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Les entrevistes
del PGOU^
ctqui reduides

per tema
d'espai, es

poden veure
en la seva

totalitat a
www.youtube.com/

radioargentona

d'altres productes que
necessiten les families que
passen per mals moments
economics. I els botiguers
han d'intentar fer una bona
campanya comercial amb
la venda de regals, details
i productes d'alimentacio
que ens apleguen a voltant
d'una taula amb amics i
familiars. I pels grans
protagonistes d'aquests
dies, els nens i nenes,
Argentona presenta infinitat
de propostes ludiques,
festives, culturals i educa-
tives per aquests dies de
vacances escolars.

Bones Festes de part de tot
I'equip!

banisme per saber de pri-
mera ma les seves opi
nions, coneixer el passat

mes present en aquest
ambit i preguntar sobre el
futur. Les entrevistes del
PGOUM, aquf redui'des per
tema d'espai, es poden
veure en la seva totalitat a
www.youtube.com/

radioargentona.

I aquestes dates fan indis
pensable parlar de soli-
daritat ja que Argentona es
volca en organitzar actes
per la Marato de TV3,
recollir joguines per la
campanya de Creu Roja
d'Argentona-Dosrius-
Orrius i recaptar aliments i

Arriba el Nadal
La revisio del Pla General
d'Ordenacio Urbana Muni

cipal (PGOUM) es una
assignatura pendent a
Argentona. L'actual Pla

General data del 1987 i ja
ha quedat obsolet. Ara
I'equip de govern enceta el
cami que ha de portar a la

seva renovacio.
En aquest numero del Cap
de Creus, el darrer del
2013, fem una aproxi-
macio al PGOUM, una eina
urbanistica que sovint costa
d'entendre pel gran public
perd que es indispensable
per definir el futur d'un mu-
nicipi. I en aquesta linia,
hem volgut entrevistar els
tres darrers regidors d'Ur-
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la historia de la nostra
estimada Vila.
Quedo a I'espera de la
corresponent rectificacio.

Atentament,

Lluis Fontcuberta Gel

amb la oficina i la Biblio
teca.
S'ha de tenir molta cura en
publicar dades com aques
ta, ja que el que esta escrit,
escrit queda i passat un
temps, pot crear confusio a
qui s'interessi en coneixer be

el que era I'Hort de la

Parroquia.
Aquest Hort de la Parroquia
es va permutar amb el que
era el pati posterior de Can
Gusta i el seu corresponent
hort. On avui hi ha el parc
infantil i l'hort del Rector
L'esmentat Hort primitiu de
la Parroquia, la meitat es
converti en la pista de
Basquet del Centre Parro-
quial i I'altra meitat, la que
donava al carrer Gran,
I'adquiri la familia Estrada,
ve'ina davant per davant de
l'esmentat Hort.
Posteriorment fou adquirit
per la Caixa Laietana de
Mataro on hi construi

Factual edifici d'habitatges

En el Cap de Creus
numero 121, a la contra-
portada, junt amb d'altres
fotografies, se'n publica
una amb I'antiga torre de
Can Gusta, que estava

situada al carrer Gran, i
s'afirma que, en el seu Hoc,
en el dia d'avui , hi ha la
Biblioteca de I'antiga Caixa
Laietana.
Si us plau, aneu amb
compte en situar edificis en
llocs que no els corres-
ponen. L'antiga torre de
Can Gusta estava

situada en els edificis que
actualment corresponen
als numeros : 11 - 13 - 15
i 17 del carrer Gran. I la
Biblioteca estd situada en

Rectificacio sobre Can Gustd

Despres del
parentesi,
tornem a pie

rendiment i
amb
imporfants
projectes i
objectius per
endavant
per a I nostre
municipi.

necessiten, i intentar que
puguin viure aquestes dies
tan especials amb un

somriure i mes esperanga.
Se que aquesta carta te
molt poc contingut politic
pero es el que m'ha dictat
el cor en aquest darrer
numero de la revista

municipal del 2013.
Disposo de la resta de I'any
per tractar d'altres assump-
tes de I'actualitat i de
I'agenda politico.
Que tingueu unes Bones
Festes de Nadal, un gran
cap d'any i una iHusionant

entrada al 2014 i que els
Reis d'Orient us portin forga
regals, sobretot salut i feina
per a tothom. Els millors

desitjos per a tot i totes.

Ferran Armengol
Alcalde d'Argentona

miratge passatger. La crisi
continua ben viva sota
aquesta capa d'aparent
abundancia. Per a algunes
families la situacio de

penuria es continua
agreujant cada vegada
mes i I'arribada d'aquestes
festes els produeixen
sentiments molt angoixants.

Es en aquests moments
quan els argentonins i
argentonines, que som un
poble solidari i ho hem
demostrat en moltes
ocasions, hem de participar
mes activament, com hem
fet amb la nostra contri-
bucio al Gran Recapte. I
de ben segur tornarem a
bolcar-nos amb la Marato
de TV3. Cal continuar sent
molt sensibles, generosos i
honestos per contribuir
amb naturalitat amb
aquelles families del nostre
entorn que sabem que ho

Benvolguts ciutadans,

Ens trobem al desembre, un
mes farcit de festes i propici
a celebracions familiars i a
sopars i vermuts de Nadal
a les empreses i Noes de
treball. Un mes en que els
carrers de la vila s'iHumi-
nen amb mes o menys
intensitat i amb tons festius
als aparadors de les
botigues i comergos en
general.
Pero aquest ambient nada-
lenc no es mes que un

Carta de I'Ale aide
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Fes-nos arribar les teves cartes
a Radio Argentona o a argentonacomunicacio@argentona.cat.
Recorda: maxim 1.700 cardcters

Aquest sera el primer Nadal d'en Pavel a Argentona. Amb nomes quatre
anys va arribar de Russia, el passat octubre, amb els seus pares, la Monica
i en Quico. L'adaptacio ha estat rapida, ja va a I'escola tot el dia, com els
seus companys, i juga per la plaga de Sant Miquel del Cros.
Un final feli^ per a una historic que va mantenir amb I'ai al cor al barri del
Cros quan, el passat mes de setembre, i despres de superar dos anys de
tramits, la Monica i en Quico van viatjar a Russia per anar a buscar el seu
fill i es van veure sorpresos per un canvi legislatiu que aturava en sec el
proces d'adopcio i els obligava a romandre a Russia tot un mes, amb el
sotrac economic i personal que aixo comporta. L'espera i la incertesa, lluny de la familia i els amics, es va convertir en
un calvari. Finalment, gracies a I'acompanyament i I'ajuda de la Generalitat de Catalunya i I'Ajuntament d'Argentona,
la parella va poder desencallar I'adopcio i tornar a casa acompanyada del seu fill. Aqui els esperava tot un barri que

ha acollit amb molta il-lusio a n'en Pavel. Felicitats a tots!

veure a I'enterra-ment,
I'esglesia estava plena de
gom a gom. Nosaltres som
un grup de gent
d'Argentona amics de la
seva familia i veins i ens
consta que I'ajudaven i el
recolzaven en tots els
ambits.
Potser I'autor de I'escrit se
I'estimava massa i va
manipular la seva bona i al
mateix temps feble perso-
nalitat per enemistar-lo amb
la seva famflia i aconseguir
per a sf mateix uns lucres del
tot immerescuts. Ens consta
que la seva mare li tenia
assignada una quantitat
setmanal mes que suficient
per les seves despeses,
naturalment sempre vigilant

que aquesta persona que
tant se l'estimava no
abuses tal com pel resultat
del seu testament s'ha
demostrat.
Confiiem que la justicia es
doni compte de la mani-
pulacio que hi hagut en tot

aquest assumpte.

Familiars, amics
i veins d'en Jose Luis
(49 signatures amb els
numeros de dni)

a tots aquells que ho voleu
ser... Encara hi sou a temps!
Gracies Jordi, Montse Terri,
Esther, Joan Carles, Joan,
Quim, Fran, Agusti, Lina,
Xevi, Anna, Maite, Jordi,
Casal de Joves, Mari
Carmen, Meritxell, Pere Pons
(fabres), Comissio de Festes
del Cros, Maria, Carol,
Esther, i a tots els col-labo-
radors que fan possible que
la il-lusio arribi al poble i als
nostres infants expectants.
Recordar que aquest any el
cartell de reis I'han fet a
I'escola de Sant Miquel del
Cros.

Montse Cervantes, regi-
dora de Festes i Actes
Culturals i membre de la

comissio

Indignacio

En la revista Cap de Creus
hem llegit un escrit que ens
ha posat de molt mal
humor i d'una indignacio
impressionant. Com poden
haver essers sense senti
ments dins aquest grup que
gosa dir que el pobre Jose
Luis q.e.p.d. no tenia
I'estima familiar? Ja es va

plantem per fer-los creixer
en els nostres escrits i
lectures.
Estem orgulloses i felices de
saber que la nostra mestre i
amiga obte un reconei-
xement public i notori amb
la seva novel-la. Ens agrada
saber que les histories dels
seus personatges tindran
vida als ulls dels qui les
vulguin llegir.
Sense les classes de la Maria
Planas no seriem les matei-
xes, perque tot i que ens ha
fet perdre la innocencia,
hem guanyat ganes d'es-
criure i de viure.
Gracies Maria, per ser
autentica, espontania i per
la teva vitalitat creadora.
Alumnes dels cursos d'es
criptura creativa, Maria Jose
Roncero, Rosa Maria Vega i
Merce Oliveras
Gracies Comissio de Reis!
Des del mes de setembre un
grapat de persones il-lusio-
nades ens reunim per

preparar una cosa tan
magica com I'arribada dels
patges reials, i els reis de
I'orient. Es una hora de
durada i mesos i mesos de
preparacio. Agraim la feina
de voluntaris i encoratgem

Felicitacio

Volem fer publica la nostra
felicitacio per a la nostra
amiga i mestre Maria
Planas. Que amb la seva
noveHa Totes les pors que
ens habiten les mans acaba
de guanyar el Premi
Andorra de Manel Sar-
queda Escale de novella
curta. Pero sobretot li volem
agrair les seves ensenyan-
ces generoses i entusiastes.
Les classes d'escriptura
creativa que imparteix a
Argentona des del 2009,
han tingut una llarga
trajectoria, primer publica-
ment a la Velcro o a
I'Ajuntament, amb les lec
tures de Sant Jordi al Salo
de Pedra, passant despres
per I'actual clandestinitat
acollits a casa una compa-

nya.
No nomes ens ha ensenyat
a escriure millor sino que
tambe hem apres a llegir, a
fer-ho de debo, a assaborir
el so i la grafia de les
paraules, a solcar els mars
d'inspiracio... La Maria
Planas, inte^ligent i ferma,
ens dona fruits i llavors que
aprenem a cultivar i que

Benvingut, Pavel!
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El jurat de la 30a Mostra Literaria del Maresme ha reconegut amb la
maxima distincio dos treballs de I'argentonina Laura Gallego.
Concretament, el primer premi del Grup D, en categoria de prosa, per
Cascavells en la nit. Aquest escrit es un dietari d'una nena que viu a

I'Afganistan i es segrestada per un grup de talibans. Tambe ha guanyat
el primer premi del Grup D, en categoria poesia, per De I'espiritual a
l'art. Segons I'autora es tracta d'un recull de sis poemes ben diferents,

de tematica lliure. A conti-
nuacio en reproduTm un
d'aquest recull, el que ha triat
la Laura Gallego, estudiant
del primer curs de Periodisme
a la UPF de Barcelona.
Els guardons es van entregar
el diumenge 24 de novembre,
a la sala Josep M. Arnau del

Laura Gallego acompanyada pel regidor de  Centre cultural Calisay d'Are-

culture de I'Ajuntament d'Argentona, Angel Puig  nys de Mar.

