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Editorial
Argentona engega un inici de curs decisiu
Tot estd per fer i tot es possible, el Cap de Creus que

resseguit la geografia del pais reclamant la independencia.

teniu a les mans manlleva la celebre frase del poeta Miquel

Han estat molts els argentonins que hi han participat

Martf Pol per encap^alar el reportatge sobre I'inici del

activament tal com reflecteix el reportatge que inclou

curs escolar que a Argentona obre portes amb una escola

aquest Cap de Creus.

menys i molts reptes.
En I'dmbit local el curs politic torna a posar sobre la taula
Bona part del col-lectiu de docents ha viscut un estiu

les assignatures pendents de I'Ajuntament d'Argentona:

inusualment intens per tal de bastir una programacio

La redaccio d'un nou Pla General, la rehabilitacio de la

escolar que no es vegi ressentida de les retallades i capaciti

piscina, la resolucio de les negociacions per Can Doro...

els alumnes pel mon que els tocara viure. Aquest curs
tambe obre portes un nou servei educatiu al barri del

Els grups municipals hauran d'arremangar-se i treballar

Cros, I'Aula d'Estudi, un curs coordinat des de I'drea

de valent, ja que quan s'acabi el curs mancaran pocs

d'Educacio de I'Ajuntament, de preparacio de les proves

mesos per a les eleccions municipals i seran els ciutadans

d'acces Iliures d'ESO i d'acces a cicles formatius de grau

qui posaran nota.

mitjd que s'adre^a a persones aturades de mes de 17
anys sense qualificacio academica.
Perd el setembre tambe ens porta I'inici del curs politic. A
escala nacional aquesta reentre arriba marcada per un
Onze de Setembre historic en el qual la Via Catalana ha

SUMARI

num.

L'Ajuntament

Cultura

al dia

Xarxa organitza la
programacio de

La rehabilitacio de
la piscina costard

950 mil euros

^:

infantil

*Pag.5

4c Pdg. 9

Educacio

Societat

Comenga el

Argentona es volca en

curs 2013-2014

I'organitzacio i

amb el naixement de

participacio de la Via

I'Escola Argentona

Catalana.

*Pag. 6

4c Pdg. 14

Cultura

Reportatge

El Festival

La Festa Major
i la Fira del

Sense Portes

MAI-JUN 2013

tardor de teatre

torna a
Argentona

Cdntir en

*Pag. 8

4c Pdg. 12 i 13

imatges

OPINIO

Carta de I'Alcalde
veurem comengar les obres

vern ha estat i es no

de la piscina municipal.

incrementar el muntant de

Tambe esta previst que

la recaptacid de I'lBI. Per

abans de finalitzar I'any

aquest motiu rebaixarem el

quedi resolta la propietat

coeficient tant com calgui

de I'espai de cal Guardid

perque els ingressos

en favor de I'Ajuntament.

previstos siguin els mateixos

S'iniciaran les obres del

que els obtinguts el 2013.

mur del camp del futbol, la

Aquest fet, juntament amb

pista d'skate, la intervened

les limitacions que ens

Aquest nou

curs politic
ens ha de
portar la
finalitzacio
de projectes
treballats
durant els
dos anys de
mandat que

a la font Picant, aixi com un

imposa I'Estat Espanyol per

actuacid molt destacada

a contenir la despesa,

cand despres del perfode

per portar I'aigua al marge

castiga molt a ajuntaments

de vacances i el dia a dia

esquerra de la riera

com el nostre. Malgrattenir

de la polftica municipal ja

d'Argentona, i les obres

una situacid sanejada

es plenament activa a la

d'arranjament de carrers

econdmicament, estarem

vida argentonina.

malmesos a Les Ginesteres,

obligats a fer uns pressu

Aquest nou curs politic ens

per citar-ne algunes.

postos continuistes, tot i

ha de portar la finalitzacid

Tambe es continuard avan-

tenir capacitat per destinar

de projectes, accions i

gant en el pla de millores

recursos a inversions per

negociacions que s'han

de la mobilitat al municipi.

millorar les aportacions a

Despres del parentesi,

treballat i madurat durant

questions tan importants

tornem a pie rendiment i

els dos anys de mandat que

Perd ara toca esmergar
molta atencid per part del

com son els ajuts a les

amb importants projectes i

portem d'aquest equip de

govern en I'elaboracid dels

persones amb dificultats a

objectius per endavant per

govern i que m'honora

pressupostos per a I'any

causa de la crisi o el

al nostre municipi.

presidir.

2014. Com ja hem anun-

manteniment de les infraes-

Si no sorgeixen imprevistos,

ciat en diverses ocasions, el

tructures municipals d'edi-

Ferran Armengol

el proper mes de gener

compromis d'aquest go

ficis i via publica.

Alcalde d'Argentona

Ja tornem a ser al peu del

portem.
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CARTES DELS LECTORS

Des d'Argentona

de I'Aplec, despres del vot

Un petit gran

Cultura i Debat

a favor dels membres de la

home

cart a oberta a Pep
Maso

Junta, Argentona Cultura i

Debat hi ha participat de

anomenat Joe

manera activa i desinteressada -precisament, per la

Senyor Maso,

naturalesa de I'Aplec de
Sant Jaume de Traia: una

La Junta de I'entitat Ar-

activitat popular i cutural de

gentona Cultura i Debat, i

la Vila, sense interessos mes

jo mateix, en qualitat de

enlla que els esmentats.

President, volem manifes-

La nostra sorpresa ha

tar-vos el desacord i la

arribat aquest any quan,

indignacio per I'actitud par-

coincidint amb la vostra

tidista que vau mostrar

assistencia, s'han repartit

durant I'Aplec de Sant

fulls informatius de la

Jaume de Traid, celebrat el

formacio politico de Tots per

diumenge, dia 28 de juliol

Argentona

d'enguany.

capdavant de la qual us

L'Aplec, organitzat anual-

trobeu.

ment pels veins del vefnat

(TxA),

al

Considerem que intentar

de Sant Jaume, en col-labo-

aprofitar politicament una

racio amb diverses entitats

festa que pertany exclusi-

del poble i molts vilatans i

vament al poble es, com a

vilatanes a tftol individual,

minim, reprobable i merei-

ha estat sempre un punt de
trobada amistosa, amb

xedor d'una rectificacio per
part vostra.

I'unic objectiu de compartir
un mati de tertulia i cultura

Atentament,

popular, a la vegada que

Diuen que en el pot

petit hi ha la bona
confitura: Els amics
d'en Joe ho podem
afirmar. La setmana
passada el teu
rellotge es va parar
i aqui ens hem quedat, freds, esperant
no se que... I de
sobte, comencem a
pensar en tot el que
ens vas deixar:
Milers de records,
moments i imatges. Es

desenvolupar-te tot el que

curios que no siguem

haguessis volgut, pero

capagos de recordar res

sempre ho vas suplir

que no fossin els teus riures,

prenent la vida tal com

genialitats i I'alegria que a

venia... Perdo...

tots ens transmeties. La

Transformant en positiu

generositat sense limits de

cada moment de la teva

la teva amistat pura i

vida, per complicat que fos,

sincera.

convertint cada problema

Quin valor tan gran te

en ironia i transmetent

haver tingut una vida dificil,

aquesta alegria i pau

Jordi Darbra,

mancat d'afecte familiar i

reflexiva a tots els que

una tradicio argentonina.

President d'Argentona

amb impediments fisics que

t'envoltavem. Quina gran

En les dues ultimes edicions

Cultura i Debat

es fomenta i es mante viva

no et van permetre fer i

intel-ligencia i saviesa: sens
dubte, el nostre Petit Gran
Home.
Nosaltres seguim aqui,
pero tots tenim un rellotge
i un dia ens tornarem a
trobar. No sabem on ni
quan, pero estem segurs
que en la teva companyia
reviurem grans records.
Mentrestant posa el teu toe
de bon humor alia on
siguis.
I... Vigileu! No us deixeu
enganyar! En Joe sempre
estara en els nostres cors.
Dels teus amics d'Agrupacio Argentona amb tot el
nostre afecte.

f Fes-nos arribar les teves cartes ~
I a Radio Argentona o a argentonacomunicacio@argentona.cat.
1 Recorda: maxim 1.700 cardcters
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L'AJUNTAMENT AL DIA

Aprovat el reglament de participacio

El Consell tambe va tractar altres assumptes com la situacio
de la Font Picant, el pla de mobilitat, el mapa acustic o la
recollida selectiva, entre d'altres.
El Consell de la Vila es obert a la participacio de tots els
ciutadans, nomes cal posar-s'hi en contacte enviant un
correu a participacio@argentona.cat o trucant a I'area
de Participacio Ciutadana de I'Ajuntament, al telefon

937974900.

