga, on la linia es bifurcava en dos, pujant una
fins al Cap de Creus i I'altre finalitzava a I'Hotel Soler, anys trenta, Santiago Carreras, Arxiu Historic d'Argentona.
Mes informacid a la pdgina 10.

