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prar als mercats setmanals

del municipi i, en aquesta
linia, es treballa i s'ha
engegat el mercat de
segona ma del Cros i el
mercat de productes de la

terra.

El mercat
tambe es un

Hoc de
trobada
social

de les seves intervencions.
Un pas important, que de
ben segur arriba tard, pero
que mira cap al futur. Un

futur que passa per tenir un
mercat diari en un
emplagament fixe que doni,
per una banda, un Hoc de

treball digne i amb les
condicions necessaries als
actuals paradistes i a
d'altres de nous i que, de
I'altra, agradi al client que
cada vegada es mes
exigent donada la multiple

oferta.
A banda de la questio del
mercat, hi ha la necessitat
de buscar formules per en-
grescar al ciutada a com-

tres parades i es troba en
un carrer sense sortida ja
que ningu nou s'hi pot
posar per les caracteris-
tiques de I'empla^ament.
Els mateixos paradistes,
cansats ja d'esperar I'ac-
tuacio de les administra-

cions que govern rera go
vern els hi han promes una
solucio, han demanat a
I'Ajuntament que volen ser
ells mateixos qui es treguin
les castanyes del foe.
factual equip de govern ha
actuat demanant un estudi
a Nnstitut de Mercats de
Barcelona, una institucio,
que projecte rera projecte,
va guanyant fama per I'exit

Els mercats i les fires son
molt antigues i van neixer
de la necessitat de tenir un
punt de trobada entre
productors i clients.
Actualment, en pie segle

XXI, continuen essent un
punt de trobada comercial
amb fama de tenir un
producte de qualitat pero
tambe es consideren un Hoc
de trobada social entre els
ciutadans d'un municipi.
En el cas d'Argentona, el
mercat es troba a la plaga
de Vendre en una edificacio
molt antiga que fa temps
que no compleix la nor-
mativa vigent. El mercat
actual nomes compta amb

Renovar-se o morir

Editorial
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Zona de picnic, espai amb joes infantils, rutes i i

escenari per a celebrar actes I esdeveniments a

Com t'agradaria que fos la nova Font Picant?

Hem posat en marxa un proces participatiu per a dissenyar entre tots i totes

la Font Picant del f utur. Ens ajudes?

Aqui trobaras
una senzllla enquesta
on-line. Participa-hi!

Mes Inf ormacio
www.argentona.cat
participacio@argentona.cat

^mAjuntamentArgentona Ll©ajargentona

PROCES PARTICIPATIU
FONT PICANT

mes, decrets, notificacions

i temps morts esperant que
es compleixin terminis. Si tot
avanga com estd previst, a
finals d'aquest mes de juny
haurem acabat amb tota la
burocrdcia i finalment po-
drem iniciar I'obra que
hauria d'enllestir-se abans
del 31 de desembre d'en-

guany.
Lamento la lentitud amb

que estem avangant per a
poder iniciar la rehabilitacio
de la piscina i confio, co-

mengant per mi mateix, que
tots els implicats en els
projectes a desenvolupar
per part de I'ajuntament
hdgim apres dels nostres
possibles errors o manques
d'atencio.

ha conduit a la impossibi-
litat de fer front al projecte
d'una piscina coberta,
aquest govern va arribar a
la conclusio de tirar enda-
vant la reconstruccio de la
piscina d'estiu. Les gestions
realitzades des de I'Ajun-

tament van aconseguir
subvencions de la Genera-
litat de Catalunya i la Dipu-
tacio i tambe el finanga-
ment del projecte per part
de la Diputacio. Un cop
aprovat definitivament el

projecte el 9 maig del
2014, s'ha iniciat el proces
administratiu que ens ha de
portar a I'esperat inici de
les obres.
Ara estem immersos en tot
aquest proces feixuc i que
sembla no acabar mai,
amb informes i mes infor-

ment positius que en fan de
la seva experiencia a la

biblioteca.
Gran part d'aquest exit de
funcionament, tot i algunes
mancances en els recursos,
es deu a I'excellent tasca
realitzada per la nostra
bibliotecdria Gemma Bravo
i la Susana Blasco, la perso
na que te el tracte mes
directe amb els usuaris. A
elles el meu agraTment pu
blic per la seva bona feina.
En un altre ordre de ques
tions i donat que ja ens tro-
bem a les portes de I'estiu,
tambe voldria informar
d'un altre assumpte que no
em satisfd gens com s'estd
desenvolupant, i em refe-
reixo a la piscina municipal.
Despres d'un llarg proces
conegut per tothom que ens

Benvolguts vilatans i vila-

tanes;

En aquest numero de la
revista Cap de Creus vull
comengar parlant-vos de la
Biblioteca Municipal. I vull
fer-ho perque em consta el
bon servei que s'estd oferint
als vilatans des que I'Ajun-
tament s'ha fet cdrrec del
servei, i que s'ha vist reflectit
amb un augment d'usuaris
i els comentaris majoritdria-

Cart a de I'Alcalde
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Fes-nos arribar les teves cartes
a Radio Argentona o a argentonacomunicacio@argentona.cat.

Recorda: maxim 1.700 cardcters

Higiene alimentdria als mercats

La venda d'aliments exigeix complir certes especificacions
higienicosanitdries per garantir-ne la seguretat i que s'han
recollit en un seguit de fitxes que apleguen els diferents
grups d'aliments que es comercialitzen habitualment en

mercats no sedentaris i fires.
Aquestes fitxes conformen la Guia de practiques correctes
d'higiene per a la venda d'aliments en mercats no
sedentaris i fires  del departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya que es d'obligat compliment.
Donem tot el nostre recolzament als mercats no sedentaris
que es fan a la Vila, i especialment al de proximitat que
es fa mensualment, per iniciativa de la Diputacio, el
Consell Comarcal i alguns ajuntaments del Maresme.
Pero encara que sigui un mercat itinerant, hi ha normes
d'higiene i seguretat alimentdria que tothom ha de complir.
Aquestes normes s'han incomplert en les dues primeres
edicions ara a la nostre poblacio: hi havien parades que
venien producte fresc i de consum directe exposant-lo al
consumidor sense cap barrera ni proteccio que impedeixi
que aquests aliments es puguin tocar, manipular o ser

contaminats per insectes.
No entenem la permissibilitat que mostra el responsable

de controlar les mesures d'higiene en aquest mercat, quan,
per exemple, al mercat que es fa al Cros, aquests mateixos
productes han de complir les condicions esmentades a la
Guia, sino, els vigilants comuniquen al propietari que han

comes una irregularitat.
Com pot ser que la mateixa administracio enviT els seus
inspectors a botigues de queviures, fleques, pastisseries,
etc. exigint el maxim de salubritat, higiene, neteja,
refrigeracio i controls i als mercats no ho faci?.
Esperem, pel be de tots i especialment dels consumidors,

que aquesta situacio andmala es corregeixi i tinguem uns
mercats de qualitat i amb les mdximes garanties

higieniques.

Joan M. Pasqual i Manel Perez

Cart a al Batlle d'Argentona

El nou proces del

POUM engegat a la
vila, no pot obviar la
recuperacio de la
proteccio de I'dmbit

EI Collell a Argen-
tona considerat pel

PTMB espai de pro
teccio especial pel
seu interes natural i agrari.

Les gran amenaces ...no s'hauria de permetre tocar res
en zona agricola o erma, pero recuperable com a conreu.
Aquest es un dels grans reptes per a la qualitat de vida del
Maresme del qua/ no tots els ajuntaments ni els habitants
son conscients. Albert Manent. El Punt 1.999.
Cuidar I'entorn paisatgistic d'Argentona es sens dubte
de cabdal importdncia estrategica. El paper de
I'agricultura, la gestio dels boscos, la millora, recuperacio
i manteniment d'accessos i camins, de les fonts, les mines

d'aigua ...
Els politics heu de despertar d'interes per I'espai agrari,
incloure'l en el planejament economic del municipi,
perque junt amb les altres activitats econdmiques, tambe
te futur! Fins i tot un futur molt prometedor en la funcio

de rebost local, el consum de qualitat i proximitat, com
apunten els nous paradigmes cap a la sostenibilitat. Ens
hi va el nostre futur i el dels nostres fills.
La diversificacio economica que inclogui I'agricultura, no

la podem deixar de banda.
Les terres de conreu perdudes ja mai mes les podrem
recuperar. Entrem en rao i frenen I'especulacio del sol

que ha reduit i encarit les terres de conreu de manera
alarmant, fent-la inaccessible a qui voldria treballar-la.
Amb I'esperan^a que el nostre govern sdpiga entendre

el valor de futur que representa defensar aquest patrimoni,

rep una cordial salutacio.