L'amistat

Si els nuvols tapen el sol del mati,
si la boira t'enfosqueix cap a I tard,
si en Hoc d'un Ilir tu sols hi veus un card,
ja hi pots comptar, jo sempre sere aquf.

Si el dolor t'acompanya pel cami,
si la vida et travessa com un dard,
si quan has de ser valent et sents covard,
ja hi pots comptar, jo sempre sere aqui.

Quan sentis que la batalla has perdut,
quan sols t'acompanyi la soledat,
quan sentis que el teu mon ha decaigut,

jo sere aquf amb tu, jo et fare costat,
tu seras I'espasa i jo el teu escut,
perque aixo, amic meu, es l'amistat.

Argentona, doble premi a la Mostra Literdria del Maresme

Els pares d'en Joe han
treballat tota la vida (molt,
moltissim) per donar i
aportar al seu fill tot el que
han tingut, des del dia que
va neixer, i fins els ultims dies
de la seva vida. Han estat
unes persones hospi-talaries
que han acollit a casa seva
durant molts anys en Felix
Rosa, posant-li fins i tot el
plat a tauld. Aquest sehor
s'ha aprofitat durant tot
aquest temps de la
bonhomia d'en Joe i de la
seva familia, i es incom-
prensible que, ara, s'atre-
veixi a fer unes afirmacions
publiques d'aquesta mena.
Escrivim aquestes paraules
amb el desig de deixar
constancia de la nostra
repulsa a aquest senyor, i
del nostre suport a la mare
d'en Joe, molt afectada per
les paraules del regidor Felix
Rosa, especialmente en

aquests moments tan
dolorosos arrel de la mort
del seu fill.
Les fern arribar a aquest

mitja public amb el desig de
la seva publicacio.

Grup de dones i amics
dels pares d'en Joe

Esperem que, mes d'hora
que tard, tambe s'ho plan-
tegi el nostre govern local.

Jaume Itxart

Indignacio

En la revista municipal Cap
de Creus del mes d'octubre
sortia publicada una carta
fent al-lusio al nostre ben-
volgut amic Joe (Jose Luis).
Els autors d'aquesta carta
son membres del partit
politic Agrupacio Argen
tona, liderat per la persona
d'en Felix Rosa.
En llegir-la no podem estar-
nos sense replicar el seu
contingut i manifestar la
nostra indignacio per les
greus afirmacions que fan
quan diu que en Joe va tenir
una vida mancada d'afecte
familiar.
Som tota una colla de
persones, que coneixem el
pare (EPD) i la mare d'en
Joe i no podem permetre de

cap manera que, una
persona com en Felix Rosa,
faci unes manifestacions
d'aquesta mena, aprofi-
tant-se del seu carrec de
regidor.

d'impostos com I'lBI, planifi-
cacions urbanfstiques sense
respecte a la tipologia del
poble, previsions de creixe-
ment demografic forasse-
nyades per I'any 2015, i
altres barbaritats conegudes
de sobres en aquell i altres
equips de govern.
Penso que es correcte
demanar participacio per-
que aquesta pot avalar
I'accio de govern. Si hi
hagues voluntat d'escoltar
la veu del carrer i tenir-la en
compte podrien ser utils
alguns dels organs ja
existents com el Consell de
la Vila, I'Oficina d'Atencio
Ciutadana (OAC), el Defen-
sor del Vilata i altres
mecanismes com el progra-
ma mensual Parlem amb
l'alcalde de Radio Argen
tona o el forum periodic
convocat per I'Ajuntament

Reunio de Poble, tot i que
quan personalment he
volgut emprar algun
d'aquests mitjans mai n'he
obtingut resultat.
Tampot es pot deixar de
banda que algun municipi
de la nostra comarca ja ha
comen^at a assajar els pres-
supostos  participatius.

La participacio

Es parla de procesos
participatius. El ciutada,
pero, se n'adona que molts
d'aquests processos no
passen de ser un simulacre
per part dels politics
burocrates actuals que,
despres d'imposar llurs
arbitrarietats, es queden tan
cofois dient que tot ho fan
pel poble. Tanmateix, sense
el poble, es clar! Potser
algun dia arribaran a
entendre que la participacio
esdeve un mecanisme que
actua de baix a dalt i no a
I'inreves.
Es obvi que participar no vol
dir governor, pero si que qui
governa hauria de tenir en
compte I'opinio dels gover-

nats.
En tot allo que s'ha fet a
Argentona les darreres
decades trobanem clars
exemples de manca de
participacion dels vilatans.
Alguns d'aquests exemples
provenen de I'epoca auto-
crdtica de I'alcalde Soy:
equipaments faraonics poc
sostenibles que haurem de
seguir pagant durant molt
de temps amb increment

CARTES DELS LECTORS
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2.540.140 euros
JI

305.339 euros

Pressupost Museu del Cdntir
12.522.208 euros
Pressupost Municipal 2014

contingut en el pressupost. Eudald
Calvo, portaveu de la CUP, va agrair
haver rebut amb temps la
documentacio del pie i va destacar la
reduccio del deute. Per contra, va
lamentar I'increment en la partida de
la policia local, la manca d'alterna-
tives en el lloguer del Casal d'Avis o
la indefinicio sobre la biblioteca, entre
d'altres. Des de Tots x Argentona, Xevi
Collet, va assegurar que el govern no
ha tingut interes a coneixer les seves
propostes i va reclamar major
participacio de I'oposicio i la
ciutadania en la definicio d'un
pressupost, va dir, apagat i mancat
de projecte politic.
El regidor no-adscrit, Jaume Uribe, va
abstenir-se en els comptes en
considerar que no son prou socials.

Les xif res

amb cap crftica frontal. Agrupacio
d'Argentona va ser I'unic grup que
va decidir donar suport als comptes.
El seu portaveu, Felix Rosa, va valorar
el fet que el pressupost es real i estd
ben fet. Pero, al mateix temps, va

L'oposicio rep amb
fredor els comptes i

els qualifica de
continuistes

recordar al govern que el seu grup
no comparteix les prioritats del govern
en materia d'inversions i va criticar
I'esforg economic que el Consistori
destina a la Casa Puig i Cadafalch.
El Partit Popular,^ que va abstenir-se
en la votacio, va qualificar el
pressupost de fotocopia de I'actual.
El regidor Fran Fragoso, va valorar
positivament I'esfor^ en politiques
socials o el suport a I'emprenedoria.
Pero es va mostrar mes critic amb la
reduccio de la partida destinada a
turisme, el servei de residus o la gestio

del mercat municipal.
Tambe la CUP i Tots x Argentona van
lamentar la manca de propostes i

Les principals inversions
hauran d'esperar a la
incorporacio del romanent
de tresoreria

El pressupost municipal de I'any vinent
es va aprovar el passat 25 de
novembre, amb els vots a favor de

I'equip de govern i Agrupacio
d'Argentona, les abstencions del Partit
Popular i el regidor no-adscrit, Jaume
Uribe, i els vots en contra de Tots per

Argentona i la CUR
Amb un total de 12.522.208 euros,
els comptes experimenten un
augment molt lleuger, practicament
imperceptible, del 0,2%, en relacio al
2013. L'alcalde, Ferran Armengol

(CiU), va qualificar la proposta del
govern de possibilista, marcada per
les limitacions en la despesa
imposades per I'Estat, i va recordar
que caldra esperar a la incorporacio
del romanent de tresoreria per
configurar algunes de les inversions
de I'any vinent. Per la seva banda, el

regidor de Recursos Economics Marc
Zaragoza, va recordar que el 56% del
pressupost prove dels impostos
directes i que les taxes i tributs s'han
congelat de cara a I'any vinent.
El pressupost va ser rebut amb fredor
i alguns retrets pels grups de

I'oposicio, tot i que no va comptar

Aprovat el pressupost
possibilista del 2014

REPORTATGE 1n
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CopdeCreus:

L^aplicacio permet
I'intercanvi

d'informacio entre
els usuaris i les

empreses
mitjan^ant tasques

geolocalitzades

una poderosa economia mdbil, amb
centenars de petites tasques geolo
calitzades que es poden completar en
questid d'hores: estudis de mercat,
verificacions d'estoc, fotografies,
reviews, etc. Les empreses es podran
sentir omnipresents, obtenint la
informacid real en un temps record i
amb un cost molt reduTt. Els usuaris
podran aconseguir petits ingressos
amb el seu smartphone, tot fent cami
a la universitat, a la feina o a casa.

Beeplay aprofita la tecnologia dels
actuals dispositius mdbils per
transformar la comunitat d'usuaris en
un grup de potencials coHaboradors
amb les empreses. L'objectiu es crear

Empren, dotat amb 20.000 euros,
I'atorga cada any el Consell Social
de la Universitat Pompeu Fabra, amb
el patrocini de la Fundacid Bane
Sabadell. Aquests diners serviran als
impulsors de Beeplay per acelerar el
llangament de I'aplicacid, previst per
al mes de gener. Beeplay ja ha
comengat a negociar amb clients i a
captar usuaris a traves del web
www.revolucionsmartphone.com.

El jurat de la sisena edicid del premi
UPF Empren, format per una
quinzena de membres de la UPF i
representants de la societat civil, ha
destacat que el projecte guanyador,
Beeplay, es una idea innovadora i

de negoci que combina el
gran us actual de la

tecnologia dels mdbils i el
potencial dels nous
portals d'externalitzacid
a grans comunitats de
persones o crowdsour-
cing, fonamentats en
I'intercanvi d'informacio
via web, per a I'oferta
d'un benefici compartit
entre les empreses i els

usuaris.