Recollida de I'oli usat
L'Ajuntament d'Argentona, amb el suport de la Fundacio
CEO de foment d'ocupacio de persones discapacitades
El pie de setembre va donar Hum verda al Reglament de

del Maresme, i la coHaboracio de diversos establiments

Participacio Ciutadgna, una eina per a fomentar la

de la vila, va endegar, el passat 7 d'octubre la recollida

participacio i establir els mecanismes d'expressio

d'oli usat de cuina, un residu que fins ara nomes es podia

ciutadana. El regidor de Participacio, Salvador Casas, va

dipositar a la deixalleria municipal.

destacar que es tracta d'un document molt treballat des

Els veins poden deixar I'oli ben tancat en ampolles de

de I'ambit politic i que s'ha consensuat tambe amb la

plastic als contenidors que instal-lats als segiients

ciutadania i les entitats a traves del Consell de la Vila i la

establiments del centre i el veinat del Cros: El Trebol, Avda.

Comissio Permanent. Tots els grups van donar suport

Mediterrani, 20 (Sant Miquel del Cros); Colmado Rosario.
c. Badalona, 33; Condis, c. Doctor Samso, 1;

unanime a la proposta.

Agropecuaria d'ArgentonaEI Sindicat, c. Gran 44;

Aturades novament les obres

d'urbanitzacio del Torrent de la Salut
Les obres d'urbanitzacio de
I'Avinguda Nostra Senyora

Caprabo, c. Doctor Samso, 32-34; Oficina mediambiental
Ajuntament d'Argentona, c. Gran, 59.

La rehabilitacio de la piscina costard
950 mil euros

de la Salut i un tram de
I'Avinguda Jaume Baladia
han quedat novament

r

aturades. El pie de setembre
va deixar el contracte
d'obres sense efecte despres
que la revisio del projecte i
la negociacio amb els veins
afectats hagi portat a
replantejar I'actuacio. Els
grups de I'oposicio tambe es
van felicitar per aquesta decisio, pero algunes formacions
com el PP o Agrupacio d'Argentona i el regidor no adscrit
Jaume Uribe van lamentar els errors del proces i el
malestar ocasionat als veins.

El Consell de la Vila comen^a a
parlar del Pla General

L'Ajuntament ja te sobre la taula el projecte de rehabilitacio
de la piscina municipal que ha realitzat i finan^at la
Diputacio de Barcelona. El cost total de les obres ascendeix
als nou-cents cinquanta mil euros, dels quals el consistori

El passat 1 d'octubre es va celebrar una reunio del Consell

n'assumira tres-cents cinquanta mil amb recursos propis,

de Vila en la que es va informar als assistents sobre el

mentre que la Diputacio es fara carrec de la resta. En una

proces de redaccio del nou Pla General d'Ordenacio

entrevista a Radio Argentona, I'alcalde de la vila, Ferran

Urbana Municipal (PGOUM). El consistori te la intencio

Armengol, admet que es molt dificil que I'obra estigui

d'organitzar tres xerrades previes a I'inici del proces

enllestida a I'estiu pero que s'intentara que es pugui

participatiu del PGOUM en les que es convidaran a experts

utilitzar el vas i s'habilitaran mdduls prefabricats com a

en les arees d'urbanisme, demografia i participacio.

vestidors.
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El curs escolar 2013-2014

Infantil. La directora ha

De totes maneres, des del

directora i la coordinadora

ha comengat a Argentona

volgut agrair tota la feina

centre s'intenten desdoblar

son de I'antiga Francesc

amb normalitat i els nens i

voluntaria que han fet els

grups perque els nens i

Burniol, mentre que el

nenes han tornat a les aules

claustres de professors dels

nenes notin el menys

secretari

despres de dos mesos de

dos centres i la feina de

possible la falta de

I'Aixernador. EI projecte

vacances. La principal

I'Ajuntament que sense

professorat i puguin rebre

educatiu, com que som

novetat d'enguany ha estat

aixo no hauriem tingut un

la millor educacio possible.

una escola nova, es un

la concrecio de la fusio

inici com I'hem tingut.

Pel que fa a la fusio dels dos

document nou que estem

prove

de

entre I'escola I'Aixernador

Pel que fa a espais fisics, la

projectes educatius, s'ha

elaborant i consensuant

i la Francesc Burniol que

Monica Jimenez explica

intentat que a I'equip

entre tots, evidentment no

des d'aquest any lectiu es

que ja es veu que I'escola

directiu s'hi trobi representat

partim de zero, ja que

I'Escola d'Argentona.

es gran i que podem

el professorat dels dos

prenem com a base els

La nova directora de I'Esco

desenvolupar la tasca

centres,

projectes educatius dels

la es la Monica Jimenez que

educativa amb normalitat;

explica que el curs ha

el que no li sembla tan be

comengat amb total norma

a la directora de I'Escola

litat despres de tot el proces

Argentona es el nombre de

de fusio i de tota la feina
d'aquest estiu, la veritat es

mestres que tenen enguany,
un tema que depen

que estem forga contents de

totalment de la Generalitat.

com ha anat el primer dia.

Sf que es noten les

Durant I'estiu s'ha hagut de

retallades i prova d'aixo es

reubicar tot el mobiliari de

que molts especialistes han

I'Escola Aixernador a les

de ser tambe tutors i que el

aules de I'Escola Argentona

projecte de la biblioteca no

i tambe s'ha creat un mddul

el podem desenvolupar

nou al pati d'Educacio

com nosaltres voldriem.

MAI-JUN 2013

per

tant,

la

REPORTATGE

dos centres que, per sort,

subvencionar el transport

tenien moltes coses en

escolar dels alumnes que

comu. De mica en mica hi

viuen fora del nucli urbd. En

hem d'anar incorporant

aquest punt de la situacio,

nous aspectes.

I'Ajuntament va haver

LIES prova la
Jornada intensiva

solucio. El regidord'Educa-

Una altra de les novetats de

de I'lES i tambe amb

I'inici del curs escolar la

I'empresa de transport

trobem a I'lnstitut d'Argen-

Sagales i al final el que

tona on els alumnes fan

s'ha aconseguit es que

Jornada intensiva. A banda

I'empresa d'autobusos

n

entrar en funcionament el

I'Ajuntament tambe ofereix

curs 2014-15.

els Programes de Qualificacio Professional Inicial de

Inauguracio de
I'Aula d'Estudi

d'intervenir per trobar una
Les novetats en I'dmbit

cio, Angel Puig, explica que

educatiu no acaben aquf. El

s'ha parlat amb la direccio

forners i electricistes. Els
interessats poden apuntarse encara perque aquests
cursos s'inicien a mitjans
d'octubre.

13 de setembre es va
inaugurar el nou Espai Jove

del VeTnat de Sant Miquel
del Cros, un equipament

d'aquest canvi en I'horari,

modifiqui els horaris per-

les retallades tambe han

que els alumnes puguin

arribat a I'lES, en concret

arribar al centre nomes

pel que fa al transport

amb uns minuts de retard.

escolar. El Consell Comar-

Des de I'Ajuntament tambe

cal del Maresme ha deixat

es treballa per aconseguir

de rebre els diners de la

el segon institut pel

Generalitat de Catalunya i

municipi, que es construiria

per tant ha deixat de

a la zona del Cullell i podria

Els mes petits
Les escoles bressol muni

que es reobre amb mes

cipal El Bosquet i Cargol

recursos, serveis i funciona-

Treu Banya van obrir les

litats. Al mati, I'equipament

seves portes el 4 de

es destinard a acollir I'Aula

setembre amb 115 alum

d'Estudi, un curs coordinat

nes inscrits de 0 a 3 anys.

des de I'drea d'Educacio de

Tot i que el nombre de

I'Ajuntament, de prepara-

preinscripcions va experi-

cio de les proves d'acces

mentar un lleuger incre

Iliures d'ESO i d'acces a

ment en relacio al curs

cicles formatius de grau

anterior, finalment les

mitjd que s'adrega a

classes van comengar amb

persones aturades de mes

algunes places Iliures als

de 17 anys sense qualifica-

dos centres: dinou places

cio academica. L'horari

vacants a El Bosquet i

lectiu es de 9h a 12h i tot el

catorze al Cargol Treu

material necessari pel

banya un total de 14. Les

funcionament del curs ha

aules de 2 a 3 anys, que

estat subvencionat per la

tambe son les de major

Fundacio Rotary. Per la seva

capacitat, son les que han

banda, I'Espai Jove del

registrat una minva mes

Cros obrird en horari de

important d'alumnes. El

tarda i sera de Iliure acces i

calendari de les escoles

comptard amb dos dina-

bressol per al proper curs

mitzadors que vetllaran per

presenta com a darrer dia

oferir una programacio

d'horari lectiu el 24 de

pensada amb i pels joves.

juliol. Les vacances de

Pels argentonins que

Nadal seran del 25 de

tampoc disposen de I'ESO,

desembre al 2 de gener.