Lluis Mas

La granja La Formiga fa 40 anys

El divendres 11 d'abril el bar La Formiga, al carrer
Doctor Farrero, va celebrar una festa per celebrar els
seus 40 anys. El seu propietari, en Pep Famadas, abdica
despres de 40 anys rera el taulell des d'on ha vist passar
els aconteixements politics i socials de Catalunya i
Espanya. La trobada d'amics, clients, extreballadors i
familiars van omplir La Formiga on els Diables
d'Argentona van fer una encesa per celebrar I'aniversari.

CARTES DELS LECTORS



MAI - JUN2014de^TGUS

PP i CUP

Tots per Argentona

Tots per Argentona

Regidor no adscritTots per Argentona

CUP

CiU, PSC, Argencat,
Entesa, PF) CUP i reg.
no adscrit

CiU, PSC, Argencat,
Entesa, Tots per Argen
tona i reg. no adscrit

CiU, PSC, Argencat
Entesa, P^^ CUP i reg.
no adscrit

CiU, PSC, Argencat

Mocio de CIU, PSC, Argentcat i I'Entesa d'adhesio a la commemoracioUnanimitat
del centenari de la Mancomunitat de Catalunya

Aprovacio prorroga dels convenis de cooperacion amb el CCMaresmeUnanimitat
per la compra agregada dels serveis de telecomunicacions

Acceptacio de les ajudes i normativa del Pla Unic d'Obres i Serveis de12 vots a favor
Catalunya per la reforma de les piscines d'estiu, aprovacio del projecte4 en contra
i existencia de consignacio pressupostdria

Mocio de CiU, PSC, Argentcat, I'Entesa i Tots per Argentona de suport13 vots a favor
3 abstencions

10 vots a favor
5 en contra
1 abstencio

12 vots a favor

Pie ordinari 5 de maig

Modificacio composicio Junta Local de Seguretat

Rectificacio de I'inventari de bens referit a 31 de desembre de 2013

Normativa, sorteig i designacio dels membres de les meses electorals
al Parlament Europeu del 25 de maig de 2014

Pie extraordinari 29 d'abril

Tots per Argentona
CUP

CiU, PSC, Argencat
Entesa, PP i Agrupacio
Argentona

Pie extraordinarl 25 d'abril

Publicar i sotmetre a informacio publica I'avan^ de planejament del POUM11 vots favor

Tots per
Argentona i CUP

Tots per
Argentona

Tots per
Argentona

CUP Entesa, ArgencatPP
CiU i Tots per Argentona

CUP CiU, Tots perPP
Argentona i Argencat

CiU, PSC,
Argencat, Entesa,
Entesa i PP

CiU, PSC,
Argentcat, Entesa,
PP i CUP

CiU, PSC,
Argencat, Entesa,
PP i CUP

Aprovacio inicial del protocol d'assetjament de I'Ajuntament d'ArgentonaUnanimitat

Modificacio contracte del servei de manteniment de I'enllumenat publicUnanimitat

Mocio de la CUP CiU i Tots per Argentona en suport a I'Assemblea12 vots favor
Nacional Catalana (ANC)2 en contra

.-Moci6 de Tots per Argentona referent a la gestio de les brassesUnanimitat

Mocio de la CUP en suport a la Plataforma en Defense de I'Ebre (PDE)12 vots favor
i la lluita pels cabals ambientals2 en contra

Mocio d'Agrapacio Argentona relativa a les urbanitzacions de Can Raimi iEs retiren
Can Cabot + Mocio d'Agrupacio Argentona relativa al carrer Gran

Modificacio de I'ordenanga reguladora de la taxa per laUnanimitat
prestacio del servei de venda d'objedes per part del Museu del Cantir

Modificacio fitxes descriptives de cada Hoc de treball de la Corporacio10 vots favor
aprovat al Pie de 24 de novembre de 20104 abstencions

Aprovacio definitiva de I'ordenanga fiscal reguladora de la11 vots favor
taxa per expedicio de documents administratius3 abstencions

Modificacio del fitxer Usuaris Biblioteca MunicipalsUnanimitat
que conte dades de caracter personal

Modificacio de credits num. 3/2014 del pressupost11 vots favor
municipal del 20143 abstencions

ResultatPie ordinari 7 d'abril

Acords de Pie

ACORDS DE PLE
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Participacio 49,54%  38,44%

223

576

860

342

1.095

151

185

416

395

394

1.243

1.337

Podemos

Ciutadans

ICV-EUiA

PP

PSC

ERC

CiU

Vots 2014 Vots 2009

Horns (CiU), va fer un acte de
campanya al Salo de Pedra de

I'Ajuntament. Horns va estar
acompanyat dels regidors locals i
tambe de I'argentonina Olga Ortiz,
numero 6 a les Ilistes de convergencia
per les europees.
La darrera dirigent que va visitor

Argentona en campanya va ser
I'advocada i vicepresidenta tercera del
Congres dels Diputats, Dolors
Montserrat (PP). Els regidors locals del
Partit Popular i Dolors Montserrat van
visitor el camp municipal de futbol i
van passejar pels carrers mes centrics
d'Argentona.

Alternativa amb
416 paperetes, un
resultat molt supe
rior a I'aconseguit
en les darreres mu
nicipals segons el
regidor Angel Puig.
Per la seva banda,
el Partit Popular va

registrar 395 vots,
un mes que els
socialistes que van
registrar-ne 394.
Per ultim, Ciuta-
dans va recaptar
185 vots i Podemos, el partit revelacio
d'aquestes eleccions, va captar 151

vots.

La campanya

Dolors Camats (ICV-EUA) va visitor
Argentona el 13 de maig en un acte

de campanya. La coor-
dinadora nacional va
explicar la importancia
d'anar a votar perque
les decisions que es
prenen a Bruselles ens
arriben a la porta de

casa.
El regidor de I'equip de
govern, Angel Puig
(Entesa), va anunciar

que en les properes

eleccions municipals

I'Entesa es presentara
sota les sigles d'lnicia-
tiva Catalunya Verds-
Esquerra Unida i Alter
nativa. Pel que fa al
cap de Ilista, Puig va
dir que encara no el
tenen i que es decidira

en properes assem-
blees.

El dilluns 19 de maig,
el conseller de la

presidencia i portaveu
del govern, Francesc

i
f

ft -A

Les eleccions europees del 25 de maig
es va celebrar al municipi d'Argen-
tona sense cap incident. Amb 4.505
vots, Argentona va registrar un
49,54% de participacio, una xifra
superior a la registrada I'any 2009
amb una diferencia de gairebe 11

punts.
Pel que fa als resultats, Convergencia
i Unio (CiU) va ser la forga mes votada
amb 1.337 vots. L'alcalde, Ferran
Armengol, va mostrar la seva satis-
faccio pels resultats i va voler felicitar
Esquerra Republicana pels resultats a
Catalunya i al municipi on es van
situar com a segona for^a mes votada
amb 1.243 vots. El regidor d'aquest
partit politic, Pere Mora, es mostrava
content i posava I'accent en el fet que
els partits que volen la consulta
sumaven mes del 60% dels vots.
La tercera posicio va ser per Iniciativa
Catalunya Verds- Esquerra Unida i

Cill guanya les europees
a Argentona

^ I^  •^ #
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els robatoris
amb forga a domicili. L'inspector en cap de la Policia Local d'Argentona, Pere Anglada, va
comentar que els robatoris a cases, tot i trobar-se per sota de la mitjana si es compara amb
d'altres municipis similars a Argentona, condiciona molt la feina del dia a dia i es tradueix en la realitzacio de

nombrosos operatius de prevencio.
Pel que fa a les detencions, la Policia Local n'ha fet un 56% i la resta els Mossos d'Esquadra. En aquesta Junta Local de
Seguretat tambe hi va intervenir la Guardia Civil que va explicar les seves funcions, sobretot en temes d'intervencio

d'armes i de proteccio del medi ambient.