L^argentoni Enric Navarro

i el seu company d'estudis
del TecnoCampus, Gerard
Galvan, han rebut el
premi UPF Empren a la
Universitat Pompeu
Fabra.

Enric Navarro i Gerard Galvan es van
graduar el passat juliol dels estudis

d'Administracid d'Empreses i Gesti6
de la Innovacid. Cap al final del curs
van aprofitar el treball de final de grau
per acabar de perfilar el projecte que
ja havien iniciat. Va ser en aquell
moment quan el professor Ricard
Bonastre es va convertir, amb Navarro
i Galvan, en soci del projecte Beeplay.
L'empresa planteja el llangament
d'una aplicacid per a telefons mdbils
que permetrd la participacid dels
usuaris en tasques que duen a terme
habitualment les empreses, com
enquestes de satisfaccid o d'expe-
riencies de compra, entre d'altres.
L'aplicacid permet I'intercanvi
d'informacid entre els usuaris i les

empreses mitjangant tasques geo-
localitzades. Les empreses oferiran
als usuaris la participacio en aquestes
tasques a canvi d'una remuneracid, i
I'usuari podrd fer-les a traves del
mdbil, explica Navarro. El premi UPF

L'argentoni Enric Navarro,
premi UPF Empren

I REPORTATGEI
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Tambe en parlem mes
dmpliament, en la contra-
portada de la revista, de la
Cavalcada dels Reis

d'Orients. Les accions
soliddries, tot i que presents
durant tot I'any, s'inten-
sifiquen durant el mes de

desembre quan entitats i
associacions de tot tipus

organitzen actes per
recaptar diners per la
Maratd de TV3, aliments
per Cdritas Parroquial i el
Bane dels Aliments i
joguines per Creu Roja
perque cap nen es quedi
sense la mdgia dels Reis
d'Orient. A banda de
recaptar diners, joguines i
menjar, cal pensar aquests
dies en aquella gent que
estd sola i trobar un
moment per estar amb ells.

organitzat demostracions
de com parar una taula,
activitats per als mes petits
de la casa, sortejos,
animacions teatrals al
carrer, passejades amb els
Rues del Corredor, la
instal-lacio d'una tirolina i
un roeddrom, entre d'altres.

Musica, teatre i

solidaritat

I la musica no pot faltar per

Nadal quan esta previst que
es facin cine concerts
diferents protagonitzats pels
alumnes de I'Aula de
Musica d'Argentona, I'lES,
I'Escola d'Argentona, la
Coral Cantir d'Or i
I'Argentona Big Band els

dies 14, 19, 20, 26 i 21 de
desembre, respectivament.
En I'ambit teatral, hi ha Els
Pastorets que se celebren al
Centre Parroquial i que en
aquest numero del Cap de
Creus els hi dediquem una

pdgina.

^

gener al voltant d'un centre
d'interes concret: coneixer
les festes de Nadal i crear

una carrossa per participar
en la Cavalcada de Reis. Els
nens i nenes tambe podran
anar al tradicional Pare de
Nadal que organitza
I'Ajuntament i que es porta
a terme al Pavello Esportiu

Municipal. El 27 i el 28 de
desembre es podra anar

d'll a 13hide 16ha20h
mentre que el 29 de
desembre es podra anar
d'll a 13h.

Els botiguers

L'entitat de comerciants
Argentona es Mou

afronta la seva primera
campanya de Nadal amb
un munt d'activitats per
engrescar la gent a
comprar al municipi els
regals i tot el necessari per
aquests dies. Amb aquest
objectiu de fons es volen
donar a coneixer i han

^'•-••^ C

L'agenda
d'activitats pel
mes de desembre
s'intensifica amb
I'arribada de les
festes.

Entitats esportives, boti-
guers, associacions, les
diferents drees de I'Ajunta-
ment i voluntaris treballen
perque tothom pugui ce-
lebrar aquestes dates tra-
dicionals. Una de les
principals novetats d'en-
guany la trobem als carrers
del municipi que tornen a
il-luminar-se amb Hums de
Nadal. Aquesta accid es va
deixar de fer com a mesura
per estalviar en temps de
crisi perd ha tornat i els
carrers mes comercials, les
entrades al municipi i punts
determinats de Sant Miquel
del Cros i algunes urbanit-
zacions s'il-luminaran
durant ^els vespres de
desembre i principis de

gener.

Els nens i nenes

El Museu del Cantir ha
organitzat un curset infantil
per a nens i nenes d'entre

5 i 10 anys pels dies
23,24,27^30 i 31 de
desembre. Sota el titol

Personatges de Nadal els
participants treballaran
aspectes relacionats amb
aquestes festes amb
propostes ludiques i
educatives. Una altra opcid
per a les families es el Casal

de Nadal de I'Esplai Xip-
Xap del Centre Parroquial
que es porta a terme els

dies 23,24,27,30 i 31 de
desembre i del 2 al 5 de

Fum, fum, fum
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resentaciocalender

de I'escenari que s'haque es faran mes passis
aconseguit amb I'elimina-perque tothom que vulgui
cio de les primeres files ded'Argentona i la comarca
butaques. Una consequen-pugui veure Els Pastorets
cia d'aquesta mesura esd'Argentona.

renovacio que s'enceta
aquest any i que culminara
I'any vinent tambe es veuen
implicats els decorats.
L'escenografia en canviara
totalment entre aquest

2013 i el 2014. En una
primera fase s'han creat
decorats nous amb un forat
perque surti el dimoni,
rampes i altres sorpreses
que constitueixen el 50% de
I'obra mentre que I'altra
part de l'escenografia s'ha
llogat. De cara a I'edicio de
I'any 2014, els decorats
seran tots propis i originals.
Pastorets infantils i adults
Amb la intencio que els

nens i nenes tinguin mes
protagonisme s'ha tornat a
programar la versio infantil
que es el text de Mn.
Rossend Fortunet i
Busquets, que te el titol de

EI primer Nadal dels
pastors. Quim Capdevila
explica que aixi els nens i
nenes no nomes fan de
figurant i poden dir les
seves frases i fer teatre. En
aquesta edicio hi participen
80 infants que fan els
diferents personatges i 30
persones darrere I'escenari
per tenir a punt el vestuari,
el maquillatge, el so i
d'altres aspectes teenies. En
la versio adulta, Els
pastorets o d'adveniment
de I'lnfant Jesus de Josep
Ma. Folch i Torres, hi

participen 120 persones en
total. Aquesta xifra es

possible perque hi ha
papers que estan doblats.
Un altre dels canvis
importants es I'ampliacio

El primer acte del centenari
del Centre Parroquial d'Ar-
gentona es la representacio
dels Pastorets. Una obra
coral que agrupa a I'esce-
nari a diverses generacions
d'argentonins i argento-
nines que fan la represen
tacio d'aquesta historia que
combina els continguts del
naixement de Jesus, la lluita

del be i del mal entre
angels i dimonis i diverses

histories i dialegs dels
pastors que rememoren el
primer Nadal.
Enguany hi ha moltes
novetats, una de les
primeres es la musica que
sera molt present en totes
les funcions ja que hi
participaran en directe prop
de 40 cantaires, molts d'ells
de la Coral Cantir d'Or que
s'han volgut sumar a

aquesta representacio que
segons el seu director
general, Quim Capdevila,
es una superproduccio.
L'actor Quim Capdevila es
el coordinador d'aquesta
representacio amb tantes
novetats que tambe te com
a directors la Lourdes Colo-
minas, en Joan Forns, la
Mireia Garriga, en Pep Alsi-
na i la Marta Hernandez.

Tambe hi ha la intencio
d'incorporar musica instru
mental en directe pero es
un tema complicat per
dates i s'esta treballant. En
tot cas, si en aquesta edicio

no pot ser, s'intentara
aconseguir per I'any vinent
quant si que Els Pastorets
d'Argentona faran 100
anys. En aquesta feina de

Els pastorets,
una superproduccio

I 1 REPORTATGE
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Anem a teatre!

Un any mes les escoles d'Argentona es beneficien del cicle Anem al teatre,
organitzat conjuntament per la Diputacio de Barcelona i I'Ajuntament. Aquest
conveni permet al consistori oferir a les escoles d'Argentona actuacions de
companyies professionals de prestigi que duen a terme espectacles idonis

per a cada nivell educatiu i que han estat seleccionats per una comissio
d'experts. A mes, els docents de cada centre compten amb guies didactiques
per a treballar I'obra a classe. Enguany, els espectacles seleccionats van del

teatre a les titelles, passant per la dansa, el circ i la musica. El curs passat
van participar d'aquest programa prop de 2.100 alumnes dels cicles
d'educacio infantil, inicial, mitjd i superior. La Sala d'Argentona es I'escenari

teatral de totes les representacions.

un espai del que valoren les Barcelona, cosa que fa mes
condicions tecniques i fdcil la logistica per la

tambe la seva proximitat a   majoria d'actors i actrius.

Tre comenta que Argento-
•na es molt verda, sembla
mentida que un Hoc tan a
prop de la muntanya tambe
ho estigui del mar, he estat
molt be i La Sala es un
teatre on hem treballat molt

c6modament.
L'acord al qual va arribar La
Projectora amb I'Ajunta-
ment es que la companyia
fa una residencia d'un mes
a La Sala a canvi de la
taquilla del 25 d'octubre,
quan es va fer la pre-
estrena de I'obra pel public
argentoni i del Maresme.
Un dels membres de la
produccio, Factor Abel Folk,

comentava que aquest
tracte entre companyia i

Ajuntament ens conve a
tots: a nosaltres perque ens
proporciona un espai
fantastic per assajar i a

Argentona perque pot
gaudir de la pre-estrena
d'un espectacle que, si tot
va be, sera un dels mes
destacats de la temporada

teatral d'aquest any.
Es tracta de la primera
residencia que acull La

Sala pero ja hi ha d'altres
companyies interessades a
treballar al teatre argentoni,

Un grup d'actors de I'es-
cena catalana i espanyola
s'han reunit cada dia, a
quarts de 10 del mati, en
una de les taules d'una
cafeteria de la Plaga Nova.

