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La celebracio
del 15e
aniversari

del Casal es
fara ell 8 de
juliol amb
activifats
per a tofhom.

parteix espai amb proves
oficials com son la Volta

Ciclista Catalunya i la final
de la Lliga Catalana de
Futbol America, que s'han
endut els Bocs d'Argentona.
Des d'aqui les nostres
felicitacions.
El proces de participacio del
POUM, la programacio de
Sant Jordi, la del Tricente-
nari, la celebracio del Dia
del Teatre o les obres de
millora que es fan al
municipi son altres temes
d'aquest numero de la
revista municipal.

Bona Setmana Santa i bona

primaveral!

passat per aquest Casal de

Joves. En el reportatge,
precisament, s'ha recreat
una fotografia de tres nois
que van ser usuaris
d'aquest equipament i com
valoren la seva experiencia.
La celebracio del 15e
aniversari del Casal es fara

el 18 de juliol amb activitats
per a tothom.
En aquest numero hem

dedicat mes espai a
I'esport, amb I'arribada del
bon temps, de la prima-
vera, es veu mes gent fent
salut a I'aire Iliure. En
concret hem realitzat un
reportatge dedicat a I'aficio

d'anar a correr que com-

Segons la Viquipedia
l'adolescencia es un fe-

nomen biologic, cultural i

social. En tot cas es un mo
ment de la vida important,
una mena de pont entre la
infancia i I'edat adulta.

L'Ajuntament d'Argentona,
ara ja fa 15 anys, va crear
oportu crear un Casal de
Joves com a punt de tro
bada pels argentonins de

12 anys o mes. Aquest
equipament va neixer, en
gran mesura, per la pressio
exercida pels mateixos
joves del municipi que
reclamaven un espai per
ells. D'aixo ja fa 15 anys i
diverses generacions han

Un espai de trobada

Editorial

OPINIO
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COMISSIO DE LA
AJ,ANTAM^NiMEMOP'AHISr69ICAD'ARGENTONA  ARGENTONA

Tens fotos antigues de les festes
i tradicions d^Argentona?
LAjuntament d'Argentona i la Comissio de la Memoria historica estd treballant en
una exposicio fotogrdfica que reculli imatges i moments de les festes,
celebracions, tradicions i joes d'Argentona, amb motiu de la commemoracio de la 3a
Setmana de la memoria Historica.
Si tens fotografies del periode que va entre la postguerra i I'arribada de la democrdcia, posa't
en contacte amb I'Area de Cultura abans del 30 de maig.
Entre totes les imatges recollides es fard una seleccio per a I'exposicio i tambe per al tercer
documental en video que s'estd preparant sobre la histdria d'Argentona. La teva coHaboracio
es fonamental. Ajuda'ns a reconstruir i recuperar la histdria grdfica del nostre municipi.

Com contactor amb I'Ajuntament:
Presencialment en horari d'atencio al public
(De dilluns a divendres 8:30 a 14 hores i els dijous tambe de 16 a 19 hores)
E-mail: areacultura@argentona.cat,

Telefon: 937974900 www.facebook.com/ culturaifestes.argentona

cio atorgada; obres
executades a la plaga Pau
Picaso de Sant Miquel del
Cros, deficients i que
necessitaran una reha-
bilitacio; el projecte de I'obra
principal del Pla de Barris fet
tard i malament fins el punt
que es va haver de rescindir
el contracte i fer un nou
projecte que ja s'estd exe
cutant; la solucio a I'espai de
Can Doro i Cal Guardia que
en quatre anys no es va saber
trobar un cami de negociacio
valid; obres del carrer Gran,

etc.
En resum, darrera d'una obra
publica o I'adquisicio d'un
patrimoni pel municipi,
necessdriament hi ha d'haver
capacitat de treball, eficdcia i
capacitat de negociacio, i
aquest govern demostra tenir-
ne. No calen dosis de popu-
lisme per treballar respon-
sablement.

florida o la collita, la tem
pesta en forma de retallades
i lleis restrictives tambe port
endarrerir o fer caure algun
projecte, endarreriments en
les subvencions, lleis que
impedeixen utilitzar Iliura-
ment el romanent de tresore-
ria, etc.
De totes formes, si la feina
previa es fa ben feta els ob-
jectius, tard o d'hora, s'aca-
ben aconseguint: Casa Puig
i Cadafalch, Cal Guardia, La
Velcro, Piscina Municipal, Pla
de barris, arranjament de

carrers, etc.
Pel contrari, si es vol correr
massa o tirar pel cami del
mig, les coses dificilment
sortiran be: pista del Bernat
de Riudemeia, mal executa-
da i costara 80.000 euros el
seu arranjament; pista de
I'Escola d'Argentona, ha
quedat penjada i amb la pos-
sibilitat de perdre la subven-

esquerra de la Riera d'Argen
tona i les de I'esperada
Piscina Municipal, a mes de
I'arranjament de carrers i

voreres.
A I'igual que les plantes ne-
cessiten ser sembrades en un
terreny adobat i tenir-ne cura
del seu creixement pertal que
arribin a florir, les obres i
equipaments municipals
tambe necessiten unes actua-
cions previes abans no es
poden materialitzar.
Negociacions, projectes,
concursos, negociats, adju-
dicacions, pressupost i
finangament son actuacions
previes a I'inici de la obra
prdpiament dita.
Aquestes accions son, en
definitiva, les que acaben
marcant la data d'inici de les
obres o adquisicio de nou
patrimoni municipal.
I a I'igual que una tempesta
o pedregada pot malmetre la

Ferran Armengoi
Alcalde d'Argentona

Benvolguts vilatans i vilata-

nes,
A Argentona, com a tot arreu,
ja ha arribat la primavera. I
a I'igual que per la primavera
comencen a florir les plantes
i s'omplen de flors, els indrets
d'Argentona comencen a
omplir-se d'obres. La plaga
Nova, el mur del Camp de
Futbol, Les Ginesteres, el Pla
de barris a Sant Miquel del
Cros son obres ja comen-
gades, pero dins d'aquesta
primavera veurem comengar
les obres que han de portar
aigua de xarxa al marge

Cart a de I'Alcalde

OPINIO



CopdeCreus:
MAR -ABR 2014

Cr^us
Fes-nos arribar les teves cartes
a Radio Argentona o a argentonacomunicacio@argentona.cat.

Recorda: maxim 1.700 cardcters

Amb sacrifici per part meva i dels companys del club,
hem aconseguit oferir-vos aquest campionat. Val a dir-
vos, pero, que aquest any hem de pagar els drbitres i les
copes, i aixo es un cost afegit que el nostre club no pot
assumir. Fins ara totes les activitats que s'han fet eren
gratuites per la canalla pero quan es tracta de fer un
campionat serios, ben fet i molt concorregut, s'han
d'assumir costos, i mes quan no comptem amb el suport
economic de I'Ajuntament. Per tant ens veiem obligats a
fer una inscripcio de 15 euros per nen i jubilats i 25 per
adults. I per que us sigui mes facil us envio aquesta pdgina
web www.centreparroquialargentona.cat/btn5.php on
trobareu les bases del campionat i www.centreparroquial-

argentona.cat/btn6.php per fer les inscripcions, per
qualsevol consulta us podeu us passo el email de
inscripcions i consultesastabledavid@hotmail.es o be

escacs@c entreparroquialargentona.es

David Martin, responsable seccio d'Escacs del Centre

Pubilla i Hereu d'Argentona

Que sents pel teu poble? Que sents per la teva comarca?

Que sents per Catalunya? Vols preservar la nostra identitat,
els nostres costums, les nostres tradicions, la nostra

llengua? Per algun Hoc es comenga...
Nosaltres comengarem posant-hi el nostre granet de sorra.
Com? Doncs comengant pel nostre poble, de ben avail,
per poder anar pujant, fer una pinya i aconseguir el que
tots nosaltres volem: enfortir la nostra terra, enfortir

Catalunya.
No deixis perdre aquesta tradicio tan bonica, i una
experiencia inoblidable. Necessitem a joves com vosaltres.
Si tens entre 16 i 22 anys, pots presentar-te per Pubilla o
Hereu d'Argentona. Representards el teu poble arreu del
teu pafs, coneixer la teva geografia, fer amistats, anar de
festa, tenir recepcions oficials, viatges i moltes coses mes...
Important: No interfereix en els estudis
Pots passar els dilluns, dimecres o divendres de 17h a

20h per I'antic edifici Velcro.
Epll Nois i noies, si teniu entre 8 i 12 anys, animeu-vos a
ser Pubilleta i Hereuet d'Argentona. Es per aixo que si
tens ganes de coneixer pobles d'arreu de Catalunya i fer
nous amics i de Catalunya. I si tens ganes de divertir-te
no perdis ni un segon i presentant per Pubilleta o Hereuet.
Tambe tenim taller de manualitats per a tots els nens i
nenes a I'antic edifici Velcro tots els dissabtes a la tarda.

No deixis perdre aquesta tradicio tan bonica, i una
experiencia inoblidable. Necessitem a joves com vosaltres

perque no es perdi aquesta tradicio.