Els delictes
contra el

patrimoni han
disminuit un
16,7% i les
infraccions de
transit es
mantenen

transit es

mantenen.
Tot i aquesta
disminucio,
les infrac
cions penals
contra el pa

trimoni son
les que mes

destaquen,
especialment

El 3 de juny es va reunir la Junta Local
de Seguretat per donar compte de les
dades del darrer any, en concret les
dades recollides van des del maig del

2013 fins a I'abril del 2014. Els
Mossos d'Esquadra van dir que les
infraccions penals han baixat un 8,4%
respecte I'any passat. De les tipologies
penals, els delictes contra el patrimoni
han disminuTt un 16,7% i les
infraccions de

La Defensora del Vilata, Merce Balasch, va presentar les dades relatives al
2013 en la sessio del Pie ordinari del mes de Juny. Durant el 2013 es van obrir
15 expedients, menys que en I'exercici anterior quan es van fer 27. D'aquests
15 casos, tres van ser consultes i 12 van ser queixes. Les tres consultes van ser
resoltes i tancades mentre que de les 12 queixes admeses, vuit van ser resoltes
per intermediacio amb les diferents arees de I'Ajuntament; dues van ser
desestimades; una arxivada per desistiment de I'interessat i una altra d'admesa
continua en tramit per haver estat ampliada d'ofici. De les 15 actuacions que
s'han treballat, la majoria, en concret 9, han arribat a I'oficina de la Defensora
a traves de correu electronic, 2 per telefon i 4 presencialment.
Pel que fa a la tipologia, els assumptes tractats fan referenda a sorolls, medi

ambient, sancions i taxes, cultura i serveis socials pero cal tenir en compte que,
en alguns casos, les arees implicades son diverses.
Adualment I'oficina de la defensora es compartida i esta ubicada a la primera
planta de I'Ajuntament, un emplagament provisional perque quan I'Oficina

d'Atencio al Ciutada (OAC) estigui a la planta baixa de I'Ajuntament, la
Defensora del Ciutada tindra alia la seva oficina per atendre els ciutadans i fer
les gestions pertinents. Merce Balasch creu que la nova ubicacio beneficiara,

segur, la coneixenga i divulgacio de la nostra institucio.

La Junta Local de Seguretat fa balan^

La Defensora del Vilatd aten 15 casos

SOCIETAT
m
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Dolores Redondo. Des d'aleshores
s'ha comentat una obra diferent cada

mes, una programacio que es
consensua amb els assistents amb
una previsio de mig any vista. L'obra
que es comentard el mes de juny sera
Cualquier otro dia de Dennis

Lehane.
Una altra activitat que s'ha engegat
es Els dimecres a la biblioteca son
de conte per explicar contes a la sala

infantil de la biblioteca. A banda
d'aquestes activitats fixes, la Biblioteca
tambe va celebrar la diada de Sant
Jordi, la primera com a equipament
municipal, amb I'espectacle de
pallassos Tot jugant a Xespir. Un
espectacle que va omplir la sala de
grans i petits que van poder
transportar-se a I'epoca i al teatre de
Shakespeare.
Una altra de les iniciatives que es
porten a terme es la zona d'intercanvi
de Ilibres per donar una segona o
tercera lectura als Ilibres que tenim a
casa. La iniciativa va sorgir perque
alguns usuaris volien donar Ilibres de
casa seva a I'equipament i com que

molts ja es tenien al fons bibliografic
o per altres motius, es va decidir crear
aquesta zona d'intercanvi.

El fons bibliografic, format per 18.000
Ilibres, es vol ampliar i modernitzar
amb la incorporacio de nous tftols.

Pel que fa a I'horari, I'equipament

estd obert de 9h30 a 13h i de 16a
20h30 de dilluns a divendres, dilluns
matf tancat i com a novetat, els
dissabtes, de 1 Oh a 13h30 esta obert.
L'horari d'estiu, vigent des de I'l de
juliol a I'l 1 de setembre, es el mateix
menys dissabte que estard tancat i
s'obrird a les lOh, mitja hora mes
tard.
Una de Fes primeres activitats que han
arrancat es la Tertulia Literdria que es
fa cada darrer dijous de mes. La
primera sessio va ser per comentar la
novel-la. EI guardian invisible)) de

Des de I'l de gener de 2014, la
Biblioteca del carrer Gran es
municipal. L'Ajuntament d'Argentona
va signar un acord amb la Fundacio
lluro, hereva de la Fundacio Caixa
Laietana que havia gestionat la
biblioteca des que es va posar en
marxa I'any 1975. El Pie d'octubre de
2013 va aprovar el conveni de lloguer
de I'espai i la cessio dels fons
bibliografic i documental. Segons el
conveni signat, I'Ajuntament paga un
lloguer mensual de 1.300 euros
durant cine anys i es fa cdrrec del
personal de I'equipament amb gent
de la casa. En concret, la bibliotecaria
es la Gemma Bravo i la Susanna
Blasco es I'altra treballadora de
I'Ajuntament que forma part de
I'equip d'aquest equipament.
Les dades del primer trimestre de
funcionament de la Biblioteca
municipal indiquen que hi ha una
mitja diaria d'usuaris de 80 persones.
Unes dades que poden disminuir
durant els mesos de primavera i
sobretot a I'estiu quan el bon temps
convida a fer activitats a I'exterior. De
totes maneres, des de I'equipament
municipal s'han organitzat noves
activitats i han ampliat I'horari per
donar un servei mes adaptat a les
necessitats dels usuaris.

La Biblioteca  unicipal

CULTURA
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Casal d'Estiu Ganyoltes
Del 25 de juny a I'l d'agost
Servei de menjador, casal per

setmanes i 5% per a germans
Inscripcions a
lleureganyotes@hotmail.com

Summer  Fun  al - Casino
d'Argentona

Del 30 de juny al 25 de juliol
Activitats de lleure amb I'angles com
a llengua vehicular
Mes informacio a
www.englishsummerfun.com/ca/

Curs de Cerdmica d'Estiu

Del 25 de juny al 22 de juliol
Realitzacio de peces de ceramica amb
diferents tecniques de modelat,
decoracio i acabat
De 9h a 13h, preus especials per a

germans

Casal d'Estiu Xip Xap
Del 25 de juny al 25 de juliol
Servei de permanencies i descompte

per a germans
Mes informacio a
centreparroquialargentona@gmail.com

Casal d'Estiu a les Fonts

Del 25 de juny a I'l d'agost i de I'l
al 10 de setembre
Joes, toilers, activitats en angles,
sortides...
Preus per setmana, menjador i servei
d'acollida matinal
Mes informacio a
esplaisludics@hotmail.es

Escoleta d'Arts a I'estiu, Escola

Argentona

Del 25 de juny al 25 de juliol i de I'l
al 10 de setembre -
Angles, cuina, circ,musica, fotografia,
sortides...
Preus per setmanes
Mes informacio a .
espaimusicalburriac@gmail.com

Casal d'Estiu El Bosc Cooperatiu,

Escola Bernat de Riudemeia
Del 25 de juny a I'l d'agost
Servei de menjador, perma-nencies
pel mati i 5% pel germans
Mes informacio a
nadius.educacio@gmail.com

Curset Poliesportiu
Del 25 de juny al 22 de juliol, de 9h
a 13h
Iniciacio en un gran nombre d'esports
Mes informacio a I'Ajuntament
d'Argentona

Campus Futbol Club Argentona
Del 30 de juny a I'l d'Agost
Sortides, esports, joes i molt mes amb
entrenadors qualificats , Preus  per
setmana, servei de menjador i servei
d'acollida matinal

Mes informacio al 678 79 56 10

18e Campus de Bdsquet
Del 23 de juny al 18 de juliol
Basquet, sortides, toilers i d'altres

esports
Preus per setmana, servei de
menjador I servei d'acollida matinal
Mes informacio
www.cbargentona.com

Casal d'Estiu del Centre Infantil
Esquirol
Del 30 de juny al 25 de juliol
Mes informacio a I'Ajuntament
d'Argentona o a I'Oficina de Barri del

Cros

Les vacances dels nens i nenes no coincideixen, en la majoria dels casos, amb les dels
seus pares. Davant d'aquesta situacio, les escoles, I'administracio, clubs, entitats i
associacions organitzen casals d'estiu per oferir activitats de lleure de tot tipus als mes
petits de la casa. Aqui hem recollit algunes de les propostes que s'ofereixen a Argentona.