I es que des del 25 de
setembre fins al 25

d'octubre aquests actors
han assajat I'obra Que
desastre de funcion a La
Sala. Es tracta de la versio
espanyola de la comedia

Pel davant i pel darrere

que es va estrenar a
Madrid el 31 d'octubre i
que despres estard de gira
per tota Espanya. L'obra,
una de les comedies mes
reproduides, es de I'autor
Michael Frayn i la produc-
tora La Projectora treballa
amb la versio de Paco Mir,
sota la direccio d'Alexan-
der Herold.
Els actors que han estat
cada dia a La Sala son
Anna Barrachina, Carmen
Conesa, Juli Fabregas,

Josep Linuesa, Vanesa
Romero, Leire Ruiz, Vito

Sanz, Miquel Sitjar i Pepin
Tre. Aquest ultim i el direc
tor de I'obra, a mes, van
estar vivint a Argentona
durant aquest mes. Pepin

Convidats a la Sala

r\1
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sobre el qual s'assentava el PGOUM,
ja s'havia fet en un proces participatiu
i que el govern tambe s'havia reunit
amb veins i entitats per exposar-los
el projecte. lnicialment es mostraven
d'acord pero, despres, es posaven en
contra. Hi va haver poca valentia i
claredat per expressar les raons.
Aquesta experiencia la porta a afirmar
que la responsabilitat es compartida:

L'Ajuntament ho ha de fer be, pero
tambe de la societat civil. Si deixem
que nomes s'impliquin els de sempre
estem falsejant el resultat de la

participacio.
El balang de Brugal es tanca amb un
retret cap al seu predecessor: Es van
dedicar a fer una oposicio ferotge i a
dir que tenien les idees molt dares.
Pero despres no van ser capagos de
fer res, ni amb Can Doro, ni amb el
PGOUM. Aixo es d'una falta de
responsabilitat gravissima.

moltes d'elles illegals, que
no comptaven amb els
serveis basics. S'havia
d'ordenar. Per aixo propo
sdvem traslladar la zona
industrial i fer blocs de pi-
sos tocant al carrer Galicia
de Mataro per tal de
permetre que la gent que
hi viu compres I'habitatge
a un preu molt ajustat. I
despres, cercar I'acord
amb Mataro perque els hi
dones els serveis.
Les pressions politiques i
socials se sumaven a la
pressio immobilidria: Hi havia molta
necessitat d'habitatge, sobretot per a
joves, i moltes expectatives dels
propietaris. Amb un pam de terreny
feien molts diners. Tot i aixi, Brugal
assegura que el govern no va perdre
mai de vista les linies mestres:
Dinamitzar el sol agricola, preservar

el sol forestal i creixer de forma
moderada. Tambe preteniem fer un
municipi mes sostenible en mobilitat
i fer els equipaments que mancaven,
ordenant-los.

A banda del contingut, el PGOUM del
govern Entesa - PSC tambe va ser
molt discutit per les mancances en el
proces participatiu. De fet, la
legislacio va canviar a mig mandat i
el govern es va veure obligat a bastir
un proces de participacid quan ja era
a punt de fer I'aprovacio inicial del
PGOUM. Tot i aixi, Brugal puntualitza
que el Pla Estrategic del municipi,

Montse Brugal es, fins al moment, la
regidora que ha estat mes a prop
d'aconseguir la redaccio d'un nou Pla
General. Pero aquell projecte va topar
amb una ferotge oposicio ciutadana
i politico, a les portes de les eleccions
municipals del 2007, que personal-
ment va viure amb molta angoixa, i
que politicament van apartar al seu
grup del govern. Estava convenguda
de que el que proposdvem era bo i
positiu, pero les ambicions personals
van passar per damunt de les
coHectives. Defet, I'entrada al poder
de Tots per Argentona i CiU va supo-
sar el cop de gracia definitiu al pla.
Montse Brugal va voler afrontar
problematiques com ara el Torrent de
Vera, Can Doro, el creixement de la
zona esportiva o la urbanitzacio dels
habitatges del MOPU, amb solucions
que no van rebre el suport de la
ciutadania. Tot i aixi, set anys despres,
assegura que tornaria a fer les
mateixes propostes. Explica que

alguns veins del MOPU li han
reconegut que es van equivocar. Algu
els va fer creure que tenien millors
expectatives si es quedaven amb les
cases i els carrers, lamenta.
Brugal creu que alguns grups i entitats
van generar desinformacio i que
aquesta va ser un dels principals escull
del PGOUM. Tots teniem clar que a
I'altre canto de la riera no hi voliem
urbanitzar. L'unica excepcio que
plantejdvem era per arreglar el
Torrent de Vera. Aquest espai sumava
prop de dues-centes edificacions,

Brugal (PSC) regidora d'urbanisme del
1999 al 2007, del govern Entesa-PSC.

Argentona ha engegat un proces per redactor un nou Pla General, un instrument de

planejament urbanistic basic per a I'ordenacio integral d'un municipi. El pla vigent,
de 1987, ja ha quedat obsolet. L'Ajuntament ha iniciat el cami per aconseguir aquesta
eina de treball i ha adjudicat els treballs a I'empresa Land Urbanisme i Projectes.

Trobards les entrevistes a
youtube.com/radioargentona

Tres visions del futur
d'Argentona

1 REPORTATGE
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el regidor d'hisenda (Ferran
Armengol) sempre va trobar I'excusa
per evitar que es fes.
Xavier Collet no es massa optimista
amb el proces que s'obre ara. Cal
un proces obert, molt ampli, cal
generar il-usio i idees i fer entendre
al ciutadd la importancia del Pla
General per evitar que el proces sigui
merament burocrdtic. Ara aixd no es
dona. El portaveu de TxA tambe
considera que el context actual es mes
placid, ja que el grup majoritari de

I'oposicio ho propiciem. Perd
lamenta que, tot i aixi, no rebem cap

tipus d'oferta de didleg ni
d'informaciow. Per aixd afirma: Com
que veiem que podran fer molt poca
cosa en el temps que els queda, no

temem que hi hagi grans errors.

De fet, la proteccio del marge
esquerre es un dels merits mes
significatius que Xavier Collet atribueix
a la seva formacio. A traves del Pla

Territorial Metropolitd vam aconseguir
que fos considerat un espai d'interes
i quedes fora de qualsevol
expectativa, i afegeix, vam
aconseguir que el tragat del tren
orbital fos molt respectuos amb
I'entorn i suposes un impacte visual

molt petit.
Perd, a banda d'aquells grans acords,

I'equip de TxA i CiU no va ser capag
d'iniciar una nova revisio del
PGOUM. Aquell no era el moment.
Hi havia molta crispacio, ja que els
que havien sortit del govern feien una
oposicio molt dura sense possibilitat
de didleg. Per tant, ens va semblar
mes prudent esperar un parell d'anys

per poder iniciar la re-
visio. Tot i aixi, Collet

assenyala a Conver-

gencia i Unio com a
responsable de que,
finalment, no es fes cap
pas endavant. Vam
cedir massa a les pres-
sions de CiU per no

iniciar el PGOUM. Tot
i que contempldvem
una partida al pressu-
post per iniciar el Pla,

L'aprovacio inicial del PGOUM era la
font de molts conflictes, ja que
trencava el principi de proteccio del
marge esquerre. Xavier Collet
recorda que el pla trinxava aquest
espai natural amb la urbanitzacio de
la part alta de Sant Jaume de Traid,
el pas del tren orbital (projectat per
la Generalitat) i el trasllat de la zona
esportiva. Era una amenaga molt

greu que vam aconseguir aturar per
poder deslligar els nusos que
afectaven el territori.
Collet recorda que la seva formacio
sempre va reclamar que es dugues a
terme un proces participat^ ampli per
tal que els ciutadans tinguessin
informacio i poguessin valorar la
proposta que es feia. Aquell govern
no ho va acceptor i va bandejar

Com que veiem
que aquest govern
podrd fer molt poca

cosa en el temps
que li queda, no

temem que hi hagi
grans errors

qualsevol intent de participacio per
part de les entitats. Aquella opacitat
va acabar de crispar l'ambient. Tot i
reconeixer que al final del mandat es
va dur a terme un proces de
participacio, considera que va ser fruit

de la confrontacio: La gent es va
adonar que aquell proces nomes era
una excusa per cobrir I'expedient i el

descontentament va anar creixent.
Quan el 2007 Tots per Argentona va
formar govern, en coalicio amb CiU,
va reprendre el proces participatiu, i
vam arribar aTadopcio d'una serie

de punts, de consens majoritari, que
bdsicament implicaven aturar el

PGOUM, impedir la urbanitzacio del
marge esquerre, canviar el tragat del
tren, aturar les expectatives sobre el

camp de futbol i la MOPU.

(TxA) regidor d'urbanisme del 2007

al 2011 del govern de TxA-CiU
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Argentona te un handicap ja que
els nivells de participacio no son bons
com a resultat de processos de
participacio mal fets en anys
anteriors. Aquells que s'omplien la
boca de participacio I'acabaven
tancant en un grup reduTt. Per aquest
motiu considera que la principal tasca
que s'haurd d'afrontar es la d'obrir
el proces a tota la ciutadania i ja
avanga que per aconseguir-ho
s'utilitzaran les noves tecnologies, per
tal que tothom qui hi vulgui dir la seva
ho pugui fer.

Tot i la manca de didleg amb el
principal grup de I'oposicio, Mora
creu que el proces que ha iniciat
I'actual equip sera definitiu. Es un fet
tan evident que necessitem un Pla
General que ja no te aturador. Qui
vulgui utilitzar-lo per polemitzar
durant les eleccions ja no tindrd
seguiment popular. I recorda: Un
dels aspectes positius de I'actual
govern es que les formacions que hi
son presents han format part de tots
els governs d'Argentona des de I'inici
de la democrdcia. Per tant, les bases

que assentem en aquest govern
tindran continuitat.

