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PORTADA
Marc Duran simbolitza en
la portada el treball que els
argentonlns aportaran a traves
del Pla Estrategic.

O--7. Construint Argentona
Els argentonins i I'empresa Activa Prospect
elaboraran el Pla Estrategic d'Argentona,
un document que definira el futur de la vila.
Per redactar aquest text, a banda del suport tecnic,
es necessita tota la participacio dels
ciutadans, que es reuniran en grups de treball.
Raral-lelament, I'equip d'arquitectes i teenies
redactaran la revisio del Pla d'Ordenacio
Urbanfstica d'Argentona.

I U* La Festa d'hivern
Recull fotografic d'alguns moments de la Festa
Major de Sant Julia i de la Cavalcada de Ses
Majestats els Reis d'Orient.

I I • 26 de desembre
Els argentonins han col-laborat en la festa
que entitats i joves de la vila van organitzar
el 23 de gener per recaptar diners per als afectats
pel Tsunami que va arrasar el sud-est asiatic.

Arts esceniques
L'onzena Temporada de Teatre, Musica i Dansa
d'Argentona arriba carregada de propostes
interessants per a aquest 2005. Els sis espectacles,
de gran qualitat i amb cares conegudes, es
podran veure al Teatre del Centre Parroquial.

L'Argentonina del Bar^a
La jove Elvira Serra va ser el nou fitxatge del
Barga per a aquesta temporada. Amb la seleccio
catalana de futbol 7 va aconseguir el titol de
campiona d'Espanya.
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Editorial

Planificant objectius
Despres de les festes nadalenques i en comengar el nou any, la majoria de les persones es fan propdsits. Aquests objectius poden ser molt diversos i van des d'abandonar

CL
03

U

algun tipus d'habit nociu, com deixar de fumar, fins a plantejar-se una millor relacio
Aleshores, si un ciutada s'apunta a

personal amb aquells que ens envolten. Aquest exercici individual, que tothom en
algun moment o altre ha fet, es pot traslladar a I'ambit social en el qual es viu. Es trac

angles per millorar la seva situacio a la

ta del que els experts han anomenat "Pla Estrategic", un conjunt de Ifnies d'actuacio

feina o per viatjar i comunicar-se, amb

angles per millorar la seva situacio a la feina o per viatjar i comunicar-se, amb el Pla

el Pla Estrategic es tracta d'estudiar que

dels que hi viuen. Es tracta d'un exercici que comporta feina, constancia i tambe certa

per aconseguir objectius a mitja i llarg termini. Aleshores, si un ciutada s'apunta a
Estrategic es tracta d'estudiar que es pot fer per millorar Argentona i la qualitat de vida
paciencia per posar-se d'acord amb els companys del grup de treball. Caldra avaluar
es pot fer per millorar Argentona i la

primer el que hi ha Argentona, allo positiu i allo negatiu, proposar Ifnies d'actuacio i

qualitat de vida dels que hi viuen.

el desenvolupament del Pla Estrategic es fara de forma paral-lela a la revisio del Pla

per ultim veure quin es el millor camf per aconseguir-ho. A mes, en el cas d'Argentona
d'Ordenacio Urbana: un repte doble. Tothom que vulgui participar en aquesta tasca
de construccio del futur cal que ho faci saber a I'Ajuntament per poder formar part
d'un grup de treball. Els argentonins tenen per endavant dotze mesos de feina. Una
tasca que es recollira en un document que es presentara a finals d'any. Sera aleshores
quan comengara I'aplicacio dels proposits que la majoria haura decidit via consens.

Carta de I'alcalde
El Pla Estrategic: junts cap al futur
El Pla Estrategic ens ha d'ajudar a defi-

Uns 150 ciutadans i ciutadanes varen assistir a la Jornada de presentacio del Pla Es
trategic d'Argentona. Ja hi ha mes d'un centenar de persones de la vila que s'han com-

nir el futur d'Argentona en la perspecti-

promes a participar activament en la definicio i elaboracio d'aquest pla. I estem segurs
que n'hi haura mes.

va de 15 o 20 anys, aixi com a destriar

El Pla Estrategic ens ha d'ajudar a definir el futur d'Argentona en la perspectiva de 15
o 20 anys, aixf com a destriar els mecanismes per arribar a aconseguir-lo. El Pla

els mecanismes per arribar a aconse-

Estrategic no es una finalitat en si mateix sino un instrument. Ens ha de facilitar la possibilitat d'establir els valors i potencialitats de futur que son propis d'Argentona a par-

guir-lo. El Pla Estrategic no es una fina-

tir de I'evolucio i de les tendencies dels nostres entorns. En definitiva, ens ha de permetre que junts -ciutadanes i ciutadans, entitats i agents economics i socials i

litat en si mateix sino un instrument.

I'Ajuntament- puguem establir les Ifnies estrategiques del nostre futur -cap a on
volem anar?- i tambe la forma de liderar-les i aconseguir-les junts.
Amb el Pla ens haurem de plantejar, en primer Hoc, com potenciar el desenvolupa
ment integral d'Argentona: es la missio del Pla. En segon Hoc, quins son els principis
o valors que han de guiar els processos de canvi cap al futur. I en tercer Hoc, haurem
de saber cap a on volem anar, com ens imaginem Argentona d'aquf a 15 o 20 anys:
es el que s'anomena la visio del Pla. Seguidament, haurem de definir les oportunitats,
les amenaces i les tendencies a canviar per tal d'aconseguir I'Argentona que volem,
o sigui, els temes crftics. Finalment, s'hauran d'establir els objectius, les accions, les
actuacions concretes i els agents responsables de cadascuna d'elles, per arribar a
aconseguir-ho. El Pla Estrategic no es una cosa de I'Ajuntament o de I'equip de
govern. Es un instrument a les mans de la societat. Sera, tant ara en la seva definicio
com despres en la seva implementacio i seguiment, el que vulguem tots els que hi
participem: ciutadanes i ciutadans, entitats i associacions, agents economics i socials,
etc. L'Ajuntament nomes facilita I'engegament del proces i els mitjans per a la seva
definicio i posterior desenvolupament. Tenim I'oportunitat de pensar junts quina es
I'Argentona que volem en el futur, de definir quines han de ser les seves caracterfstiques urbanfstiques, ambientals, economiques, socials, culturals, educatives, etc.
Despres ens sera mes facil treballar junts per fer-la. Hi hem de participar activament.
Antoni Soy^ alcalde
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Cartes dels lectors
Carta oberta a
Raiil Paloma

CL
rabia continguda, ha succe'ft i no t'ho mereixies.

coneixer per arreu del mon, participant amb El

Raul, ja no estas entre nosaltres, pero el teu

Gimnas en aquestes trobades internacionals.

record perdurara. Jo, per la meva part vull dir-te,

Fundador de les sortides esportives que s'organit-

siguis alia on siguis, que sempre et recordare i

zaven des de I'Ajuntament: Londres, Berlin, etc

Estimat Raul,

presumire de la teva amistat i, siguis alia on

on vaig tenir el goig de coneixe'l en temps d'oci

No m'ho puc creure! Encara no m'ho puc creu-

siguis, vull dir-te amb el cor a la ma, amb la

re! I es que fa nomes dos dies, DOS DIES, que

noblesa que nomes les persones sinceres poden

mes com a persona i amic que com a company
per la nostra relacio laboral.

erem junts a I'hospital de Mataro on et van
ingressar despres d'un desgraciat accident provo-

tenir, que et seguire estimant.
Raul, grades per tot el que ens has donat i, mol

teu recolzament en moments diffcils de la nostra

cat per un desgraciat que no va tenir ni I'huma-

tes grades mes, pel llegat que ens deixes.

vida i per la feina feta entorn a I'esport del nos-

nitat de parar la seva moto despres de veure, per

Notare la teva absencia, igual que ho faran tots

que estic convengut que ho va veure, I'accident

aquells que et van coneixer.

tre poble.
D'aquf poc temps, el nostre poble esta a punt

que havia provocat. Tu nomes vas ser responsa-

Adeu Raul. A reveure!

d'aconseguir una fita que durant molt temps s'ha

questa afeccio, vas sortir com ho feies sovint a

Mateu Pinol

esportives, culturals i socials, politics de dife

passejar en un d'ells sense preveure ni imaginar

Argentona, 09 de gener de 2005

Sempre recordare el teu somriure, grades pel

estat lluitant per tots els esportistes, les entitats

ble d'una cosa: t'agradaven els cavalls. I fruit d'a-

rents legislatures i sobretot pel tecnic d'esport

el que passaria. Va ser un "accident" provocat

fins ara, Raiil Paloma que gairebe durant 20 anys

se'ns dubte per aquests que s'atribueixen la pro-

va vetllar i lluitar per aconseguir un nou poliesportiu i que per desgracia no ha vist acomplert

pietat dels terrenys, siguin quins siguin, ocupant-

Homenatge
a Raul Paloma

el desig de veurel'l acabat tot i que va dedicar

optimisme digne d'admiracio, explicaves amb

Despres de la perdua de I'amic Raul Paloma, he

pugui plantejar la possibilitat de donar el nom de

los amb qualsevol artefacte intrus.
Fa dos dies, nomes DOS dies, el sis de gener concretament, comentavem a I'hospital tot el que
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moltes hores de feina perque tots menys ell en
podem gaudir.
Es per aquest motiu que vull fer la peticio que es

t'havia passat i, amb una enteressa , bon humor i
resignacio modelica, la teva situacio. Havies

estat reflexionant sobre la feina feta a la nostra

Raul Paloma al nou pavello (palau d'esports o

acceptat els fets i em comentaves, ho recordes?,

vila entorn a I'esport durant dues decades. He

poliesportiu) que properament s'inaugurara i que

que era mi I lor fer-ho amb bona cara que no pas

tingut el plaer de col-laborar i treballar amb ell

es troba situat a la zona esportiva d'Argentona, al

amargant-se. I ara, Raul, ja no hi ets entre nosal-

durant molts anys i com a esportista vaig apren-

que va ser un personatge revulsiu de I'esport

tres i no m'ho puc creure. I, no m'ho puc creure,

dre moltfssim del seu entusiasme i esperit treba-

argentoni durant dues decades.

perque penso que no hi ha dret que aquestes

llador que a vegades sense ganes, veies com t'a-

El meu agra'iment als companys del Cap de Creus

coses pugin passar i, encara menys, a persones
com tu, es a dir a BONES persones. Vam compar-

rrossegava a viure i treballar per I'esport

i de Radio Argentona per fer arribar la proposta a

d'Argentona com ell ho feia. Tots sabem i de ben

tots els argentonins.

tir moltes coses des de que ens varem coneixer.

segur que el recordarem com un enamorat, llui-

Felig Any Nou i rebeu una forta abragada,

Moments bons i dolents. Moments en que tot ens

tador, engrescador i incansable en temes espor-

sortia be i uns altres que poder no val la pena

tius i socials per la vila d'Argentona. Per ell no

recordar. Pero penso i n'estic convengut, que el

existien mai ni hores extres, ni massa feina, sim-

balang va ser molt positiu. Vas ajudar-me molt

plement tenia que estar tot a punt per a qualse

quan, despres de les eleccions del 1999, em vaig

vol esdeveniment.

fer carrec de la Regidoria d'Esports. I, amb el teu

Conegut per la seva vesant de la docencia, exer-

caracter animos, plegats vam tirar endavant mol

cint de professor d'educacio ffsica de I'escola

Maica Alcalde

A Raiil Paloma

tes coses que, fins llavors, nomes havien estat

publica d'Argentona on diferents generacions

Com a president del Comite Local de CDC

somnis.
Jo Raul, encara no m'ho puc creure i, penso, que
aixo ho repetire molt de temps. Sera diffcil, molt

d'estudiants de la vila el van tenir com a profes

d'Argentona, voldria deixar constancia del senti

sor, com a gimnasta, col-laborador en la funda-

ment profund de tristor que ens ha produi't a tots

cio del Patronat d'Esports d'Argentona, col-labo

la perdua tan inesperada d'en Raiil Paloma. Amb

diffcil, fer-me a la idea del que ha succe'ft. He

rador i organitzador de les mini-olimpiades fent

el seu dinamisme com a tecnic d'Esports del nos

compartit amb tu molts moments tant des de

participar als centres escolars de la comarca amb

tre Ajuntament, va dinamitzar la practica de I'es

I'Ajuntament com des del gimnas on ens vam

els joes de competicio per equips i individuals.

port en general a la nostra vila i en particular al

trobar tres cops per setmana durant molts anys.