Casals d'Estiu 2014

SOCIETAT
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propostes encaminades a la millora i
la reordenacio comercial i, en concret,
a analitzar la viabilitat d'implantar
un mercat a la poblacio a I'antiga
fdbrica Velcro. ParaHelament tambe
s'estudiard la possibilitatd'augmentar
I'atraccio comercial a la Plaga de

Vendre.
Aquesta es la situacio actual del

Mercat Municipal del municipi perd
n'hi ha d'altres, en concret hi ha el
mercat setmanal del divendres al
centre del municipi i el dels
diumenges al veTnat de Sant Miquel
del Cros. Els dos disposen de parades
d'equipament per la liar, per la
persona i parades d'alimentacio.
El mercat dels divendres, abans de la

remodelacio del carrer Gran, es
situava a la plaga de Vendre i
disposava de 15 parades. A partir de

i poder arreglar i modemitzar, amb
cost 0 per les arques municipals,

I'estructura existent. La seva intencio
es reformar I'estructura sense tocar
res, adequar-la als temps actuals per

fer-la mes atractiva. I comenten que
si es pot fer amb la casa Puig i
Cadafalch, la seva veTna d'escenari,
tambe ho poden fer ells amb I'afegito

que no costaria res a I'Ajuntament. A
dia d'avui, els tres paradistes del
mercat no han rebut resposta del

consistori i resten a I'espera.
Per la seva banda, I'actual equip de
govern ha encarregat a I'lnstitut
Municipal de Mercats de Barcelona
(www.mercatsbcn.com) que faci un
estudi per saber on i com ha d'anar
el nou mercat d'Argentona. Aquest
encdrrec es va fer efectiu el 28 de
maig amb I'objectiu de formular

El Mercat Municipal d'Argentona es
troba a la plaga de Vendre. Es tracta
d'una instal-lacio antiga i que
actualment te nomes dues parades en
actiu, una de pesca salada i I'altra
de earn. Davant d'aquestes dues, hi
ha una parada de fruita i verdura que
s'instaHa cada dia. La normativa
vigent no deixa que s'instaHi cap nou
negoci dins d'aquest espai que
presenta una construccio deteriorada
amb espais molt petits per a cada
parada. Hi ha manca d'espai
d'emmagatzematge i les instaHacions
son obsoletes. A mes, la plaga estd
qualificada de zona verda.
Davant d'aquesta situacio, que fa

anys que s'allarga, els mateixos
paradistes van entrar, a principis
d'any, una instancia a I'Ajuntament
on demanen poder obrir mes parades

Argcntona, po ilc re mcrcats
Mercat setmanal dels diumengesMercat de productes de la terra

REPORTATGE
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Cros, es una iniciativa liderada pel
Consell Comarcal de Maresme, la
Diputacio de Barcelona i els
ajuntaments implicats. Es tracta del
Mercat de Productes de la Terra que
s'ha organitzat com a prova pilot a
diferents municipis de la comarca del
Maresme, entre ells Argentona. Els

altres pobles son Montgat, Tiana i
Arenys de Mar. Cada dissabte de mes,
aquest mercat visita un d'aquests
pobles i en complementa I'oferta
existent. En el cas d'Argentona, arriba
el 3r dissabte de cada mes i se situa
a la plaga de Vendre. Aquest mercat
itinerant inclou un total de 10 parades
de fruites i verdura, cervesa, formatge,
pa, melmelades i altres productes que
professionals que formen part del
cens de Productes de la Terra
Maresme - Artesania Alimentaria
elaboren a la comarca.

a les demandes dels veins i com una
mesura de la Llei del Pla de Barris.
Va comen^ar amb 50 parades i
actualment n'hi ha 20.
Un dels encerts que s'ha fet a Sant
Miquel del Cros ha estat posar en
marxa un mercat de segona ma, una
tendencia en auge en els darrers
temps. El primer diumenge de cada
mes es fa aquest mercat, una
proposta de I'Associacio de Veins del
Cros, que porta molta gent al barri i
de retruc tambe dona vida al mercat
habitual.

Mercat de productes de
la terra

Una altra de les darreres novetats, a
mes del mercat de segona ma i la
posada en marxa del setmanal del

la peatonalitzacio del carrer Gran, es
va decidir fer un recorregut per
enlla^ar la pla^a de Vendre, amb el
carrer Gran i fins a la plaga Nova.
Aquest canvi, promogut des dels
serveis de Promocio Economica de
I'Ajuntament, ha provocat que es
passi de les 15 parades que hi havia
abans a les 40 que hi ha ara. El que
s'intenta es que hi hagi una oferta
amplia i variada, sempre buscant un
equilibri entre I'oferta i la demanda.
Tot i els esforgos de I'administracio i
dels propis paradistes, el consum esta
for^a retingut i es ven poc a tots els
mercats. Des del SEMPRE expliquen
que passa el mateix a mercats mes
consolidats com poden ser el de
Tordera o el de Mataro del Pla d'en

Boet.
El mercat dels diumenges de Sant
Miquel del Cros es va engegar grades

n
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treball sobre els 35 anys d'ajun-
taments democratics del municipi.
Pel que fa als guanyadors de la fase
local de la Mostra Literaria van ser
els seguents:

la rosa i el 1Mb re son els protagonistes,
el merchandising de Sant Jordi es
cada vegada mes variat i al municipi
es van poder comprar des de vins i
caves, samarretes, complements i pa
de Sant Jordi.

Premis literaris

El Premi Burriac i els guanyadors de
la fase local de la Mostra Literaria es
van coneixer el dia de Sant Jordi en
dos actes celebrats al Salo de Pedra
de I'Ajuntament. El guanyador del
premi Burriac de recerca historica i
social va ser Pep Padros amb el seu
treball La Font Picant, del balneari
Prat al manantial Burriac. El premi
estd dotat en 2.000 euros i tambe
significa la publicacio de I'obra I'any

vinent. Des de 1977 que
vaig recoliint tota. la
informacio que trobo de la
Font Picant pero la recerca
intensa i el treball The
realitzat en els darrers dos
anys va explicar Padros.

Un dels treballs finalistes
d'aquesta edicio es dels
germans Bernat i Eudald
Calvo. L'economista i
I'advocat van presentar un

ft
I

La diada de Sant Jordi, que enguany
va caure just despres de les vacances
de Setmana Santa, va ser una Jornada
amb bona climatologia, el mes
esperat per Ilibreters i floristes per
poder fer un bon calaix. I el dia va
ser bo aixi com les vendes de Ilibres i
roses. Pel que fa al rdnquing dels
Ilibres mes venuts, Argentona va ser
igual que la resta de Catalunya i per
tant Desig de Xocolata de la

mataronina Care Santos i
L'analfabeta que va salvar un pais

de Jonas Jonasson va estar entre els

mes venuts.
Pel que fa a les roses, Marc Cram i
Nuria Montasell no van parar de servir
comandes mentre a la pla^a Nova i
al carrer Gran entitats, escoles i
associacions venien les seves. Pero si

<.>v.t

I H E

Sant Jordi

CULTURA
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Les Jcrnsdos do Dansa

El dilluns 12 de maig, a I'edifici de I'antiga Velcro, es van
reunir 48 alumnes de les escoles publiques d'Argentona,
vuit professors i pares i mares per celebrar la Jornada de

filosofia 3/18.
Aquesta trobada s'emmarca dins del Grup IREF que es
una associacio que promou la proposta educativa

FILOSOFIA 3/18 en catald i el projecte NORIA en castelld,
que tenen com a referent el curriculum conegut
internacionalment per Philosophy for Children.
En aquests moments formen part del Grup IREF un ampli
col-lectiu de mestres d'educacio infantil, primdria, de
secunddria i d'universitat. Irene de Puig es la seva directora
actual mentre que a Argentona el desenvolupen Gloria
Arbones i Marta Marti. L'Ajuntament d'Argentona, amb

les escoles publiques del municipi, porten a terme aquest
projectes des de fa tres anys. L'objectiu es que nens i nenes
des de P5 fins a 6e de primaria aprenguin a pensar de

manera autdnoma, creativa, critica i curiosa.