CapdeCr^us'
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El Festival Sense Fortes
torna amb for^a
El dissabte 14 de setembre
es va celebrar el 2n festival
d'arts al carrer i llocs
extraordinaris del municipi.
La proposta cultural, impu I sada pel Collectiu Sense
Portes amb la collaboracio
de I'Ajuntament, va rebre
una bona acollida per part

del public i tambe de la
critica. Segons I'organitzacio es va registrar una
afluencia de public general
durant tota la tarda i el
vespre d'entre 2.000 i
3.000 persones.
El CoHectiu Sense Portes va
rebre 140 propostes de di-

organitzadors, Xavier Ad-

gentona que va fer foto-

reaccions que tenien durant

ferents companyies d'arts

metller Notxa feia una

grafies a tothom que va

el transcurs de I'espectacle.

esceniques que volien parti-

primera valoracio i comen-

voler en un estudi instal-lat

El regidor de Cultura, Angel

cipar en aquesta proposta

tava que warn poder cop-

a la plaga de Vendre. L'unic

Puig, ha explicat que ha

cultural. Els membres del

sar que va ser una bona

requisit per ser fotografiat

estat un exit, tothom esta
molt content i nosaltres ens

Collectiu Sense Portes van

cita, a nivell de public tots

per aquests professionals

triar set companyies que

els espectacles es van

era guarnir-se amb comple

ho plantejavem, tot i ser el

van portar els seus especta-

omplir, calculem que van

ments del mon teatral i les

segon, com un prefestival

cles a diferents indrets del

venir entre 2.000 i 3.000

imatges es poden consultar

per fer-ne un tercer a la

municipi. La plaga Nova, la

persones, i pel que fa a

primavera i va afegir que

plaga de Vendre, el pati de

indrets van funcionar molt;

a www.senseportes.com
El Festival Sense Portes tam

Can Cata (carrer Dolors

fins i tot, llocs com Can

be va ser present a la xarxa

engrescadora.

Montserrat), la plaga de

Catd que els argentonins

ja que I'empresa de mdr-

Premi Clau Mestra (votacio

I'Esglesia i Can Doro es van

poder no se I'imaginaven

queting Bitlonia.com va por

popular): Companyia Ter-

transformar en indrets on

com un indret per fer teatre,

tar a terme dues accions

ron amb Tierra Effmera

els actors van interpretar el

va donar molt bon resultat.

relacionades amb les noves

seu paper i el public va

Com a collaboradors, la

tecnologies. Per una banda,

El jurat format per Silvia
Abril (Actriu), Cristina Na-

es una proposta original i

poder gaudir de les dife

Jornada va comptar amb el

un dels premis del certamen

varro (Directora de I'Aula

rents histories. Un dels

Grup de Fotografia d'Ar-

el Premi Bitlonia consistia en
enviar un tuTt amb el nom

de Teatre de Mataro) i Sergi
Galera (Productor Teatral)

8
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CopdeCr0us:

de I'espectacle i un comen-

van decidir amb els seus

tari incloent el hashtag

vots els Premis Pom d'Or i

#senseportes. D'altra ban-

Frontissa d'Argent.

da, el laboratori d'aquesta

Premi Pom d'Or: Compa

empresa va realitzar una in-

nyia Jam amb Minute

vestigacio de neuromarque-

Premi Frontissa d'Argent:

ting que va consistir, a traves

Companyia amb El Palo

d'una mena de case, en

amb La Hoguera

captar els impulsos electrics

Premi Bitlonia (votacio via

del cervell de diversos es-

twitter): Companyia Bauala

pectadors per observar les

amb Elegantia

REPORTATGE

La Xarxa, teatre familiar

La Xarxa es una fundacio

Omnium Cultural. La res-

Catalunya que formen part

privada sense anim de lucre

ponsable de La Xarxa a

d'aquesta fundacio. Un cop

formada per un moviment

Argentona, Isa Sunyer,

reben la informacio, son les

de voluntaris d'arreu de

recorda que alguns muni-

mateixes companyies que

Catalunya units per orga-

cipis van preferir crear la

els conviden a veure els

nitzar espectacles per a nois

Xarxa d'una format total-

seus espectacles i aixi poder

i noies amb I'objectiu de

ment independent pero en

tancar les respectives

promoure la formacio de

el cas del nostre municipi

programacions.

nous publics per a les arts

vam tenir les dues asso-

Pel que fa al finangament

esceniques i contribuir a la

ciacions funcionant durant

Sunyer explica que ho fern

seva formacio personal i

dos anys. Avui dia dispo-

a traves de petites aporta-

cfvica.
El grup d'Argentona fa 25

sen de 12 voluntaris amb

cions de la Diputacio i de

perfils diferents i per pro-

la Generalitat que col-la-

anys que funciona tot i que

gramar assisteixen a la

bora amb La Caixa i sobre-

primer es va anomenar
Rialles, una altra asso-

Mostra d'Espectacle d'lgua-

tot grdcies a un conveni que

lada i es nodreixen tambe

mantenim amb I'Ajunta-

ciacio creada amb els

de la informacio que es

ment d'Argentona i que

mateixos objectius per

passen els 70 municipis de

renovem cada any.

Per aquest
darrer trimestre

de I'any s'han
programat tres
espectacles a La
Sala, tots
comencen a les

17h i tenen un
preu de 7 euros
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Enguany commemorarem

pensar en aquella de I'any

participar a la tarda a la Via

tament amb dues conferen

la Diada Nacional amb la

1947 quan, sense internet

Catalana, en concret es va

ces i amb dues caminades

fermesa d'una societat

ni xarxes socials, es va fer

celebrar un Torneig d'Es-

guiades. Les xerrades van

catalana mobilitzada, que

una crida secreta amb el

cacs, la XII Trobada de Pla

ser Francesc Carreras i

ha perdut la por i que ja

boca-orella com a mitja per

ques, la tradicional ofrena

Candi i I'excursionisme

parla obertament de inde-

fer una foguera a la

floral al monument a Rafael

cientific i La lluita pertenir

pendencia, un poble que

muntanya mes alta dels

de Casanova, un Ball de

un estat a carrec de Joa-

des de la multitudinaria

municipis en senyal de

Gitanes i un contecontes

quim Graupera i Miquel

manifestacio de I'l 1 de

catalanitat. A Argentona es

basat en llegendes catala-

Sellares, respectivament.

setembre de 2012 esta

va fer al Turo de Gironella,

marcant el pas als partits

els de Cabrera a Burriac, a

nes.
Mes enlla de la diada va

van fer pel paisatges rurals,

polftics. Amb aquestes

Can Bruguera els de

continuar la celebracio

una, i pel poble, I'altra, de

paraules, I'alcalde d'Ar-

Mataro, a la pedra d'en

d'aquesta Jornada, concre

I'Argentona del 1714.

gentona, Ferran Armengol

Toni els de Vilassar de Dalt,

comen^ava el seu missatge

a I Montseny...

institucional en motiu de la

La programacio d'Argent-

diada de Catalunya, una

ona, al voltant de la diada

Jornada que enguany es va

de Catalunya, va iniciar-se

viure amb especial interes

el dissabte 7 de setembre

per la celebracio de la Via

amb el recital poetic

Catalana. Argentona no

musical Si goso que es va

disposava de cap tram

celebrar a la Casa Gotica.

adjudicat per tant els

Per aquella tarda tambe

centenars de vilatans que

estava previst fer un assaig

van voler participar ho van

general de la Via Catalana

fer a Cabrera de Mar i

que havia de passar per

Mataro. Tambe van haver

diferents indrets del
municipi pero la forta pluja

argentonins que van fer cas
de la crida de I'Assemblea

Per ultim, les caminades es

Argentona se suma a la Declaracio
d'Alcaldes del Maresme
L'alcalde d'Argentona, Ferran Armengol, va signar, el 5