Fundador de "La milla urbana", prova puntuable

jovent per diversificar-la en tots els esports, i

Jo Raul, et vaig arribar a apreciar molt aviat, com

pels campionats comarcals i estatals. Fundador

sobretot, per la seva manera de ser alegre i opti-

t'apreciava qualsevol persona que et coneixes.
Per mf, Raul, vas ser exemple de molt i, ara, no

del Futbol America Argentona Bocs, coordinador

mista que encomanava al seu voltant, ens ha dei-

del grup acrobatic "The crazy jumpers" partici

xat un profund buit a tots els que I'hem tractat.

em resigno a haver-te perdut. Repeteixo, i ho fare

pant en esdeveniments organitzats per I'ACB,

El tindrem sempre en el nostre record.

molt de temps, que no m'ho crec. Em sembla

col-laborador junt amb la Rosa Maria Casas i en

No volem deixar escapar I'ocasio de transmetre

mentida el que ha passat, com ha passat i de la

Manel Perez de les famoses "Gimnestrades",

el nostre mes sentit condol a tots els seus fami

manera que ha passat. Pero no crec que valgui la

aconteixements que cada dos anys es celebren a

liars i persones mes properes.

pena donar-li mes voltes. Es senzillament incom-

Argentona, trobades de gimnastes, atletes i balla-

prensible, innaceptable, desconcertant, trist i poc

rins de diferents paTsos com Portugal, Gotterborg,

Joan Puyo i Gatius

assumible pero, encara que ho rebutgem amb

etc, donant renom a Argentona, donant-la a

President del Comite Local de CDC

CD
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Adeu Raul^
seguirem rient
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Sense avisar ni donar-nos temps per acomiadar-

En la casa Consistorial es va construir un W.C. i

lisme de Cambo i la Lliga i ha esdevingut actual-

"lavabo" amb una despesa total de 515 pessetes

ment en una posicio xenofoba i racista..(se'n
recorda del sr. Heribert Barrera, oi?)

amb 40 centims. Tambe es curios comprovar que
247 metres de clavegueres dels carrers de la

En quant a la seva visio del que cal fer: govern

Plaga Ballot fins al Torrent d'en Tossa, passant

fort fent complir les normes vigents, estigmatitzant tota oposicio com a "grup de pressio organitzada", no ser tolerants amb els suposats into-

nos, el passat 8 de gener ens deixaves, Raul. Eres

pel Passeig Pi i Maragall, avui Baro del Viver i

aquell company i amic que mai va passar des-

dels carrers de Sant Isidre i la perllongacio del

apercebut. Trebal laves i disfrutaves, transmetent

carrer Josep Soler al Torrent d'en Tossa amb una

lerants, no negociar -tambe ho deia Aznar- amb

amb tot allo que feies aquella alegria i vitalitat

longitud de 139 metres, el cost total fou de 834

per a molts envejable.
Hem estat molts anys junts, i m'ai t'esperes un

pessetes.
Quan recordem tot aixo sembla que estem

els suposats transgressors, etc., sembla mes un
programa de govern de Berlusconi, del PP mes

desenllaq: aixf, ara la vida continua i tu ens vas

somiant i que no pot ser, pero la historia es his

tes ( Fraga) en els primers moments de la nostra

dir motes vegades viure o sobreviure, i sempre

toria i tambe es bo recordar temps passats.

transicio, que el programa d'un home catalanista i d'esquerres. Pero, es clar, el nom no fa la

deies... viure. Ens hagues agradat seguir vivint
amb tu, treballant, rient, compartint... Ara ja no

jaume Arenas i Mauri

podra ser.
No plorem la teva mort, sabem que vas saber

disposat a estar al nostre costat, dins i fora de la
feina.

cosa!
En definitiva, crec que el seu escrit, igual que el
de la COMCA, el qual em consta que va ser auspiciat per voste, mostra diverses coses:

viure, plorem perque senzillament trobarem a
faltar aquell somriure, un somriure amic sempre

franquista o be dels plantejaments tardofranquis-

Carta oberta
al senyor Soy

generosa i la creen^a que el poder polftic es seu

Adeu Raul, et recordarem sempre.

•Incapacitat de gestionar el poder de manera
en si mateix.
•La rabia, malaltissa, quasi psicotica, per la frus-

Sr. Alcalde,

tracio en no tenir un camf planer en el seu intent

Els teus amics i companys de I'Ajuntament

En la seva ultima "carta d'alcalde", titulada "L'ou

de passar a la historia com un prohom.

d'Argentona

de la serp"- en un espai a la revista Cap de

•La projeccio i transferencia de la seva frustracio

Creus, que successivament utilitza ideologic i

personal -en el sentit psicoanalftic- a I'ambit de la

personal, en be propi, i no com espai institucio-

polftica.

74 anys enrrera

nal, aboca, en forma d'article "benaurat", una

•I finalment, la constatacio que voste -tancat en

serie d'estigmatitzacions a tots els que no pen-

la seva torre de vidre i marfil- ni sap, ni pot, sub-

sen com voste, que denota, en si mateix, la seva

mergir-se en la vida d'una comunitat, I'argentoni-

visio unilineal, reaccionaria i de complexe d'elit

na, on la identitat comuna es basa en intercanvis,

i poder, que horn ja sap, fa temps, que el carac-

dialegs i reconeixements mutus..

El Ilibret editat per I'Ajuntament en la Memoria

teritza.
Es curios! sera pel seu estatus benestant, o be per

que deiem els antifranquistes en els primers

del 1930, 1931 i 1932 tambe ens parla dels ser-

que pertany a un partit que conrea la visio

moments de la transicio (als senyors d'ordre com

veis burocratics. A tftol informatiu ens diu que el

"Volskgeit" de la identitat..., el que s'evidencia es

Fraga i altres tardofranquistes), quan ens acusaven

Pie de I'Ajuntament durant I'any es van celebrar

la seva principal preocupacio "pel bon govern",

de conspiradors i fins i tot de terroristes, nomes

23 sessions o sigui que es reunien gairebe dues

adduint a que un govern feble (tolerant?), porta a

pel fet que demanessim Ilibertat, amnistia i esta-

sessions per mes i que la Comissio Permanent es

aldarulls i d'aquf a "l'ou de la serp". L'unic que

tut d'autonomia: "vosaltres feixistes sou els terro

(III)

•M'acomiado de voste recordant-li una frase,

reuniren setanta vegades, entre ordinaries i

Timporta es I'ordre establert, per damunt de la

ristes". Se'n recorda oi?

extraordinaries.

ciutadania? L'accio del poder per sobre Teferves-

I si fessim una analogia a la situacio actual?,

Es tramitaren, I'any 1930, 32 expedients de traspas i nou d'altes de contribucio urbana. En I'a-

cencia popular?
Per altra banda, tambe es curios que titlli d'ar-

Xavier Nieto

partat de la Patent Nacional d'automobils es des-

caics a ciutadans, quan voste pertany polftica-

Mebre de la direccio d'Esquerra Unitaria,

patxaren 23 altes i 17 baixes. Avui en dia el pare

ment a un sobiranisme, que arrenca en I'imperia-

afiliatal PSUC viu

automobilistic d'Argentona consisteix amb 7.600
vehicles inscrits a I'Ajuntament.
En Obres i Serveis Publics, en queda constancia
que el dia 23 de mar^ del mateix 1930 s'atorgava el canvi de I'empla^ament de I'escola graduada. Tambe es procedia a les expropiacions neces
saries per la nova escola, avui I'Escola Bernat de

2005 ihandenir UNA EXTESISI6 MAXIMA DE 1.600 CARACTERS.Eiwdacc

Riudemeia. El propietari dels terrenys on s'edifica I'escola era el senyor Manuel Gallifa de Can
Calopa i es procediren a les expropiacions
necessaries del terreny, ascendint al preu de
5.000 pessetes en concepte d'indemnitzacio dels
terrenys i 700 pessetes de les plantacions i fruits
que existien en el solar.

ties dels lectors amb contingut politic ha
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Nou pla urbanfstic
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coordinacio d'actuacions en el proces

^ han iniciat els treballs per a I'elabora-

Els treballs ja comen^ats es desenvolupa-

cio de la revisio del Pla d'Ordenacio

ran durant tot aquest any 2005, en diver-

d'elaboracio dels dos documents, sobre-

Urbanfstica d'Argentona. L'equip de pro

ses fases.

tot pel que fa a la Participacio Ciutadana.

fessionals, dirigit per I'arquitecte Xavier
Llistosella, te I'encarrec de I'Ajuntament

En una primera fase, es recollira tota la

En una segona fase, s'elaborara el Do

per posar al dia el Pla Urbanfstic, que

informacio, tant geografica, urbanfstica,

cument propiament urbanfstic, que defini-

data de I'any 1987.

sociologica, cultural, historica, etc., com

ra en detail el nou creixement i les normes

El gran creixement urbanfstic dels darrers

de les preocupacions urbanfstiques dels

que el regiran, com s'haura de gestionar

anys, tant d'Argentona com de tota la

ciutadans o institucions i es fara un ba-

els proxims anys, definint les prioritats, en

comarca del Maresme, justifica i avala

lan^ de I'activitat urbanfstica dels darrers

el temps, de les diverses actuacions i I'es-

I'oportunitat de la decisio de I'Ajunta

anys. Aixo es necessari per poder fer una

tudi economic i financer que justifiqui la

ment d'adaptar la normativa existent als

diagnosi global de la situacio del munici-

viabilitat del desenvolupament urbanfstic

nous temps.
L'objectiu del nou Pla es la definicio d'un

pi que permeti fer, a la vegada, propostes

previst.

concretes per al nou urbanisme, en tots

Aquest Document sera tambe sotmes a la

model d'implantacio urbana adequat a

aquells aspectes en que sigui necessari

consideracio dels ciutadans, que hi po-

les necessitats actuals, sense hipotecar el

prendre decisions.

dran fer les esmenes i al-legacions que

desenvolupament futur. Definir com ha

Partint dels estudis sectorials, la diagnosi i

creguin necessaries. Per tal de garantir el

de creixer Argentona els proxims 10/15

la reflexio sobre les estrategies de creixe

consens del nou Pla Urbanfstic i la parti

anys, amb criteris de sostenibilitat i d'uti-

ment futur, es proposara el nou model de

cipacio ciutadana, s'obrira una "Oficina

litzacio racional del territori, dels recur-

creixement urbanfstic, que sera exposat a

del Pla", a les dependencies municipals,

sos existents, assegurant la proteccio dels

la poblacio d'Argentona perque pugui fer

per atendre qualsevol consulta, proposta

bens naturals, paisatgfstics, arqueologics i

suggeriments i propostes alternatives, per

o iniciativa dels ciutadans.

culturals, la millora de la qualitat de vida

tal de garantir que el nou Planejament tin-

Per tant, esperem de tots els ciutadans

amb I'obtencio de mes equipaments, mes

gui el maxim consens entre els ciutadans.

d'Argentona I'aportacio tant individual

serveis i una millor urbanitzacio dels

Tot aquest proces, entenem que ha de

com col-lectiva, mitjan^ant entitats cfvi-

espais urbans i una mobilitat comoda i

tenir la maxima participacio ciutadana.

ques, culturals i ve'fnals, ja que d'aquesta

racional, potenciant el transport public i

El fet que el Pla Estrategic d'Argentona es

manera sortira un Pla Urbanfstic tan con-

I'aparcament. Tambe es essencial millorar

desenvolupi paral-lelament a la redaccio

sensuat com es pugui.

la cohesio social i assegurar I'habitatge

del Pla d'Ordenacio Urbanfstica Munici

assequible als joves i als grups socials

pal, amb el qual, en molts aspectes, in-

L'equip redactor del POUM,

amb menys recursos.

teracciona, ha donat peu a plantejar la
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Argentona ha encarregat a I'empresa Activa Prospect I'elaboracio d'un Pla
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Estrategic que definira el futur de la vila. Per redactar aquest text, a banda
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de grups de treball, tothom podra participar i opinar sobre aspectes com
les xarxes de comunicacio, el medi ambient, I'activitat economica, la vida

sociocultural i la cohesio, entre d'altres. La recerca d'informacio es perllongara fins al desembre, quan es presentara el Pla Estrategic, un docu-

=

ment que recollira les accions per aconseguir I'Argentona del futur.:

L'ARGENTON A DEL FUTUR
Lls argentonins i argentonines van ser

idees, suggeriments i solucions. Un dels

"hi ha un any de treball per endavant, on

primera fase de diagnosi, cap a finals de

Comen^ar^ aleshores la realitzacio o la

poc usual. El responsable del POUM a la

convocats el dia 13 de gener a una Jor

consells fa referenda a I'escala que cal

hi ha una part tecnica per part nostra

man;, comen^ara un altre periode de tre

materialitzacid de les decisions preses

vila, Xavier Llistosella, explica que "es

nada de presentacio del Pla Estrategic. La

agafar per comengar a treballar: s'ha d'a-

important i una part col-lectiva que s'a-

ball, el de la definicio de les linies estra-

entre tots: politics, experts, teenies i

tracta d'acabar de definir el model d'im-

majoria del public assistent, unes 150

nar mes enlla d'Argentona i tenir en

conseguira amb la implicacio de molts

tegiques, els escenaris sobre els quals cal

sobretot argentonins del carrer.

persones, van arribar al Salo de Pedra de

compte els municipis del voltant. Aqui

ciutadans". Fins al mes de man^ aproxi-

incidir. Aquest perfode, segons el calen

plantacio urbana tenint en compte els
elements que tenim i amb un creixement

I'Ajuntament Veil sense saber que era un

Santacana va explicar un dels errors que

madament es recopilara informacio a

dari previst, finalitzara al juny. La darrera

Pla Estrategic i Pla d'Ordenacio Urba

Pla Estrategic. En sortir de la sala, dues

es van cometre a Barcelona quan "en

traves d'entrevistes i dels grups de tre

fase, que s'allargara fins a finals d'any,

nistica. D'aquesta manera, Argentona

sostenible".

hores mes tard, ja ho sabien i alguns van

duplicar per dos la capacitat del port de

ball. Amb totes aquestes dades caldra

sera la que donara com a fruit el Pla

comen<;a una tasca de planificacio amb

L'oposicio. El portaveu d'Agrupacio

decidir participar en la seva elaboracio.