Trobada interescolar
de filosofia

El cartell de la barcelonina Natalia Valles Lopez ha estat
el guanyador del 35e Concurs de Cartells. En total s'han
presentat 52 treballs de diferents estils i nivells.
El jurat, format per dissenyadors, artistes, publicitaris, ha
triat I'obra de Natalia Valles que recorda una rajola cata-
lana. I es que el cantir d'enguany s'ha fet per comme-
morar el Tricentenari de 1714 i per aquest motiu s'ha
agafat un model de cantir d'aquella epoca tot canviant la
decoracio. S'ha canviat I'escena costumista el cantir
original per la figura d'un soldat catald extret d'una antiga
rajola d'oficis.
Han rebut una mencio especial del jurat les obres Rere
l'essencia de Patricia Garcia d'Argentona i Hidratem-
nos del masnovi Albert Hosta.

La 64a Festa del Cantir ja te
cartel!

COSES DE LA VILA
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haura dues sessions de
cine-forum amb films rela-
cionats amb la fotografia. I
donat I'exit de I'any passat
a la visita a I'estudi de
revelat d'Alfons Guell,
aquest any es repetira la
visita grades a la col-labo-

racio de la famMia del
fotdgraf d'Argentona. Mes
informacio a www.grupfo-

toargentona.wordpress.com

Quim Farrero (www.quim-
farrero.com) que exposara
a la Casa Gotica i tambe
fara un taller de fotografia
amb el tftol Com Construir

un reportatge. Aquest
taller sera per fotografs
avangats pero tambe es
fara per a principiants, en
concret el dia 13 de juny a
cdrrec de Jesus G. Pastor.
En aquesta edicio tambe hi

Selfie, que es fara el 21 de
juny. L'objectiu es passar
una tarda divertida amb
aquesta moda dels auto-
retrats combinada amb
indrets d'Argentona.
Com cada any, els apara-
dors de comergos, botigues
i negocis del municipi s'han
omplert de les imatges de
15 fotografs. I com artista
convidat, enguany vindra

El Grup de Fotografia
d'Argentona ha organitzat
el 7e Festival de Fotografia
Alfons Guell, el primer com
a entitat ja que, en els
darrers mesos, s'ha des-
vinculat del Centre d'Estu-
dis Argentonins Jaume
Clavell.
Una de les novetats d'en-
guany es tracta de I'orga-
nitzacio d'una Gimcana

Arriba el 7e Festival de Fotografia Alfons Guell

*.*

TUna trentena de persones es van reunir davant
de I'Ajuntament el 2 de juny despres de saber
que el Rei Joan Carles abdicava a favor del seu
fill Felip. A la trobada, que va ser padfica, es
va poder veure una estelada i una pancarta on
deia No volem Felip VI, #republica catalana.
Molts dels assistents eren els mateixos regidors
que despres van anar a la sala de Plens on es
va celebrar el Pie ordinari del mes de juny. Al
comengar la sessio, I'actualitat de la Casa Reial

va continuar provocant reaccions. En concret,
els dos regidors del Partit Popular van deddir
marxar perque no hi havia la foto del Rei.
L'alcalde, Ferran Armegol, va dir que no sabia
res al respede i que s'havia donat compte,
precisament, perque un dels regidors del PP li
havia fet notar. Un treballador municipal va
reposar la fotografia del Rei Juan Carles.

L'abdicacio del Rei provoca una concentracio republicana

COSES DE LA VILA
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L'Ajuntament d'Argentona i I'escola Les Fonts van unir-se a I'acte
reinvidicatiu D6na la Nota que es va celebrar el 6 de juny. A
igual que d'altres 350 escoles i instituts de tot Catalunya, els
alumnes, professors i la comunitat educativa del municipi van
reivindicar la importancia de I'educacio musical en un moment
que es veu amena^ada per la llei Wert.
L'acte es va fer a la Font Picant, en I'espai apadrinat per
Les Fonts com a escola verda, i va comen^ar a les 10:30h.
En primer Hoc es va fer la lectura del Manifest, despres es
van succeTr diverses actuacions musicals amb representats
de diferents membres de la comunitat educativa de
I'escola: alumnes, pares, mestres i personal no docent.

Argentona Dona la Nota

Una trentena de persones van participar dissabte 10 de
maig en la Jornada de neteja de la Riera d'Argentona. Es
tractava d'una activitat organitzada per I'Ajuntament
d'Argen-tona, I'agrupament escolta Calabrot d'Argent i
Ferreteria I'Equip per conscienciar la poblacio sobre la
quantitat de residus que es tiren a indrets publics i naturals.
Els participants,dividits en tres grups, van netejar diferents
trams de la Riera aixi com el cami paral-lel a I'autopista.
Tambe es va comptar amb la brigada verda de
I'Ajuntament que va netejar 5 punts negres d'abocament
on hi havia nombrosos mobles, runa i un abocament de

mes de 100 fluorescents, etc.
En total es van recollir 1.180 kg de residus: 20 kg de
fluorescents, 40 d'envasos, 20 kg de plastic, 400 kg de
runa, 500 kg d'objectes voluminosos i 200 kg de rebuig.

Els materials es van portar a la deixalleria.

Es recullen 1.180 kg de
residus de la Riera

COSES DE LA VILA
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El Grup de Muntanya
d'Argentona ja treballa per
organitzar la 12a Cursa de
Muntanya Castell de
Burriac, que se celebrara el
mes vinent de novembre. I
una de les principals
novetats i tarn be un repte
per a I'entitat es la cele-
bracio de la primera Marato
de muntanya del Maresme.
Aleshores s'oferiran tres
circuits diferents, el de la

marato amb 42,195 quilometres i un desnivell acumulat de 3.600 metres; un circuit de 25 quilometres amb 2.600
metres de desnivell i un tercer, de 15 quilometres, amb 1600 metres de desnivell acumulat.
Perd abans de I'arribada d'aquesta cita, el Grup de Muntanya d'Argentona va celebrar la 18a Marxa de les Fonts el
passat 11 de maig. Unes 600 persones van fer aquesta caminada no competitiva que passa per algunes de les fonts
del municipi.

Argentona organitza la
1a Marato de Muntanya del Maresme

victoria, per 23 a 0, de
I'equip amfitrio que va
demostrar I'excellent estat
de forma amb que ha
acabat una temporada per

emmarcar.

d'Esports de gom a gom.
Com a cloenda de la
Jornada, es va repetir la

final de la Iliga entre els
Bocs i I'Uroloki de Barce
lona, amb una contundent

ball flag es una modalitat
de futbol americd que es

juga sense proteccions i
sense fer placatges.
El migdia va ser el torn pels
mes petits de la casa. Nens
i nenes d'entre 5 i 12 anys
van poder iniciar-se a
I'esport i compartir, durant
dues hores, activitats, joes i
partits amb els jugadors del
primer equip de I'entitat. La
tarda va comengar amb el
partit de categoria junior
entre Bocs i Voltors de
Mallorca, on els illencs van
lluitar com sempre perd no
van poder veneer a I'equip
local que es va imposar per
31 a 6. I per acabar la
diada, un espectacle ofert
pels components de I'esco-
la de dansa G'\ donava
I'entrada al primer equip
de I'entitat que oferia el titol
de Iliga a la seva aficio que

omplia el Camp Municipal

Argentona es va convertir,
el 25 de maig, en la capital

del futbol america de
Catalunya amb la celebra-
cio de la primera Bocs
Bowl. Una Jornada de 10
hores on van participar 160
jugadors de futbol america,
40 nens i nenes jugant a la
modaIitat football flag, mes
de 50 cheerleaders i balla-
rins i un nombros public.
La marato va comengar a
primera hora del mati amb
la convocatoria de la
seleccio catalana junior on
juguen algunes de les
millors promeses del pais.
A continuacio es va celebrar

el debut de I'equip Open
de football flag, que no va
poder amb I'equip dels
Pagesos de Barcelona, i
I'encontre de categoria
cadet entre Bocs i Wolves de
Saria de Ter, amb victoria
local per 26 a 12. El foot

La 1 a Bocs Bowl, la festa del futbol americd

ESPORTSi %J0 i  in
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I Oriol Bassa i Vila