Nacional Catalana (ACN)

que va caure va provocar
que nomes es fer una gran

de setembre, la Declaracio d'Alcaldes del Maresme en

per anar a les Terres de

rotllana humana a la pla^a

suport a la declaracio de sobirania del Parlament de

I'Ebre, la zona mes dificil

Nova i despres uns parla-

Catalunya i recolzament de les accions sobiranistes i en

d'unir per la poca densitat

ments. Els actes es van re-

favor del dret a decidir. El document ha estat impulsat

de poblacio.

prendre el dimarts 10 amb

pels alcaldes de Vilassar de Dalt, Premid de Mar i Alella,

En Llufs Serra Morgan va

una botifarrada popular a

i s'han sumat els alcaldes dels municipis d'Arenys de

ser un dels argentonins que

Can Doro, un Correfoc i el

Munt, Cabrera de Mar, Cabrils, Calella, Caldes d'Estrac,

va participar a la cadena,

concert del grup Rumb al

Canet de Mar, El Masnou, Mataro, Montgat, Orrius,

concretament a Cabrera de

Bar. La Jornada de I'l 1 de

Premid de Dalt, Premid de Mar, Orrius, Sant Andreu de

Mar. Aquest vilata de 82

setembre va concentrar els

Llavaneres, Sant Iscle de Vallalta, Sant Pol de Mar, Sant

anys recorda emocionat

actes pel mati amb I'objec-

Vicen^ de Montalt, Santa Susanna, Teid, Tordera, Vilassar

que aquesta diada li va fer

tiu que tothom pogues

de Mar i Vilassar de Dalt.
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Entrevista al nou president del Centre
Parroquial d'Argentona, Jordi Espelt
-Com afrontes el teu nou

S'ha creat una comissio de

cdrrec a I'entitat?

treball amb gent mes que

-Es una tasca important

correcte, amb valors impor-

que em fa molta il-lusio,

tants i crec que farem una

estic per servir i el que crec

bona tasca entre tots.

que es molt important es

-Ens pots avangar alguna

I'equip de treball que estd

cosa de la celebracid?

format per gent fantdstica.

-Els actes commengaran

Es tracta d'un repte per mi

amb Els Pastorets de Josep

i vull potenciar el tema de

Maria Folch i Torres, un acte

base obrint el Centre

al que li volem donar molta

Parroquial mes a les perso-

importdncia perque implica

nes que vulguin participar-

el treball de molta gent.

hi.

Tambe es fard una mostra

-Durant el teu mandat el

de cinema, jornades cultu

Centre Parroquial cele-

rals dels 100 anys de la

brard el centenari, qud re-

parrdquia, esports, sarda-

presenta?

nes, el Corpus a la parrd

-No ho he buscat, m'ho he

quia, un torneig d'escacs,

trobat, vaja es una coinci-

una trobada de pintura

dencia i crec que es un

rdpida, una mostra de

tema il-lusionant. Es un afer

teatre Domingo Molist i

important dins I'entitat.

els actes de cloenda arri-

baran al finalitzar I'any

- Es un logo creatiu, que

2014.
- Qu6 li sembla el logo que

dona imatge, es fort en el

s'ha creat pel centenari?

molt be.

concepte. Crec que estd

Www^tK)ioargentoncr1046fm.
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Argentona es promociona a Canet

La musica

L'Ajuntament d'Argentona,

cldssica arriba
al Museu del

a traves del Servei de Pro-

Cdntir

mocio Econdmica (SEMPRE)
va participar el cap de
setmana del 14 i 15 de se-

El Museu del Cdntir ha

tembre a una nova edicio

organitzat un curs d'intro-

de la Fira Mercat Moder-

duccio a la musica cldssica

nista de Canet de Mar.

dels segles XVIII i XIX que

Argentona va instal.lar un

impartird Maria Teresa

estand per promocionar els

Julia. El curs es dividird en

actius de la vila en I'dmbit

sis sessions i es dura a

turfstic, gastronomic i

terme els dimarts de 19h a

oferint als visitants informa-

les 20h30. Els dies de la

cio sobre el patrimoni del

formacio seran el 22 i 29

municipi. De nou la ruta

d'octubre i el 12, 19 i 26
de novembre. El preu del

Puig i Cadafalch, un recorregut turfstic i cultural

turfstics que mes interes va

sobre altres recursos molt

pels edificis modernistes

despertar entre els visitants

interessants de la vila com

curs es de 54 euros, per
mes informacio es pot

que I'il.lustre arquitecte va

i turistes de proximitat. El

les rutes de les fonts i

trucar al telefon del museu

dissenyar a la seva ciutat

SEMPRE va aprofitar la

senders, esdeveniments de

(93 797 21 52) o consultar

natal i al poble d'estiueig,

presencia a la fires de

la vila i el calendari de fires

el blog de la professora

va ser un dels productes

Canet de Mar per informar

i festes.

myblogteresiajulia.blogspot.com

Cristina Villa i Marc Sala exposen la seva obra
assolint un to historic. Des del

Tenen dues coses en comu:

drets del municipi. La fotd-

tes. L'escultor Marc Sala ha

son artistes i treballen a

grafa Cristina Villa ha expo-

exposat al Museu del Cdntir

punt de vista de I'escultura

I'Ajuntament en diferents

sat les seves imatges expe-

una mostra que s'anomena

figurativa i agafant alguns

drees de servei a la ciuta-

rimentals a la Casa Gdtica,

Cataclismes Contempo-

recursos del pop art, com

dania. Son la Cristina Villa i

es tracta d'una mostra

ranis que segons el propi

son la repeticio del mddul i

en Marc Sala que han inau-

anomenada Silent on hi ha

autor es tracta de la reali-

I'aTllament visual de la imat-

gurat exposicio durant el mes

imatges amb el fum, el fang

tat contempordnia que,

ge humana, miro de fer la

de setembre a diferents in-

i I'aigua com a protagonis-

malauradament o no, estd

meva crdnica particular.

•?••**
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Argentona posa en marxa I'Oficina d'Atencio al ciutadd
Des de I'octubre, els

tambe fa funcions de Regis-

argentonins podran obtenir

tre General municipal, per

tot tipus d'informacio

la qual cosa s'hi poden pre-

relacionada amb I'Ajunta

sentar totes les soHicituds i

ment, fer gestions i trdmits

documents relacionats amb

OFICINA
ATENCIO

simples com empadrona-

materies de competencia

CIUTADANA

ments, obtenir certifica

municipal: Llicencies urba-

^^ons, entre d'altres,a I'Ofi-

nistiques, d'Obertures

cina d'Atencid al Ciutadd

d'Establiments, Urbanisme,

zar a I'Ajuntament. L'horari

sobre els trdmits a presentar, normativa aplicable
i es podran descarregar

Medi Ambient, Neteja

de I'OAC sera de dilluns a

na de servei d'atencio

publica, Compres, Bens,

personalitzada al contri-

Domini Public, Cultura,

divendres de 8:30 del matf
a 14 hores i els dijous

En els propers mesos es posard en marxa un nou web

(OAC). Es tracta d'un ofici-

Ensenyament i Pressupos-

tambe de 4 a 7 de la tarda.

forma provisional en el

tos, entre d'altres.

La creacio de I'Oficina

primer pis del consistori ja

buent que comen^a de

instancies, formularis, etc.

D'aquesta manera, els

d'atencio al ciutadd anird

municipal amb seu elec-

que el seu empla^ament

ciutadans podran ser atesos

acompanyada simultdnia-

trdnica que oferird la

definitiu sera a la planta

des d'una mateixa oficina

ment d'un nou espai al web

possibilitat de realitzar tele-

baixa, on antigament esta-

per a dur a terme qualsevol

municipal www.argen-

mdticament gestions i trd

va la Policia Local. L'OAC

gestio que necessitin real it-

tona.cat amb informacio

mits amb I'Ajuntament.

Els Diables celebren la Segona
Trobada de Percussio
L'any passat, durant els actes de celebracio del vinte aniversari
de la Colla de Diables d'Argentona, els tabalers de la colla
van incloure-hi una trobada de percussio. L'experiencia va
ser tan positiva que la colla ha decidit atorgar entitat prdpia a
la proposta i organitzar la Segona Trobada de Percussio. L'acte
es va celebrar el passat 28 de setembre i va reunir una desena
de colles d'arreu de Catalunya. En total, mes de dos-cents
percussionistes van desfilar en cercavila pels carrers del centre
historic, acabant amb una batucada final a la pla^a Nova.