Barcelona no es va pensar que el transit

redactar un document amb una diagnosi

Estrategic. l:s a dir, un document on es

vista al futur i a les noves generacions

Argentona, Felix Rosa, explica que "el

L'alcalde d'Argentona, Antoni Soy, va

de camions de mercaderies col-lapsaria

de la situacio actuaCTot aquest proces

detallen els objectius, les accions que

d'argentonins. La redaccib del Pla Estra

Pla Estrategic comenga malament per

explicar que "es tracta de pensar mes

en determinats moments la B-30".

sera seguit i avaluat pel comite director

caldra realitzar per ordre de prioritat, les

tegic es una eina pero n'hi ha d'altres

que a aquest equip de govern li encanta

enlla dels problemes de cada dia, es una

Un altre dels assistents a la Jornada,

format per: l'alcalde, Antoni Soy; la regi-

responsabilitats i la viabilitat. Un cop

com la revisio del Pla d'Ordenacio

difuminar les coses, i per aconseguir par

reflexio conjunta sobre quina Argentona

Marc Fontsere, regidor de I'Ajuntament

dora Montse Brugal com a representant

presentat aquest document final, caldra

Urbanistica Municipal (POUM). En el

ticipacio comencen a posar societat a

volem en un termini de 20 o 25 anys". En

de Torello, que juntament amb? els 8

del govern; Ferran Armengol en repre-

aplicar-lo i fer-ne un seguiment i una

cas d'Argentona, aquestes dues eines

dins i arribara un moment que el Pla

la Jornada de presentacio hi va participar

municipis que formervla Vail delCes ja

sentacio de tota I'oposicio; ijosep

avaluacio perque no sigui paper mullat.

han comengat de forma paral-lela, cosa

Estrategic sera inviable, un guirigall". Per

el coordinador general del Pla Estrategic

ha aplicat el Pla ^trategic, va comentar

Espfgul, del Centre Tecnologi©f Empre-

Metropolita de Barcelona, Francesc

que es basic fomentar la participacio: "el

sarial de Mataro i el Maresme; la presi-

Unitaria, Assumpta Boba, explica que

Santacana. En la seva xerrada, Santacana

proces de participacio proposa dificultaj^

"es una manera d'elaborar el projecte de
municipal no te projecte de poble i la

la seva banda, la portaveu d'Esquerra

va dir que "un pla estrategic es un instru

perque reunir-se a les vuit del vespre ^^

denta de la Unio de Botiguers
d'Argentona, Angels Espelt; dos repre-

ment de planificacio pero no es I'unic, i

dificil, pero val la pena fer aqu^^xerci-

sentants de la Diputacio de Barcelona,

en el cas d'Argentona es fa de forma

ci de govemabilitat". ftf"l moment de

Ramon Ruiz i Jaume Catell; Joan Garcia,

prova es que Them de fer i ara figura que

paral-lela a la revisio del Pla d'Orde-

tancar aquesta edicio, prop de 150 per

de Caixa Laietana; Xavier Llistosella,

sera el projecte de tots i ho vestim de
participacio; no es una bicoca, pero es

poble, jo sempre he dit que el govern

nacib Urbanistica, cosa que trobo molt

sones s'havien inscrit per participar en els

encarregat del POUM d'Argentona; Mar

encertada".

actes i sessions de treball per elaborar el

Isla, del Consell Comarcal del Maresme;

interessant i una eina de participacio si

El Pla Estrategic d'Argentona sera un

Pla Estrategic. Cada persona pot partici

Miquel de Moragues, de la COMCA;

es fa ben fet, si no es fa com sempre".

document que recollira totes les accions

par en un dels grups que engloben dife-

Jaume Aguilar, del Consell Escolar; Oriol

Fede Ureha, del Partit Popular, troba

necessaries per a la transformacib del

rents tematiques com I'economia, el

Calvo, director del Museu del Cantir i

manca de consens des dels inicis pel que

territori i la millora de la qualitat de vida

territori i la societat. La primera de les

Eudald Calvo com a representant del

fa a la tria del representant de I'oposicio

al municipi, a mitja i llarg termini. Per

reunions de treball va ser el 10 de febrer,

Consell de Joves.

al comite director. Per la seva banda, el

elaborar aquest document, Santacana va

a dos quarts de vuit del vespre.

En els darrers mesos del 2004, els mem-

convergent Ferran Armengol felicita I'e

bres d'Activa van confeccionar aquest

quip de govern per dur a terme aquesta

donar diversos consells tant als teenies
de I'empresa Activa, la responsable de

Desenvolupament i calendari. La res

comite director aixi com la identificacio

iniciativa, pero "a partir d'ara la tasca de

dur a terme la tasca, com als ciutadans,

ponsable de I'equip tecnic de I'empresa

d'agents, el disseny del proces i el pla de

govern com a tal s'ha acabat i comenga

una de les fonts per extreure problemes,

Activa, Maite Espinach, va explicar que

comunicacio. Un cop s'hagi passat la

Jornada de presentacio del Pla Estrategic.

una feina de tots els argentonins".
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Musica i espectacle: L'orquestra Blanes va ser I'encarregada d'amenitzar la ballada de sardanes, el concert i el ball
de Festa Major de Sant Julia 2005. La cercavila de gegants,
una tarda amb els Diables i la segona trobada de Ceptrots
van ser altres actes de la Festa, que va finalitzar amb el
concert a carrec del Cor Madrigalista de Mataro.

Argentona solidaria: Els joves argentonins van recaptar 2.000 euros en
la 5a edicio de les 12 Hores Contra el Racisme i la Xenofobia.
D'aquests, 1.000 es destinaran als afectats pel Tsunami i 1.000 a I'ONG
Carantava amb projectes a Guinea Bissau. La tarda infantil, la nit jove
amb els concerts, les paradetes, les activitats i les exposicions, tot i la
davallada de public, van ser els actes mes destacats.

Els Tres Tombs, 125 anys: El
retorn a I'itinerari tradicionai,
amb I'inici al final del carrer
Bellavista, i la participacio del
carruatge de la casa Damm
van ser les principals novetats
de la passada dels Tres Tombs
en I'edicio del 125e aniversari.
Van participar-hi 150 cavalls i
TO carruatges.
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U
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Argentona amb el Tsunami
L^espres de les vacances de Nadal,

12.000 euros i la participacio d'unes 600

marcades per la catastrofe del Tsunami,

persones. Tot i el fred, el temps va acom-

que va arrasar el sud-est asiatic el 26 de

panyar i tots els actes es van poder des-

desembre, una trentena de persones es

envolupar. Un dels instigadors de la pro-

van concentrar davant de I'Ajuntament

posta, Bernat Guardia, explica que "el

d'Argentona per dedicar un minut de

sentiment es absolutament d'agraTment

silenci a les vfctimes. En tancar els ulls,

envers tota la gent que s'ha bolcat en

tornaven a la ment les imatges que s'han

aquest festa, on s'han recollit aproximadament uns 12.000 euros, a traves de

vist pels informatius i les histories dels
diaris, on mostren la desolacio de les

per consens donar 900 euros al Fons

I'entrada que era de 5 euros i de diferents

famflies separades per la for^a devasta-

Catala de Cooperacio per al Desenvolu-

aportacions. Els diners es destinaran a In-

dora de I'aigua. Aquest era el primer acte

pament, que es I'entitat que gestiona les

termon Oxfam, que tambe repartira guar-

que s'organitzava a la vila, pero durant el

ajudes dels diferents municipis de

dioles als establiments d'Argentona per a

mes de gener el consistori, entitats, orga-

Catalunya. Els recursos que els ajunta-

aquells que encara no hagin fet la seva

nitzacions i ciutadans s'han mobilitzat

ments i les administracions locals apor-

aportacio. A mes, representants d'aquesta

per aportar ajuda i esperan^a als damni-

ten a traves del Fons Catala es canalitzen

ONG vindran a la vila per explicar el pro-

ficats pel Tsunami. En el moment de tan-

conjuntament en el marc del Comite

jecte al qual es destinaran els diners.

car aquesta edicio, la xifra de vfctimes a

Catala d'Ajut Humanitari d'Emergencia i

Les activitats van comen^ar al matf amb

Indonesia, el pafs mes afectat, era de

posteriorment s'informara de I'aplicacio

una cercavila de gegants des de la pla^a

79.940, Sri Lanka registrava 24.743

dels recursos en els projectes que s'acor-

Nova fins al Centre Parroquial, on es van

morts confirmades i prop de 5.000 desapareguts. L'fndia presentava 11.330

din. Aquests projectes, seguint la filosofia

fer joes infantils i tallers. Al migdia es va

del Fons Catala, aniran destinats a impul-

celebrar un dinar popular on 140

morts i milers de persones desaparegu-

sar el treball per al desenvolupament i

comensals van menjar botifarra amb

des, i Tailandia mes de 4.300 morts.

canalitzar el suport a la regio a traves de

mongetes. A la tarda, els argentonins que

Precisament en aquest indret, un dels

les organitzacions catalanes que estan

van anar al Centre Parroquial van poder

mes turfstics, van perdre la vida molts

treballant a la zona afectada.

veure exhibicions de dansa del ventre,
patinatge, country, hip-hop i coneixer

estrangers que passaven les vacances de

una mica mes els Diables de la vila. Hi

Nadal a les boniques platges, ara devas-

Jornada solidaria. A banda d'aquesta

tades i plenes de dolor. Aquesta zona del

donacio, un grup de joves d'Argentona

havia paradetes, el sorteig per part del

mon ha quedat arrasada per aquest sisme

va reunir-se per organitzar una Jornada

Club Ciclista el Cantir de diferents regals,

marf i necessita ajuda. En aquest sentit,

per recaptar diners. Aquesta diada, amb

murals solidaris i la musica de dj's

el consistori argentonf va decidir aportar

el lema "Solidaritza't amb els pobles

Gertrudis, Mayazz, Desember Quintet,

el seu granet de sorra per ajudar a

afectats pel tsunami", es va celebrar el

Relk i Marc Planells. Les entrades del

reconstruir tots els pa'fsos afectats. En el

diumenge 23 de gener amb un seguit

cinema del Centru tambe es van inclou-

primer pie de I'any 2005, es va decidir

d'activitats que van recollir un total de

re en la recaptacio final.

Els argentonins i argentonines s'han organitzat davant de la catastrofe que viu el sud-est asiatic des del 26 de desembre. La primera mostra de condol per a les vfctimes del Tsunami va ser un minut de silenci davant de I'Ajuntament, poc despres que el
consistori va decidir fer una donacio de 900 euros al Fons Catala de Cooperacio. Per ultim, un grup de joves argentonins van
organitzar, amb el suport de I'Ajuntament, del Centre Parroquial i de moltes entitats, una festa solidaria el 23 de gener que va
recaptar 12.000 euros.
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L Agrupacio de Defensa Forestal "Serra
de Marina" ha guanyat el premi Rossend
Montane a la millor prevencio d'incendis. El guardo de la Diputacio de Bar
celona reconeix la tasca realitzada per
aquesta agrupacio que cobreix sis municipis del Maresme, entre ells Argentona.
El premi, concedit el 30 de novembre,
son 7.000 euros i una placa commemorativa. La Diputacio de Barcelona tambe
va reconeixer la tasca del president de la
Federacio ADF del Maresme, Jaume
Riera.

d'aquest classic a traves de diversos textos Catalans de I'obra. Els pastorets els ha
dirigit Pep Alsina que ha treballat inten-

Campions
en taekwondo

sament amb actors, grans i petits, i tot un
equip de muntatge per aquesta represen-

V_Jnc argentonins van pujar al podi del

tacio aixf com amb els musics i cantaires

Campionat de Catalunya infantil de

de la Coral de I'Escola de Musica de la

Taekwondo celebrat a mitjans de des

Vila. El 2 de gener es va fer la segona i

embre. Cristobal Garcia va ser el primer

darrera funcio. D'altra banda, L'Esglesia

en la seva categoria, la d'entre 23 i 25

Parroquial de Sant Julia d'Argentona va

quilos. Guillem Capdevila i Alejandro

aplegar, el 26 de desembre, a un cente-

Calleja van ser segons en les seves res-

nar de vilatans que es van reunir pel tra-

pectives categories. Per ultim, Eric

dicional concert que ofereix cada any la

Garcia, en la categoria de 25 a 28 qui

Coral Cantir d'Or. Els cantaires van acon-

los, i Xavier Esquis entre 37 i 41 qui-

seguir emocionar al public assistent amb

los,van ser tercers.