economic que marques una xifra. Per
aixd, fins aquest any no s'ha dotat la
partida adequada amb mes de cent

mil euros.
Amb tot, es evident que el calendari

Qui vulgui
utilitzar el Pla
General per

polemitzar durant
les eleccions
ja no tindrd
seguiment
popular

d'execucio d'un Pla General no
permetrd a I'actual govern arribarfins

al final. Pere Mora li treu importdncia,
La grdcia d'aquest proces es que es

cogui a foe lent i es doti d'un consens
ampli. Tot i aixf, confia a tancar el
mandat amb I'aprovacio inicial

realitzada.
La primera fase que es dura a terme

es el proces participatiu i aqui es on
el regidor d'urbanisme considera que

EI PGOUM es una eina bdsica per
al desenvolupament dels pobles en
I'ambit urbanfstic perd, tambe,
economic. D'un urbanisme correcte
les ciutats en treuen tot el profit
possible. Aquest es el motiu pel qual

algunes ciutats econdmicament
funcionen i altres no. Aixi justifica la
necessitat de redaccio d'un nou
PGOUM I'actual regidor d'urbanis-
me, Pere Mora que recorda que el
gener de I'any passat vam fer
publiques unes bases de redaccio del
pla que, per desgrdcia, no van rebre

cap aportacio de I'oposicio. Per tant,
suposem que son acceptades.
Mora valora de forma diferent la tasca
dels seus dos predecessors. EI govern
de L'Entesa i el PSC va viure un clima
de crispacio que no va afavorir
accelerar el PGOUM. Valia la pena
aturar el proces i, despres de les
eleccions, aprofitar tota la feina feta i

incorporar-hi la normativa nova.
Desconeixem perque Tots per
Argentona no ho va fer. De fet, Mora
assegura que, de I'anterior mandat,
no hem trobat res fet, ni de redaccio

del PGOUM, ni de processos de
participacio encarats al pla. Nomes
un Consell d'Urbanisme que es va
reunirfins al 2008". Creu que aquesta
manca de resultats no es Idgica i ho

atribueix al fet que TxA no tenia
solucions alternatives)) al pla que va

tombar. En canvi, si confia a poder
aprofitar part de la feina feta en el
mandat de L'Entesa i el PSC, tot i
reconeixer que, despres de vuit anys,
els estudis teenies s'hauran de
replantejar perque el context social i

economic es un altre.
Ara I'actual govern inicia el pla quan
ja enfila la segona part del mandat.
El regidor d'urbanisme ho justifica

dient que el primer mig any no es
hdbil i que, en el segon any de

mandat van adonar-se que
I'aportacio pressupostdria que havia
reservat TxA, de cinquanta mil euros,
no era suficient i que, de fet, I'anterior
govern no havia fet mai un estudi

M6ra (ArgeilCat) regidor d'urbanisme des
del 2011 del govern de CiU-PSC-Argencat-L'Entesa
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2.500 arbres podats

Des de mitjans de novembre i fins al mes de febrer,
I'Ajuntament fa la campanya de poda d'arbres dels espais
publics del municipi. Al llarg de tota aquesta intervencio
s'escometra la poda de prop de 2.500 unitats repartides
entre el nucli urba, el veTnat de Sant Miquel del Cros i Les
Ginesteres. Durant les festes de Nadal i aprofitant les
vacances escolars es fara I'actuacio dels arbres dels centres
educatius i dels equipaments esportius del municipi. L'drea
de via publica, en coordinacio amb la Policia Local,
advertira els veins amb senyalitzacio i amb antelacio
suficient del pas dels equips i operaris de poda de
I'empresa CEPSA, encarregada del servei, perque es retirin
els vehicles dels carrers afectats.

II Forum de la Xarxa d'Escoles
per la Sostenibilitat
L'Ajuntament d'Argen-

tona, conjuntament
amb I'escola de Natura
del Corredor, els Depar-
taments de Territori,

Sostenibilitat i Educacio
de la Generalitat i
I'Ajuntament de Mataro,
ha organitzatel II Forum
de la Xarxa d'Escoles

per la Sostenibilitat de Catalunya (XESC) que es va
celebrar el 5 de novembre al Teatre Monumental de
Mataro. Mestres, alumnes de primaria i secunddria de la
majoria d'escoles i instituts verds van participar en un
intercanvi d'experiencies i van exposar les accions que
s'han dut a terme, molt centrades en actuacions
transformadores del territori. Els centres escolars d'Ar-

gentona van presentar el projecte d'espais apadrinats,
en que cadascuna de les escoles ha fet seu un espai
del municipi, I'ha estudiat i ha fet alguna actuacio de
millora com la neteja de residus o la retirada de plantes
invasores. Els forums de la XESC, hi ha 16 a tota
Catalunya, intenten ser un'lloc de trobada de les escoles
i instituts que han adoptat dins el seu dia a dia la

sostenibilitat i la millora del medi ambient.

la Fundacio lluro ha jugat
un paper decisiu perarribar
a una entesa. La voluntat
del consistori es condicionar
i modernitzar I'espai i
adaptar-lo a les necessitats
actuals dels usuaris. Amb
aquest objectiu, s'ha
contactat amb els teenies de
la Diputacio de Barcelona
per rebre assessorament i,
fins i tot, perque aquest

equipament s'integri en la
xarxa de biblioteques
municipals de la Diputacio
de Barcelona. De totes
formes, I'Ajuntament con-
tinua treballant per trobar

uns terrenys centrics i
destinar-los a la construccio
d'una nova biblioteca
municipal.

concretament des que la
caixa d'estalvis es va
convertir en Bankia, i que
l'acord ha estat possible
perque la bona voluntat de

casa. L'alcalde d'Argento-
na, Ferran Armengol (CiU)
explica que les converses
amb la Fundacio lluro fa

temps que es van iniciar,

A partir de I'l de gener de
2014 Argentona disposara
de biblioteca publica, pero
I'equipament no s'ha mo-
gut del local del carrer
Gran. En el pie d'octubre
es va aprovar el conveni de
lloguer de I'espai, del fons

bibliografic i documental
per part de I'Ajuntament a
la Fundacio lluro, hereva de
la Fundacio Caixa Laietana

que ha gestionat la biblio
teca des que es va posar en
marxa el 1975. L'acord
signat entre les dues entitats
contempla un lloguer de
1.300 euros mensuals du-
rant cine anys i sera el con-
sistori argentonf qui cobreixi

les places de bibliotecari i
ajudantamb personal de la

L'Ajuntament gestionard la biblioteca de Caixa Laietana

COSES DE LA VILA
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La fibra optica
arriba a
Argentona per la
carretera del Cros

El pla d'instal-lacio de la
fibra optica va comengar la
segona setmana de no
vembre i s'allargara durant

unes cine setmanes.
Aquesta actuacio s'emmar-
ca en un projecte coma real
per a la implantacio de la
xarxa de banda ampla als

30 ajuntaments mares-
mencs i al Consell Comar-
cal. L'objectiu es afavorir
I'optimitzacio de recursos,
la modernitzacio de les
administracions i de les
seves relacions amb els
ciutadans i les empreses.

En primer terme es van
realitzar les feines arqueo-
logiques i es va definir el

tragat definitiu del pas de
la fibra que transcorre un
tram del carrer Gran, la
plaga Nova, els carrers de
Les Parres i de Joan XXIII i
la Ronda de Llevant.
L'Ajuntament ha decidit
avangar les obres per evitar
que aquestes afectin al
centre del municipi durant
la campanya de Nadal, tot
i aixo, el consistori lamenta
les incomoditats que els

treballs puguin ocasionar a
veins, comerciants i
conductors.
Es calcula que la comarca

del Maresme estara inter-
connectada a mitjans de
I'any vinent. Els treballs
s'executaran en dues fases.

La primera fase incorpora
19 municipis, entre ells
Argentona. El pressupost
general es d'1.475.000
euros mes IVA i han estat

adjudicats a la UTE
formada per Agusti i

Masoliver, SA (AMSA) i
Electromecanica Soler SA.

Argentona va organitzar un seguit
d'actes al voltant del dia internacional
contra la violencia de genere, amb
I'objectiu de conscienciar sobretot als
mes joves. El Pie de novembre tambe
va aprovar per unanimitat el manifest
relatiu a aquesta Jornada de rebuig a
aquesta problemdtica social.

25 de novembre: Dia Internacional
contra la violencia de genere

i I'altre 50% la Diputacio de
Barcelona. Aquesta es la
segona digitalitzacio de
documents que realitza

I'Ajuntament.
Al 2010 es va fer el
tractament al cadastre de

1732 i els pergamins antics
del fons Desbosc.

doble objectiu: fer mes facil
i agil la consulta d'aquests
documents per part dels
usuaris i tambe per asse-
gurar una millor conserva-
cio dels manuscrits origi
nals. El cost de la digitalit-

zacio, I'assumeix en un
50% el consistori argentoni

L'Ajuntament d'Argentona
ha rebut el treball de digita-
litzacio dels Ilibres d'actes
dels plens de I'Ajuntament

des de I'any 1881 i fins al
2006, una tasca encarre-
gada a I'empresa Artyplan.
L'Arxiu municipal posa a
disposicio d'historiadors,
estudiosos i qualsevol vei
interessattota aquesta base
documental que ara esta

digitalitzada i indexada i es
podrd consultar a traves de
I'ordinador instahlat a
aquest equipament. Cal-

dra, pero, concertar cita

previa.
L'Ajuntament amb la col-la-
boracio de la Xarxa d'Arxius
Municipals de la Diputacio
de Barcelona han dut a ter-
me aquesta accio amb un

L'arxiu digitalitza els Ilibres d'actes

les impressions i valora-

cions d'aquestes enquestes
abans que finalitzi I'any. Aixi
mateix, tarn be a traves de
les direccions dels centres i

les AMPA's es preten
treballar pedagdgicament
la mobilitat i I'impacte que
aquest te en el transit, el
medi ambient, en el
paisatge urbd o la convi-
vencia entre els vehicles i els

vianants.

disseny de camins escolars,
canvis en I'acces de vehi
cles, millorar la seguretat
en cruTlles o passos de
vianants, entre d'altres.
En una primera fase es
recopilara informacio a
traves d'unes enquestes
que es distribuiran entre
I'alumnat, pares i mestres i
sobre les quals ja s'estd
treballant.
La previsio es poder recollir

La Diputacio de Barcelona
ha concedit a I'Ajuntament
d'Argentona una subvencio
per a realitzar un estudi

sobre la mobilitat i segure-
tat als centres escolars.
Aquest treball permetra fer
una diagnosi acurada dels

habits de mobilitat dels
centres, escoles bressol i
I'lnstitut d'Argentona, i
definir propostes i solucions
per millorar-la, amb el

Estudi de mobilitat a les escoles

COSES DE LA VILA
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Oscar Carrasco Giraldez (2:33:53)

Ahmed El Qayed (2:34:00)
Roberto Sancho Martinez (2:34:24)

25 quilometres

Niamh Ni Chuaig (2:30:34)
Nuria Villegas Forn (2:34:04)
Nuria Sold Montardit (2:37:00)
Lhoussain Abaghad (1:59:21)
Andreu de Mas (1:59:50)
Mikel Besora Susaho (2:05:01)

15 quilometres

Anna Clapes Esteve (1:37:49)
Ted Meulenkamp (1:41:12)
Nuria Abada Rubin (1:41:23)
Jan Margarit Sole (1:07:27)
Marc Traserra Pujol (1:08:17)
David Terns Freixes (1:12:26)

Pel que fa als homes, les primeres
posicions van estar molt lluitades en
els tres circuits. El guanyador del
circuit llarg es va resoldre en el darrer
quildmetre quan Oscar Carrasco va
imposar-se a Ahmed El Qayed. En el
recorregut de 25 quilometres,
Lhoussain Abaghad va ser el primer i
I'Andreu Mas el segon mentre que en
el circuit de 15 quilometres, Jan

Margarit va imposar-se a Marc
Traserra.