Creu Roja no fa vacances
L'allargament de la crisi econdmica fa que les entitats
dedicades a ajudar als mes necessitats no puguin fer
vacances. Es el cas de Creu Roja que el mes de
setembre s'ha sumat, per segon cop, a la caminada
organitzada per la regidoria d'esports de I'Ajuntament
instant als participants a coHaborar amb la donacio
d'aliments per al bane d'aliments de I'entitat. El mateix
dia va organitzar diverses activitats infantils a la plaga
Nova que, a banda de I'objectiu ludic, tambe van
ajudar a difondre la campanya.
Una setmana despres va ser el torn de la Festa dels
Avis que va agrupar mes de trenta usuaris de I'entitat
en un berenar a la Font del Mig.
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ESPORTSi

Entrevista a I'entrenador del

Burriac Xtrem 2013

primer equip del FC

El 17 de novembre es el dia escollit
per celebrar la Tla Cursa de
Muntanya Castell de Burriac, Trofeu

Argentona, Jose M. Borrego

Pere Asturiano, coneguda popularment com la Burriac Xtrem. El Grup
de Muntanya d'Argentona organitza

-Com ha estat el

un any mes aquesta cursa amb

debut?

I'objectiu de fomentar aquesta

-Be, jo sempre havia

prdctica esportiva i donar a coneixer

estat entrenador del

el paisatge d'Argentona i Cabrera de

futbol base del club fins

Mar, ja que el recorregut de la cursa

que un dia el coordi-

passa per I'drea protegida del Pare

nador i la directiva em

de la Serralada Litoral.

van demanar ser I'en

Enguany s'ofereixen tres circuits

trenador del primer

diferents, un de 33 quildmetres, un

equip perque confien en

de 25 i un de 15 quildmetres. Les tres

mi i jo m'ho vaig pensar

modalitats son obertes a tothom i als

una setmana i vaig

participants de la Copa Catalana en

decidir afrontar aquest

diferents categories: I'absoluta for-

repte important perque

mada per seniors, veterans i masters,

em venia de gust. Es un

la sub-23 i la junior. El termini

repte dificil perque jo

d'inscripcions es tancard el diumenge

estic acostumat a ser

3 de novembre o quan s'arribi al

entrenador dels joves

numero maxim d'inscrits que es de

pero despres de sis anys al club, era

La tercera catalana es molt dificil

650 entre els tres inscrits. Mes

una cosa que tenia pendent.

perque hi ha jugadors mes veterans,

informacio a www.gmargentona.com

-Quan es van fer els primers

alguns ja finalitzen la seva carrera i

contactes per preparar aquesta

es una categoria molt dura. La

temporada?

categoria de segona es mes jugona.

60 alumnes a I'Escola
Esportiva

-Jo vaig trucar als jugadors de la

Pel que fa a tota la problemdtica que

temporada 2012-2013 i alguns em

s'ha viscut pel recurs que el FCA va

van dir que no volien jugar a tercera

posar a la Federacio Catalana de

catalana perque era aquell moment

Futbol i al Tribunal Catald de I'Esport

I'Escola Esportiva que te per objectiu

que no estava clar on jugaria el

per una suposada alineacio indeguda

acostar els alumnes de primdria del

primer equip pero aixd a mi no em

del Mataro, Borrego ho te molt clar i

municipi a diferents esports perque

va condicionar perque jo tenia una

diu que el peix gran es menja el

els coneguin i puguin adquirir les

Amb I'inici del curs escolar s'ha iniciat

idea clara: volia un equip jove amb

petit.

habilitats bdsiques per practicar-los.

juvenils del club i altres fixatges de

-Quin objectiu tens per aquesta

A traves de la prdctica d'un seguit
d'esports tambe es pot observar i

19/20 anys. Al final, tine un equip de

temporada?

25 jugadors, dels quals 16 d'aquests

-Jo no em marco cap objectiu per

millorar les relacions que s'establei-

tenen 19 anys, moltes ganes de jugar,

aquesta temporada, jo he parlat amb

xen i la forma d'actuar en equip dels

de fer be les coses i de passar-ho be,

la plantilla i els he comentat que ens

nens i nenes. Enguany s'han fet 4

cal que fern pinya, siguem una familia

ho hem de passar be i que si a falta

grups amb 15 nens: un grup a

i despres arriba el futbol, jo crec que

de cine partits tenim opcio de pujar,

I'Escola d'Argentona, un al Bernat de

ho tenen tot.

ja apretarem. Pero be, el mes

Riudemeia i dos a Les Fonts. Segons

-Com t'ha afedat el tema de jugar

important es que hi hagi bon ambient

les edats els nens i nenes s'inicien

a tercera i no haver mantingut la

entre tots, equip, directiva, titulars,

cada trimestre en un esport que son

categoria de segona?

convocats, suplents i clar si em posen

minibdsquet, minihandbol, futbol

-A nivell d'equip en res, perque jo

la flor a la md, I'agafare. El

sala, cros, atletisme, minihoquei i

tenia la idea clara del que volia i

plantejament d'aquest equip es una

voleibol. Des de I'octubre, els

baixar no em canviava el concepte.

aposta per 2 o 3 temporades.

participants fan dues hores d'entrenament a la setmana i a partir del 19

Si voleu •scoltar tota--4'entrevista ho podei
fer a www.radioarqentonai 046fm.fvoox.co
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d'octubre es comencen els partits
contra diferents escoles de Mataro.

L'ESPITLLERA HISTORICA
DEL CENTRE D'ESTUDIS ARGENTONINS

Frcmcesc Carreras i Condi.

Un exemple dificil de soguir
Un dels actes que se cele-

treballaren per a un nou

publicava

braren a la vila, al voltant

model d'investigacio en els

Pere Joan

de la Diada d'enguany, fou

camps de la historia,

Ferrer, militar

una conferencia organitza-

I'arqueologia, el folklore i

i senyor del

da pel Centre d'Estudis

I'etnologia en general.

Ma re s m e

Argentonins. El Dr. Joaquim

Aquest grup d'estudiosos

Graupera va parlar sobre

aprofitaren la seva afeccio

que, per ser
aquest per-

Francesc Carreras i Candi

a I'excursionisme per a

i I'excursionisme cientific.

associar-se i, d'aquesta

sonatge
senyor del

Escoltant I'exposicio del

manera, canviar les formes

castell de

ponent i, a banda dels

academiques i rfgides, que

Burriac, ens

molts temes que es van

regien a I'epoca, per a dur

concernia de

tractar, sorprenia la perso-

a terme investigacions a

ben a prop.

nalitat polifacetica d'aquest

partir d'un treball que es

Durant els

personatge a qui tant deu

basava en trepitjar el

Argentona en I'aspecte

terreny, documentor el que

historiogrdfic.

veien i trepitjaven tant amb

anys seg u e n t s
escrivi sobre

fotografies com amb dibui-

Cabrera de

En Carreras i Candi va

xos, escriure'n les crdniques

Mar, La Roca

neixer a Barcelona I'any

i, en definitiva, deixar per

del Valles i
Caldetes,

1862 dins d'una benestant

a la posteritat una feina

famflia de joiers i orfebres.

ingent fruit d'una dedicacio

havent-hi,

Es Ilicencid en Dret perd

que sembla dificil emular.

especialment

111UOTECA HISTORICA DEL MARESMA
VOLUM III

Origens
de la riera d'Argentona

FRANCESCH CARRERAS Y CANDI

BARCELONA
L'ATtc, Rom*

en els dos primers, referen

destacd en el camp de la

carrerascandi.html) on, tot

histdria, com a investigador

Carreras i Candi passd, per

ces a Argentona. Ja entrat

i que estd en construccio,

i docent, I'edicio cientffica,

a la nostra sort, molts estius

el segle XX publicava dues

conte un profund treball
sobre la vida i I'obra

la geografia, la filatelia i la

a can Carreras (popular-

obres mes de suma impor-

gestio publica. Primer^ va

ment les Palmeres) una

tdncia per a la bibliografia

d'aquesta persona tan

presidir

comissio

masia de Sant Jaume de

argentonina: Origens de la

singular.

d'Eixample de la ciutat de

Traid que havia adquirit el

riera d'Argentona i Lo

Barcelona i, segon, figurd

seu pare Caietd Carreras el

Castell de Burriac o de Sant

com a gerent de la compa-

1862 i hereto Carreras

Vicens. Qualsevol persona

nyia que treballava per a la

Candi el 1878. Aquest fet

que desitgi aprofundir en

canalitzacio del riu Ebre.