Amics del Pubillatge d'Argentona

5e Obert Vila d'Argentona

Tal i com us varem prometre aquest any, amb molt
d'esforg per part de tothom del club, hem organitzat el
1 er Obert de la Vila d'Argentona, com a recordatori dels

oberts que es feien a Argentona; I'hem anomenat 5e

Obert de la Vila d'Argentona.
Per a que conegueu aquest campionat, hem preparat unes
sessions informatives, pels pares dels nens i nenes que
juguen a escacs. Es un campionat obert a tothom que
vulgui coneixer aquest esport i gaudir dels seus avantatges.
Aquest primer obert esta especialment dissenyat per a
que pares i fills puguin gaudir de I'ambient de manera
que no suposi un sacrifici per les families
1.El numero de rondes dependra dels inscrits; poden ser
4 o 5 dissabtes (el normal per aquestes edats).
2.Es fara els dissabtes a les 16h. Comengard el dissabte

26 d'abril, just acabada la Setmana Santa.
3.La durada sera de 1,5 hores per jugador; una sola

ronda, es a dir una sola partida. Els nens que juguen a
I'escola fan la partida en 15 minuts, o sigui que a les
16,30 ja podrien marxar a casa!!!, si volen, es clar.
4.els vostres fills estaran vigilats i en un ambient de

germanor.
5.Hi hauran molts trofeus, premis i altres sorpreses.
6.Es un torneig en el qual vindran jugadors de tota
Catalunya, i els vostres fill podran gaudir de I'experiencia
de compartir campionat amb jugadors i mestres
internacionals.  i podran veure jugadors i mestres

internacionals
Perque tingueu tota la informacio del funcionament del
campionat i resoldre tots els dubtes us hem dedicat el
dimarts 1 d'abril a partir de les 18 hores al teatre del

Centre Parroquial.
Fa temps que els nens de I'escola ens demanaven un

torneig serios, i que els serveixi per coneixer aquest esport;
es per aixo que I'hem fet a mida dels nens. I pel que fa
als pares, vosaltres mateixos ens heu demanat moltes

vegades activitats pels nens d'Argentona que els motivin,
que els ajudin i que els treguin de davant les consoles de

videojocs.

CARTES DELS LECTORS
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LluisJordi Garcia Flamerich, Jutge de Pau,
Vilalta Urrea, Secretari

Respecte l'any anterior, nomes s'ha inscrit un
naixement menys, cosa que fa pensar que podriem
trobar-nos en un punt d'inflexio ja que els darrers sis
anys el descens de naixements ha estat molt mes
significatiu. A tall d'exemple, l'any 2008 es van
inscriure 120 naixements i l'any 2009 van ser 108 els

inscrits.
El nombre de matrimonis mante la mitjana dels darrers
anys (nomes un 2,4 % mes). El nombre de defuncions
ha baixat un 16,7 %, encara que es mante la diferencia
habitual entre dones i homes difunts als municipi.

Els noms de nen
mes inscrits han
estat Arnau, David i

Roc (2 vegades); i
de nena han estat
Anna, Ariadna, Beth

i Carlota (tambe 2
vegades).
Destaquem que da-
vant dels 84 ma-
trimonis celebrats a
Argentona, hem anotat un total de 38 sentences de
divorci i separacio, nombre que trenca la tendencia
d'anys anteriors que superava el 60 %. Aquest anys
la comparativa de divorcis respecte a matrimonis
celebrats es queda en el 45 %.
Quant el moviment dels assumptes registrats d'auxili
jurisdiccional (exhorts), observem un descens del
volum d'assumptes civils (un 7 % menys que l'any
anterior) i un lieu augment dels assumptes penals (un
1,2 % mes). Cal tenir en compte que durant els anys

2008 i 2009 el nombre d'assumptes civils va
augmentar considerablement, degut a la crisi
econdmica. Ara estem tornant als nivells dels anys
anteriors a la crisi. El grafic adjunt recull les dades

dels 5 darrers anys.
En darrer Hoc, tanquem aquest resum indicant que

hem registrat 13 Judicis de Faltes; tambe 18 Actes de
Conciliacio, la majoria per reclamacions de quantitat
de companyies operadores de telefonia.

25
15
18
66
40
36

DONES
HOMES
canOnics
CIVILS
NENES
NENS

40

84

76
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Estadistica Jutjat de Pau 2013

Hem fet recompte de les inscripcions de Registre Civil
efectuades durant l'any 2013. En total, hem practicat
200 inscripcions principals, que desglossem a

continuacio:

Una vegada hi havia un espai pels joves
d'Argentona

Tot va comengar pels joves. El 25 de juliol de 1914 va
neixer el Patronat Obrer de Sant Isidre. Va fer les seves
primeres passes al numero 35 del Carrer Gran. A alii, els

joves hi trobaven un espai de distraccio, entreteniment i
valors. L'any 1917 el Patronat va ser impulsat pel trasllat
al local EI Recreo de Cal Guardia. En aquest nou espai
es van comengar les activitats de cinema i teatre, d'on en
va sorgir un grup de musica i es crea una seccio dels

Pomells de Joventut.
Amb la Guerra Civil es va haver d'amagar pero, l'any
1939 va comengar a treure el cap, a poc a poc, fins que
va recuperar el seu esperit i vigor ubicant-se al carrer
Bernat de Riudemeia, numero 4, on encara hi viu

actualment. A partir de llavors, va passar a anomenar-se
Centre Parroquial.
Aquest jardi de Ilibertat dins de la repressio, va reprendre
el cinema infantil, les Sardanes i el teatre amateur, amb

obres en catala i en castella.
A partir d'aqui, el cami que recorreria I'entitat es va mostrar
llarg i actiu. La inauguracio de la pista de basquet va
suposar una revolucio esportiva, de que en destaca el
basquet femeni i el seu gran triomf a nivell europeu.
Teatre, cinema, musica, esport... fins i tot una revista. El
Centre d'ara, prenent consciencia com mai del que es,
potencia les activitats que s'hi realitzen i s'hi volen realitzar.
Des d'escacs, teatre, cinema, el mon digital, country, ping
pong, sardanes i moltes mes com I'esplai, que esta molt
viu i pie d'iniciativa i il-lusio. I que es el que som el centre?
Doncs, una famdia molt nombrosa on tothom hi te el seu
Hoc i la mateixa importancia, tan si realitzes la tasca de
president com si seus a prendre un cafe al bar tot fent

vida social.
El Centre d'Argentona

Pepita Cdmara, una dvia centendria

El Casal d'Avis d'Argentona va celebrar
una festa d'aniversari molt especial, la de
la Pepita Camara que va celebrar 100
anys el 19 de marg. Aquesta usuaria passa
una estona cada tarda amb les seves
amigues jugant al Rummikub o a d'altres
joes de taula. Quan era jove va estudiar

magisteri, va exercir de professora i tambe va treballar a
casa per una empresa textil de Canet, on va viure molts
anys. Casada i mare d'una filla, quan li preguntes sobre
com va viure la guerra diu que va ser horroros i de la
postguerra recorda que com que era jove t'adaptes a tot
pero va ser terrible. La Pepita o Josepa, com li diuen a
casa, diu que te i ha tingut una familia molt bona i
comprensiva i que ara ens estem tornant molt egoistes,
hem de ser mes comprensius i mes amables, ha d'haver
mes germanor entre la gent.

CARTES DELS LECTORS
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De les prop de 160 enquestes
rebudes, aquestes son algunes de
les dades mes destacades que
s'extreu de I'opinio dels veins:
*La Riera d'Argentona i les fonts,
principals prioritats pel que fa a la
proteccio mediambiental
*Un 37% creu que cal potenciar el
sector comercial, un 24% I'agricul
tura i el 16% el turisme
*El 54% considera que els preus
de I'habitatge a Argentona son molt
elevats,  un 48% que cal habitatge

de proteccio oficial i un 27%
habitatge de lloguer.
*Un 63% creu que I'aparcament es
el  principal problema de la
mobilitat a Argentona
*La gran majoria de la poblacio
demana aturar el creixement del
municipi i una millora i rehabilitacio

de la vila actual.

Enquesta de peroepdo autadana

El futur de la Font Picant

La regidoria de Participacio Ciutada-
na, a traves del Consell de la Vila i la
Comissio Permanent impulsara en les

properes setmanes un proces
participatiu per debatre el futur de la
Font Picant i plantejar futurs usos i
propostes per dinamitzar aquest espai
verd tan valorat per als argentonins
pero que tambe pot recuperar el seu
paper per a la promocio turistica de
la vila.

la pla^a Nova per a
donar resposta a ne-
cessitats d'aparca-
ment, la nova biblio-
teca municipal o un
centre civic. Tambe
van plantejar-se d'al-
tres propostes com la
creacio d'un centre de
serveis a les empreses
o aules de formacio.
Pel que fa a I'ambit
industrial i comercial,
es va incidir en la
necessitat de reajustar les actuals
arees industrials, apostar per sector
sostenibles i potenciar el sol agricola.
Tambe es va obrir la linia d'accentuar
el turisme local i potenciar el sector
hoteler i de restauracio.

13 de mar^, Model de
desenvolupament urbd i
mobilitat

En aquesta ocasio es van abordar
temes com la millora de la densifica-
cio dels habitatges grans, els usos
industrials i agricoles, les linies estrate-
giques en relacio al model de muni-
cipi, la potenciacio comercial i del
turisme de qualitat i proximitat i la
mobilitat tant pel que fa a I'aparca-
ment com a alternatives al cotxe

privat.
El 25 d'abril esta previst celebrar un
Pie extraordinari per portar a apro-

vacio I'avang de
P'a del POUM.

Previament es va
informar dels as-
pectes principals
del document al

Consell de la Vila
d'Argentona. A
partir del mes de

maig s'iniciara
una nova fase
amb mes ses
sions de partici

pacio i reunions
sectorials.