I'arribada de I'Esteve Bassa
i Martori, nascut el 1837, a
Vilamajor, fill d'en Joan

Bassa i Arque i na Maria
Martori, de can Martori de
la parrdquia de Sant Joan
Sanata (Dinars del Valles) -
descendents dels quals
tambe han vingut a viure
mes modernament a la
nostra vila-. L'Esteve es va
casar amb la mataronina
Teresa Rodon i Gomis, i van
tenir quatre fills: en Joan, la
Dolors, la Rita i la Teresa. En
Joan Bassa Rodon (nat el
1870) es va casar amb
I'Antdnia Calafell i Serra, i
van tenir quatre fills: na

Teresa (nada el 1896)
casada amb Josep
Carbonell de ca I'Ermitd,

I'lsabel (nada el 1898) i
casada amb I'lglesias,

n'Anton (nat el 1902) i en
Joan, en Joanet del Puig,
casat amb la Pepeta
Recolons, nada el 1908.
N'Anton Bassa i Calafell es
va casar amb n'Assumpcio
Jubany i Nogueras, de
Dosrius, i van tenir tres fills:
en Joan, la Maria i la
Montserrat. D'aqui venen els
Bassa i Vila, els Comas i
Bassa i els Fonseca i Bassa.
Pel mateix perfode va arribar
a la nostra vila en Pere Bassa
Ocerans, que es casd amb
na Francesco Floriach i
Rodon (tal vegada cosina de
la dona de I'Esteve?) i serien
els avis d'en Julia Carbonell
Bassa, alcalde d'Argentona
a I'epoca franquista.

Pel que fa als More, Barto-
meu More, nascut el 1859 a

Sant Antoni de Vilamajor, fill
de Domingo More i Maria
Maso, es casd a Argentona

el 1892 amb Dolors Codina
i Monteis, de Santa Agnes de
Malanyanes. Una germana
seva, Teresa More, nascuda
el 1873, es casd tambe a la
nostra vila amb en Manuel
Casas. Fruit del matrimoni
dels More i Codina, va neixer
en Domingo More i Codina

(nat el 1892), pare de la
Concepcio More, en Ramon

More i Codina (nat el 1897),
casat a Vilassar de Mar amb
Paulina Barberd i Manent el

1921, besavis dels Vails
More, i un tercer germd, en
Tomds More i Codina.
Finalment, tot i que hem
trobat el cognom Bassa a
Argentona ja a I'edat
mitjana, els actual Bassa
provenien del Baix Montseny,
concretament de Vilamajor.
Els primers Bassa d'Argen-
tona del segle XIX van venir

pels volts de 1860, amb

Can Bassa, a Vilamajor. 1925 (CEC)

taren especialment el Baix

Montseny.
Els Clavell, estan documen-
tats a Vilamajor des del
1213, com a propietaris de
la masia de can Clavell, i el
1281 aquesta farrrilia dispo-
sava de forja al castell
vilamajori. En quan a I'arri-
bada a Argentona, tenim
que Pere Clavell es casd amb
Maria Font i van tenir un fill,
en Jaume Clavell i Font,
nascut a Sant Pere de Vila-

major, i que es casa e 1870
a Argentona, amb la Joaqui-
ma Verges i Serra, i que
foren els avantpassats dels
Clavell argentonins. A Ar
gentona tambe naixerd el

1886 I'Esteve Clavell i Suari,
fill de Josep Clavell i Barnils,
tambe de Sant Pere de
Vilamajor, i la Maria Suari i
Gomis. Els avis paterns de
I'Esteve, eren en Josep Cla
vell i Bassa i la Rosa Barnils.
La besdvia paterna, la Maria
Bassa, germana del Joan
Bassa i Arque, el rerebesavi
dels Bassa argentonins.

Fruit dels treballs per ela-
borar I'arbre familiar dels
Bassa i Vila, en el qual hem
aconseguit arribar fins al
1570, amb 17 generacions
i mes de 600 persones, vam
poder constatar que els Bas
sa compartiem amb d'altres
nissagues el seu origen al

Baix Montseny i, mes concre-
tament, al municipi que fou,

fins al 1822, Vilamajor, i que
estava format per diversos
nuclis: Sant Pere, Vilanova
(avui Sant Antoni), Santa
Susanna i Sant Julia del Fou,
i d'altres municipis del seu
entorn, com Sant Esteve de
Palautordera, Sant Celoni i
Sant Julia del Montseny.
La relacio de cognoms que
us presentem en aquest arti
cle no es un Ilistat exhaustiu,
sino els que d'una manera
0d'una altra, ens han apa-
regut al nostre arbre familiar.
Com ho van fer els habitants
del Montseny per venir a pa-
rar a Argentona? Els contac-
tes entre la nostra vila i el Baix
Montseny eren frequents,
molt mes que no ho son ara,
especialment per una impor
tant relacio comercial: es
compraven cereals, animals
de tir (mules, cavalls...) i ani
mals de earn (ovelles, va-
ques...), i s'hi venia roba, vi,
entre d'altres. El clima d'Ar-
gentona era molt mes ama-
ble, i les condicions per les
collites molt mes favorables.
1no ens podem oblidar que
durant bona part del segle
XIX ens trobem amb impor-
tants episodis bellies, des de
la guerra del franees a les
guerres carlistes, que afec-
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en aquests moments, per
participar-hi tan activament
i com sempre muntant el

numeret a no ser que
s'acosten les eleccions i
volen adjudicar-se els
merits dels altres i

aconseguir, com sempre
amb el seus metodes, vots
per les properes eleccions
municipals.
Alia ells amb la seva
consciencia (si es que en
tenen).

veiem els ciutadans, segons
sembla, pretenen donar
suport, desinteressadament
a I'equip de govern, i com?
Muntant una paradeta al
carrer Gran els dies de les
eleccions europees i la

diada de la flor, per
explicar, segons ells, el

POUM que I'equip de
govern que hi ha a I'Ajun
tament ha posat en marxa
amb tota la participacio,
que ja hem fet esment al
primer paragraf. Ens costa
entendre I'interes que tenen
els de Tots per Argentona,
que en quatre anys de
govern no han mogut un dit

per fer res del POUM ni tan
sols per iniciar el projecte.

No entenem aquest interes,

dels partits i agrupacions
polftiques del poble etc. etc.
S'ha fet difusio amb diver-
sos opuscles i enquestes,
s'han distribui't fulletons i
s'han exposat al Salo de
Pedra els diferents planells

del POUM.
S'ha obert al public una
oficina a I'Ajuntament per
poder atendre les consultes
dels vilatans i vilatanes
interessats amb aclariments
al projecte, en fi que s'ha
procurat la maxima trans-
parencia, difusio i informa-
cio exhaustiva a tot el
poble, institucions etc.
Dons be, sembla que hi ha
una agrupacio no polftica
segons ells, que son Tots
per Argentona, que pel que

Tots sabem que I'equip de
govern de I'Ajuntament
d'Argentoria ha endegat el
Pla D'Ordenacio Urbanfs-

tica Municipal amb la
participacio de la ciutada-
nia, el Consell de la Vila,
reunions amb els portaveus

S'acosta

les elections i
volen

adjudicar-se els
merits dels
altres

CiU
La questio es aprofitar-se del que fan els altres

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

tornar a ser al front de
I'ajuntament en el proper
mandat, ens imposem la
prioritat de les demandes
de les entitats, per tal que
la vitalitat de la nostra vila
sigui reconeguda en tots els
seus valors.

podem deixar de banda.
Pero es des dels poders
publics, sobretot, que cal
que siguin tractades tal com
es mereixen. La politico
municipal no pot, de cap de
les maneres, donar
I'esquena a les inquietuds i
necessitats especifiques de
cada coHectiu, que moltes
vegades ha de fer caps i
manegues per tirar enda-
vant els seus projectes.
Dins I'ambit especfficament
politic, Tots per Argentona,
tant en la seva etapa al
capdavant del govern com
ara a I'oposicio, es coneixe-
dor d'aquest fet i dona
suport a tota la gent que
d'una manera o altra fa
sentir la seva veu a Argen

tona.
Amb la ferma voluntat de

Tant en I'ambit cultural,
esportiu, social, etc., el
compromfs d'una munio de
gent, molta d'anonima, la
condueix a treballar de
valent per aconseguir els
objectius que es proposen
sense esperar cap mena de
lucre i reconeixement. Per a
la majoria d'aquests
vilatans, el compromfs
adquirit amb ells mateixos
i la feina ben feta es la
millor recompensa a
I'esfor^ i el temps esmer^at
en I'acompliment dels seus
objectius proposats d'antu-

vi.
Per aixo cal que entre tots
protegim i estimulem a
totes les entitats que d'una
forma o altra fomenten els
valors de la convivencia i
I'esfor^. Es un tresor que no

La vitalitat d'una poblacio
no nomes es mesurable
pels qui estan al davant de
I'ajuntament, doncs
aquests tan sols son els
responsables d'administrar
correctament els interessos
del mateix en totes les seves
facetes.
En el cas de la nostra vila
es d'admirar el gran vigor
que, al llarg de les setma-
nes i durant tot I'any, de-
mostra tota la societat civil.