I'entrada a I'esglesia cantant Santa Nit. La
mateixa cango va tancar el repertori de
14 temes amb una encesa d'espelmes.

Recollida festiva

Nou logo
/\ d'Argentona. Dues "As" capgirades
que simbolitzen el principi i el final pero
que alhora evoquen una font d'aigua.

canviar els horaris en motiu de les festes
de nadal. La mesura es va aplicar per

11 dijous 16 de desembre es va celebrar

donar un millor servei, recollir el maxim

la vila, el logotip resumeix I'eslogan:

la sisena Reunio de Poble on els ciuta-

de materia organica i tambe perque els

"Argentona, fem-la junts". El creador del

dans van poder exposar als regidors de

operaris de la recollida de brossa

logo es Jordi Lopez, dissenyador grafic

I'equip de govern les seves queixes i

poguessin gaudir de les nits mes assen-

que defineix la imatge com multifun-

suggerencies sobre el municipi. La reu

yalades amb la famflia. D'altra banda, el

cional.

nio, que va durar tres hores i mitja, va

consistori va regalar una bossa de com

Aquest es el nou sfmbol identificatiu de
12

La recollida de la materia organica va

Reunio de poble

3-S

comengar amb I'arribada d'un grup vin-

post als argentonins i va instal-lar un

culat a la Plataforma en Defensa del

punt de recollida d'avets. Els argento

Centre Historic que va desplegar una

nins van poder deixar, fins el 20 de

pancarta on s'hi podia llegir "Aquf no hi

gener, els arbres de Nadal en un tancat

ha dialeg, ni tampoc participacio".

situat a Can Doro.

Precisament la participacio va ser un
dels temes de debat de la reunio aixf
com els Hums de Nadal i la manca de
sol industrial, entre d'altres.

argentone
fem-la junts

La Via romana
de Parpers
tl darrer pie del 2004, va donar el vist-

No accepten
el Cros

i-plau al projecte inicial de conservacio
i mi Nora de la Via Romana de Parpers.
L'estudi, que te un cost de 1.200.000
euros es un pas previ al pla de rehabili-

Els pastorets i
concert de Nadal

tl veinat de Sant Miquel del Cros no va

tacio del vial mes antic d'Argentona. Es

ser triat com a barri per beneficiar-se de

tracta d'una part del patrimoni en la que

la nova I lei de mi Mora d'arees urbanes

hi hauran de participar diverses adminis-

impulsada per la Generalitat. El govern

tracions. Els partits que formen el go

catala va triar 13 barris pero cap del

vern, I'Entesa i el Partit dels Socialistes,

tl dia de Nadal es va estrenar la 80a

Maresme. L'alcalde d'Argentona, Antoni

van rebre el suport de Convergencia i

edicio dels Pastorets del Centre Parro-

Soy va expressar la seva decepcio pero

Unio que va votar a favor. El Partit

quial d'Argentona. Mes de 60 persones

va assegurar que el projecte es tornara a

Popular i Agrupacio Argentona van votar

estan vinculades a aquest espectacle

presentar a la convocatoria del febrer

en contra mentre que Esquerra Unitaria

musicat que aporta una nova adaptacio

2005.

no va assistir al pie.
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Social istes joves
Les Joventuts Social istes d'Argentona es

equip. Pel que fa a la directiva, Octavio

^)

Lopez es el nou coordinador esportiu en

^)

substitucio de Carles Moliner.

van presentar el 10 de desembre. Lau

_
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Pera, Bernat Batlle, Oriol Vaquer i Josep
Antoni Flores son els membres de la
nova executiva. L'objectiu de les JSC
argentonines es organitzar xerrades i

Joan Carles Codina
Advocat

La primera
argentonina del 2005

El testament

generar un debat polftic. De moment,
I'executiva nomes la formen quatre per-

L Alba Segarra va ser la primera argen

sones, pero esperen que amb el temps

tonina del 2005. Aquesta nena rosseta

s'apuntin mes joves.

va neixer el 2 de gener, a dos quarts de
tres de la matinada, a I'Hospital de
Mataro. Va pesar tres quilos, 560 grams
i va medir 51 centfmetres.

L'article 662 del Codi Civil defineix el tes
tament com "I'acte mitjangant el qual
una persona disposa per a despres de la
seva mort de tots els seus bens o d'una
part d'ells."
Aquest acte es un acte personalfssim, la
qual cosa significa que el testador haura

Banchs president
/Vliquel Banchs es el nou president de
Grup de Muntanya d'Argentona. Banchs
i la nova junta seguiran una Ifnia de treball continuista amb la tasca de I'anterior equip capitanejat per Xavier Vigil.
L'objectiu de I'entitat es aconseguir que
el Grup de Muntanya sigui un referent
pel muntanyisme i I'excursionisme tant
a Argentona com al Maresme. L'entitat
posara especial emfasi en la marxa de
les fonts que se celebra a finals del mes

Canvis

de maig, i la Cursa Castell de Burriac

d'entrenadors

que se celebra, des de fa dos anys, al
mes de novembre.

tl tecnic del Club de Basquest Ar-

de designar de forma clara i concreta qui
sera I'hereu i no podra delegar aquesta
funcio a una tercera persona.
En principi, tota persona pot fer testament
excepte els menors de 14 anys i aquelles
persones que, en el moment de testar, no
estiguin en el seu seny.
En un testament, es poden introduir diferents continguts. Normalment, el contingut es la designacio per part del testador
del seu successor. Aquesta designacio es
pot fer de dues maneres: o be a tftol d'herencia o be a tftol de llegat. En el primer
suposit, el testador designa un successor
per a tot el seu patrimoni sense especificar un repartiment especffic de bens; en
el segon suposit, el testador designa els
seus bens a tftol particular en I'atorga-

gentona, Xavi Ribera va ser destituit per

ment de cadascun d'ells. Altres clausules

la directiva. La crisi de resultats del pri

Aniversari

usuals que es poden incloure en els testa

dels periquitos

de fills, la designacio de tutors, la deter-

mer equip i la diffcil situacio a la taula
classificatoria, van obligar a la directiva

ments son per exemple el reconeixement
minacio d'un tipus de funeral o el reco

a actuar amb contundencia. A la marxa
de Ribera, es va afegir la del segon

La Penya Espanyolista d'Argentona va

entrenador Quim Llanos. La decisio va

celebrar, l'11 de desembre, el XVe ani

Es aconsellable no esperar fins a I'ultim

agafar per sorpresa la plantilla pero

versari amb un seguit d'activitats que

moment per a fer testament. Un cop fet,

neixement de deutes, entre d'altres.

segons el president del club, Rafael

van culminar amb un sopar al que va

aquest es pot modificar quan i com el tes

Jimenez, el descans de les festes nada-

assistirel president de I'Espanyol, Daniel

tador vulgui, dins sempre de la legalitat.
Fer testament te un cost relativament eco

lenques era el mi I lor moment per pren-

Sanchez Llibre. Al matf es va organitzar

dre aquesta decisio. El nou entrenador

una cercavila amb els gegants

nomic i evitara molts maldecaps als

es Esteve Vallmajor, que fins ara dirigia

d'Argentona, es va fer una xocolatada,

futurs successors ja que, en cas contrari,

el senior B. D'altra banda, tambe hi

una actuacio infantil i la tradicional

caldra fer molts tramits -ja siguin d'ambit

hagut canvis en la banqueta del Futbol

missa en record de tots els socis, segui-

judicial o d'ambit notarial-, tramits les

Club Argentona i a la directiva. Per una

dors i simpatitzants que han mort. El

despeses dels quals encariran notable-

banda, Oscar Hernandez va ser destituit

president de la penya espanyolista

ment el seu preu i alentiran tot el proces

sense previ avfs per la directiva que ha

d'Argentona, Jaume Llado va dir que la

successori, amb la qual cosa aquest pro

confiat en Dani Casado per superar una

festa va coincidir amb la bona tempora-

ces esdevindra mes feixuc del que de per

de les epoques mes diffcils del primer

da de I'equip.

si ja es.
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Els primers veins que van installar-se a

+-

o

Mada van arribar a finals dels anys 70. Des
d'aleshores, els ciutadans d'aquest nucli de
cases argentonines organitzen cada any un
seguit d'actes i festes al carrer entre les
quals destaca la Festa Major^ al voltant de
Sant Joan. L'Associacio de Veins es I'encarregada d'organitzar aquestes activitats i
engrescar els veins, cada vegada menys
participatius. Els representants veinals
tambe reclamen a I'Ajuntament mes seguretat, neteja i manteniment de les zones
comunitaries.

El veYnat de Mada
14

sentit, un dels membres de la Junta,

tntre Argentona i Cabrera hi ha un con-

zen. La principal es la festa major del

junt de cases d'obra vista on viuen prop

vei'nat, que es celebra al voltant de la

Lorenzo Rodriguez, reclama "mes pre-

de 300 argentonins. Es tracta del vei'nat

diada de Sant Joan. El programa inclou

sencia policial per evitar que la cosa vagi

de Mada, un nucli residencial que es va

tot tipus d'activitats com una sardinada

a mes". Un altre dels temes que recla

construir a la decada dels anys 70. Les

amb havaneres, activitats esportives, una

men des d'aquesta comunitat de veins es

cases son exteriorment iguals i un dels

ruixada, una xindriada, actuacions infan-

que I'Ajuntament faci la neteja dels

veins, Joan Bravo, recorda que "entrega-

tils, un sopar i un ball de gala. A banda,

carrers i el manteniment de les zones

ven les cases amb I'estructura basica i

tambe es celebra la diada de Sant Jordi

verdes i dels carrers de sorra mes sovint,

despres cadascu les havia d'acabar". Els

amb un intercanvi de Ilibres, es fa una

igual que en altres parts del municipi.

primers veins que s'hi van instal-lar pro-

botifarrada a la Hispanitat i algunes sor-

Davant de la manca d'aquest manteni

venien basicament de Mataro, en busca

tides a caminar. Tambe es tipic el con

ment, "que hem de rebre ja que paguem

d'un Hoc per viure tranquil-lament on els

curs de carrers, on cada vial s'engalana

els impostos com tothom", els veins de

nens i nenes poguessin jugar al carrer

de forma diferent. La tresorera de I'antiga

Mada a traves de les contribucions a la

sense perill i els veins es coneguessin.

Junta, Anna Maria Costa, explica que

comunitat contracten els serveis d'un jar-

Aquesta filosofia inicial es mante avui en

"cada vegada costa mes engrescar la

diner particular. Un altre dels temes que

dia tot i els canvis de la societat. L'actual

gent, hi has d'anar molt al darrere". La

volen aconseguir es transport public,

president de I'Associacio de Veins, Joan

nova Junta, que es va renovar a finals de

perque s'han de traslladar amb vehicle

Mesia, va traslladar-s'hi des de Barcelona

gener quan Daniel Gonzalez va passar el

privat. En aquest sentit, es tracta d'una

fa mes de 10 anys precisament per

relleu de president a Joan Mesia, vol

comunitat que practica sovint I'autoes-

aquest motiu. Mesia recorda "que a

potenciar precisament la participacio

top. Pel que fa a la implantacio del siste-

Barcelona gairebe no coneixies ni el vei

dels veins.

ma de recollida porta a porta, aquesta ha
estat ben rebuda pels veins de Mada.

de davant, aqui hi ha molt contacte entre
la gent, sobretot entre els del mateix

Neteja i seguretat. Pero a banda de la

Bravo explica que "al principi costa

carrer, es una comunitat molt solidaria

bona convivencia, Mada tambe presenta

acostumar-s'hi, mes que res a casa, pero

on es viu en germanor", i afegeix que

aspectes negatius. Un dels temes que

en general tothom ho fern, be, almenys

"els meus fills, de 6 i 9 anys, poden jugar

preocupa es el de la seguretat i el man

jo veig que el dia que toca tothom treu el

al carrer tranquil-lament, aixo es el

teniment de les instal-lacions comunes.

cubell".

millor!".