Les classificacions son les seguents:

33 quilometres
Laia Andreu Trias (3:02:58)
Ragna Debats (3:05:04)
Mavi Gil Rafart (3:05:31)

La 1 la Cursa de Muntanya Castell de
Burriac Trofeu Pere Asturiano,
coneguda popularment com la
Burriac Xtrem, es va celebrar el
diumenge 17 de novembre. Malgrat
la pluja que va caure el dia abans, el
temps va donar una treva pels gairebe
600 corredors -499 homes i 77
dones- que van participar en aquesta
cursa, la darrera prova de la 1 2a
Copa Catalana de Curses per
Muntanya de la Federacio d'Entitats
Excursionistes de Catalunya.
La principal novetat d'enguany va ser
la creacio de tres circuits diferents: un
de 33 quildmetres, un de 25 i un de
1 5 quilometres. Tots tres recorreguts
passen pel Pare Serralada Litoral dins
dels termes municipals d'Argentona,
Cabrera i Orrius, tenen un desnivell
acumulat de 3.400 metres, 2.800 i
1.600 respectivament i passen per
corriols teenies que agraden molt als

participants.
La lluita pel primer Hoc dels tres
circuits, en categoria femenina, va
tenir tres noms molt clars que ja van
sortir com a favorites: I'Anna Clapes
en la categoria de 15 quilometres, la

Niamh Ni Chuaig en la de 25 i la
Laia Andreu en la de 33 quilometres.
La resta de posicions, en categoria
femenina, van estar mes renyides.

>

1

La Durriac Xtrem 2013, una aventura
amb tres recorreguts

ESPORTS
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| Margarida Colomer i Rovira

Agropecudria la propietat
de dos locals i pati, situats

a la planta baixa de Tedifici
esmentat.
Despres d'unes negocia-
cions entre TAjuntament i la
Cooperativa acorden
arrendar els baixos
d'aquest local per al Casal
de la Gent Gran. Es la
mentable que els avis i
dvies, descendents directes
dels qui construTren Tedifici

antic, hagin de continuar
pagant Tus d'aquests locals

a costa dels seus impostos.
Pensem que la junta de la
cooperativa, els represen-

tants del Casal de la Gent
Gran i TAjuntament hi
haurien de buscar una

solucio mes equitativa.

(Per mes informacio vegeu
la Revista Fonts num.56)

Cooperativa Agropecudria
i esdevingue hereva del seu

patrimoni.
El que hem pogut compro-
var es que hi ha dos proces-
sos en els quals el patrimoni

del sindicat La Redempci6
i el de La Equitativa seran
transmesos de manera
gratuita. Un sera en el
temps del franquisme i
Taltre en epoca democrdti-
ca. En el primer cas sera
legal perd no legitim i en
el segon es legitimard amb

unes eleccions.

Arribem al 6 de juny de
2006 i la finca de La
Redempcio es victima
d'una operacio immobi-

lidria. Els seus propietaris,
socis de la Cooperativa
Agropecudria, la cedeixen
a una societat mercantil a

tftol de permuta a canvi
d'uns diners. En aquesta
operacio s'acorda que la
societat mercantil ha de

va deixar de funcionar com
a tal i esdevingue un annex
comercial de T Hermandad
local. Tots els pagesos esta-
ven obligats per llei partici-
par a I'Hermandad, perd
no tots podien accedir als
cdrrecs de la junta. Els pa
gesos no tenien altre Hoc on
anar a buscar les llavors, els
adobs i comercialitzar el
seus productes, tambe s'hi
administraven els serveis de
seguretat social, jubilacio,

etc.
A partir de 1974 la Unio
de Pagesos, va lluitar per
que desapareguessin els
sindicats franquistes i, en el

seu Hoc, s'organitzes unes
altres entitats democrdti-
ques. El 28 de desembre
de 1993, s'aconsegueix
una Llei Agrdria Catalana.

En aquest proces son
legalitzats els sindicats de

pagesos i la cooperativa
La Equitativa, que fou

Carrer Gran des de Cap de Creus. Anys 50. Postal Guell. Arxiu Enric Subina

patrimoni. La cooperativa  validada amb el nom de  transmetre a la Cooperativa

El 1917 es va fundar la
societal La Redemptora,
domiciliada a I'actual car-
rer Gran. Societat formada

per petits propietaris,
jornalers, parcers, arren-
dataris i rabassaires. L'any

1928, ingressd a la Uni6
de Rabassaires de Catalu-
nya, la influencia coopera-
tivista de la qual feu que el

1929 La Redemptora es
transformes amb un nou
sindicat agncola nomenat

La Redempci6, d'ideolo-
gia socialista, el qual va
crear una cooperativa de

consum: La Equitativa.
L'any 1930 aquest sindicat

tenia 142 socis i va comprar
els locals ubicats a Tactual
Av. Josep Puig i Cadafalch,
conegut popularment pel

Xargall.

Acabada la Guerra Civil
espanyola, una de les

accions repressores mes
immediata fou apoderar-se

del patrimoni del sindicat
agricola La Redempcio i
del de la cooperativa La
Equitativa. En els baixos de

Tedifici del sindicat La
Redempcio s'hi instaTId la
Falange local i, poste-
riorment, el bar Deporf/vo

i Correus.

A partir de 1943 les Juntes
Agrdries es legalitzaran, en
virtut de les normes del

Estado Nacional Sindica-
lista Espaho/. L'Estat
reconeix que la Herman-

dad Sindical de Labradores
i Ganaderos de Argento-
na, es continuadora

d'aquella antiga entitat i,
per tant, a tots els efectes
legals, els bens d'aquella
formaran part del seu

I

L'ESPITLLERA HISTORICA
DEL CENTRE D'ESTUDIS ARGENTONINS
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costos de personal i des-
peses corrents. Es rebaixa
I'endeutament municipal

per sota del 56% (el limit
maxim es 75%).
Per  tant,  obtenim un
pressupost equilibrat que
compleix les tres regies de
la despesa:
Pagament a ProveTdors a

30 dies
No superar I'1,5% sobre el
pressupost de I'any anterior
No superar I'endeutament

del 75%.

Per acabar, en nom de

Convergencia i Unio
desitjar-vos que passeu
unes Bones Festes de Nadal
i un venturos i feli^ Any

Nou.

El dia 25 de novembre es
va aprovar, en un Pie
Extraordinari, el Pressupost
2014. Els impactes mes
significatius d'aquest
pressupost son els se-
guents: S'incrementa la
partida de Serveis Socials
(ajudes a les persones). Es
rebaixa el tipus de grava
men de I'lBI mantenint,
prdcticament, el mateix
import que I'any passat, tot
assumint el creixement del

10% de la base liquidable.
No s'apuja el preu de cap
taxa. S'absorveix la dife-
rencia de subvencio de la
Generalitat per tal de no
incrementar les quotes de
les escoles bressol. Es

cobreix els capitols 1 i 2 de

ges veritats. Quan parlen

de la piscina diuen que hi
havia una subvencio de

1.300.000,00 euros, perd
amaguen que en el temps
que es va concedir era un
prestec que assumia la
Generalitat com endeuta-
ment propi i que, en el

2013, quant I'Equip de
Govern va voler fer la pisci
na, I'Ajuntament havia de
comptabilitzar aquest credit
com endeutament, fet que
suposava superar el 75%
d'endeutament autoritzat
segon els comtes del SEC
(Sistema Europeu de Com
tes). Nomes per aixd no es
va poder tirar endavant el
projecte. Perd si que hi
haurd piscina nova.

En principi sembla que Tots
per Argentona han comen-
<;at a aprendre a fer pam-
flets, que no arriben a revis-
ta, perd superen els escrits
barroers que editaven fins
ara. Perd el que no han per-
dut es el costum de dir mit-

Repassem els
impactes mes
significatius del
Pressupost 2014
a provat el 25 de
novembre.

Siguem curosos diguem les veritats i
informem dels temes que interessen al poble

CiU

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

No esterrfsols. En aquest
trajecte ens agombolen
molts conciutadans que
estan en linia amb el nostre
tarannd i projecte. Els que
hi estem cada dia, segur
que hi posarem el coll.

Des d'ara i fins al 2015
caldrd treballar amb esfor^
i eficdcia perque el projecte

de TxA
sigui I'empenta i la prova
fefaent que un altre govern
municipal es possible i

necessari.

Bones festes a tothom!

persones, despres d'unes
breus pinzellades sobre
temes com la piscina, el
POUM i el pressupost
municipal, entrarem de pie
en els aspectes centrals de
la trobada.
Es reiterd que no som un
partit politic; som gent
sensible que volem que
I'ajuntament sigui diferent
i que operi amb uns altres
pardmetres politics i de
funcionament amb la clara
vocacio d'atendre als
ciutadans de forma mes
eficient. Aixi mateix, es posd
de manifest que TxA es un
projecte sempre en evolucio
i innovador. Una de les

proves en serien, per exem-
ple, les Ilistes obertes i
aquesta mateixa Assem-
blea.

amb les quals es posa de
relleu que si el nostre grup
politic no existis, tal vegada
hauriem de crear una
formacio amb identitat
similar. La gestio feta quan

governavem (2007-2011) i
aquests dos anys i mig
d'oposicio, es manifestaren
com a mostra d'aquesta
conviccio que fou amplia-
ment avalada pels assis-
tents. Al mateix temps,
sorgiren diverses propostes
amb molt d'impetu, de com
encarar I'operativa a seguir
durant els mesos que
encara falten per a les
properes eleccions munici
pals.
Pel que fa a I'Assemblea
oberta del 24 de novembre
passat, en la qual partici-
paren una vuitantena de

El projecte de
TxA es la
mostra que un
altre govern es
necessari

Tal com prometfem en els
articles dels darrers dos
Caps de Creus, ja hem
celebrat les reunions amb
gent de divers pensament,
tant politic com social, i
I'Assemblea Oberta de Tots

per Argentona.
En les primeres hi van
assistir un centenar de per-
sones, en diversos dies,

En marxa el projecte de futur: TxA es tomara
a presentar a les eleccions municipals de 2015

GRUPS MUNICIPALS
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que es rebrd a canvi i saber
on van a parar els nostres
diners. Per aixo hem revisat
per vosaltres els comptes i
els hem de dir que son uns
pressupostos continuistes,
una fotocopia dels de I'any
passat. Asi que los ciu-
dadanos ya sabemos, que
si este aho hemos tenido lo
que hemos tenido, el
proximo aho mas de lo

mismo.
Des de I 'oposicio tambe es
governa fent propostes i
aportant solucions.
Seguirem fent-ho amb la
conviccio de que la feina

compromesa que estem
duent a terme tindrd el
suport futur dels veins.