El proces de participacio per a la
revisio del Pla d'Ordenacio Urbanfs-
tica Municipal, el POUM, va comen^ar
el mes de febrer amb el repartiment
d'una enquesta entre els argentonins
i la celebracio d'unes sessions de
debat obert que es van celebrar al
Salo de Pedra. La dinamica de les
trobades ha estat la mateixa, una
primera exposicio de dades i
conclusions per part de I'equip
redactor i despres una dinamica de
treball i debat entres els assistents.

27 de febrer, Medi Ambient
i sostenibilitat urbana

La gran massa forestal d'Argentona,
el sistema de recollida porta a porta
o I'important patrimoni de fonts,
camins i rutes van ser les principals
virtuts destacades pels participants
qui, per contra, van assenyalar com
a capitols a millorar la contaminacio
acustica causada pel transport, el
manteniment de les urbanitzacions, la
dependencia energetica o la
necessitat de refor^ar el foment de la
sostenibilitat, el conreu i I'agricultura.

6 de mar^, Activitats
econbmiques i serveis als
ciutadans

El debat va girar en relacio als usos i
les possibilitats que obren espais com
Can Doro, I'antiga fabrica Velcro o

El POUM d'Argentona

URBANISME
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Les obres a Sant Miquel
del Cros, a bon ritme

El calendari d'obres de l'actuacio que
es fa al barri de Sant Miquel del Cros,
en el marc de la Llei de Barris, va sobre
la marxa. Despres de dos mesos
d'actuacions, es preveu que el proper
mes de juny estigui acabada la
primera fase. La intervencio, que esta
realitzada per la constructora CINPASA

i per ASZ Arquitectes, te com a objectiu
resoldre els problemes de filtracions
d'aigua queafecten especialment els
sostres i murs de l'aparcament soterrat
i tambe es vol millorar I'evacuacio de

la xarxa pluvial existent. Les interven-
cions es fan principalment a la plaga
Bias Infante, a I'avinguda Mediterrani

i a la plaga Sant Miquel del Cros.

Nou aparcament al
costat del CAP
El solar on es situava I'escola
I'Aixernador i que va quedar Iliure el
passat mes de setembre s'ha
condicionat com aparcament. El solar,
amb entrada pel carrer de Joan Fuster
i Ortells, disposa de tres carrils, dos
de laterals i un de central amb una
capacitat per a 45 vehicles. L'actuacio
ha tingut un cost de 10.221 euros i
ha consistit en ampliar el barri
d'entrada i condicionar el paviment
amb una sorra artificial, mes gruixuda
de la natural. L'aparcament, que es
provisional, esta operatiu des de la

darrera setmana del mes de marg.

Millores a la pla^a Nova
La setmana del 17 de marg es van iniciar les obres d'ampliacio i millora
d'una de les voreres de la plaga Nova, la del costat mun-tanya. La companyia
Aigues d'Ar-gentona es I'encarregada de portar a terme aquesta actuacio
que ha d'ampliar la zona de pas de vianants i la zona de la via publica que
ocupen terrasses de bars i restauracio. Les obres afectaran la zona de cdrrega
i descarrega amb la reduccio de la seva longitud en aproximadament una

plaga.

Els carrers de Les Ginesteres

A primers d'abril,
I'Ajuntament va co-
mengar les obres de
condicionament i mi
llora del paviment
d'alguns carrers de la
urbanitzacio Les Gi
nesteres. L'obra consis-
teix a substituir I'asfalt
desgastat per un pa
viment mes adient que
tingui mes durabilitat i
resistencia a les incle
mencies metereold-

giques. La intervencio,
als carrers Joan Maragall i avinguda de les Corts Catalanes, te un pressupost
superior als 100.000 euros. L'actuacio forma part del programa de
re urbanitzacio de diversos carrers del municipi inclos al Pla Unic d'Obres i
Serveis (PUOSC) de la Generalitat. L'drea d'emergencia es trasllada, durant

els treballs, al carrer Carles Buigas.

El mur del camp de futbol

La darrera setmana del
mes de marg es van
iniciar les obres del mur

del camp de futbol
municipal.  Aquesta

actuacio, que es per-
llongard durant tres

mesos, consisteix en
reurbanitzar tota la
vorera de I'equipament
i  col-locar  un nou
paviment sobre la solera
actual. Tambe s'ha
d'enderrocar la tanca
d'obra actual i es coNocara una nova de metaHica que permetra visualitzar
el camp des de I'exterior i per ultim es construira un nou mur de contencio
que reforgara el mur actual i permetra eliminar els talussos interiors i guanyar

espai util a I'interior del camp.

URBANISME
m
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morativa de I'efemeride. Aquest sera
un cas excepcional, ates que
normalment el cantir de I'any es una
reedicio d'un model tradicional. El
Patronat ja ha escollit un model de
cantir tradicional del qual se'n variara
el dibuix original per mostrar motiu
militar de I'epoca, d'acord a com es
representaven a les rajoles d'oficis del
moment. Es preveu fer una serie de
2.500 exemplars que es posaran a la
venda durant la Fira del Cantir
d'Argentona (2, 3 i 4 d'agost).
La celebracio adoptard un caire mes
social despres de I'estiu amb
I'organitzacio, el 5 de setembre,
d'una Taula Rodona amb les entitats
de la vila que organitzaran
I'Ajuntament i el Centre d'Estudis
Argentonins (CEA). Posteriorment, els
dies 7 i 14 de setembre, es dura a

terme una nova edicio de les
Passejades guiades a I'Argentona del

1714", de la md del CEA i I'entitat
Natura. El Tricentenari tambe sera el
fil conductor de la Tardor Literdria que

organitza cada any el CEA.
La commemoracio es tancard I'll
d'octubre amb el concert del

Tricentenari, Com a Casa, a carrec
de la Coral Renaixenga, el Cor I'Aixa

i la Cobla Principal del Llobregat.
Durant el concert s'interpretard la
sardana Argentona, Argentona

(1996) del compositor Sigfrid Galbany
i Abril.

El Museu del Cdntir
tambe s'afegeix a la
programacio amb una

exposicio temdtica
sobre cdntirs del segle

XVIII. La mostra es
formard amb peces
pertanyents a I fons del
Museu perd, tambe,
amb obres cedides
per a I'ocasio.
El Tricentenari a Ar
gentona tambe tindrd
traduccio escenica
amb la programacio del muntatge
Crdnica d'un Setge, que la Cia. Jove

Teatre Regina portard a La Sala el 21
de juny. Es tracta d'un musical que
reflecteix la caiguda de Barcelona
davant les tropes borbdniques.

El Tricentenari tambe a
la Festa Major

Com no podia ser d'una altra
manera, la Festa Major tambe fard
I'ullet al 1714. El Patronat del Museu
del Cantir ha decidit escollir com a
cantir de I'any una pega comme-

Argentona s'ha sumat a la celebracio
del Tricentenari de 1714 amb un
programa d'actes que s'allargard
durant tot I'any i que ha bastit una
comissio ciutadana creada per a
I'ocasio. L'acte inaugural va tenir Hoc
el passat 7 de marg, amb la
conferencia Les raons de la
resistencic^ de 1714, a carrec de
I'historiador Joaqui Albareda. L'acte
va estar presidit per I'alcalde
d'Argentona, Ferran Armengol,
acompanyat tambe per la regidora de
Festes i Actes Culturals, Montse
Cervantes, i el regidor de Cultura i
Patrimoni, Angel Puig.
L'll d'abril va tenir Hoc una altra
conferencia, tambe en el marc del
Said de Pedra, a carrec de Quim Torra
i Pla, director del Born Centre Cultural.
Torra, convidat per I'entitat Argentona
Cultura i Debat, va centrar-se en La

Forga i els Valors de 1714
La celebracio prendrd el carrer el 25
d'abril amb la inauguracio de

I'exposicio 1714. 300 ANYS DES-
PRES. Commemorem el passat,
repassem el futur que s'ubicard al
bell mig d'Argentona, a la plaga

Nova.

Argentona enfila la
commemoracio del Tricentenari

i %^iCULTURA
m
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Dissabte, 26 d'abril

FESTADEL'ESPORT.
Durant tot el dia, a la PI. Nova.

Exhibidons i actua^^ons per part de les diferents entitats
esportives i clubs del poble.
OrganHza: Rgrdoria<rEzporttdrAiur>tamnntdArgntana.

Diumenge, 27 d'abril

MOSTRA D'ENTITATSCULTURALS dARGENTONA
Duranl lot el dia, a la PI. Nova.
Al llarg de tot el diumenge diferents entitats, assodacions
i coHedkrs d'Argentona donaran a a condixer les adivitats
i projedes que realitzen al llarg de I'any.

APLEC DE SARDANES PEL CENTENARI DEL
CENTRE PARROQUIAL
Durant tot el dia, al Centre Parroquial.
Concert a cArrec de la Cobla Maricel i exhibicid del gri^
sardanista Mirant al Cel. A la tarda, estrena de la sardana del
centenari" Cent anys lent cam! a Argentona ", del mestre
Jordi Pauli. Per a mds informacid dels actes consuheu al
Centre Parroquial.
OrganHza: Centra Prrocutal
INAUGURACl^DETEXPOSICld  f^t
17W.300ANYSDESPR^^ *
Commemorem el passat, repassem el futur"
Inauguracid a les 13 h a la PI. Nova.I''

• fc   ^    j
Exposidd emmarcada dins els ades de •^• m
celebracid a Argentona del Tricenlenari. Aquesta exposbid
estarA oberta del 25 d'abril al 9 de maig, ambdds inebsos.
OrganHza: Ajuntamant dArgantona
PUJAAQUlDALTIBALLA.
Cia. Pep Lopez i sopars de duro.
A les 18.30 ha la PI. Nova.
Espedade de ball per a infants i
public familiar plantejat sempre
sobre la participacid directe del
public des del primer moment tot i seguint les directrius
marcades des de I'escenari. L'espedacle pretAn divertir al
public infantil sense oblidar que gairebA sempre aquest ve
acompanyat d'adults. El repertori As inedit, de creacid
prdpia, i en alguns casos adapt^ temes traditional^ en balls,
danses, etc.. Es treballa sense guid tot i jugant amb la impro-
visacb de cada moment, public, espai, situacid, barri, edats.
OrganHza: Ajuntamant dArgantona

Oue Shakespeare ds una cosa carrinebna i avorrida no
ds pas veritat. I si no que ds hi preguntin als nostres dos
convidats. De la seva mA ens endinsarem dins dd mdn i
I'dpoca de Shakespeare i d seu teatre de forma molt
divertida. Fins i tot, amb I'ajut vostre i de la imaginacid,
representaran un fragment de I'obra "Juli Cdsar".
OrganKxa: Biblietaca Municipal dArgantona.