La pista de tenis, el minicamp de futbol i

Una comunitat, formada basicament per

la pista de petanca sovint son assaltades

nuclis familiars, que viuen en una zona

per grups de nois i noies que, sense ser
de la zona, fan malbe alguns elements

tranquil-la i que mantenen habits que la

vencia entre veins es copsa especialment
durant les activitats i festes que s'organit-

com els fanals o les portes. En aquest

coneixen^a entre els veins.

Les festes. Aquest esperit de bona convi-

societat actual esta perdent com la

Temporada de Teatre
L onzena Temporada de Teatre, Musica
i Dansa d'Argentona es "di versa i de
qualitat, aquest any estem especialment

proposta musical de la ma de la Com

Mathilde

panyia Tactequete. Els musics Antonio

Cia. Teatre Lliure

Sanchez, Xavi Tasies, Aleix Tobias, Marc
Vila, Tito Busquets, Xavi Lozano i Gui-

que tenim", segons ha explicat el regidor

llem Aguilar convertiran la musica en un

de Cultura, Pep Famades. Enguany, vist

Tactequeque?

joe basat en el ritme. El concert comen-

i a consciencia tenint en compte I'espai

I'exit de I'edicio passada, s'ha programat
un espectacle per al public familiar, hi
haura artistes reconeguts i de la vila.
Teatre. La primera de les obres arribara

Cia. Tactequete
5 de marg, 19 h
Maca^ per favor...

el 19 de febrer de la ma dels actors Llufs

els postres!

Marco i Montse Guallar, cada dia pres

Cia. Total Memos

ents a les sobretaules catalanes a traves

12 de marg, 22 h

d'f/ cor de la ciutat. Aquesta parella de
grans actors portaran I'obra Mathilde a
I'escenari del Centre Rarroquial. Es tracta

Suehos de psiquiatrico

40 anys que suit de la preso despres de

Cia.TitzianaTeatro

tenir Una aventura amb un menor. El seu

2 d'abril, 22 h

del temps, I'acceptacio de I'envelliment i
la vida en parella. Es tracta d'una pro-

Mas

Olmi agafa tota la seva forga amb el treball dels actors i la posada en escena.
Una reflexio sobre I'amor i la conviven-

I'espectacle, Tactequeque?, ja te ritme en
si mateix.
La segona proposta musical la protagonitzara I'argentonina Angela Suarez. Es
tracta de Mas, un espectacle que practicament s'estrenara a Argentona. Suarez
explica que "hi haura temes del meu pri
avangament del segon treball molt mes
pop i funk".
Dansa. En I'ambit de la dansa, enguany
amb imatges pictoriques. I es que la
Companyia Pepe Hevia, del ballarf cuba

Cia. Angela Suarez

del mateix nom, fa un homenatge parti

16 d'abril, 22 h

cular a I'obra artfstica de Montserrat
Gudiol. L'espectacle, Delicado abismo,

duccio del Teatre Lliure, dirigida per
Jordi Mesalles, on el text de Veronique

anar gent de totes les edats. El tftol de

arriba una proposta que combina el ball

marit, afectat personalment i professiomenga aquf un relat sobre la vida, el pas

gara a les set de la tarda perque hi pugui

mer treball, Te encontre, i tambe sera un

Folie a deux.

de la historia d'una famosa escriptora de

nalment per I'escandol, I'espera i co-

Delicado abismo
Cia. Pepe Hevia
7 de maig, 22 h

reflecteix uns personatges atrapats en la
memoria i transformats pel pas del
temps en un univers de bellesa i realitats, tot aixo amb una simbologia magi-

cia conjugal.

ca i una tecnica acurada. Aquest

Al cap d'un mes, el 12 de marg, s'estre-

espectacle, que es podra veure el 7 de

nara a Argentona una pega teatral diver-

La darrera obra teatral que vindra a

maig, enllagara amb les jornades de

tida. Es tracta de Maca, per favor... els

Argentona, concretament el 2 d'abril, es

dansa.

postres! de la companyia Total Memos.

Folie a deux. Suenos de psiquiatrico. Per

Els argentonins que vulguin comprar

Aquesta historia esta dirigida i alhora

escriure aquesta pega, Diego Lorca i

I'abonament, 6 euros mes economic

protagonitzada per Bruno Oro Pichot i

Rako Merino, de la Companyia Titzina

que I'any 2004,

Clara Segura Crespo, rostre conegut per
la seva participacio en Mar adentro,

Teatro, van investigar durant dos mesos

descompte sobr

en un hospital psiquiatric. Alia van estu-

sis actuacions a

Porca miseria i La nit amb Manel Fuen-

diar comportament, moviments i tot un

rant-se aixf el m

tes. Els argentonins tindran la possibilitat

mon desconegut per a la majoria. D'a-

seient. D'altra

de veure una satira sobre el mon cultural

questa manera, uns pacients psiquiatrics

da, els estudian

i gastronomic, un cabaret amb sorpreses

mostraran als argentonins la seva forma

els jubilats pod

constants. Un esclat d'energia positiva

de veure el mon, una visio que marxa de

gaudir dels esp

que fara oblidar al public la monotonia

la tragedia oferint la cara mes poetica i

tacles a meitat

diaria.

divertida de les bogeries humanes.

preu.

La Temporada de Teatre, Musica i Dansa d'Argentona arriba carregada de propostes interessants per
a aquest 2005. En i'espera de la inauguracio de la Sala, els sis espectacles es podran veure al Teatre
del Centre Parroquial, amb qui I'Ajuntament ha renovat el conveni de collaboracio. En aquesta edicio hi haura I'energia musical dels Tactequete, la calida veu de I'argentonina Angela Suarez, la dansa
del ballarf cuba Pepe Hevia i tres textos teatrals de gran nivell amb cares conegudes i histories reals,
divertides i poetiques.

u

Musica. El 5 de marg arriba la primera

19 de febrer, 22 h

satisfets perque s'ha preparat amb temps

4—
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L^educacio: un compromis de tothom
tl juny passat I'Ajuntament d'Argentona es va adherir al Manifest de ciutats comEntesa per Argentona (L'Entesa)

promeses amb el desenvolupament de Projectes Educatius de Ciutat, i en el pie de
desembre vam assumir el compromfs d'iniciar el projecte educatiu a Argentona. La
finalitat d'aquest projecte es la de considerar l'educacio com, d'una banda, un pro-

^n

CL
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ces permanent al llarg de la vida i, de I'altra, com un fet que es dona en diferents escePer tot aixo s'inicia el Projecte Educatiu

naris (famflia, escola, mon associatiu, ambit cultural, laboral, economic, espais

d'Argentona, que preten ser I'expressio

dels diferents agents educatius de la ciutat.
Entenem que l'educacio comporta una promocio individual i col-lectiva, basada en

concreta del compromis social amb una

els drets i la igualtat d'oportunitats de totes les persones en un context de valors

ludics...). El projecte vol programar I'accio municipal tot potenciant les actuacions

democratics. D'altra banda, l'educacio de les persones suposa I'equilibri entre els
educacio entesa com a responsabilitat

coneixements, les accions i les emocions/sentiments. En aquesta perspectiva, l'edu
cacio es una eina clau de transformacio de la societat, lluitant per la igualtat, defen-

col-lectiva i com a via de millora de la

sant la cohesio social i reconeixent la diversitat. Considerant les relacions entre els
agents socials des dels principis de coresponsabilitat col-lectiva i participacio ciuta-

comunitat.

dana. Per tot aixo s'inicia el Projecte Educatiu d'Argentona, que preten ser I'expres
sio concreta del compromfs social amb una educacio entesa com a responsabilitat
col-lectiva i com a via de millora de la comunitat.
Es obvi que el Projecte Educatiu, el Pla Estrategic i la revisio del Pla General
d'Urbanisme son eines que s'han de retroalimentar. Hem de treballar conjuntament
per aconseguir un model de poble desitjable, amb uns objectius consensuats, i tenir
eines per afrontar els reptes de futur, tot donant resposta als canvis economics i/o
socioculturals que s'esdevinguin. El Projecte Educatiu respon aixf a un model integral,
estrategic i participatiu amb un plantejament obert i que s'adequa a les necessitats de
la ciutadania.
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Als argentonins i argentonines ens conve Europa
tl dia 20 ens han cridat a votar la Constitucio europea. Es un progres d'una transCrup Municipal del Partit dels Socialistes
de Catalunya (PSC)

cendencia extraordinaria per a Europa. Proclama i consagra principis i drets com la
dignitatde la persona, les Ilibertats, la igualtat, la solidaritat i la ciutadania. En un mon
tan extraordinariament dividit i injust, I'aprovacio d'una Constitucio d'aquestes caracterfstiques significa una Hum d'esperanga i una referenda a totes les persones del planeta. Tenim I'oportunitat de fer un gran pas en la construccio europea. Per garantir el

No deixem que les conjuntures malme-

futur del nostre benestar. En un mon globalitzat i tan competitiu, nomes la unitat pot
donar-nos la forga per seguir avangant. No deixem que les conjuntures malmetin el

tin el cami i donem un missatge clar i

camf i donem un missatge clar i contundent des de Catalunya a favor d'aquest col-lectiu que es Europa. Ens cal una Europa que simbolitzi una altra manera d'entendre el

contundent des de Catalunya a favor

mon, capag d'impregnar les decisions de la comunitat internacional dels valors i dels
principis propis d'una societat oberta. Seixanta anys despres dels horrors de la Segona

d'aquest col lectiu que es Europa.

Guerra Mundial, hem avangat molt en la construccio d'Europa fent un camf de pau i
benestar que impossibiliti el retorn a aquelles barbaries. Hem de tenir I'fmpetu d'estendre aquest nou model amb solidaritat i fermesa. Molts dels que direm sf a la
Constitucio europea el proper 20 de febrer ho farem perque avanci un proces, el de
la construccio de la Unio, que ha estat tan costos. La il-lusio, I'anhel de Ilibertat, I'entusiasme en la construccio de la Unio Europea es responsabilitat de tots i per aixo es
imprescindible anar a votar el dia 20, anar a votar sf amb el cap ben alt. I els Cata
lans, mes que ningu, hem de dir sf al Tractat, perque calen al catalanisme i els seus
compromises, perque els Catalans ens estimem la nostra llengua, la nostra identitat i
el nostre pafs. La Unio de tota la ciutadania que compartim aquests valors ha de mostrar-se forta, cohesionada, convenguda de la seva capacitat d'influencia.
Aquest repte es, per a Catalunya i Espanya, sindnim de progres economic i social, de
benestar. Europa es una garantia per a tots. I per al mon I'Europa mes unida es garantia que el model america dels Estats Units amb les seves guerres preventives, amb la
falta d'atencio a la salut publica, amb la poca consideracio dels drets dels treballadors i de les minories, te millors alternatives. La Unio d'Europa es alternativa de pau,
de benestar i de riquesa. Per aixo nosaltres diem Sf a Europa.

^D
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Plans i Participacio Ciutadana

U

Voldrfem comen^ar la nostra col-laboracio deixant constancia del nostre sentiment

c
3

per la perdua tan inesperada d'una persona com el Sr. Raul P^loma que, a mes de

Grup Municipal de Convergencia
i Unio(CiU)

I'empremta deixada en virtut de la seva tasca com a tecnic d'Esports de I'Ajuntament
d'Argentona, amb la seva humanitat alegre i optimista ha fet que deixes un record

^n

inoblidable entre nosaltres.

CL

Malgrat tot, la vida segueix i aquest any 2005 pot ser un any important en la recerca
de consensos i col-laboracions per tal d'aconseguir una bona planificacio en el futur

Com es pot veure, vies de participacio

3

del nostre poble. Diem aixo perque aquest any s'ha iniciat I'elaboracio del Pla
Estrategic d'Argentona, la revisio del Pla General d'Urbanisme i s'hauria de consoli-

ciutadana sobre el paper no ens en fal

dar el funcionament de la Comissio del Cros.
Com es pot veure, vies de participacio ciutadana sobre el paper no ens en faltaran.

taran. Ara be, hi haura el canvi d'acti

Ara be, hi haura el canvi d'actitud necessari a I'equip de govern municipal i en el nos
tre alcalde en particular perque aquestes possibilitats no es converteixin en paper

tud necessari a I'equip de govern muni

mullat? Ens agradaria pensar que sf, per aixo des de la Federacio de Convergencia i
Unio hem apostat fort per col-laborar i demanar la col-laboracio de vilatans, entitats,

cipal i en el nostre alcalde en particular

empreses i col-lectius diversos de la vila en I'elaboracio del mencionat Pla Estrategic
d'Argentona. I ho hem fet perque volem que surti un bon Pla, un pla amb unes direc-

perque aquestes possibilitats no es con

trius que tots puguem assumir, no el pla del govern o el pla de I'oposicio, ja que ni
I'un ni I'altre complirien el seu objectiu.

verteixin en paper mullat?