TxA dona suport
a totes les
entitats

Un tresor a conservar
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Hem denunciat I'estat dels
vestidors, portes i altres
elements del pavello
municipal. Esta clar que
aqui tambe fan el que
volen. Potser es I'hora que
tots els usuaris d'aquestes
installacions tinguin en

compte quin es preocupa
d ells i qui no.

Hem proposat augmentar
la seguretat, millorar la
recollida d'escombraries,
revisar I'estat de voreres, i
passos de vianants espe-
cialment a prop dels
coles, millorar la neteja

dels carrers i altres petites
coses que formen part del

dia a dia de la gent. I
sempre ho hem fet desde

la lleialtat i la coherencia de
treballar pel poble.

electorals o del seu partit a
Barcelona. Com fan altres
partits de la Vila que ara tot
just comencen a moure el
culet perque estem a nou
messos de les eleccions
municipals.
Des del nostre grup
municipal seguim en la
nostra linia de treball i
estem fent propostes en els
plens municipals pensant
en el poble i la seva gent.
Vam proposar reparar el

mur del camp de Futbol i
ens varen fer cas. Tambe
vam proposar revisar els
vestidors i aqui no hem

tingut tanta sort. Segur que
quant estiguem aprop de
les municipals fan alguna

actuacio.

L'estiu ja es a tocar. I sabeu

una cosa? Argentona no
tindra tampoc aquest estiu
la piscina municipal que els
amics de Tots per Argen
tona van tancar tan alegre-
ment ja fa una pila d'anys

amb la complicitat de
Convergencia i Unio que no
han sabut resoldra una
anomalia tan important

com aquesta. L'ajuntament
pero fa esforgos per trobar
alternatives. No els hi
queda mes remei.
Dissortadament ja ho
varem dir fa mes d'un any
que no ens creiem les pro-
meses d 'aquest equip de

govern que no te com a
prioritat a les persones. Les

seves actuacions nomes
responen a interessos

Des del nostre
grup municipal
seguim en la
nostra linia de
treball i estem
fent propostes
en els plens
municipals
pensant en el
poble i la seva
gent

Treballant per Argentona

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

vegada mes tenim la
sensaciode presa de pel, i
les families cada cop amb
menys recursos, cada ve
gada mes tensionades,
intenten salvar el que es
seu, a vegades amb contra-
diccions com les de voler
tancar escoles publiques
per salvar la seva escola
publica. Esperem que el

seny s'imposi i evitem
decisions equivocades que

provoquin mes tensions.

materies prou sensibles
com la sanitat i I'educacio,
que esdevenen subjectes
susceptibles de retallades,
no com una necessitat
econdmica com ens diuen,
sinoamb una voluntat clara
de marginalitat dels que
menys tenen, i utilitzant
aforismes com que hem
estirat mes el bragque la
maniga, en realitat ens
estant dient que no tenim
dret a tenir ni una educa-
cion i una sanitat de quali

tat.
Les multiples formes que te
una crisi com la que estem
patint: la necessitat de
reduir endeutament, I'atur,
la precarietat laboral, el
manteniment de paradisos
fiscals i la no persecucio del
frau fiscal, engrandeixen les
desigualtats socials, i cada

sitat alhora que donaven
suport a les mobilitzacions
socials que es donaran
durant el mes de juny a tot
el pa is.
Tant I'educaciocom la
sanitat son dos dels pilars
fonamentals del que ano-
menem estat del benestar,
que dona les mateixes
oportunitats sense tenir en
compte els recursos eco
nomics de les persones.

Des del PSC hem defensat
sempre les politiques que
ens fan iguals, i que per
tant redistribueixen la

riquesa. En moments critics
com els que estem patint,
s'apliquen mecanismes de
redistribucio que afavo-
reixen sempre els qui mes
tenen, i aixo es el que esta
passant amb les actuals
politiques publiques en

La contradiccio
es voler tancar
escoles

publiques
per salvar
la seva

escola publica

En el darrer pie, es va posar
de manifest la necessitat de
mantenir una educacio i
una sanitat publiques i de
qualitat, a traves de dues
mocions aprovades per
amplia majoria que evi-
denciaven aquesta neces

L'educacio i la sanitat no es toquen
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sumar per fer historia el
proper 9 de novembre i per
a construir la futura
Republica Catalana.
El municipalisme es i sera
clau. Aquest es un proces

de baix a dalt i es des dels
municipis com construirem
un veritable Estat al servei
de les persones. En el cas

de compartir aquest
projecte, t'animem a fer-ho
sumant-te a la seccio local

d'ERC a Argentona.
Participa-hi, perque cada

gra de sorra sera impor
tant. Deia Companys:
Tornarem a sofrir, torna-

rem a lluitar, tornarem a
vencer. Ara es I'hora.

nia avala el proces de la
consulta i les forces politi-
ques tenim I'obligacio de
fer que es pugui votar el
futur del nostre poble el

proper 9N. Aquesta es
I'eina mes important que
tenim a I nostre a bast per
expressar democrdticament
la nostra voluntat. Es una
eina molt poderosa i es
irrenunciable.
Ara, mes que mai, es fona
mental la participacio de

tothom qui creu en aquest
proces. Entre tots farem

realitat aquest somni que
permetrd construir un futur

de Ilibertat, plenitud i
prosperitat. Un nou Estat,
per a tots i en benefici de

tots. Estem en un moment
clau. Ara es el moment de

europeu. Moltes grades a
totes les persones que van
donar-nos la confianga. En
el cas d'Argentona, vam
quedar com a segona
forga. 1.243 grdcies.
Amb una participacio molt
per sobre de les ultimes
eleccions, i superior tambe
a la mitjana europea, el
mes important dels resultats
fou que les tres opcions que
defensen la consulta del 9N
van obtenir bons resultats i
van creixer. Felicitats tambe

a Convergencia i Unio i a
Iniciativa per Catalunya. A
Argentona, 3 de cada 4
votants va escollir una de
les 3 opcions que defensen
el dret a decidir.
Aquests resultats son la
constatacio que la ciutada-

Ara, mes que
mai, es

fonamental la
participacio de
tothom qui creu
en aquest

proces

Diumenge 25 de maig,
Esquerra Republicana de
Catalunya, junt amb Nova
Esquerra Catalana i
Catalunya Si, va guanyar
les eleccions al Parlament

Ara es I'hora de sumar per fer historia

ment una zona verda
d'Argentona per posar-hi
blocs de pisos quan tenim

molts habitatges buits i
solars per construir al centre

del poble? Els suposats
equipaments que s'haurien
de fer al Collell... es faran?
Es a dir, farem ara una nova
escola al Collell despres de
tancar I'escola L'Aixerna-
dor? Tot plegat ens fa
pensar que no, per tant, cal
repensar el projecte del

Collell i pensar i debatre
quin model de poble volem

per Argentona.

d'avui: poques enquestes
contestades, molt poca gent
a les sessions de debat...
Tot plegat ha fet que no
s'hagi debatut com cal la
qiiestio del model urbanis
tic de poble. Les presses
han provocat errors impor-
tants a I'avang del POUM,
com els famosos peixos de
la Riera (barbs i anguiles,
per mes referencies). A
banda, la poca participacio
no ha estat escoltada i no
s'han recollit algunes de les
demandes que es van fer,
com conservar el sol
agricola i repensar la
urbanitzacio del Collell. Es
necessari el Collell quan la
construccio de nou habitat-
cje estd pa rat a tot el pais?
Es necessari omplir de ci-

vern de I'Entesa-PSC va ser
un fracas i sera recordat per
I'intent de fer pisos a la

MOPU i al camp de futbol,
entre altres questions pole-
miques. Aquest POUM nou
era una bona oportunitat
per engegar un debat sobre
el model urbanistic que
volem per Argentona i, per
tant, quin poble volem, ja
que al cap i a la fi, el tipus
d'habitatge, industria,
etcetera, es el que acaba

definint quin tipus de poble
s'acaba tenint: no es el
mateix fer blocs de pisos
que cases aTllades. Perd per
diverses causes, una d'elles
la pressa del Govern per
liquidar el tema, ha provo-
cat que molt poca gent hi

hagi participat fins a dia

Cal repensar el
projecte del
Collell i pensar i
debatre quin
model de poble
volem per

Argentona

Des de fa ja uns mesos s'ha

iniciat el POUM, el pla
urbanistic que ha de definir
com ha de ser Argentoria
els propers 10-15 anys.
L'ultim POUM va ser el del
87, ja que I'intent del go

icup

El POUM: quin poble volem?