Divendres, 25 d'abril

TOTJUGANTAX^^SPIR.
Espedade de pallassos.
Ales18halaSalainlantilde
la Biblioteca Municipal.
Edat:De3aK)anys

LLIURAMENT DEL PREMIBURRIAC 2013.
Ales20halSalddePedra.

Ade on es fard public d veredide dd jurat sobre els
treballs presentats al Premi Burriac de recerca histdrica i
social sobre Argentona.
OrganHzvAjunUmcnt^Aigcnton*

VENDA DE LLIBRESI ROSES A CARREC DE
DIFERENTS ENTITAS DARGENTONA.
Durant tot d dia, a IAv. Pug i Cadafalch, a la PI. Nova i al
CGran

LLIURAMENT DE PREMIS DE LA XXXIMOSTRA
UTERARIA dARGENTONA.
A les 18.30 hal Said dePedra.

Durant d Iliurament de premis tindrem I'acompanyament
musical a cdrrec d'alumnes de lAula de Musica
dArgentona i la presentadd anird a cdrrec "Sea. Cleo
Comillas".
OiganHx* AjuntanMnt d'Aigcntona.

Dimecres, 23 d'abril

TALLERS DEL CASAL DE JOVES.
Durant el matia I'lnstitut d'Argentona

Dejoiasartcsancs. Si t'agrada I'artesania i vols aprendre
tecniques de joiera, aquest ds el teu taller! Aprofita aques-
ta oportunitat per adonar-te qud pots fer amb les teves
mans un cop apreses les diverses tdcniques de creacid.

De malabars i circ. Aquest taller es una oportunitat per
aprendre les tdcniques de circ iddnies per fer us dd
didboio, malabars amb pilotes, maces, monodcle, plats
xinesos, anelles, xanques..
Organitza: Casal d Jevas d'Ar^witena

TALLERS INFANTILSIESPAI DE JOC.
A les 17 ha la PI. Nova

De mdbils, de roses de paper. Amb
papers de diferents colors i tisores farem
boniques roses de paper facils i originals.
A partir de 4 anys.

De mosaic trencadis amb fusta i cartdina.
Amb fusta i trossets de cartdina de mil
colors farem un mosaic de trencadis.
Un bon i creatiu record que us podreu emportar a casa.
A partir de 5 anys.

Espai de joe. Per aquesta diada tan especid ds mds petits
podran gaudir d'aquesta nova proposta. Un espai de joe
amb joguines evdutives i joes de construccid com d Kapla
i lArc de Sant Marti mentres els mds grans fan els tallers.
OiganKxa:Aiuntamantd'Aigcntona.

Diumenge, 20 d'abril

DARRERA TALLADA DE LA VELLA QUARESMA
Ales12halaPl.deVendre

ELS SECRETS DE MR. STROMBOLI (fW.*r).
A c^rrec de les Companyies El que ma queda de teatre i
LAvalot Teatre
Ales1215halaPl.deVendre

Mr. Stromboli es un firaire, un xerraire venedor d'elixirs
miraculosos que recorre pobles i fires presentant els seus
invents i els seus fendmens.
Amb el seu carro pie d'andrdmines, ens presenta a la bella
dama, que de tant menjar
"alpiste" es va convertir en
au i a qui propulsara en
divertit niimero dd can
cand, o d simi que va recof
a Borneo i a qui ha enseny
afertrucsdem^gia
OrganHza: Comissttdc
Ccmcstokas

5ANT JORDI

CULTURA
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la cursa, i enguany nomes en un dia
ja es van esgotar les inscripcions i
perque hem de posar un limit pel bon
funcionament de la prova.
Entre els runners argentonins, be va
comengar corrent pero ara es triatleta
i tambe fa bici i moltes piscines, tambe
hi ha en Marti Lopez. Aquest

repicatruges, a mes, es un runner en
xarxa ja que explica les seves
aventures en un blog. Aixi, els seus
seguidors poden llegir els seus reptes
al blog www.martri.blogspot.com
Per comengar la Riera es un indret
ideal pero Argentona tambe compta
amb d'altres recorreguts mes teenies,
plens de corriols i d'altres obstacles
naturals que posen a prova a tot
aquell que vol fer salut i gaudir de
I'esport a I'aire Iliure.

Aquests amics queden normalment
tots els dimarts, dijous i diumenges
per entrenar. Tot i que aquest es el
pla habitual, hi ha setmanes que
entrenen altres dies en funcio de la
feina o de si participaran o no en
alguna cursa. La Monica Baho va
comengar a correr fa un parell d'anys
perque jo anava al gimnas i veia que

no avangava, no empitjorava pero
tampoc avangava, i aleshores em van
dir que havia de fer cardio i el meu
home em va animar a anar a correr.
Al principi la Monica va comengar a
fer running per la Riera i mica en
mica el meu cos va comengar a
canviar, vaig perdre volum, em sentia
millor, mes activa, amb mes fons. El

seguent pas va ser correr per
muntanya i la primera cursa que va

La Mitja Marato de Mataro, la Cha
llenge Costa de Barcelona-Ma resme,
la Burriac Xtrem, les maratons, les
curses populars... son proves espor-
tives de diferents nivells pero que cada
vegada compten amb mes acceptacio
entre el public. Ja sigui per competir
o per fer salut, el running esta de
moda. El que sempre s'ha dit anar a
correr, ara es diu running i guanya
adeptes per diferents motius. Entre els

entrevistats en aquest reportatge
diuen que han comengat aquesta
practica esportiva per la sensacio de
Ilibertat, per millorar la forma fisica,
per no dependre d'horaris establerts
de gimnas o perque es necessita, si
mes no per comengar, poc material.
Hem volgut coneixer argentonins ano-
nims que despres de la seva feina,

'escola i d'altres

1,2, 3... en marxa

ESPORTSl
m.
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Argentona, 3r dissabte de cada mes, de 9 a 14 h
www.mercatdelaterra.cat0Plaga de Vendre

El diumenge 6 d'abril, els Bocs
d'Argentona jugaven la final contra els
Barcelona UROLOKI a Vilafranca del
Penedes. Es tractava de la quarta final
consecutiva pels de casa i en aquesta
ocasio els argentonins van endur-se
la victoria per 39 a 6. L'entrenador,
en Quim Perejoan explica que vam
sortir molt forts des del primer
moment, vam plantejar un guio i el
vam poder seguir. Els Bocs van
treballar molt be la defensa i van estar
molt fins a I'atac, una victoria dmplia
que posa els Argentona Bocs a dalt
de tot perque la Iliga catalana es la
mes antiga de tot I'estat espanyol i et

posa en un aparador tant pel que fa a jugadors com pel que fa al club. Un autobus pie d'aficionats va anar fins a
Vilafranca del Penedes aixi com molts argentonins amb els seus cotxes particulars. En aquest sentit, Quim Perejoan
explica que es van sentir molt recolzats. Feia 13 anys que Argentona Bocs no guanyava la Lliga Catalana de Futbol
America. Enguany, afegeixen el tercer titol de lliga al seu palmares.

t*^^

Els Bocs d'Argentona campions

La Volta a Catalunya passa per Argentona

El dimarts 25 de marg, la Volta de Catalunya va passar per territori argentoni en I'etapa que anava des de Mataro fins
a Girona. Despres de la sortida des de Mataro, els ciclistes van enfilar per la C-1415 fins a la Ronda de Llevant per
agafar despres la B-510 cap a Dosrius. Aixo va ser cap a les 13h, quan es va tallar el transit de vehicles i molta gent
va voler veure aquesta prova esportiva.