Bones Festes de Nadal

teix butlleti municipal pero
sembla ser que ells pensen
totalment diferent, donen

prioritat a temes que no
tenen res a veure amb la
nostra Vila, aixo es I'es-
devenir pie darrera pie.
Veiem amb preocupacio la
decadencia en el poble.
Creiem que els veins no es
mereixen aixo amb els

impostos que paguem. Per
aixo no ens donen
confian^a els pressupostos
que van ser aprovats el
passat 25 de novembre. Ja
sabem que les questions
del pressupost no son
considerades pels ciuta
dans com importants fins
que no ens afecta a les
butxaques. A la gent ens

importa quant pagarem,

d'Argentona els van triar
perque pensessin en Argen-
tona i aixi ho estan fent.
Per aixo, la nostra prioritat
en tots i cadascun dels
plens que s'han celebrat
fins aleshores ha estat la de

presentar iniciatives en-
caminades a millorar la
vida dels nostres veins.
En els ultims anys estem
veient amb inquietud com
el responsables de I'equip
de govern i d'altres for-

macions estan mes pen
dents d'altres questions
que no son les prioritats ni
competencia de la Vila.
Hem demanat en moltes

ocasions que pensin en
Argentona. Ho hem dema
nat als plens, a la radio
municipal, en aquest ma-

Veiem amb
preocupacio la
decadencia en
el poble. Creiem
que els veins no
es mereixen

aixb amb els
impostos que
paguen.

Durant els darrers anys la

linia de treball dels regidors
del partit popular ha estat
molt clara: Els ciutadans

El pa nostre de cada dia

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

vam renunciar a aquell
projecte i n'hem hagut de fer
un altre que s'adeques a les
necessitats i assolis els
objectius de qualitat que
marca I'ajuntament.
Un altre motiu del retard ha
estat I'econdmic, la
Generalitat va anunciar que
ajornava els pagaments als
municipis amb subvencions
del Pla de Barris, aixo
significa que I'Ajuntament
d'Argentona ha d'avan^ar
la totalitat dels diners de les
obres, en aquest sentit, la
voluntat del govern, i el
compromis del PSC, ha estat
prioritzar aquesta obra i
tancar els greuges que han
patit historicament els veins
i veines del barri del Cros.

edificis. Les obres continua-
ran en una segona fase amb
millora de I'espai urba.
El retard de I'inici de les
obres es deu, sobretot, en
les deficiencies detectades
en el projecte que vam
heretar de I'equip anterior,
un projecte que no assolia
les condicions minimes per
resoldre els problemes
d'estructura i que no oferia
tampoc una millora signi-
ficativa de I'espai urba, una
mostra d'aixo es el nyap de
la intervencio que es va
realitzar durant el mandat
anterior a la pla^a Picasso,
una intervencio que
continua generant filtra-
cions, que I'asfaltat de color
vermellos destenyeix i que
els accessos a les entrades
dels edificis s'han de
corregir. Amb la voluntat de
fer una millora real al barri,

Les obres de millora del
barri del Cros s'iniciaran
durant les setmanes vi-

nents.
Finalment, les obres del Pla
de Barris per a la millora del
barri del Cros s'inicia-ran
amb un retard conside
rable, recordem que el
projecte de millora del barri
es pot fer grades a la
subvencio que la Genera-
litat de Catalunya va ator-
gar a I'Ajuntament d'Ar-
gentona I'any 2007, pero
no ha estat fins ara que li
hem donat I'impuls defini-

tiu.
La primera fase consisteix en
I'arranjament estructural del
barri, especialment en la
impermeabilitzacio dels

aparcaments soterrats per
evitar les continues filtra-
cions que ocasionen desper-
fectes en I'estructura dels

la voluntat del
govern, i el

compromis del
PSC, ha estat
prioritzar
aquesta obra i
tancar els

greuges que
han patit
historicament
els veins i
veines del

barri

S'inicien les obres al Cros

GRUPS MUNICIPALS
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mes socials, que afavo
reixen les condicions

d'acces i habitabilitat dels
discapacitats, I'adaptacio
de la taxa de residus i les
bonificacions en determi-
nades taxes a aquelles

families amb mes dificultats
econdmiques.
En definitiva, malgrat totes
les restriccions imposades
des de I'Estat, i mes en I la
de I'encorsetament fred i
calculador de les seves
politiques fiscals i pressu-
postaries, hem continuat
vetllant per impulsar politi
ques d'esquerres, mes so
cials i mes sostenibles,
receptives a les necessitats
dels ciutadans.

cio del tipus impositiu de
I'lBI. Amb la rebaixa del
071% al 0'68%, pretenem
pal-liar les consequences
de la revisio cadastral que
va aprovar el govern
anterior i que ha suposat un
increment significatiu
d'aquest impost. No po-

dem pas oblidar que I'lBI
representa un 40% del total
dels ingressos corrents.
Pero tambe hem continuat

aprovant mesures que
afavoreixen la utilitzacio
d'energies renovables:
beneficis fiscals a Is vehicles
hibrids o electrics en
I'impost de vehicles, bonifi-

cacions quan s'incorporen
sistemes per a I'aprofita-
ment termic o electric de
I'energia solar. O altres,

deixat poc marge de
maniobra els ajuntaments
que cada vegada tenen
menys autonomia per tirar
endavant les politiques
municipals. Pero la realitat
es que els ajuntaments
continuen sent I'adminis-
tracio mes propera al
ciutada, la que millor
coneix les seves necessitats
i la que pot oferir serveis
mes adequats a la realitat
de cada municipi.
Un pressupost ben elaborat
ha de vetllar per recollir
qquestes necessitats i s'ha
de finan^ar de la manera

mes justa i equitativa
possible. Es per aixo que en

el Pressupost del 2014 hem
apostat per rebaixar la
pressio fiscal amb la reduc

En el pressupost
del 2014 hem
apostat per
rebaixar la
pressio fiscal
amb la reduccio
del fipus
impositiu de
I'lBI
Les mesures per reduir el

deficit public i de contencio
de la despesa, imposada
pel govern espanyol, ha

Els pressupostos municipals per al 2014
Politiques mes socials i sostenibles

actius i compromesos, amb
un equip de persones
disposades a educar sense
rebre res mes a canvi que
els fruits de la feina feta.
Davant d'aixo, des de la
CUP volem que I'ajunta-

ment prengui un compro-
mfs amb I'entitat, per
ajudar a fer-la creixer i
posar-hi totes les facilitats.
Ho hem explicat aixf des
que el cau es va presentar i
ho seguirem fent.
Acaba de neixer un tresor
a la nostra vila, aquesta

Argentona que tant ens
estimem moltes i molts i a
la que tant li volem un futur
mes viu i solidari. Cuidem-
lo, i farem que I'Argentona
de dema sigui, tambe, mes
Iliure.

amb iniciatives. Aquest es
el cas del recent nascut
Agrupament Escolta Cala
brot d'Argent, el primer cau
d'Argentona. El Calabrot es
una esperan^a per a les
generacions de nens i
nenes que han de viure i
construir I'Argentona de les
properes decades. Amb un
capital huma importantis-
sim, els caus farceixen de
valors i experiences els i les
joves que hi passen. Un
exemple de I'aire net que
s'hi respira es la neteja de
la Riera que, malgrat que
la pluja va fer-la suspendre,
havia organitzat el passat
12 de novembre.
El cau ha nascut amb
I'objectiu de fer argento-

nines i argentonins mes

Vivim en una vila privile-
giada. Moltes de les argen-
tonines i argentonins ho
sabem. Argentona es maca
i s'hi viu be. Tenim, pero,
un problema que es molt
frequent a la vida dels
pobles i viles, i es el rise que
la nostra gent jove, que les
generacions futures, marxi
del poble o no hi faci vida.

Segurament aquest es un
dels motius pels quals molts
coHectius del poble -tambe
la CUP- hem denunciat
repetides vegades la falta
d'activitat social a Argen

tona.
Aquest problema no es
resol amb mesures institu-
cionals des de I'Ajunta-
ment, i molt menys amb
nomes paraules; es resol

El nou
Agru pa merit
Escolta es una

esperan^a per a
les generacions
de nens 8 nenes

que han de
viure i construir

I'Argentona de
les properes
decades.

Calabrot, que el teu cami sigui ben llarg

GRUPS MUNICIPALS • i kj



21NOV-DES 2013CapdeCreus:

la llei per protegir els diners
del poble.
I el sr. Alcalde va tenir la
poca vergonya de demanar-
me en el Pie que especifi-
ques. Que no s'assabenta
que li estic dient totes? Be,
com que aqui tambe se
m'acaba el temps deixarem
pel proper Cap de Creus la
continuacio. Perque n'hi ha

mes i mes greu.
No puc acomiadar-me sen
se desitjar a tots i totes Bones
Festes en nom meu i de tots
els d'Agrupacio d'Argento
na. I que el 2014 porti di
ners i feina per a tothom,
pero sobretot, en primer
Hoc, per a les persones que
han estat obligades a passar
tot aquest any amb proble
mes greus sense tenir cap
culpa.

buents.
Totes les obres estan
adjudicades de manera
sospitosa i, si no es aixi, com
es que a cada empresa se li
han adjudicat dos obres?
Quina casualitat! La Sala i
el poliesportiu; I'ambulatori
del Cros i el cementiri nou;
la Font del Mig i el carrer
Gran; les Avingudes Espa-
nya - Catalunya i Torrent de
la Salut. Curiosament totes
elles s'han excedit en el
pressupost i en el temps, i
en cap ni una s'ha demanat
ni indemnitzacio, ni respon-
sabilitat al contractista. Pero
en tots aquests casos els
politics i els teenies han
disposat dels diners del
poble. En aquests casos la
sra. secretdria enten que no
es necessdria I'aplicacio de

per poder solucionar la
problemdtica i posar al dia
el poble d'Argentona, cal
reconeixer el mal fun-
cionament del nostre consis-
tori. A partir d'aquf s'ha
d'identificar el problema,
estudiar les solucions i, des-
pres, resoldre amb valentia.
Pero, pel que vam veure en
aquest darrer pie, a excep-
cio d'Agrupacio d'Argento
na, cap regidor te la mes
mfnima intencio d'identificar
els problemes. Tots estan
mes preocupats per conti-
nuar disposant dels diners
dels vilatans, que no pas
d'administrar amb rigor els
diners d'ells. Fins el dia
d'avui cap partit politic que
hagi passat pel govern ha
fet res per defensar els di
ners dels nostres contri-

ACRUPACIO D'ARGENTONA

Totes les obres
estan adjudica-
des de manera

sospitosa i, si no
es aixi, com es

que a cada
empresa se li
ban adjudicat
dos obres?