Com diem, ens agradaria pensar que aixo es possible, pero tambe tenim els nostres
dubtes. Passara com en la Comissio del Cros on els temes que afecten aquest veTnat
d'Argentona hi arriben com a fets consumats i sense poder-hi dir res?
Sera capa^ I'equip de govern d'acceptar propostes i plantejaments no coincidents
amb els seus?
La seva capacitat de dialeg sera la mateixa que han demostrat en el tema de Can
Doro?
No podem prejutjar pero sf que hem d'estar alerta.
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Una reflexio
tn aquests moments vull fer una reflexio, la qual la faig perque cadascu dels que
la llegeixin puguin fer i raonar la seva visio. El Sr. Soy critica la forma d'actuar d'un

Grup Municipal del Rartit Popular (PP)

dels regidors, de qui diu que ho acaba portant tot a mans de la justfeia. Pero jo em
pregunto... per que?
Doncs perque no ens deixa cap altre camf, falta a totes les normes de convivencia
democratica. No hi ha negociacio, no hi ha participacio (solament la que I'interes-

I segurament podrfem fer una pregunta

sa), no hi ha informacio (per I lei I'hem de tenir), i moltes mes situacions.
Pero el mes important es que ell critica el que justament esta fent. O qui es que ha

oberta: quants casos tenim oberts, ja

portat a judici a un treballador, i de moment la justfeia ha donat la rao al treballador? Qui es que ha portat a un empresari d'Argentona a la justfeia, amb el corres-

sigui administrativament o judicial

ponent cost per a les arques municipals, I'enfonsament huma d'una persona a la
qual "algu" li va "permetre" que instal-les la seva nau a Argentona (Torrent de Vera)

ment, per fets en que els ciutadans

i el Sr. Soy ha "bolcat" tot el pes de I'Administracio per enfonsar-lo? Qui ha portat a
la justfeia a un vilata d'Argentona per un fet que segurament s'hagues pogut tractar

s'han trobat amb els seus drets trepit

d'una altra manera?
I segurament podrfem fer una pregunta oberta: quants casos tenim oberts, ja sigui
administrativament o judicialment, per fets en que els ciutadans s'han trobat amb els
seus drets trepitjats? Son molts. I tot per no saber negociar, no saber escoltar, menysprear a molta gent (hem de recordar que no saluda al voltant de la meitat dels regi
dors), aixo es el que realment demanem d'un alcalde, del nostre alcalde
d'Argentona? Una persona que diu "el centre" enlloc de "centru"... pensi-ho o reflexioni-ho.

jats? Son molts.
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Cal comprometre's per al futur
/\viat fara dos anys de les eleccions municipals. Som a la meitat del perfode i, vist
Crup Municipal Esquerra Unitaria (EU)

ja un mandat anterior, pocs dubtes ens queden sobre les maneres com el govern
municipal exerceix. Es una gestio caracteritzada per:
•La bunqueritzacio de la polftica municipal amb incapacitat total per connectar

en
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amb els vilatans que no son dels seus, ni amb les inquietuds i les preocupacions que
sorgeixen. Qualsevol reivindicacio esdeve un problema, com si d'un assalt al bunPer a nosaltres, aquest futur passa,

quer es tractes.
•Una polftica propagandfstica exagerada amb constants missatges plens d'autollo-

necessariament, per un govern d'esque-

anga i de les mil meravelles.
Vista la impossibilitat manifesta de redregar la situacio, es hora de comengar a pen-

rres, pero no una esquerra d'aparador,

sar el futur. Per a nosaltres, aquest futur passa, necessariament, per un govern d'esquerres, pero no una esquerra d'aparador, com ara, sino una esquerra compromesa

com ara, sino una esquerra comprome-

amb les aspiracions i les inquietuds dels ciutadans, que consideri la gestio munici
pal com una formula de participacio popular i amb una vocacio transformadora de

sa amb les aspiracions i les inquietuds

la societat. La polftica municipal es el primer grab perque el ciutada faci sentir la

dels ciutadans

seva veu i per exercitar I'accio polftica.
Aquesta sortida es possible perque, en els darrers anys, les condicions han canviat i
amplis sectors de la societat estan mes sensibilitzats en els afers publics, tant pels
temes transcendents que afecten el mon com pels de I'entorn mes immediat -nacional i local. S'han de superar algunes dificultats, com la resistencia a afrontar I'accio
polftica. Els moviments socials son imprescindibles pero, ara per ara, nomes organitzats polfticament podem incidir i generar canvis. Els ciutadans hem d'assumir mes
responsabilitats. No podem exigir mes participacio ciutadana sense involucrar-nos
polfticament i ser-ne protagonistes.
Creiem necessari fer aquestes reflexions, entre moltes altres que col-lectivament hem
de fer. Hem d'arremangar-nos!
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Hi ha confiances que fan fastic
tn el darrer pie del mes de gener, el senyor alcalde demanava confianga, vist aixo
desconeix que "la confianga" es una cosa que es guanya, ni es pot exigir, ni es pot
demanar com si es tractes d'una almoina.
Em pregunto com pot fer aquesta peticio per al seu equip de govern quan contfnuament esta faltant fins i tot al seu propi vot de confianga dels que el van votar. I si no,
En el darrer pie del mes de gener, el

pels seus fets els coneixereu:
•Falta de respecte a la voluntat dels difunts com en el Cas de Can Doro.

senyor alcalde demanava confianga,

•Falta de respecte al medi ambient.
•Tala d'arbres i contaminacio del subsol.

vist aixo desconeix que "la confianga"

•Acceptacio d'entregues d'obres mancant partides segons figura a les memories.
•Abandonament de les urbanitzacions i barri del Cros.

es una cosa que es guanya, ni es pot exi

•Expedientacio, o "posar pals a les rodes" com diuen vostes, a comergos que porten
molts anys donant vida al poble.

gir, ni es pot demanar com si es tractes

•Diferencia del tracte al ciutada segons qualificacio donada per ells mateixos.
Davant d'aquest conjunt de desproposits, entri a Internet buscant alguna accepcio que

d'una almoina.

pogues justificar la peticio del senyor alcalde i en el diccionari de la llengua catalana
trobi entre d'altres:
•seguretat d'aquell que compta amb el caracter, la capacitat, la bona fe i la discrecio
d'algu.
•Seguretat? La de pagar i res mes.
•Caracter? Superbia, prepotencia i paranoia.
•Capacitat? La mala gestio demostrada.
•Bona fe? No coneixen ni el seu significat.
•Discrecio? Aquesta deu ser I'unica, perque I'home (senyor alcalde), de ser-ho, ho es,
ja que gairebe no se'l veu pel poble, sera per aixo? O perque en realitat no li importa gens la seva relacio amb la gent d'Argentona i per tant amb el futur del nostre
poble?

"A
/Afronto la nova etapa amb molta
il-lusio i responsabilitat, vull continuar
la tasca realitzada pels meus antecessors
i potenciar-la tot el que sigui possible",
comenta Alex Marzo, el rector mes jove
que ha tingut la parroquia de Sant Julia
d'Argentona. Marzo agafa el relleu de
mossen Miquel Font, que va arribar a la
vila I'octubre de 1999 per ajudar Sal
vador Cabre en les seves tasques religioses. Ara deixa el carrec per descansar
despres de mes de quatre anys treballant
per a Argentona i els seus feligresos.
L'acte de successio es va celebrar en
I'eucaristia del 5 de desembre, presidida
pel bisbe auxiliar, Joan Carreras Planas.
En la seva primera eucaristia a Argen
tona, Marzo va explicar que una de les
seves prioritats "es el treball entre els
infants i els joves, perque crec que son
els que mes necessiten la Paraula de
Deu perque els il-lumini i doni sentit a la
seva vida". De totes maneres, "arribar
als joves es diffcil, pero no nomes per
nosaltres sino tambe per altres sectors de
la societat". Una altra de les maximes de

Alex Marzo es rector d'Argentona des del 5 de desembre del 2004.

Marzo es "tenir la porta de la parroquia
sempre oberta per tenir una paraula d'a-

I

companyament per tothom que vingui,
perque a vegades no pots fer gaire mes",

ies jove

i explica que "entre les meves principals
tasques esta la d'acollir les persones que
van passant per la parroquia, ja sigui pel

Vilassar de Mar fent tasques de suport.

sagrament, la gent necessitada, etc."

Despres va ser vicari a la parroquia de

"cada rector posa el seu accent a allo

Maria Auxiliadora de Mataro i tambe a

que fa" i creu que s'hi trobara molt a

Curriculum. Alex Marzo va neixer a

la del Masnou, el seu darrer destf abans

gust, a Argentona. L'edifici de la rectoria

Barcelona i va creixer al barri d'Horta,

d'arribar a Argentona com a rector. Es

on s'allotja es antic i vol posar-lo en con-

on va estudiar a I'escola La Salle.

tracta del rector mes jove que ha tingut

dicions, en la mesura del possible. Entre

Despres va cursar els estudis de magis-

mai Argentona. Amb 35 anys comen^a

les seves aficions hi ha la d'anar en bici-

teri a la Universitat Ramon Hull, Fun-

al capdavant de I'esglesia de Sant Julia i

cleta, fer partides d'escacs i veure alguna

dacio Blanquerna. Va ser precisament

considera que el fet de ser jove "no sig-

pel-lfcula de cinema, tot i que Marzo

quan es preparava per a la docencia

nifica res a priori". Tot i no coneixer

assegura que "no em queda massa temps
per fer aquestes activitats i les he deixat

Accent propi. Marzo considera que

quan va sentir la crida del Senyor.

massa la vila, considera que "es un

Aleshores va entrar al seminari de

municipi del Maresme amb les peculia-

una miqueta de costat perque a la meva

Barcelona, on es va formar durant mes

ritats de ser de muntanya, crec que te

professio hi ha manca d'obrers i aixo sig-

de 8 anys en teologia i filosofia, entre

molta activitat cultural i de promocio

nifica que el temps Iliure queda molt

altres tematiques i assignatures. Durant

del poble i aixo es molt positiu". Durant

reduTt". Sigui en bicicleta o en les seves

aquest temps, Marzo va ordenar-se com

els primers mesos vol coneixer totes les

tasques diaries a la parroquia, els argen-

a diaca i despres com a prevere. Amb

activitats que es fan des de la parroquia,

tonins veuran el rector Marzo, que es des

aquest carrec dins de la jerarquia ecle-

el municipi, la gent, aixf com situar-se

del mes de desembre el representant de

siastica, va treballar a la parroquia de

personalment.

I'Esglesia a Argentona.

Es diu Alex Marzo, te 35 anys i es el nou rector de la parroquia de Sant Julia d'Argentona. El 5 de desembre va agafar el
relleu a mossen Miquel Font en una eucaristia presidida pel bisbe auxiliar de Barcelona, Joan Carreras Planas. Marzo va nei
xer a Barcelona, on va creixer al barri d'Horta. Quan cursava els seus estudis de magisteri va sentir la vocacio religiosa i va
comen^ar la seva carrera. Coneix be la comarca del Maresme perque va collaborar a Vilassar de Mar i va ser vicari a Mataro
i al Masnou.
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Premi Cirit

anys que es a Catalunya i te un ampli

Mor Raul Paloma

curriculum on ha treballat amb diferents
^A•„^ , • ,
/Argentona, passat i present es el titol

bandes de musica com Macaco,

Kaul Paloma va morir a I'edat de 46

del treball de recerca premiat amb un

Dusminguet, Ojos de Brujo o Barxino.

anys a causa d'una trombosi pulmonar.

dels premis Cirit que concedeix la

El qui fou tecnic municipal d'esports i

Generalitat de Catalunya. L'autor es un

actual tecnic de riscos laborals va morir

estudiant de 20 anys de I'lnstitut
Alexandre Satorras de Mataro, I'argento-

Festa de I'Arbre

el 8 de gener al vespre a I'Hospital de
Mataro on es recuperava d'un trencament de maluc despres de caure d'un

nf Manel Sanchez. La memoria preten
tl dissabte 11 de desembre, desenes de

cavall. Raul Paloma era un home molt

el paisatge de la vila i mostrar el pas del

nens i nenes van participar en la Festa

conegut a Argentona i sobretot molt

temps. D'aquesta manera Sanchez ha fet

d'Arbre organitzada per la Unio de

vinculat a la vida social i esportiva del

una tasca de recerca i tria de diferents

Botiguers i I'Ajuntament d'Argentona.

poble. Va ser fundador del Club de

fotografies antigues d'Argentona i n'ha

Durant tot el matf es van organitzar

Futbol America "Argentona Bocs" i

fet de noves amb el mateix angle i posi-

tallers per realitzar ornaments de Nadal

coordinador del grup de salts acroba

cio. El treball esta dividit en 5 temes que

pels arbres del municipi. Pero tota la

tics "Jumpers". Li agradava el camp, el

reflecteixen els canvis en diferents sec

feina es va veure alterada quan dissabte

poble i agafar-se la vida amb bon

tors: el Carrer Gran i els voltants, la vila

a la nit uns bretols els van fer malbe. La

humor.

en sf, les masies i les vistes del poble.

regidora de Joventut i Festes, Cristina

donar un cop d'ull als canvis produi'ts en

Navarro va lamentar els fets pero tambe
va destacar la iniciativa de molts infants
que diumenge al matf van refer els des-

Servei
20

perfectes.