ESPORTS
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despatxos dels teenies que sempre
tenen les portes obertes. Tambe hi ha
I'Espai Jove del Cros, recentment
inaugurat, que es un altre dels
equipaments destinats als joves i que
es dirigeix sota els mateixos
pardmetres que el Casal de Joves.
Entre els serveis que s'ofereixen hi ha
el d'informacid i assessorament, hi ha
I'espai de Fem els deures amb el
suport d'un mestre de I'ESO, s'ofereix
una programacid estable, cursos de
formacid, tambe es dona suport a
activitats del municipi com poden ser
el Carnestoltes o la Cavalcada dels
Reis d'Orient i es dona suport a les
associacions. Una de les darreres
novetats es I'obligacid de portar un
full d'inscripcid omplert pels pares.
Aquest document te com a objectiu
formalitzar I'assistencia del jove i fer

particips a la familia de la vida
quotidiana del Casal.
Totes les activitats que es proposen
s'engloben en quatre grans
programes que son: informacio,

de roeddrom. Tambe hi ha una sala
d'ordinadors amb informacid juvenil,
un pati exterior, espais de reunions,
un buc d'assaig, I'espai Sala de
Miralls per a la creacid artistica i els

Les instal-lacions es troben a I'antiga
fabrica Velcro on es compta amb una
sala ludica amb un futboli, un billar,
una taula de tennis taula i una seccid

Els treballadors
del Casal

es converteixen
en un referent

per aquestes

persones
que han
d'entrar

en la vida
adulta

tof?! ^• ^J to
El Casal de Joves esta d'aniversari,
en concret fa 15 anys des que es va
posar en marxa despres que diversos
col-lectius de joves com la Coordi-
nadora Pro-Casal de Joves o I'Assem-
blea d'Estudiants Independentistes
d'Argentona fessin diverses accions
reivindicatives i recollida de signatures
cap a finals dels 90. El nou servei
s'obria amb Felip Castells com a
regidor de Joventut i actualment
compta amb la regidora Montse
Cervantes com a responsable politico.
Durant tots aquests anys han estat
regidors Lluis Viladevall, Cristina
Navarro i Miriam Agama i han passat
diversos dinamitzadors com la Noemi
Abril, la Maite Espin o I'Anna Collet,
entre d'altres. Actualment I'equip de
Joventut el formen en Jordi
Casanovas, en Ferran Egea, I'Aleidis
Vila, en Rafa Gonzalez i la Susanna
Abril. Entre politics i teenies, i en les
diferents etapes, I'objectiu general
sempre ha estat oferir un espai de
trobada pels joves del municipi.

Ljltor?riL
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1.000 euros per la Creu Roja
L'associacio de comerciants i botiguers Argentona es mou
va entregar 1.000 euros a Creu Roja el passat 14 de marg.
Aquesta aportacio correspon als euros recollits amb la venda
de les targetes de fidelitzacio als clients de les botigues i

comergos del municipi. La iniciativa d'Argentona es Mou es
vendre aquestes targetes que per una banda, ofereixen
descomptes, regals i altres bonificacions als clients i d'altra
banda, el que la compra ofereix 1 euro a una entitat solidaria.
L'associacio de comerciants d'Argentona ja ha decidit destinar
I'aportacio econdmica que resulti de la segona edicio d'aquesta
campanya a la Fundacio Maresme.

L'Assemblea del Partit dels
Socialistes d'Ar-gentona va

aprovar per unanimitat que
Salvador Casas torni a ser el
cap de Ilista per les eleccions
municipals del 2015. Casas
va ser regidor en una
primera etapa que va de del

1989 fins al 1991 i, en una
segona etapa, I'actual, que
va comengar I'any 2003 i
fins ara quan es 1 r Tinent

d'Alcalde i regidor  de
Participacio Ciutadana, Xarxes i Noves Tecnologies de
I'equip de govern. Donar continuTtat i consolidar els acords
d'aquest mandat, finalitzar les inversions municipals i deixar
clar el seu compromis amb el projecte dels socialistes
Catalans en un moment de crisi del partit van ser algunes
de les raons que va al-legar Casas.

Proteccio Civil rep un reconeixement
en el lOe aniversari

El conseller d'lnterior de la Generalitat de Catalunya,
Ramon Espadaler, va entregar 27 distincions en un acte

que es va celebrar el 15 de man;

a Tarragona. Entre aquestes
distincions, la Generalitat va fer
8 mencions honorifiques a les
Associacions de Voluntaris de
Proteccio Civil que porten 10
anys registrades. Aquest es el cas
de I'Agrupacio de Voluntaris de
Proteccio Civil d'Argentona. Un
dels seus membres, Joan Molina,
va ser I'encarregat de recollir el
diploma de reconeixement.

Salvador Casas, alcaldable del PSC
pel 2015

Els alumnes de 6e de primdria de I'escola de Sant Miquel
del Cros son I'Akane, la Laura, I'Eric, en Kevin, en Joel,
la Claudia, en Jose, la Paula, la Patricia, la Carmen, la
Marta, I'Adridn i I'Ainoa que van presentar, el 14 de
marg, la seva empresa a Radio Argentona. L'empresa es
diu Recicrds i es el seu projecte de I'assignatura
d'emprenedoria que porta la professora Maria Luque.
Aquests nens i nenes, que tenen com a tutora la
professora Imma Vera, han creat aquesta empresa que
es dedica a vendre productes fets a md amb material
reciclat. El 28 de man; van posar una paradeta a la
plaga de Vendre on tots els argentonins van poder
comprar aquests productes: imans per la nevera, joes
de tres en linia i dames, un dispensador de bosses de
plastic i portaclaus.
El seu lema o esldgan es EI que tu llences, nosaltres ho
convertim en producte i tambe tenen el logo de
l'empresa que el porten en una samarreta. Cada alumne
te una funcio dins I'empresa i aixi aprenen a
responsabilitzar-se i a treballar en equip.

Els emprenedors de I'escola
de Sant Miquel del Cros

COSES DE LA VILA
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Es fomenta el
lloguer de pisos
buits

L'Ajuntament d'Argentona
elaborara un registre

d'habitatges buits al
municipi propietat de les
entitats financeres i
empreses. L'objectiu es
impulsar una politico
efectiva d'habitatge per
evitar la desocupacio
permanent i inju$tificada
dels immobles, en defensa
de la funcio social de
I'habitatge i que afecten els
drets mes fonamentals de
la persona en un context
social de gran dificultat, tal

i com estableix la Llei 18/
2007 de Dret a
I'Habitatge. El Pie de febrer

va aprovar per unanimitat
una mocio, a instdncia de
la Plataforma d'Afectats
per la Hipoteca, per a
sancionar els immobles

permanentment
desocupats propietat
d'entitats financeres i altres
grans empreses, amb
multes coercitives que
poden arribar als 100.000
euros, obrint expedient
sancionador o instant a les
administracions
competents a fer-ho. Un
dictamen juridic elaborat
per la Universitat de
Barcelona determina que
les administracions tenen

potestat per sancionar en
relacio als habitatges buits
o desocupats. La mocio
tambe estableix el
compromis d'elaborar i
aprovar un pla municipal
d'Habitatge, o actualitzar
I'existent, que contempli i
reguli degudament les
mesures de foment per a
evitar la desocupacio
permanent i injustificada
d'habitatges.

Els membres de I'Argen-
tona Cor de Gospel van
enregistrar el seu primer
disc el cap de setmana de
I'l i 2 de marg. Ho van fer
al Salo de Pedra de I'Ajun-
tament amb I'empresa
valenciana Assisi Produc-
ciones a traves de Gra-
baciones ltinerantes. En

aquests moments s'estan
fent els arranjaments i aviat
es posara a la venda.

L'Argentona Cor de Gospel grava disc

770 euros pels Pallapupas

La Comissid de Carnestoltes ha
entregat 770 euros a I'entitat
Pallapupas, els pallassos d'Hos-
pital que tenen com a lema

Riure et dona vida. Els diners
es van recaptar entre els
argentonins i argentonines que
van assistir al ball de carnes
toltes del divendres 28 de febrer

i al ball de disfresses familiar del
dissabte 1 de marg. Els gua-
nyadors del ball de carnestoltes
van ser Miley Cyrus, a la millor
disfressa individual, Ken i
Barbie, a la millor parella i la capsa de cerveses Estrella Damm, a la millor comparsa.

Oriol Jonqueras visita Argentona

El president d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueres, va portar la
campanya Votar es democrdcia a Sant Miquel del Cros el passat 1 de marg. A banda
dels veins, Junqueres es va trobar amb una representacio del cos de bombers de Mataro
que van voler manifestar I'efecte que estan tenint les retallades sobre el servei que
ofereixen. El president d'Esquerra va escoltar les queixes dels bombers i els va recordar
que la situacio econdmica tambe esta afectant a la docencia i al mon sanitari. Finalment,
abans d'iniciar-se I'acte, els bombers van llegir un manifest.
L'Associacio de Veins del barri del Cros d'Argentona van presentar I'acte i van agrair a
Junqueres que hagues acollit aquest emplagament. En la seva interven^d Junqueres va
parlar d'immigracid, i va demanar als presents que la veiessin com una oportunitat per
al futur. Tambe va esperonar als assistents a implicar-se en el canvi politic que s'estd
produint al pais. En declaracions a Radio Argentona, Oriol Junqueres va referir-se a la
situacio del barri del Cros d'Argentona. Tot i admetre les dificultats que comporta el fet
que estigui a'illat del nucli urbd i necessitat d'intervencions per part de I'administracid,
va apuntar sobretot a la necessitat d'ajudar a les entitats que, en definitiva, son les que

milloren els barris.

COSES DE LA VILA



MAR-ABR 201416

pogut contrastar amb enginyers del

Barcelona SupercomputingCenter
com en Josep Subirats i I'argentonf
Jordi Torres i sobretot grades a
enginyers de I'empresa de sensors
Urbiotica com en Toni Brey, entre
d'altres.
La competicio te diverses fases i el 19
de gener va tenir Hoc la primera: la
micro First Lego League d'ambit
comarcal. En aquesta fase varen
participar 6 equips on varen realitzar
la presentacio del projecte i les
missions del robot en el taulell.

El cap de setmana del 15 i 16 de
febrer es van celebrar les classifi-
cacions a Barcelona amb la
participacio de 33 equips. L'equip
argentonf va guanyar el premi a la
millor presentacio de projecte i va
mantenir el liderat durant tota la
primera ronda de robots. Malgrat
aixo, no van poder classificar-se per
a la final espanyola.
Aquesta iniciativa forma part de les
activitats extraescolars de I'lnstitut
d'Argentona i esta liderada pels
professors Merce Rubio i Jaume
Oliveras, amb el suport de I'Asso-
ciacio de Mares i Pares d'Argentona

de I'lnstitut.