GRUPS MUNICIPALS
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I jo en el Jutjat n 5 previes
2169/2012E, precisament
la que aquest Sr. Collet ,que
diu amb tot el cinisme que

ells no judicialitzant la
justicia,i que crec que se li

tornara contra voste.
Per acabar aquesta
actuacio estellar van i
presenten un vot particular
i a I'hora de votar-ho van i

s' abstenen. I jo pregunto
2Han canviat en alguna
cosa des que varen entrar
en el Consistori I' any

2007?
De veritat varen tenir,com

ens tenen acostumats, una
actuacio esperpentica.

mes el seu desconeixement
sobre el significat de perso
na non grata)a una per
sona d'aquest equip de go

vern per estar imputat quan
aixo es mentida perque no
hi ha cap persona imputa
da de I'Ajuntament per
aquest cas, demostrant una
vegada mes la seva indocu-

mentacio.
Sr. Collet i Sr. Maso no
s'han assabentat que en
aquest consistori els unics

que estan imputats son
vostes dos. Primer en la
reparcel-lacio de Can Raimi

en el Jutjat n 3 previes

3025/2009W i en el cas
d'Argentona Projectes en el

Jutjat n 4 previes 3104/
201 OS transformat en

proc.av.90/2013.

tint, demostrant la seva
ignorancia i escenificant
una obra de teatre al mes
pur estil Berlusconiano.
Comencem per I'assevera-
cio del Sr. Collet, deixant
clar que ells no judicialitzen
la justicia. Li recordo al Sr.

Collet que es precisament
ell el que va posar una
querella criminal a Felix

Rosa d'Agrupacio d'Argen
tona, per exercir la meva

obligacio politico de fer
publiques unes dades que
reflecteixen clarament la
manera de procedir de

vostes quan estaven en
I'equip de Govern.
En segon Hoc, s'atreveix a
dir que cal implicar com a

persona non grata
(demostrant una vegada

Les actuacions esperpentiques
de Tots per Argentona en els Plens

En I'ultim pie varem poder
apreciar, una vegada mes,
el tarannd de Tots per
Argentona, aprofitant una

Mocio de la CUP per
intentar desacreditar a un
membre de I'equip de

Govern, com sempre men-

Aixo es mentida
perque no hi ha
cap persona
imputada de
I'Ajuntament
per aquest cas

AGRUPACIO D'ARGENTONA

d'una taula on tothom hi
esta representat que fer-ho
en privat. Tots hem d'estar
en contra d'actuacions que

defugin el debat amb les
regies que ens hem marcat.
Tampoc no es desitjable

que al POUM es discuteixi
sobre zones agricoles sense
la participacio dels page-
sos, o sobre centres
escolars sense la participa
cio de les AMPES, per posar
dos exemples. El POUM ha
de ser el que la majoria dels

argentonins i argentonines
decidim.

llaminer per als qui, a
manca d'arguments, ne-

cessiten crear enrenou per
arreplegar algun vot.
Considerem que la partici
pacio que han tingut les
sessions de debat i I'en-
questa podria haver estat
millor, pero es el que es pot
esperar en una societat de

lliure mercat en que, per
desgracia, les prioritats
basiques s'han de cobrir
amb gran esfor^ per part de
les families. No queda
temps per a reunions ni
assemblees (no fos cas que
fessim la revolucio!)
Seria interessant la
participacio de totes les

associacions i organit-
zacions professionals. Es
millor discutir al voltant

sicio publica el resultat de
les primeres preses de
contacte entre els agents
implicats: ciutadans, enti-
tats vilatanes, teenies
municipals i equip redactor.

Son el que s'anomenen
criteris objectius, i en cap

cas es poden considerar

propostes. Representen,
simplement, el punt de

partida.
Aquesta informacio esta

disponible al web municipal
i es important que qui
vulgui informar-se'n hi

accedeixi pel seu compte i
ho analitzi amb els seus

propis criteris. Es una

questio que remarquem
perque, a un any de les
eleccions municipals,
aquest es un tema molt

El nou pla d'urbanisme

d'Argentona (POUM) s'ha
comen^at a treballar tenint
molt en compte la
participacio ciutadana. Ara
es troba en la seva fase

previa, i s'ha portat a expo-

Tots hem d'estar

en contra
d'actuacions
que defugin el
debat amb les
regies que ens
hem marcat

Volem un POUM de la majoria
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Farmdcia 24 hores m6s propera: Farmdcia Colldefom; Ronda O'Donnell, 13; 08303 Matar6; teldfon 93 757 92 93.

13.30 ha 21.30 h
(si estd de gudrdia)

20 ha 21.30 h
(si estd de gudrdia)

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)

17ha20h
(si estd de gudrdia)

9.30 ha 13.30 h17ha20h9.00 ha 13.30 h
Farmdcia Buxeda
Ctra. DeVilassar, 12
Tel 93 756 16 85

Tancat11 h a 13.30 h
(si estd de gudrdia)

17ha20h
(si estd de gudrdia)

9.30 ha 13.30 h17ha20h9.00 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 13.30h17 h a 20 h9.00 ha 13.30 h
Farmdcia Guill6n
C/ Gran, 22
Tel. 93 797 12 62

TancatTancat

Matf

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

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

Sostenibilitat; MobilHat
Habitatge;
Urbanisme, Obres i
2n. Tinent d'alcalde
Uuvinyd
Mora
Sr. Pere

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

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

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

Municipals
Manteniment i Serveis
Promocid Econdmica;
5d. Tinent d'alcalde
Garcia
Cruz
Sr. Manuel

Esports
Ades Cuhurals;
Festes;
Regidora Joventut;
Codina
Cervantes
Sra. M. Montsecrot

Governacid
Comunicacib;
Mitjans de
Adm. General;
Alcalde
Tauran
Armengol 1
Sr. Ferran

Regidors de I'Ajuntament d'Argentona

INFORMACIO D'INTERES
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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

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

Atencid a domicili
Per sollicitar 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 prim&ria
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

Dilluns mati tancat
De dilluns a divendres, tardes de 16h
a 2Oh3O
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, 1r 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, ViduTtat, Prestacio per fill a
carrec, PIRMI.
Copia 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.
Saldo 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
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Si vols participar en la seccio de Mirant
Enrere amb fotografies antigues que

tinguis a casa, pots enviar-les a

argentonacomunicacio@argentona.cat

Imatge d'arxiu dels anys 50 del carrer
Nou, un dels carrers on els veins es
trobaven per fer creacions florals per a
les catifes de Corpus. Aquesta tradicio
es comuna a diferents pobles d'arreu de
Catalunya.

Mirant enrere

El diumenge 1 de juny es va celebrar la tradicional Diada de la Flor, una tradicio molt antiga que s'adapta als nous
temps amb catifes de flors amb temes d'actualitat com son la consulta del 9N, el centenari del Centre Parroquial o la
darrera victoria dels Bocs d'Argentona. Els mes petits van poder fer la seva aportacio en el taller de catifes, I'ou va
bailor al Museu de Cantir, es va celebrar una trobada de puntaires, fira d'artesans... una Jornada on els carrers del

municipi van omplir-se de gom a gom.