Sant Sebastia

d'acompanyament
La Creu Roja d'Argentona engegara a
mitjans del mes de febrer un nou projecte de mobilitat. Es tracta d'un servei

El defensor

del vilata

La festa grossa de Sant Sebastia es va
celebrar el 23 de gener. La repicada de
campanes i la missa de 12 van donar
pas a I'habitual venda de sagetes, una

gratui't dirigit a totes aquelles persones
tl defensor del vilata d'Argentona,

tradicio que vol recordar la manera en

ajuda per despla<^ar-se als centres socio-

Ferran Merino va assistir a Manlleu al

que va morir el martir. En aquest acte, la

sanitaris. El servei estara en funciona-

desembre per ratificar el primer protocol

Coral Lla^ d'Amistat va oferir un reper-

ment de 8 a 11 del matf i caldra dema-

de col-laboracio institucional amb el

tori als assistents. Les festes de Sant

nar hora amb un dia d'anticipacio.

Sfndic de Greuges de Catalunya. L'acord

Sebastia van comen^ar el dijous dia 20

Podran accedir al projecte de mobilitat

neix de I'objectiu compartit de garantir

i s'allargaran fins el 28 de gener. Durant

totes les persones d'Orrius, Dosrius i

la defensa dels drets i les Ilibertats de la

aquests nou dies, cada tarda a partir de

Argentona que no hagin aconseguit un

ciutadania i de la millora del funciona-

dos quarts de cins, es va resar la novena

mitja de transport a traves de I'lnstitut

ment de les administracions catalanes.

i el rosari a la capella del Sant.

amb mobilitat redui'da que necessitin

Catala de la Salut. El servei es gratui't i
per demanar hora cal trucar telefon
93.797.16.56

Curs de percussio
LI Gimnas d'Argentona va organitzar un
curs d'iniciacio en la percussio. Les ses
sions es van celebrar els dissabtes del mes
de gener i I'encarregat d'introduir als
argentonins al ritme de la percussio va ser
el Colombia Beto Bedoya que aposta per
descobrir el ritme a traves de diversos ins
truments segons el nivell. Bedoya fa 15

Sindic de Greuges de Catalunya - Sindics i Defensors locals
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Seccio fotografica

en
les mostres de rebuig per aquest fet.

CD

L'animal ferit va ser traslladat al Centre

en

O

L Associacio de Pensionistes i Jubilats

La inauguracio de I'exposicio fotografi

de Recuperacio de la Fauna Salvatge de

d'Argentona van organitzar una cantada

ca de Pep Padros, amb el tftol de "25

Torreferrussa, a Santa Perpetua de la

de nadales el diumenge 2 de gener, al

anys d'Ajuntaments democratics", va

Mogoda.

Salo de Pedra de I'Ajuntament. La can

servir per presentar la nova seccio del

tada va anar a carrec de Vol de Gavines,

Centre d'Estudis Argentonins Jaume

una coral de Mataro. El repertori del

Clavell. Despres de cine anys de funcio-

grup, format per 15 cantaires, va ser

nament, aquesta entitat cultural ha

variat: Les dotze van tocant, L'arbre de

ampliat les seves files amb un apartat de

Nadal, Desembre congelat, La Mare de

fotografia. La primera activitat organitza-

Deu i fins i tot alguna havanera.

da per la nova seccio va ser un taller de

i /
L exregidor de Convergencia i Unio,

dues sessions, el 15 i 29 de gener, a

Santi Mora va morir el 4 de desembre a

Els Ilibres de Natura
L entitat Natura ha cedit el seu fons

carrec de Sergi Reboredo, periodista

I'edat de 65 anys. Durant la seva trajec-

grafic de diverses publicacions sobre

toria polftica va ser regidor de Serveis i

viatges i responsable d'instantanies de

d'Urbanisme en varies legislatures.

Ilibres sobre questions socials.

Mora, casat i pare de tres fills, va seguir

El taller va superar totes les previsions.

el negoci familiar de la construccio, va

L'allau d'inscripcions, tant d'Argentona

ser president de la Creu Roja d'Argen

com de la comarca, va fer ampliar el

tona i president de la companyia d'Ai-

la Biblioteca de la Caixa Laietana comp-

nombre de places i I'organitzacio ja

giies. Tambe va practicar el futbol i el

tara amb una col-leccio especialitzada

pensa en una segona edicio. La nova

handbol.

en temes de medi ambient consistent en

seccio fotografica es troba els dimecres

1.200 titols, valorats en 18.000 euros. El

a les nou del vespre a la Casa Gotica.

conveni es va efectuar a tres bandes
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entre Natura, I'Ajuntament d'Argentona i

Renovacio del DNI

la Biblioteca amb la condicio que pugui
estar a disposicio de qualsevol vileta.

tls funcionaris de la Comissaria de

Fins ara aquest material bibliografic
estava a I'abast dels associats de Natura

Policia de Mataro es despla^aran el pro

pero amb el nou acord es preveu que

per 22 de febrer fins a Argentona per

puguin ser consultats per tothom a la

renovar el DNI. Les persones interessa-

nova seu a partir de Sant Jordi. Les con-

des cal que s'inscriguin previament i ho

dicions d'aquesta cessio es que els Ili

han de fer a traves de I'Ajuntament

bres es dipositaran a la Biblioteca de la

d'Argentona. La documentacio que cal

Caixa Laietana mentre Argentona no tin-

presentar dependra de si es tracta d'una
primera expedicio, o si es per renovar,

cas els Ilibres passarien a formar part del

grup de fotografia

ja sigui per caducitat o be perque s'ha

nou equipament.

centre d'estudis argentonins jaume claveil

sostret o perdut.

Petits empresaris

U

Mor Santi Mora

bibliografic a la vila. D'aquesta manera

gui una Biblioteca Publica, en aquest

CD
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El due d'Argentona Nou gasoducte
tls agents rurals van trobar, el 14 de

L empresa Gas Natural construira

L Associacio de petits empresaris

gener, un due malferit a I'ala per arma de

aquest any un gasoducte de 24 kilome

d'Argentona s'afegeix a la construccio

ca^a. L'animal es un ocell repinyaire

tres de llargada que unira les poblacions

del Pla Estrategic i del Pla Urbanistic de

nocturn de la famflia dels mussols que

d'Argentona i Canet. Aquesta nova infra-

la vila amb I'objectiu que el consistori

medeix 65 centfmetres d'algada i que

estructura te un cost de 6 milions d'euros

tingui en compte les seves peticions. El

forma part del Ilistat d'especies protegi-

i permetra millorar i refor^ar el servei a la

col-lectiu, format per una 30a de treba-

des per la normativa catalana, estatal i

comarca. La construccio de la nova

lladors i empresaris, te com a principal

europea. Tots els partits polftics van pre

canonada del gas es fara durant el primer

objectiu aconseguir sol industrial per tal

sentar una mocio en el pie del 5 de

trimestre del 2005. Les obres formen part

de millorar les condicions i I'activitat

febrer per condemnar aquest atac. La

d'un pla que preveu un increment de la

economica a Argentona.

Societat de Ca^adors tambe s'ha afegit a

demanda de gas en els propers anys.

Miquel Arnau

U

/\ixo que presento ara aquf es una
petita mostra de la meva pintura. Gairebe tot el que faig son paisatges, els paisatges de I'entorn on vise, que miro i
remiro constantment. De totes maneres,
un cop en el quadre, el paisatge ja no es
paisatge, es pintura i te vida propia. Es
aixf que jo no soc un paisatgista sino un
pintor, el paisatgista es Deu, que ha creat
aquestes muntanyes, els arbres, el mar,
les vails, etc." Amb aquestes paraules
Miquel Arnau defineix la seva obra, part
de la qual es va poder veure al Museu
del Cantir per la Festa Major de Sant Julia
2005. L'acte d'inauguracio, el 9 de gener, va ser presidit per I'alcalde d'Argentona, Anton i Soy, el president del Ratronat del Museu del Cantir, Josep Famadas,
i va comptar amb la presentacio del cri
tic d'art Pere Rasqual.
La majoria de les obres, que es van poder

Miquel Arnau davant d'un dels seus quadres.

veure fins al 30 de gener, son aquarel-les,
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tot i que tambe hi ha la tecnica de la pin

en menys ocasions, agafa els pinzells, les

posar-se pel seu compte i va muntar un

tura a I'pli i al tremp de goma. L'ex-

pintures i el cavallet i se'n va al mig del

taller a la masia de Can Polsaguera. Els

posicio, que porta com a tftol "Pels Volts

bosc. "Intento trobar I'equilibri entre les

seus clients eren membres de la burge-

d'Argentona", mostra diferents indrets de

sensacions que em produeix la natura i

sia i I'aristocracia catalana, sobretot de

la vila que va veure neixer Miquel Arnau,

la creacio al taller." L'argentonf de Can

la zona de Barcelona. Durant tots

de Can Polseguera. Aixf el visitant va

Polsaguera es la primera vegada que

aquests anys s'ha dedicat a restaurar

poder veure "El camf de Can Volart",

exposa a Argentona, mentre que anteriorment ho havia fet a Banyoles, Besalu,

quadres i tambe mobles perque "un

"Cerdanyola des de sota del canyer de
Can Boba", "A sobre de Can Boba" o "El

el Bruc i Estoril (Portugal).

viure nomes de la pintura". En aquest

restaurador particular diffcilment pot
sector esta mal vist que algu es dediqui

camf dels ametllers de Can Pardal", entre

a restaurar mobles, "pero jo ho trobo

d'altres. Marrons, ocres i groguencs son

Restaurador. Pero a banda de pintar, la

els colors predominants de la mostra, tot

professio de Miquel Arnau es la de la res-

una tonteria fruit de I'elitisme que pre-

i que tambe hi prenen protagonisme

tauracio d'obres d'art. Quan tenia 14

domina en el sector". Arnau ha restaurat

d'altres com el blau, el negre i el verd en

anys, el mestre Jaume Clavell va portar-lo

diverses obres, entre les quals desta-

determinades peces. Per crear, en Miquel

al taller de restauracio de Josep Maria

quen peces d'Urgell, de Vayreda, de

Arnau suit a passejar amb els seus gossos

Xarrier. Alia es va formar fins als 21 anys

Martf Alsina i alguna pe^a del Renai-

i sempre porta al damunt una Ilibreta

i de forma paral-lela va fer els estudis

xement, pero Arnau explica amb mo-

amb un I lapis. D'aquesta manera, "a ve-

universitaris de Belles Arts a Barcelona.

destia que "el restaurador ha de tenir

gades has passat mil vegades per un

En finalitzar aquesta etapa formativa va

present que es un simple operari".

mateix indret pero hi ha un dia que ho

fer el servei militar a les Mies Canaries, on

Arnau continua en la seva tasca diaria

veus diferent, aleshores em paro i agafo

"recordo sobretot les platges negres, la

de restaurar i te previst continuar plas-

apunts". Despres torna a I'estudi i co-

memoria es selectiva i m'en recordo no-

mant els indrets d'Argentona que cop-

men^a a pintar. Altres vegades, tot i que

mes d'allo positiu". En tornar a casa, va

sen la seva atencio.

El Museu del Cantir d'Argentona va acollir per la Festa Major d'hivern I'exposicio "Pels Volts d'Argentona", de Miquel Arnau.
Els argentonins van poder veure un conjunt de quadres on es plasmen diferents indrets del municipi com els voltants de Can
Boba, la muntanya de Cerdanyola, el camf de Can Volart o el castell de Burriac. Arnau, que ha exposat per primera vegada a
la seva vila natal, es restaurador de quadres i mobles de totes les epoques i estils. Una professio a la qual va arribar per vocacio i de la ma de Jaume Clavell.

en
en
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Can Marc
Llufs S. Morgan
La impressionant masia de can Marc

i el mas va continuar amb aquest nom

Que bonic es contemplar la bella masia

del vei'nat de Clara va ser coneguda

amb empenta i vitalitat durant mes de

i les pedres seculars del Priorat de Sant

segles enrere com can Marc del Priorat,

tres centuries.