El desafiament de I'edicio 2014 de la
First Lego League es el control dels
desastres naturals, amb el titol

Nature's Fury.
L'equip argentoni, amb I'empresa
tecnologia UnderTile com a
patrocinadora, dedica el seu treball
a la prevencio i millora de I'extincio
d'incendis forestals a partir de la
creacio d'uns xips per monitoritzar els
boscos durant les campanyes d'estiu
amb un triple objectiu: la millora de
la prediccio de riscos d'incendi, la
deteccio de foes i I'ajuda a I'extincio.

Per desenvolupar
aquest prototip ha
comptat amb I'as-
sessorament de di-
versos bombers
com I'Oriol Nunez,
en Ferran Julia,

I'Aniol Olive i en
Xavier Renar, entre
d'altres. Tambe
amb I'enginyer en
cap de recerca de la

Velcro, en Luis Pare-
llada. Com a part
del seu projecte han

constru^t un xip-
sensor que han

Un equip format per 14 alumnes de
I'lnstitut d'Argentona ha participat en
la First Lego League (www.firstlego-
league.es), una iniciativa que, des del
2006, organitza la Fundacio Scientia

juntament amb FIRST i LEGO per
promocionar la cultura cientifica i la
innovacio entre els joves. La First Lego
League es una prova anual d'abast
internacional en la qual enguany hi
participen mes de 230.000 joves de
60 paTsos de tot el mon organitzats

per equips.
En aquesta Iliga, els alumnes, de 10
a 16 anys, afronten un desafiament
basat en un problema del mon real,
que consta de tres parts. D'una banda
han de realitzar una presentacio que
mostri la integracio dels valors

d'aquesta competicio que son
inclusio, descobriment, cooperacio,
competicio, respecte i treball en equip.
D'altra banda han de construir un
robot per resoldre en 2'5 minuts les
missions en una taula de competicio
i explicar els processos teenies,
I'estrategia i la programacio que han
utilitzat. I la tercera part del repte es
el desenvolupament del projecte
cientific: la identificacio d'un
problema real relacionat amb la
temdtica del repte i la proposta d'una
solucio innovadora.

LIES Argentona, millor presentacio
de projecte a la First Lego League

^^^ 0^'-^$ ^0^^ p
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F. Ponsa, R. More, J.
Carbonell, J. Estrada, S.
Perajoan i F. Forth Al cap
d'un any I'alcalde Joaquim
Verges fou substituft per
Julia Carbonell i Bassa que
alhora era president del

Sindicat Agrari i de la
Falange.
D'una manera immediata
es va aplicar la llei de
responsabilitats politiques,
amb els conseguents
consells de guerra militars.
Va desapareixer I'us public
de la llengua catalana, els
simbols i les institucions
com la Generalitat i I'Estatut
d'Autonomia. Foren prohi
bits una serie de Ilibres,
segons els seu contingut

rojo separatista i tambe
una colla de drets i Ilibertats
que s'havien obtingut en
temps de la Republica. Les
persones, van passar de
ciutadans a subdits d'una
dictadura militar. Va
comengar el proces de
confiscacio dels locals
d'entitats republicanes i de
cases particulars d'aquelles
persones que havien mar-
xat a I'exili. Aquest proces
fou dirigit per les autoritats
militars de la provincia, per

la Falange local i pel
govern municipal.
Aquesta dictadura militar
va durar quasi quaranta
anys. Fou un regim militar
autoritari, que va implantar
la por a partir de la
repressio, i es va basar en

la coercjp de les Ilibertats
individuals i coNectives del
nostre pals.

IMargarida Colomer
i Rovira

I'exercit de Franco i els seus
aliats, italians i alemanys.
Argentona va celebrar les
misses de campanya a la
Pla^a Nova i al camp de
futbol.
Immediatament a cada
poblacio es va organitzar la
Gestora o govern municipal

i el partit unic de la
Falange, amb les boines
roges del requete, els
bra^os enlaire i els himnes,

que aviat van ser presents
als centres dels pobles. La

poblacio era obligada a
fer-se del partit, a desfilar
uniformada i a participar en
les processons religioses
encara que no fos creient:
era una forma subtil de

repressio.
La primera Gestora d'Ar-
gentona fou presidida per
I'alcalde Joaquim Verges
amb els gestors seguents:

Fletxes Blaves, les dues
origen feixista, i tropes
franquistes que foren
rebudes amb gran entu-
siasme. Entre els soldats
d'aquestes darreres hi

havia Julia Carbonell i
Bassa. Part de la tropa es
va allotjar provisionalment
al local de les escoles. El 10
de febrer unitats de I'exercit
franquista arribaven a la
frontera francesa, la guerra
havia acabat per als
Catalans.
Els primers actes d'ocupa-

cio militar van ser sem-
blants a totes les pobla
cions: himnes, banderes
espanyoles, discursos a
favor dels vencedors, tot
amb el vistiplau de perso-
nes prdximes a I'esglesia i
de la mateixa esglesia, que
va celebrar amb misses de
campanya la victoria de

Missa de campanya de I'exercit franquista al camp de futbol. Foto
Joaquim Prim. Arxiu de Pep Padros Marfany

=3#.ic i_

L'enfonsament de la Cata-
lunya republicana es va
iniciar amb la desfeta de
I'exercit republica en la ba-
talla de I'Ebre, que va
acabar el 16 de novembre

de 1938. A partir del 23 de
desembre I'exercit franquis-

ta va comen^ar a ocupar
militarment les poblacions
de Catalunya. El 24 de
gener va arribar al Llobre-
gat i el 26 conqueria Barce
lona.
L'historiador i politic Antoni
Rovira i Virgili, autor d'E/s
darrers dies de la Catalunya
republicana, va escriure:
^Barcelona era anomenada
en els documents antics
torre mestre del Principat,

i quan la torre mestre cau,
tot el castell se'n va a terra.
Cal tenir present que a
Barcelona, en aquells dies,
no tan sols hi havia el
Govern de la Generalitat
sino que era la seu dels
governs base i de la
Republica Espanyola.

El mateix dia 26 els militars
franquistes ocupaven el
Masnou i, I'endema dia 27
ja entraven a Mataro i
Argentona. La pressio de
les tropes del general
Franco sobre Catalunya va
originar una retirada
massiva, tant de persona-

litats politiques i sindicals
com de gent compromesa
de la poblacio civil, que
travessaven la comarca en
direccio a Fran^a. La
carretera de la costa i altres
vies comarcals oferien un
panorama desolador.
Mataro i Argentona foren
ocupades militarment per

la Divisio Littorio, Divisio

75 cmys c!e I'inici
da la Dicfadura frcn^uista

L'ESPITLLERA HISTORICA
DEL CENTRE D'ESTUDIS ARGENTONINS
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En fi que, fins aquestes
dates, s'estd aconseguint

pel poble les fites que
aquest govern s'ha anat

proposant i que en aquests

moments entenem que
estan complint el pacte en
que es va arribar a I'inici
de la legislatura.

ja ho haviem fet i sense
preguntar-se que havien fet
els quatre anys del seu
govern en el qual no varen

iniciar cap actuacio, aixo sf,
la critica destructiva es el

seu tarannd.
Tarn be els senyors del PP
van dient que aquest equip
de govern no te idees i
navega sense rumb. El que
els hi dol es que moltes de
les mocions que presenten,
van amb retard ja que
I'equip de govern ja las te
amb cartera i aixo els hi
dol, i a mes algunes d'elles
son inviables i contra
dictories per les normatives
i Decrets Lleis que el seu
partit en el govern de I'Estat
Espanyol estd legislant.

on es trobava I'antiga
escola de I'Aixemedor on ja
s'hi pot aparcar,s'estan
acabant els treballs del
ferm de la Plaga Nova,
s'han acabat les  cates i
arranjament del tros inicial
del carrer Gran, etc
Ja vdrem veure que s'havia
iniciat, amb participacio
ciutadana, el projecte del
POUM, del qual no sen
sabia res des de I'any
1986, i que a hores d'ara
ja han aprovat I'avant-
projecte, per mes que el

cap de Ilista de TOTS,
amb la seva intervencio
radiofdnica digues que
aquest govern no feia be les
coses, sense saber entendre
que el que deia , nosaltres

Ja hem entrat a I'any 2014
i per part de I' equip de
govern sabem que s'estan
duent a terme moltes de les
actuacions programades
en el 2013. Per exemple:
S'ha comengat el mur del
camp de futbol, s'ha arran-
jat I'aparcament del Cap

Ja tenim el Pla
d'Ordenacio
Urbanistica del
Municipi en
marxa

CiU
Com deiem a 1'ultim Cap de Creus: La feina ben feta

www.totsperargentona.cat
masonp@argentona.cat
tel.677571903

jornades participatives del
POUM que s'han fet

recentment.
Per tot plegat, una majoria
de vilatans ens lamentem
d'aquesta situacio i vol-
drfem un altre ajuntament
en el qual no predomines
la grisor, la abulia i qui sap
quines amagades inten-

cions.