En el darrer Pie de Desem-
bre vaig veure molt clar que
es quasi impossible arreglar
els verdaders problemes
d'Argentona. Primer de tot,

Podria ser el 3% del sr. Margall el
que estd darrere dels nostres problemes?

dotard d'un fons bibliogrd-
fic nou.
Un capitol important del
pressupost es la restauracio

de Can Puig i Cadafalch.
Es destinen 460.000 euros
per realitzar la primera fase

de la rehabilitacio, que inci-
dird principalment en la
teulada i I'estructura de
I'edifici.
El 2014 s'aprovard definiti-
vament el Pla Especial del
Patrimoni, que ha hagut de
superar la desestimacio

d'una part important per
part de la Generalitat, per
haver-se aprovat inicial-
ment amb moltes mancan-

ces.
Bones festes de Nadal i que

el 2014 sigui millor per a
tothom.

Temporada de Teatre,
Musica i Dansa s'allargard
entre gener i maig, amb un
total de 15 espectacles,
incloent-hi la programacio
infantil.
El Festival Sense Portes, que
s'ha repres aquest any, el
2014 tornard a omplir la
nostra vila de gent i de
grups de teatre.

Pel juliol, tindrem la 3a
Setmana de la Memdria
Histdrica, enguany dedica-
da a la cultura, les festes i
les tradicions.
La novetat del 2014 es la
incorporacio de la biblio

teca com a equipament
municipal. De les millores
que caldria fer-hi, i fins on
ens permet el pressupost,
s'intentard informatitzar i es

nuTtat en la polftica mantin-
guda fins ara, amb algunes
millores significatives.
Pel que fa a Educacio, es
mantenen els cursos de
PQPI; continua I'Aula d'Es-
tudi del Cros, que s'amplia
en una hora mes; tambe es
mante I'Aula Oberta de
I'lnstitut, de reforq d'estudi
a alumnes amb dificultats.
A les escoles Bressol es con-
tinuard proporcionant la

subvencio que compensa
les families per la retallada
de la Generalitat.
Com a novetat, hi ha el
Curs Basic de Catald, iniciat

recentment i que continuard
I'any vinent.
Cultura mante la progra-
macio habitual encara que
una mica augmentada: la

S'inverteix

en la
rehabilitacio de
Can Puig i
Cadafalch per
assegurar la

teulada i
restructure de
I'edifid
Aprovats els pressupostos

municipals del 2014, des
d'Educacio, Cultura i
Patrimoni podem dir que
I'any vinent hi haurd conti-

Biblioteca i Can Puig i Cadafalch:
inversions en Cultura i Patrimoni

ik
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Tel. 93 756 06 24 - a/e: argentonacomunicacio@argentona.cat - www.argentonacomunicacid.cati
Butlleti municipa
'Argenton

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

20 h a 22 h
(si estd de gudrdia

vespre

13.30 ha 17 h
(si estd de gudrdia)

Migdia

20 h a 22 h
(si estd de gudrdia)

Vespre

13.30 ha 17 h
(si estd de gudrdia)

Migdia

rmdcia Guillen
rmdcia Sindreu
rmdcia Buxeda

Tancat11 ha 13.30 h
(si estd de gudrdia)

17ha20h
(si estd de gudrdia)

9.30 ha 13.30 h
(si estd de gudrdia)

17ha20h9.00 ha 13.30 h
Farmdcia Buxeda
Ctra. De Vilassar, 12
Tel 93 756 16 85

Tancat11 ha 13.30 h
(si estd de gudrdia)

17 h a 20 h
(si estd de gudrdia)

9.30 ha 13.30 h
(si estd de gudrdia)

17ha20h9.00 ha 13.30 h
Farmdcia Sindreu
C/ Barcelona, 26
Tel 93 797 14 00

Tancat11 ha 13.30 h
(si estd de gudrdia)

17ha20h
(si estd de gudrdia)

9.30 ha 13.30 h17ha20h9.00 ha 13.30 h
Farmdcia Guill^n
C/ Gran, 22
Tel. 93 797 12 62

ancatTancat

Mgl
Diumenge

Tancat

Tarda

9.30 ha 13.30 h

Matf
Dissabte

17ha20h

Tarda

9.30 ha 13.30 h

Matf
Dilluns a divendres

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

Farmdcies

Regidor
oposicid

Regidor
oposicid

Regidor
oposicid

Regidor
oposicid

Regidor
oposicid

Regidor
oposicid

Regidora
oposicid

Regidor
oposicid

i Patrimoni
Culture
Educacid;
3r. Tinent d'alcalde
PuigBoR*
Sr. Angel

Sostenibilitat; Mobilitat
Habitatge;
Urbanisme, Obres i
2n. Tinent d'alcalde
Uuvinyd
Mdra
Sr. Pera

Social i Sanitat
Regidora Benestar
Rico
Ldpez
Sra. Susana A.

Noves Tecnologies
Participacid; Xarxes i
lr. Tinent d'alcalde
Burguds
Casas
Sr. Salvador

Recursos Humans
Recursos Econdmics;
4t. Tinent d'alcalde
Vicente
Zaragoza
Sr. Marc

Municipals
Manteniment i Serveis
Promocid Econdmica;
54. Tinent d'alcalde
Garcia
Crux
Sr. Manuel

Esports
Actes Culturals;
Festes;
Regidora Joventut;
Codina
Cervantes
Sra. M. Montserrat

Governacid
Comunicacid;
Mrtjans de
Adm. General;
Alcalde
Tauran
Armengol 1
Sr. Ferran

Regidor
oposicid

Regidors de I'Ajuntament d'ArgentonaF

4^
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93 797 49 00 - Ext. 600
JURIDIC PER A DONES
ASSESSORAMENT

93 797 12 15
BIBLIOTECA

93 797 21 52
MUSEU DEL CANTIR

93 797 45 23
EBM EL BOSQUET

93 757 51 88
EBM CARGOL TREU BANYA

93 756 17 13.
ESCOLA LES FONTS

93 797 04 15
ESCOLA D'ARGENTONA

ESCOLA BERNAT DE
RIUDEMEIA
93 797 09 56

93 799 39 51
ESCOLA ST MIQUEL DEL CROS

93 797 46 10
IES ARGENTONA

93 757 51 88
C.I. ST. MIQUEL DEL CROS

900 760 760
GAS NATURAL

93 797 06 03
AIGUES D'ARGENTONA

93 756 12 17
OFICINA DE CORREUS

900 770 077
FECSA-ENDESA

904 100 318
MARESME (24)
AMBULANCIA CREU ROJA

93 757 88 88
AMBULANCIA

93 797 16 56
CREU ROJA ARGENTONA

TAXIS
93 797 25 04
677 676 289

93 797 13 13
POLICIA LOCAL

93 797 49 00
AJUNTAMENT

ELEFON^jNTERE

JL

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

Atenci6 a domicili
Per soHicitar atencio a domicili a
Argentona i Orrius, cal trucar al
telefon 93 756 10 92, al consultori de
Miquel del Cros al telefon 93 791 90
84; a Dosrius al telefon 93 791 90
84.

Atenci6 primdria
Serveis socials d'atencio primaria:
C/ Enric Granados, 5
Tel. 93 797 04 86
Treballadora social, educadora
social i psicologa: cal demanar
dia i hora de visita de 9 a 13 h
al telefon 93 797 04 86, o
directament a les oficines del
C/ Enric Granados, 5.

Centre Obert L'Esquirol:
Av. Del Mediterrani, s/n.
Sant Miquel del Cros.
Tel. 93 757 00 86

ABS Argentona

Tel. 93 797 17 03
Dill. A div. De 9 a 14.30 h. Entrevistes
amb el jutge: dimarts i dijous d'l 1 a
13.30 h.

Jutjat de P

Informacio i acollida: dt. I dv. De 7 a
20.30 h. Tel 93 797 01 59

Parroquia de Sant Julia

Pol. Ind. Nord,
C/Can Carmany, s/n
Tel. 93 756 14 48
Horari: de dilluns a divendres, de 10
a 13 h i de 16 a 19 h. Dissabte: de
10 a 14 i de 16 a 20 h. Diumenge:
delOa 14 h.

Deixqlleria

Ajuntament d'Argentona
C/ Gran, 61 (SEMPRE)
De9.30a 13.30 h
Tel. 93 797 49 00

Bustia del consumidor

Plaga de I'Esglesia, 4
Tel. 673 28 72 09

Arxiu municipal

NADAL a
ARGENTONA
ms informaciG:

www.argentona.cat
AjuntamentArgentona
J^, ©ajargentona

• Inid
CanerSontSeba
CanwGiai
Plata Now
Conor Jacint V
Correr Carrasco i
Avingudo Nostra
doMontsecrat
Conor MestreFa
Conor Prig iCod
Plata Now

RECORREGUT
DELS REIS MAGS D'ORIENT

INFORMACIO D'INTERES



Les dues imatges son del 5 de gener de 1952 i provenen de I'arxiu Alfons Guell.

Si vols participar en la seccio Mirant Enrere amb fotografies antigues que tinguis a casa, pots enviar-les a
argentonacomunicacio@argentona.cat. No t'oblidis de posar el nom de I'autor o autora i una breu explicacio sobre la imatge
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Tot a punt per I'arribada do
Sos ^ajostats els Reis d'Orient
El dia mes esperat pels nens i nenes es, sens dubte, el dia de Reis i la cavalcada previa es la visualitzacio de la seva
illusio. La Comissio de la Cavalcada dels Reis treballa des de fa temps perque tot estigui a punt per aquesta nit
plena de magia. Entitats, comergos, associacions participen en aquesta rua aixi com ciutadans, que a nivell
particular, ajuden a Ses Majestats els Reis d'Orient.
Les tres millors carrosses rebran un premi de 200, 150 i 100 euros. El jurat que decideix quines son les carrosses
mes originals i maques esta format per dos alumnes de sise de les escoles del municipi i per un responsable de
I'Ajuntament.
El recorregut d'enguany passa pel carrer Sant Sebastia per continuar pel carrer Gran, passant per la Plaga Nova.
En aquest punt es girard pel carrer de Jacint Verdaguer i dibuixaran un gran quadrat passant pels carrers Carrasco
i Formiguera, Avinguda Nostra Senyora de Montserrat, Mestre Falla, Puig i Cadafalch, per tornar definitivament a
la Plaga Nova.

Mirant enrere