provocd que entre les mes

els nostres origens pot

Tambe cultivd la faceta

de quatre-centes publica-

acostar-se a llegir aquest

politico i arribd a ser

cions que ens deixd n'hi

tractats i, tot i el llenguatge

regidor de I'Ajuntament de

trobem de dedicades, en

arcaic i els anys transcor-

Barcelona on fou I'artifex

exclusiva o en part, al

reguts, els coneixements

de la publicacio de docu-

passat de la nostra vila.

que I'autor aconsegueix

mentacio que es trobava als

L'any 1891 publica Argen

traspuar fan que la lectura

arxius de la ciutat.

tona historica (podeu trobar

sigui agradable, dgil i

una edicio facsimil que

amena.

la

un premi amb el nom de
I'historiador, que ja passa
per la XXV edicio, per a
fomentar els estudis
histories de la nostra nacio.
I, per finalitzar, si feu un

tomb pel pare de la
Ciutadella de Barcelona us
trobareu, a la banda sud,
un bust d'homenatge.
Francesc Carreras i Candi

No podem deixar de

I'any 1982 editd I'Ajunta

banda, Idgicament, el tema

ment d'Argentona) que,

Per a qui s'hagi encuriosit

principal de la conferencia:

com es va apuntar a la

per la trajectdria vital del

la trajectdria de Carreras i

conferencia, es ara per ara,

protagonista d'aquest

Candi exemplifica la d'uns

I'unic treball historic del

article us recomanem una

quants personatges que, en
aquesta epoca a cavall

nostre municipi que tracta

visita

globalment

seva

Barchinona.cat (http://

entre els segles XIX i XX,

evolucio. Un any despres

www.barchinona.cat/

la

Omnium Cultural convoca

a

la

mori a Barcelona I'any

1937.

web

Jordi Pinart i Pradal
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Encetem la via cap el futur

Ens agradaria
engrescar a

molta gent per
tal de millorar
Argentona
En I'anterior numero del

Cap de Creus

el futur _ d'Argentona.

com vam prometre, tenim

forma que segrestaren la

el proces en marxa. Amb

voluntat de les urnes. Diuen

Recollir un bon bagatge

una carta de presentacio

que ja van neixer amb un

d'opinions ciutadanes per

ens posem inicialment en

pecat original que fa que

poder formular un bon

contacte i, despres de les

la seva inanicio i desencerts

projecte de futur es I'objec-

primeres converses indi-

esdevinguin la carrega

tiu amb el qual proposem

vidualitzades, proposem un

moral que portaran fins al

aquestes trobades. Ens

seguit de reunions a nivell

final del mandat. Un final

agradaria poder engrescar

col-lectiu per tal d'inter-

de mandat que els portara

a molta gent d'opinio

pretar i debatre totes les

a la paradoxa de com es

diversa, per tal que aporti

idees de I'esdevenir de la

presentaran, cada un d'ells,

cadascu el seu gra de sorra

nostra vila, imbricades amb

en la propera contesa

per a millorar Argentona i

I'ideari polftic de TxA, per

electoral i amb quina

el dia a dia dels nostres

a poder donar forma i accio

excusa ho traslladaran als

conciutadans.

al projecte de futur.

seus votants. Moltes

ja

d'aquestes opinions i

anuncidvem que passades

D'aquestes

primeres

d'altres que han anat

les vacances d'estiu

converses a tftol individual

sorgint, TxA ja n'es

encetarfem una serie de

n'hem extret unes primeres

completament sabedora.

converses amb gent de

opinions gens favorables al

divers pensament politic,

govern actual, fins i tot per

Pero, ara, el que mes ens

social i cultural, per tal

alguns simpatitzats dels

interessa, son les aporta

d'obtenir variades

i

diferents integrants del

cions d'una majoria de

valuoses aportacions al

quadripartit, que senyalen

vilatans i vilatanes en forma

projecte de TxA. Doncs, tal

la seva insatisfaccio amb la

d'idees vdlides per encarar

www.tots-perargentona.org
txacomunicacio@gmail.com
tel.677571903

No es pot tenir projecte de futur si no s'ha
tingut projecte de passat, ni de present

CiU

pie, i quant entra un altre

cap coherencia i no saben

Sant Jaume de TraTa. No

govern i porta a aprovacio

per on tirar. Aixo es el

tenen ni modals ni vergo-

les quotes veTnals que han

present de Tots per Argen

de fer possible I'obra,

tona. Sense saber compor-

nya.
Com a fet positiu hem

TxA no tenen

s'abstenen? Fan una reunio

tar-se, ni saber cap on han

d'assenyalar que I'equip de

cap coherencia

amb els veins, demanen un

d'anar. I si no tenen pre

govern estd tractant amb la

pie extraordinari per aturar

sent, no tenen futur. Amb

Fundacio lluro la continuTtat

les obres i, a I'hora de la

aquestes actuacions perden

d'una biblioteca municipal

veritat, es tornen a abstenir.

la poca credibilitat que els

d'Argentona. Segons ens

I, posteriorment, quan el

hi quedava.

diuen, les negociacions van

govern actual ajorna I'obra

Vegin un altre exemple.

per molt bon camf.

i el pagament de les quotes,

Vostes poden creure que en

Esperem que sigui cert i

d'acord amb els veins, per

un acte popular, no politit-

arribin a bon fi.

Si els de Tots per Argentona

tal que es pugui revisar el

zat per ningu, es pugui

Esperem que les vacances

no tenen projecte de

projecte i facilitar el

presentar el cap de Ilista de

us hagin servit per des-

present, com poden tenir

finangament, diuen que hi

Tots per Argentona repartint

cansar, gaudir i agafar

projecte de futur? Que

estan d'acord pero que

el mamotreto de revista

empenta per comengar el

pensarien vostes d'una

com que consideren que

que publiquen, tot donant

treball de nou.

agrupacio electoral, Tots

s'esta enganyant als veins

I'excusa que han estat unes

per Argentona, que endega

es tornen a abstenir. Total,

nenes les que ho han

un projecte d'urbanitzacio

que pel que veiem no hi ha

repartit? Doncs aixo es el

d'un carrer, I'aprova per

per un agafar-los. No tenen

que va passar a I'aplec de

i no saben
per on tirar
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Acordar Argentona
L'actualitat municipal estd en

sent aixf en el futur, d'aqui

estem posant en marxa: els

un moment dol^, estem a

la importdncia de travar en

ja citats del POUM i Can

punt de tancar i reconduir un

aquest mandat acords que

Doro, perd tambe els que

dels principals motius de

permetin continuTtat en el

estem preparant de la Font

tensio que ha patit Argen

futur.

Picant, la mobilitat, el Cros,

tona en els darrers anys:

Perd malgrat els acords de

etc.
Contrasta

Can Doro. I aixo es possible

les dues formacions politi-

grdcies a un govern que
busca I'acord permanent-

ques, tenim capacitat per
buscar acords mes enlld del

panorama I'actitud de Tots

govern, I'exemple el trobem

en el seu discurs alligonador

panorama

ment. Perd no es nomes Can
Doro, ho es tambe amb un

en el darrer pie: de les

els seus grans fracassos de

I'actitud de Tots

dels principals eixos de

votacions realitzades, el

govern: la millora del Cros,

debat municipal, la revisio

60% es van aprovar per
unanimitat, un fet insdlit en

I'aparcament, la Font Picant,

Contrasta en

aquest

per Argentona,

del Pla d'Urbanisme que

que obvien en el
seu dlscurs

alliqonador els
seus grans
fracassos de
govern

en

aquest

per Argentona, que obvien

les cobertes de les escoles,

s'iniciard aviat i que
marcard I'urbanisme d'Ar-

la histdria d'Argentona, i

la piscina, el mateix Can

que estd sent la tdnica

Doro, la incapacitat de

gentona de les decades

d'aquest mandat.

reiniciar el debat urbanfstic,

vinents. En tot aixd hi te un

La voluntat d'aquest acord

etc. Tambe contrasta la poca

paper molt destacat la

politic transcendeix el propi

activitat que demostren en

participacio en el govern de

pie, i I'exemple es tambe la

aquest mandat, la seva falta

partits tan diferents com ho

recent aprovacio del

d'iniciativa i la seva falta de

som el PSC i CiU, que hem

Reglament de Participacio

criteri.