pogues servir per a tot I'any
i a mes que contemples
finalitats terapeutiques.
Dons tot aixd serveix per
constatar que les
inauguracions, obres i
accions, les faran d'aquf a
les eleccions en clau
electoralista. Aixf s'explica
el que durant els primers
dos anys, aquest govern,
nomes es va dedicar a
desmantellar i tirar per terra
els projectes que havia
endegat TxA (font picant,
horts urbans, etc.) sense
cap mena de vergonya ni

impunitat.
Tampoc han estat capagos
d'iHusionar a la ciutadania
perque s'engresques en els
assumptes de la Vila. Una
prova, nomes d'aixd, es
I'escds quorum en les

ses per inaugurar a cuita-
corrents alld que han tingut
dormint als calaixos durant

quasi tres anys.
Per que, si no, I'ampliacio
de la vorera de la plaga
Nova no s'ha fet fins ara? I
el mur del camp de futbol,
per que han trigat tant a fer-
lo nou? I a les urbanit-
zacions (aquestes gran
oblidades) moltes prome-
ses a realitzar i nomes en
algunes hi han pintat
quatre ratlles a terra i para
de comptar. I no diguem ja
que, per la seva desfdia i
falta d'empenta, haurem

estat quatre anys sense
piscina i al final nomes en
tindrem una per banyar-
nos els dos mesos d'estiu.
Tant de bo haguessin fet cas
a TxA i que la mateixa

No son capa^os
d'engrescar a la

ciutadania

Ara tot seran presses per
inaugurar obres.
Ja es veia a venir. Estava

cantat que aquest govern
quatripartit comengaria a
fer coses nomes els darrers
mesos del seu mandat. Ho
acostumen a fer aquells
personatges a qui els fa
il-lusio entrar a I'ajunta-
ment nomes per figurar i es
passen els dies arrossegant
la mandra pels despatxos.

Es nota que ara tot son pres

Al Govern se li veu el plomall

GRUPS MUNICIPALS
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una razon de peso es que
hay problemas de redac-
cion del contrato que hay
que suscribir con la em-
presa que instala y gestiona
dichas camaras. Curioso

que otros contratos se
redacten, valoren, aprue-
ben y adjudiquen en tiem-
pos record.

La respuesta no nos ha
gustado. Y a nuestros veci-

nos tampoco.
Per tant i a la vista d'aquests
arguments dilatoris, no
soHicitem, sino exigim una

major seguretat per a la
nostra poblacio, mes do-
tacio policial, millor coordi-
nacio amb el Mossos d'es-
quadra i una campanya
d'informacio sobre mesures

preventives.

d'una poblacio, doncs be,
la resposta va ser: que de
I'ultim informe policial no es
reflectia un repunt delictiu,

cosa que ens va indignar
ates que com tots sabem
per ser vox populis o per
haver-ho sofert en les nos-

tres entranyes que aquest
repunt es substancial.
A su vez e insistiendo, pre-
guntamos en dicho Pleno
sobre la ejecucion de la
mocion aprobada justo
hace un aho y presentada

por nuestro grupo muni
cipal del PP en el Ayunta-
miento sobre la instalacion
de camaras de seguridad
en las entradas del nucleo
urbano y en las urbaniza-

ciones. La respuesta que
suena mas a chiste que a

adverses que patim, perd
de tots es sabut desgracia-
dament que sempre ha

existit i existiran aquests
atropellaments al nostre
patrimoni i el que es mes
important a la nostra intimi-
tat familiar.
El Partit Popular d'Argento
na, despres que es posessin
en contacte diverses fami
lies que han sofert aquests
robatoris, ens vam veure en
la necessitat en el Pie del
mes de marg de preguntar
a I'equip de govern de
I'Ajuntament sobre la
situacio real delictiva que

pateix Argentona, ates que
hem defensat sempre que
una bona seguretat ciuta-
dana es bdsica per a la
bona convivencia i benestar

Darrerament Argentona es
td patint nombrosos roba
toris en habitatges o el que
en I'argot jurfdic es deno-
mina robatoris a casa
habitada, aquest repunt
d'episodis estan succeint
entre d'altres motius, per
les condicions econdmiques

Argentona
estd patint
nombrosos

robatoris

La nostra seguretat

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

vivendes principals, ja sigui
per que les dimensions
d'aquestes les facin poc
sostenibles, o ja sigui per
que les persones que hi
viuen s'han fet grans i les
necessitats que tenen han
canviat o les capacitats de
mobilitat han disminuTt, tot
aixo ens ha de servir per
obrir un debat que ens
condueixi a dissenyar les
urbanitzacions del futur, no
tant com a espais aTllats del
municipi, sino com a parts
singulars d'Argentona.
Convidem a Is veins i veTnes
de les urbanitzacions en el

debat del POUM i a fer
propostes que millorin
aquests espais urbans.

compatible amb les
inversions que necessita la
vila, basicament en dos
sentits: la inversio en la mi-
llora dels carrers i la millora
dels equipaments munici
pals perque siguin el verita

ble espai de trobada dels
veins i veTnes de la zona.
Pero mes enlld de planificar

aquestes inversions, ara
amb el debat sobre el Pla
d'Urbanisme de la vila

(POUM) tenim la oportuni-
tat de repensar les urbanit-
zacions, quin ha ser el
paper de les urbanitzacions

al segle XXI? Es evident que
al llarg dels anys, aquests
espais urbanistics han
canviat el sentit per les
quals van ser creats, ja sigui
per que han deixat de ser
habitatges de segona resi-
dencia per convertir-se en

Aquests dies s'esta duent a

terme una important inver
sio a la urbanitzacio de les
Ginesteres per arranjar al-
guns dels seus carrers.
Aquesta inversio, dotada
amb mes de cent mil euros,
ha de ser I'inici d'un nou

projecte que permeti
millorar un dels espais
urbans d'Argentona, les
Ginesteres, que fa temps
que com a urbanitzacio va
ser recepcionada i que te
uns deficits estructurals

importants, especialment
en I'ambit de I'espai urba i
en les arees comunes. Aixf
doncs tenim la responsa-
bilitat de dissenyar, en un
futur proper, una estrategia
sostinguda en el temps
dotada amb les inversions

necessaries que millorin
aquest espai d'Argentona,

Aquesta
inversio, dotada
amb mes de
cent mil euros,

ha de ser I'inici
d'un projecte
que permeti
millorar els
espais urbans
d'Argentona

I ara les Ginesteres

GRUPS MUNICIPALSm m &
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adquireixen en comprar-
nos productes (85.267 M).
La Unio, doncs, te alineats
tant els seus valors com els

seus interessos economics
perque un nou Estat catald
es mantingui a la UE. Tant
es aixi que, en realitat, la
permanencia de Catalunya

a la Unio interessa mes a
la mateixa Unio que a
Catalunya ates que, en
darrer terme, podriem
formar part de I'EFTA,

gaudint de la Ilibertat de
circulacid de persones,
bens, serveis i capital, sense
haver de fer cap contribucio

neta a la UE

tzar que la democrdcia es
un principi fonamental con-

sagrat als tractats europeus
i que, a mes, es la base del
progres economic del
nostre continent els darrers
segles. Alhora, es indispen
sable recordar que hem de
romandre a la Unio. Els

paTsos europeus mantin-
dran un contribuent net en
un moment financer dificil.
Segons dades del Govern,
en el periode de crisi 2007-
2011, els Catalans vam
contribuir-hi netament amb
1.355 M. Aixi mateix, els

estats membres es conti-
nuaran beneficiant dels
productes i serveis que els
Catalans els comprem (uns

65.000 M), i tambe de
I'avantatge competitiu que

construir un nou pais ens
reafirma com I'indret d'Eu-

ropa on la democrdcia estd
mes viva. Hem de mostrar
la determinacid d'un poble

que clama mes democrd
cia, mes Ilibertat i mes
justicia social.

A les eleccions del 25 de
maig al Parlament Europeu,
hem d'enviar el maxim

nombre de representants a
defensar el dret a decidir.
Els eurodiputats Catalans
hauran de defensar a
Brusselles que el Govern
espanyol no pot prohibir la
consulta, ates que signifi-

caria un retroces demo
cratic de dimensions desco-
negudes a tot el continent
europeu. Els nostres repre
sentants hauran d'emfasi-

A Catalunya, el debat
politic gira entorn a la

mateixa democrdcia.
L'efervescencia coHectiva i
la il-lusid de la gent per

La permanencia

de Catalunya
a la Unio
interessa mes

a la mateixa
Unio que a
Catalunya

El dret a decidir a Europa

encengui la consciencia
nacional als PaTsos Cata

lans. Encara que anem a
ritmes diferents no ens
podem oblidar de la resta

del pais.
I malgrat alguns grups
municipals ho pensin,

Argentona no viu en una
bombolla al marge dels fets
que estem vivint a nivell
nacional. Per aixd, la
campanya del triple Si aviat
aterrard a Argentona de la

md de la CUR

despres que? La millor
manera per saber quina es
I'opinio de gent es una
consulta.
Volem la independencia
nacional pero tambe la so

cial, la econdmica, ener-
getica, etc. Volem construir
un pais Iliure i socialment
just al marge de poders
economics poc democrdtics
i lluny d'estats que es
retallin la sobirania. Per
aixd defensem I'obertura
d'un veritable proces
constituent que posi la
politico i I'economia al
servei de la voluntat
popular i la defensa dels

drets socials.
Finalment, el proces iniciat
al Principat de Catalunya
ha de ser la flama que

Davant el context de
mobilitzacions populars per
ruptura amb I'Estat Espa
nyol, la CUP hem iniciat
una campanya nacional a

favor del triple Si: Si al
referendum, si a la inde
pendencia i si als PaTsos

Catalans.
El referendum o la consulta
es la maxima expressio de
la voluntat popular. Es un
dret fonamental i es un
mecanisme perque el poble
es pugui expressar demo-
craticament per decidir el
seu futur. No hi podem
renunciar a les primeres de
canvi encara que I'Estat
espanyol ens ho negui.
Unes noves eleccions ple-
biscitaries respectarien la
legalitat espanyola pero