estat, per separat, en tots els

Ciutadana, una eina que

governs d'en^d de la

ens ha de permetre ampliar

represa democrdtica i que

els acords amb la ciutadania

possiblement continuard

a traves dels debats que

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

Dejadez. Nuestras queridas Urbanizaciones
Una vez mas mostramos

de poder o de cuestiones

se hayan desbrozado y lim-

nuestro pesar al observar la

que en nada afectan al dfa

piado. Por cierto, estas

dejadez reinante en nues

a dia de los ciudadanos.

medidas fueron solicitadas

tras urbanizaciones por

Hemos observado este mes

por el grupo municipal del

parte del equipo de gobier-

de

algunas

Partit Popular d'Argentona

no. Dense un paseo y verdn

circunstancias que han

a traves de una mocion

El grupo
municipal del

en Can Cabot, en Les

hecho saltar las alarmas.

presentada en pleno y

Ginesteres, en Can Barrau,

Ponemos un ejemplo bien

aprobada por el mismo y

en Can Raimf o en otras

claro: el incendio en Can

que a fechas de hoy no se

Partit Popular
seguimos
comprometidos

que existen tramos de acera

Poi, situado justo al lado

han llevado a cabo. Una

totalmente levantados, que

de la unica via de acceso a

muestra mas de cuales son

el estado de las calzadas es

la urbanizacion de Les Gi

las prioridades de unos y

lamentable, por no hablar

nesteres. zAIguien ha pen-

las de otros.

con velar por

de la falta de mantenimien-

sado en las consecuencias

El grupo municipal del Partit

to en mobiliario urbano o

que hubiera podido tener

Popular seguimos compro

en paredes repletas de

ese incendio? zQue hubie

metidos con velar por todos

fodos los
ciudadanos del
pueblo. Vivan
donde vivan y
piensen como

piensen

agosto

pintados, grafitis...

ra pasado si las llamas

los ciudadanos del pueblo.

Reinando ciertamente un

alcanzan el bosque de pi-

Vivan donde vivan y pien

entorno desolador. Y eso,

nos? Les Ginesteres se

sen como piensen. Esa es

2Por que ocurre? Ocurre

hubiese convertido en una

nuestra prioridad. Otros

fruto de la falta de
diligencia del equipo de

ratonera sin salida. Al

siguen con su hoja de ruta

episodio se suma ademas

a ninguna parte... Perdon

gobierno mas preocupado

que los cortafuegos de

sf, hacia la oposicion.

en mantener los equilibrios

todas las urbanizaciones no

CopdeCreus:
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Independencia per canviar-ho tot
La ruptura nacional ha d'anar acompanyada de la ruptura social

~CUP

Tenim una

oportunitat
historica de fer
un pa is
realment Iliure i
socialment just i
no la deixarem
escapar

el poble catald, que s'ha

na que envoltava I'hospital

rents organitzacions i per-

mobilitzat massivament en

Trueta de Girona, reclama

sones d'esquerres dels

les dos ultimes diades

una sanitat universal i

PaYsos Catalans han iniciat

superant la idea del pacte

gratuita. I finalment, I'accio

la campanya lndependen-

fiscal o qualsevol altre

Encerclem La Caixa, que

cia per canviar-ho tot amb

pacte amb I'Estat espanyol.

assenyalava els culpables

I'objectiu que el proces cap

Tambe la Cadena humana

de la crisi i les retallades,

a la independencia vagi

ha trencat amb les fronteres

demos-tra que I'economia

agafat de la md amb la

que ens han volgut imposar

ha d'estar al servei del

transformacio social.

tantal Sud (El Pais Valencia)

poble i no dels poderosos.

Fa pocs mesos que dife-

El debat sobre com ha de

com al Nord (a la Catalu

Tenim una oportunitat

ser la futura Catalunya

nya Nord).

historica de fer un pais

Iliure ja ha comengat. Cada
cop queda mes clar que les

Les persones que ens vam
manifestar I'onze de

just i no la deixarem

realment Iliure i socialment

elits d'aquest pais nomes

setembre vam expressar

escapar. Per aixd, us

volen un simple canvi de

com volem que sigui el

convidem a participar a la

fronteres per crear una

futur Estat catald. La

manifestacio del prdxim 19

Catalunya neoliberal sota

multitud de les samarretes

d'octubre a Barcelona sota

supervisio de la troika

de la marea groga que hi

el lema lndependencia per

havia a la Via Catalana

canviar-ho tot.

europea.
Qui realment vol que el

evidencia la necessitat

proces independentista

d'una educacio publica i de

sigui un veritable canvi es

qualitat. La cadena huma

Argentona Construeix el futur
Comenga la revisio del Planejament Urbanistic

El POUM es
I'eina mes

potent que

En els mesos vinents co-

del territori, la mobilitat,

L'exit d'aquesta revisio

mengard la revisio del Pla

I'activitat econdmica, el

perd, dependrd de tots.

d'Ordenacio Urbanistica

paisatge... I per tant, hauria

ParaHelament als treballs

Municipal (POUM), un

de ser una prioritat de

compromis de les quatre

qualsevol govern que

teenies es posard en marxa
un proces participatiu al

forces que formem el

s'estimi la vila. Malgrat aixd

qual es convidada tota la

govern d'Argentona i que

I'anterior govern de TxA, en

ciutadania. Per al govern,

tambe apareixia en els

quatre anys, va ser incapag

la participacio activa es un

programa electoral de la

ni de comengar a plantejar-

element basic del futur

majoria de partits de

se'n la revisio. Segurament

d'Argentona, com tambe

I'oposicio. El planejament

pensaven que per a ells era

ho son, el desenvolu-

urbanistic vigent a Argen

mes productiu politicament

pament sostenible o els

tona que data de 1987, ja

comengar obres peti qui

criteris de justicia social,

governs

era una eina obsoleta per

peti, com les cobertes de les

com la facilitat d'acces a

municipals per
ordenar i
impulsar

afrontar el boom immobi-

escoles, o fer-ho veure, com

I'habitatge. En definitiva el

liari del 2000, i encara mes

la piscina municipal. La

POUM es I'instrument que

per I'actual moment

revisio del POUM es una

ha de donar resposta a les

economic. El POUM es

feina ingrata, poc visible i

necessitats i expectatives de

I'eina mes potent que tenen

que pot tenir costos politics,

qualitat de vida de la

els governs municipals per

per aixd els partits popu-

ciutadania i per tant, des

tenen els

la vila
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listes intenten esquivar-la o

del Grup Municipal d'Es-

tant pel que fa a les

treure'n redits politics quan

querra, esperem la vostra

construccions com els usos

son a I'oposicio.
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Comen^a un nou curs escolar

i s'inaugura I'Aula d'Estudis del Cros

Per part
d'aquesta

regidoria i tot
I'equip de
govern, s'estan

fent els passos
amb la
Generalitat per

que evidencia la necessitat

El curs escolar comenga

el cost del transport escolar

amb una escola menys a

dels alumnes de fora del

d'un segon institut a

Argentona, degut a la fusio

nucli urbd, perd degut a la

de I'Aixernador i la Fran-

dispersio del nostre terme

Argentona. Per part
d'aquesta regidoria i tot

cesc Burniol que ara son

municipal, part d'aquest

I'equip de govern, s'estan

I'Escola d'Argentona. El

transport no quedava

fent passos amb la Gene

trdngol que ha suposat la

cobert. La regidoria d'Edu-

supressio d'una escola

cacio ha resolt el problema,

ralitat per assegurar un
segon institut. Estaria ubicat

podem dir ara, a comenga-

amb I'unic inconvenient que

a la zona del Cullell i podria

ments de curs, que ha estat

aquests alumnes -que son

entrar en funcionament el

superat positivament. Aixd
ha estat grades a I'esforg

minoria- arribaran amb uns
minuts de retard a I'inici de

curs 2014-15.
El que si que ha entrat en

dels equips pedagogics de

les classes, a les 8 del mati.

funcionament aquest curs es

les dues escoles, que han

A una setmana d'haver

I'Aula d'Estudi i Espai Jove

treballat conjuntament

comengat el curs no sabem

del Cros. Aquest nou local
funcionard en principi dues

abans de comengar el curs.

si aquest retard d'alguns

A I'institut, la novetat es la

alumnes pot comportar

hores al dia, amb la pos-

assegurar un

Jornada compactada.

inconvenients mes greus. En

segon institut a
Argentona

Aquest any s'ha decidit fer

tot cas, la regidoria

sibilitat que siguin tres gra
des a I'ajut del Rotary Club.