Sial
referendum,
si a la

independencia
si a Is Pa isos

Catalans

-^up

Triple Si
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menys d'aquesta emver-
gadura. Ja que els treballs
haurien d'haver sigut diri-
gits i executats per teenies
especialitzats en obra
publica o haver contractat,
com es va fer, a un equip
exterior adequat per
aquells treballs.
L'equip municipal d'ales-
hores vivia d'esquena a la
vialitat d'aquest poble.

dirigia aquells treballs,

capitanejat i dirigit per Tots
per ARgentona, que no era
el paviment adequat i que

tampoc s'executava en
condicions. I aixo va ser
repudiat per aquell equip
de govern, el de Tots per

Argentona, i per aixo vam
prendre la determinacio
d'abandonar la comissio
de seguiment de les obres
del Pla Zapatero ja que no
s'acceptaven les nostres
suggerencies. A les proves

ens remetem en aquests
moments que no eren les
adequades.
Com a conclusio, volem
deixar molt clar que I'equip
de govern d'aquell moment
no estaven preparats per fer
una obra a la via publica i

L'enfonsament que existia
en el paviment del Carrer
Gran, sobretot en el seu
enllag amb la pla^a Nova,
va quedar molt clar que va
ser consequencia del
desconeixement del tipus

de paviment que es va
emplear en aquest vial.

Primer, el morter que es va
fer servir i els seus gruixos
no eren els adequats.
Segon, la lloseta artificial

que es va coHocar com a
rodadura es el tipus de
paviment adequat per
obres de jardineria, mai per
un vial que ha de suportar
un trafic continu, pesat i
amb frenades.
Agrupacio Argentona ja va
posar en coneixement de

I'equip municipal que

AGRUPACIO D'ARGENTONA

L'equip
municipal
d'aleshora

vivia
d'esquena a la

vialitat d^aquest
poble

En aquest espai volem
posar en coneixement dels
vilatans que ha quedat
demostrat la mala execucio
de la urbanitzacio del
carrer Gran, entre la plaga
Nova i la pla^a de Vendre.

Les obres del carrer Gran

en una altra de les escoles
de la vila. Actualment tenen
dues linies de P3 I'escola
d'Argentona i I'escola Les
Fonts. Des de la regidoria
d'Educacio defensem la
continuitat d'aquestes
linies; i per descomptat que
defensem igualment I'unica
linia de P3 de I'escola
Bernat de Riudemeia.
Creiem que, si be la crisi
ha pogut comportar una
petita davallada en la
poblacio escolar, aquesta
remuntara en els propers

anys i permetra assegurar
el nombre actual de places
de les escoles d'Argentona.

per aula enfront de les 25-
28 que vol implantar la

Generalitat.
Considerem que la nostra
proposta no estaria fora de
Hoc, ja que hi ha escoles
amb particularitats deter-
minades -com la del Cros—

que fins i tot tenen ratios

menors.
Arran d'aquest debat, ha
sorgit el rumor que perilla
la continuitat de I'Escola
Bernat de Riudemeia.
Ignorem d'on i perque pot
haver sorgit aquesta idea,

pero podem assegurar que
no te cap fonament. La
negativa a perdre una linia
de P3 de I'Escola d'Argen
tona no implica que po-
guessim transigir en la su
pressio de la mateixa linia

Aquestes darreres setma-
nes, la regidoria d'Educa-
cio, amb el suport de tot
I'equip de govern, ha hagut
de defensar I'Escola d'Ar
gentona davant dels
representants del depar-
tament d'Ensenyament de
la Generalitat. El tema en
litigi es la supressio d'una
Ifnia de P3.
Des d'Argentona s'argu-
menta que, tractant-se d'un
centre que es el resultat de
la fusio de dues escoles, i
que tot just acaba d'estre-
nar un nou projecte edu-
catiu, es molt contrapro-
duent que perdi una de les
dues linies de P3 que te des
de fa molt temps. La nostra
proposta ha estat mantenir
la ratio de 22 nens-nenes

El rumor que
posa en questio
la continuitat de
I'Escola Bernat

de Riudemeia es
completament
infundat.

TESA
orgenlona

En defensa de les escoles d'Argentona
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Farmdcia 24 hores m6s propera: Farmdcia Colldefom; Ronda O'Donnell, 13; 08303 Matard; teldfon 93 757 92 93.

20 ha 21.
(si estd de gud

Vespre

13.30 ha 17 h
(si estd de gudrdia)

Migdia

20 ha 21.30 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)

17 h a 20 h
(si estd de gudrdia)

9.30 ha 13.30h17ha20h9.00 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 13.30h17ha20h9.00 ha 13.30 h
Farmdcia Sindreu
C/ Barcelona, 26
Tel 93 797 14 00

Tancat11 ha 13.30 h
(si estd de gudrdia)

17 h a 20 h
(si estd de gudrdia)

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

TancatTancat

uiumenge

Tancat

Tarda

9.30 ha 13.30 h

Mat!

17ha20h

Tarda

9.30 ha 13.30 h

Mat!
Dilluns a divendres

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

Farmdcies

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

Sr. Pere
Mdra
UuvinyA
2n. Tinent d'alcalde
Urbanisme, Obres i
Habitatge;
Sostenibilitat; Mobilit

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

Sr. Salvador
Casas
Burguds
lr. Tinent d'alcalde
Participacid; Xances
Moves Tecnologies

Sd. Tinent d'alcalde4t. Tinent d'alcalde
Promocid Econdmica;Recursos Econdmics;
Manteniment i ServeisRecursos Humans
Municipals

Sra* M. Monta^rrcrt
Cervantes
Codina
Regidora Joventut;
Festes;
Ades Culturals;
Esports

Sr. Ferran
Armengol i
Tauran
Alcalde
Adm. General;
Miljans de
Comunicacid;
Governacid

Regidors de I'Ajuntament d'ArgentonaF
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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

JL

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

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

Atenci6 primdria
Serveis socials d'atencio primdria:
C/ Enric Granados, 5
Tel. 93 797 04 86
Treballadora social, educadora
social i psicdloga: 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

Dilluns mati tancat
De dilluns a divendres, tardes de 16h
a 20h30
De dimarts a divendres de 9h30 a 13h
NOUI! Dissabte mati obert de lOh a
13h30

Biblioteca

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 Pau

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:
de 10 a 14 h.

Deixalleria

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

Bustia del consumidor

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

Arxiu municipal

93 756 06 24*

Anuncia't
a Radio
Argentona

BONIFICACIO TAXA D' ESCOMBRARIES 2014
Qui pot demanar la bonificacio?: Empadronats al municipi i que

I'habitatge constitueixi el domicili habitual i permanent.

Tenir 65 anys o mes.
Perceptors de pensio no contributiva.
Perceptors de pensio Invalidesa Absoluta de Seguretat Social.
Perceptors de PIRMI.
Els perceptors d'una prestacio d'atur o subsidi familiar.
Trobar-se inscrit a I' atur com a minim un any abans de  la sollicitud.
Els que es troben a I'atur i tinguin esgotada la prestacio.
Les families nombroses o monoparentals amb menors d' edat.

Termini de presentacio de la soMicitud del 15 de maig al 15 de juny de 2014
Al Departament de Serveis Socials, 1 r Planta (Ajuntament d' Argentona Ramon Par, 1)

Documentacio necessdria:
Fotocopia DNI/NIF/NIE o passaport del sollicitant.
Certificat de convivencia expedit per I'Ajuntament.
Fotocopia de I' ultim rebut  de lloguer o hipoteca (ha de consta Hipoteca)
Fotocopia de la declaracio de renda de I'any 2013 verificada o Certificat Negatiu en cas que no es faci, de
tots els membres de I' unitat familiar.
Fotocopia del certificat d'empresa on constin els ingressos anuals de I'any 2013.
Certificats de pensio corresponent a I'any 2013: Invalidesa, Jubilacio, Orfandat, Viduitat, Prestacio per fill a
carrec, PIRMI.
Cdpia de totes les ndmines de I' any vigent.
Certificat de I'INE on consti el periode i si percep o no prestacio d'atur o subsidi.
Certificat historic de I'INE on consti inscripcio com minim d'un any abans de la sollicitud de la bonificacio de
la brossa.
Certificat resolucio de Dependencia.
Soldo mig anual ponderat de totes les comptes bancaries de tots els membre de I' unitat familiar.
Certificat de Pla de pensions,i ingressos mensuals d'aquests.
Fotocopia de la resolucio judicial on consti la/les pensions de manutencio. En cas de no percebre-les, demanda
judicial conforme no les percep.

INFORMACIO D'INTERES



Imatge del carrer Carles Padros,
actualment el Carrer Gran. Imatge
del primer quart del segle XX on es
pot veure Cal Gusta.

Font: Arxiu Municipal

Si vols participar en la seccio de
Mirant Enrere amb fotografies
antigues que tinguis a casa, pots
enviar-les a
argentonacomunicacio@argentona.cat

J  H....:..i. I. A \
Carrer Carlos Pau'

*^' v

Mirant enrere

El CoHectiu Sense Portes, I'Ajuntament, el grup Batakes Braves i I'estudi de dansa i teatre Pas per Pas van fer possible,
el passat 30 de marg, la celebracio del Dia Internacional del Teatre. I en aquesta Jornada tambe es va saber que se
celebrard, el primer cap de setmana d'octubre, una nova edicio del festival de teatre al carrer Sense Portes.