I'horari que deixa les tardes

d'Educacio vetllard perque

Es un centre per ajudar els

Iliures als alumnes. Les

no esdevingui un problema

joves o adults a assolir el

retallades

major.
A I'institut es comenga a
notar una certa massif icacio

Graduat Escolar. En horaris

(una

altra

vegada!) han obligat al
Consell Comarcal a assumir

diferents sera un espai de
lleure per a joves del barri.

Retailor o rendibilitzar

AGRUPACI6 D'ARGENTONA

Qui mana en
aquest
Ajuntament?
L'alcalde,
o el personal
funcionari 8
laboral

el cap a Agrupacio Argent

demanat la informatitzacio

-referint-se als cdrrecs

ona. Tothom sap que I'ad-

de tota la feina adminis-

electes-, marxaran i no-

ministracio esta sobredi-

trativa de manera detallada

saltres continuarem aquf.

mensionada a tot arreu, i

en el que hi figurin els

Davant d' aixo, la meva

tambe aqui al nostre poble.

temps en cada procedi-

pregunta es: Qui mana en

Ja fa alguns mesos vam

ment, tan mateix les fulles

aquest Ajuntament? L'al

portar al Pie un exemple,

de treball contrastades en

calde, o el personal fun

encara que no va servir de

qualsevol obra; tambe

cionari i laboral encap-

res, sobre el departament

impossible d' aconseguir.

galats per la Sra. Secre-

de Serveis Socials. Un servei

Quina rendibilitat obtenim

tdria? O dit d'una altra

public que esta quadrupli-

de I'anomenat SEMPRE o

manera, el poble, repre-

cat per diferents adminis-

promocio econdmica amb

sentat pels cdrrecs eledes,

tracions. Aquest servei te un

un mercat insalubre i

o un personal amb un tre

cost de mes de 300.000

fracassat com el mercat

ball privilegiat que adua de

euros a I'any, mentre que

setmanal del Cros? O els

manera corporativa?

distribueix, entre les perso-

curs de formacio per

Creiem que es hora de

nes necessitades, no mes

beneficiar els sindicats ?

contestar de manera serio-

de 75.000 euros.

Amb totes aquestes pre-

sa aquestes preguntes i

Agrupacio d' Argentona

guntes, i moltes mes, I'altre

procedir en consequencia

patiny, ens ve al cap una

esta demanant contfnua-

dia sento una funciondria,

abans de retailor serveis als

pregunta: Perque retailor

ment una valoracio de Noes

que va rebre un trade de

que estan mantenint aques

abans de rendibilitzar?

de treball. D'aquesta ma-

favor en I'epoca de I'

tes estrudures.

Aquesta es una pregunta
que fa temps que ens volta

nera es veurd la rendibilitat

Entesa, dir a unes altres:

de cada Hoc. Tambe hem

No os preocupeu ells

Davant d' aquesta situacio
de crisi tan greu que estem
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Regidors de J'Ajuntament d'Argentona

St. Ferron
Armengol i
Tauran

Si*a< M> Monfsmml
Cervantes
Codino

Alcalde
Adm. General;
Mitjans de
Comunicacid;
Governacid

Regidora Joventut;
Festes;
Actes Culturals;
Esports

Regidor
opasicld

5k. Tinent d'alcalde
Promocid Econdmica;
Manteniment i Servers
Municipals

Regidora
oposicid

Regidor
oposicid

Regidor
oposicid

Dilluns a divendres
Tarda
Mati

Farmdcies

^^b^ta^.

Regidor
oposicid

4t. Tinent d'alcalde
Recursos Economics
Recursos Humans

Sr. Angel
PulgBoltd

Sr. Salvador
Casas
Burguds

Sra. Susana A.
Ldpez
Rico

Sr. Pere
Mdra
IJuvinyb

Ir. Tinent d'alcalde
Participacid; Xarxes
Noves Tecnologies

Regidora Beneslar
Social i Sanrtat

2n. Tinent d'olcalde
Urbanisme, Obres i
Habitatge;
Sostenibilitat; MobilHat

Regidor
oposicid

Regidor
oposicid

Regidor
oposicid

3r. Tinent d'alcalde
Educacid;
Culture
i Palrimoni

Regidor
oposicid

Dissabte
Matf

i^i. Tarda mtu

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 Guilldn
C/ Gran, 22
Tel. 93 797 12 62

9.00 ha 13.30 h

17ha20h

9.30 ha 13.30 h

17ha20h
(si estd de gudrdia)

11 ha 13.30 h
(si estd de gudrdia)

Tancat

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 gudrdia)

17ha20h
(si estd de gudrdia)

11 ha 13.30 h
(si estd de gudrdia)

Tancat

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

9.00 ha 13.30 h

17ha20h

9.30 ha 13.30 h
(si estd de gudrdia)

17ha20h
(si estd de gudrdia)

11 ha 13.30 h
(si estd de gudrdia)

Tancat

Migdia

Vespre

Migdia

Vespre

13.30 ha 17 h
(si estd de gudrdia)

20 h a 22 h
(si estd de gudrdia)

13.30 ha 17 h
(si estd de gudrdia)

20 h a 22 h
(si estd de gudrdia)

rmdcia Guillen
rmdcia Sindreu
rmdcia Buxeda

Matfi tarda
13.30 ha 22 h
(si estd de gudrdia)

Farmdcia 24 hores m6s propera: Farmdcia Colldeforn; Ronda O'Donnell, 13; 08303 Matar6; teldfon 93 757 92 93.

Edita: Ajuntament d'Argentona - Regidoria de Mitjans de Comunicacio. Dipdsit Legal: B-44775-91.
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CoHaboradors: Grups municipals de Tots per Argentona, CiU, PSC, P^ CUP, 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

RECOLLIDA DE

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

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

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

- Domiciliats, 1 a fraccio

- Domiciliats, 2a fracci605/09/2013
Taxa recollida escombraries comercials
- No domiciliats
- Domiciliats, 1 a fraccio
- Domiciliats 2a fraccio

Arxiu municipal

ABS Argentona

Pla^a de I'Esglesia, 4
Tel. 673 28 72 09

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

Bustia del consumidor

Atenci6 a domicili

Ajuntament d'Argentona

Per sol-licitar atencio a domicili a

C/ Gran, 61 (SEMPRE)

Argentona i Orrius, cal trucar al

De9.30a 13.30 h

telefon 93 756 10 92, al consultori de

Tel. 93 797 49 00

Miquel del Cros al telefon 93 791 90
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

C/ Enric Granados, 5

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

Tel. 93 797 04 86
Treballadora social, educadora

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

social i psicologa: cal demanar

delOa 14 h.

dia i hora de visita de 9 a 13 h
al telefon 93 797 04 86, o

Anuncia't

a Radio
Argentona

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
Centre Obert L'Esquirol:

Jutiat de Pau
Tel. 93 797 17 03
Dill. A div. De 9 a 14.30 h. Entrevistes

93 F56 06 24

Av. Del Mediterrani, s/n.
Sant Miquel del Cros.
Tel. 93 757 00 86

MOBLES VELLS I
ELECTRODOMESTICS
Cada dilluns,
previa trucada al

93 790 55 60

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)
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 D'ARGENTONA
93 797 04 15
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 JURJDIC
PER A DONES
93 797 49 00 - Ext. 600

amb el jutge: dimarts i dijous d'l 1 a
13.30 h.
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Argentona va dedicar el diumenge 15 de setembre a la celebracio de la Festa de la Vellesa, una diada de reconeixement
a la gent gran del municipi. La diada va comengar amb un cercavila dels gegants i nans d'Argentona fins a la Plaga
de I'Esglesia on els avis i dvies van rebre una missa. A continuacio es va portar a terme el tradicional esmorzar, els
parlaments de les autoritats i enguany la musica va anar a cdrrec del grup Sons del Mon i de Dj Ciano.
D'altra banda, el Centre Parroquial d'Argentona va representar, el dissabte 14 i el diumenge 15 de setembre, I'obra
Faldilles i pantalons, amunt i avall per recaptar diners per col-laborar en la Festa de la Vellesa. Els padrins d'enguany
han estat la parella formada per Jaume Freixas i Maria Montserrat Novell.

Mirant enrere
Imatge de finals del segle XIX de la
Font de Sant Jaume de Traia. A la
fotografia apareixen els masovers
de Francesc Carreras Candi,
historiador, geograf i politic que
passava llargues temporades a
Argentona.
Arxiu Historic i Municipal
d'Argentona
Si vols participar en la seccio de
Mirant Enrere amb fotografies
antigues que tinguis a casa, pots
enviar-les a
argentonacomunicacio@argentona.cat