Pere de Clara, pero poseu esment: hi ha
posat un cadenat al camf i m'han dit

i es que Tactual edifici del segle XVI va

Les aigues de la finca havien estat molt

substituir Tedifici monacal del Priorat

famoses per la seva bonesa, a la qual

que un dia Tany si que podrem anar-hi.

de Sant Pere de Clara. Molt a prop de la

atribuTen poders curatius, i no fa pas

Jo no crec que facin us de tanta rigoro-

casa encara podem contemplar i mera-

gaires anys encara s'embotellava i es

sitat, pero m'espanta veure la similitud

vellar-nos de la seva petita esglesia d'un

distribuVa per la comarca amb el nom

amb el passat en altres I Iocs, per exem-

clar estil gotic.

d'Aigua de Clara.

ple el veil camf Ral, el camf del Cros o

Segons els historiadors, aquest Priorat va

Durant els anys diffcils de Tultima dicta-

la NOSTRA, de sempre, ermita de la

dependre primerament dels benedictins

dura, el seu propietari, el senyor Jaume

Mare de Deu del Viver, a la qual tambe

de Tabadia de Sant Cugat (1), despres va

Figueres, va aixoplugar a la masia la lla-

podem visitar un dia Tany i assistir, si

passar juntament amb Sant Pong de

vors semi il-legal Germanor Escolta i

volem, a una missa dita en un idioma

Corbera a dependre de Sant Pere de

Tany 1971 s'hi varen fer els Joes Florals

que sona estrany o foraster en aquell

Casserres (2). Aquests tres cenobis eren

de Muntanya (3). L'any 1925, la capella

Hoc prenyat d'historia local. Es legal i

els unics al nostre pafs de TOrde del

havia tornat al culte, la va consagrar i va

potser de sentit comu que Tamo pugui

Cluny; aquest orde tan estes a Franga, a

dir-hi la missa el cardenal Dr. Vidal i

organitzar-se a casa seva, posar normes,

Catalunya no va passar d'aquf. Altres

Barraquer. L'esglesiola, malmesa i des-

endregar i fer bugada, pero es que cada

historiadors locals diuen que can Marc

cuidada, havia servit molts anys de

vegada que es fa bugada perdem un

va passar a ser dels frares de Sant Margal

corral. Hem de dir tambe que el genial

llengol.

juntament amb altres cine importants

arquitecte Josep Puig i Cadafalch havia

finques de la rodalia.

traslladat, a primers d'aquell segle, dues

El cert es que tot el recinte monacal va

sepultures des d'aquf cap a Tesglesia

quedar abandonat, nomes la masia va

parroquial d'Argentona, que son les que

1.Argentona historica, F. Carreras i Candi

ser arrendada a la famflia Marc, que

estan a la fagana, a banda i banda del

2.Sant Pere de Casserres, Teresa Soldevila

despres va passar a ser-ne la propietaria,

portal central.

3.Festes i Festetes, Josep Llado
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La fa^ana principal de Can Marc amb el baled al bell mig de la construccid.

Sota els pals
vam tenir mes tecnica que elles i vam

rencia a la preparacio de Serra, Pladevall

tenir la sort de marcar al primer minut,

assegura que "a I'Argentona ha estat molt

aleshores elles es van enfonsar i vam

ben entrenada".

anar guanyant fins que ens vam endur el
partit i el campionat". Una victoria i tot

El futur. La petita Serra te la mirada cla-

un seguit de canvis que I'Elvira, de 13

vada en un objectiu: formar part del pri

anys, i els seus pares viuen amb il-lusio.

mer equip del Barcelona i jugar a la
superlliga, que es I'equivalent de la pri-

La temporada 2004-2005 ha estat

mera divisio. Aquest es un dels seus rep-

anava amunt i avail amb una pilota de

tes en I'ambit esportiu pero no deixa de

futbol i als set anys la vam apuntar al

banda un aspecte tan fonamental com

Futbol Club Argentona, on jugava de

els estudis. En aquest sentit, el seu pare

portera amb els equips de nens. Era I'u-

explica que "tot i anar dos cops per set-

nica opcio que hi havia", recorda Joan

mana a Barcelona i el partit setmanal,

Serra, pare de I'Elvira. Serra sempre s'ha

treu bones notes; estem molt contents".

format com a portera, tot i que el la asse-

Els entrenaments, de dues hores, es rea-

gura que "a mi realment m'agrada jugar

litzen al Mini Estadi i es finalitzen a dos

de davanter o de qualsevol altra cosa,

quarts d'onze. Els equips femenins son

jove argentonina Elvira Serra. Despres

pero clar, de portera porto vuit anys

els que normalment comencen mes tard

de formar-se al Futbol Club Argentona

jugant". D'aquesta manera, amb tota I'e-

les sessions preparatories, despres dels

com a portera en les categories mes

quipacio i amb una mirada desperta,

equips masculins, amb preferencies en

joves, va canviar de club i va fer la pre-

I'argentonina vigila sota els pals durant

aquest i altres aspectes del futbol.

temporada amb el Futbol Sala Vilassar

els partits i els entrenaments. Un dels

L'Elvira Serra va a I'lnstitut d'Argentona i

de Mar. En aquest club no va arribar a

seus actuals entrenadors, Marc Pladevall,

fa segon d'ESO, on la seva assignatura

jugar cap partit de Iliga perque va ser

explica que "es una jugadora que trans-

preferida son les matematiques. Encara

escollida per formar part de I'equip

met molta seguretat, s'ha adaptat molt be

no sap que vol estudiar d'aquf a uns

femenf del Futbol Club Barcelona. El

a I'equip i fa molta pinya", i afegeix que

anys pero el que te clar es que s'ha de

coordinador del Vilassar va creure con

"pot tenir molt futur, ha de treballar i si

preparar intel-lectualment. A I'hora del

venient portar I'Elvira a les proves que el

tot va be pot arribar molt lluny". En refe-

pati no juga a futbol i esta amb el seu

decisiva per a la vida esportiva de la
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Els inicis. "Ja de ben petita sempre

grup d'amigues comentant la juga-

club va fer al mes de setembre,
on els teenies barcelonins de

da de les classes, els amics i altres

seguida van captar les seves qua-

temes. Els seus amics, des que

litats. A mes, al novembre va

I'Elvira esta al Barga, li demanen

entrenar amb la seleccio catala-

autografs dels seus fdols com en

na de futbol 7 i va ser escollida

Ronaldinho o en Puyol, pero ella

entre moltes altres candidates per

diu que "els jugadors no s'apropen

formar-ne part. Amb la seleccio

mai on nosaltres entrenem, no els

va proclamar-se, al mes de des-

he vist mai". En Luis Enrique,

embre, campiona d'Espanya con

abans, i ara en Xavi son els juga

tra el Pafs Base en guanyar per un

dors preferits de I'argentonina, aixf

contundent 5 a 0. Serra explica

com la Sheila, una jugadora del

que "el partit va anar molt be,

Amb les companyes celebrant el tftol de campiones d'Espanya.

primer equip femenf del FCB.

L'argentonina Elvira Serra es va proclamar campiona d'Espanya amb la seleccio catalana de futbol 7 al mes de desembre. La
portera^ de nomes 13 anys, ha fitxat aquesta temporada pel Futbol Club Barcelona despres de formar-se a les files del Futbol
Club Argentona. En aquests moments combina els estudis de segon d'ESO amb els entrenaments a Can Bar^a. El seu pare, Joan
Serra, I'acompanya fins a Barcelona dos cops per setmana perque la seva filla pugui aconseguir un dels seus somnis: jugar al
primer equip, a la superlliga femenina.

Argentona-Barcelgna-Dakar

O

Q_

CD

tudald Noe va participar en el Bar
celona-Dakar 2005 amb un prototip de
quad fet per ell mateix. Es tractava d'un
vehicle constru^t amb peces d'un DS650,
portava un motor de Suzuki ZXR600
d'injeccio i el xassis principal era el
d'una moto. "Vam fer un subxassfs per al
davant amb uns bragos de suspensio de
quad i un brag a darrere tambe de quad;
es pot dir que vam convertir una moto en
un quad, tenia les mides d'un quad pero
no deixava de ser un prototip." L'equip
Quads & Bike, integrat per I'argentonf
Eudald Noe i per Joan Puig, va fer les etapes per territori catala i espanyol, on es
va tenir ocasio de provar els vehicles: el
prototip i un quad Bombardier DSX, respectivament. Puig no va tenir cap problema, pero Noe explica que "en el proleg de Castelldefels vaig veure que hi
havia algun problema en la direccio,
pero el primer dia al desert ho vam intentar neutralitzar, vaig estar provant coses
pero vaig caure en un forat que no estava previst a la pista". Aquest accident va

L'argentoni Eudald Noe va participar en el Barcelona-Dakar 2005 amb un prototip
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succeir en I'etapa del 3 de gener, que
anava des de Rabat fins a Agadir i cobria

de quad fet per ell mateix, pero va haver d'abandonar per un accident en la primera

666 quilometres. Aquesta caiguda va
malmetre el xassis de la part del darrere

pista africana. Aquesta era la tercera vegada que hi anava com a pilot, pero ante-

del vehicle perque "vaig fer un tope de
suspensio, aleshores vaig poder arribar al

riorment ho havia fet com a mecanic d'altres pilots espanyols. L'any 2002 es va que-

campament fent 500 quilometres amb el
xassfs Iligat amb corretges". En arribar es

dar a tres dies per arribar a la meta i en I'edicio del 2003 va ser el primer espanyol

va comprovar que la reparacio era molt
aparatosa i que no donaria seguretat per

a acabar el ral-li amb aquest tipus de vehicle, tota una gesta que tornara a intentar

finalitzar el ral-li. "Era una reparacio molt
dificultosa, a mes aquest any el Dakar es

l'any vinent.

molt dur i vaig pensar que per aguantar
tres o quatre dies mes i anar cap a casa,

a passar els Reis, en altres ha viscut la

aconseguir la segona posicio. Durant

preferia retirar-me", explica Noe. El seu

prova amb totes les seves etapes. "El dia

aquest temps es va adonar que cap quad

company d'equip, Joan Puig, tambe va

a dia es aixecar-se una hora abans de la

arribava a Dakar i li va fer il-lusio partici-

haver d'abandonar per problemes tee

teva hora de sortida, que pot oscil-lar

par-hi. "Jo crec que correr amb un quad

nies en un dels Dakars mes durs i tragics

entre les cine i les set del matf, esmorzar

es molt dur perque te el pitjor de la moto

de tota la historia de la cursa. Prova d'ai-

i comengar a conduir. Pots aprofitar per

i el pitjor del cotxe." En aquesta catego-

xo es la mort dels pilots Fabrizio Meoni i

menjar quan pares a fer gasolina i, si tot

ria, Eudald Noe va comengar l'any 2002

Jose Manuel Perez, pels quals es va fer

va be, arribes al vespre al campament."

amb un prototip de quad. En la seva pri

una Jornada de dol el 12 de gener.

Quan s'arriba al campament, comenga

mera edicio es va quedar a tres dies per

la tasca dels mecanics i en molts casos

acabar el recorregut total. El motiu va ser

El dia a dia. "El Dakar es molt dur, no

del mateix pilot per posar a punt la

ffsic, "el vehicle responia be pero jo

n'hi ha cap de facil pero sf que hi ha

maquina per a I'endema.

estava defallit". L'any 2003, aquella

anys mes durs que d'altres, com per

vegada amb un Bombardier, va ser el pri

exemple aquest 2005 o el del 2002",

Altres edicions. Noe va comengar amb

mer espanyol a acabar el ral-li. L'any

comenta Eudald Noe, amb molta expe-

I'aventura del Dakar participant com a

2004 no va anar-hi i aquest any ha estat
el pitjor pel que fa a resultats. De totes

riencia en aquesta prova on la sorra del

mecanic de reconeguts pilots. Amb

desert es filtra per tot arreu. Tot i que en

aquesta funcio hi va anar sis anys, i en

maneres, Noe no perd ni la il-lusio ni les

aquesta edicio Noe va marxar cap a casa

I'edicio de 1990, amb Carlos Mas van

ganes i ja es prepara per a l'any vinent.

finques

Gil Pares
ecu f edor d'asseyurances

Disposem de la mes extensa
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CAN
VALLS

seleccio d'immobles en venda
a la zona d'Argentona
CANSALADERIA

Tel. 93 797 10 13

CARNISSERIA

C/ Gran, 52 (davant PAjuntament)

XARCUTERIA
FRUITERIA

QUALITAT I PREU

BONA COMPRA
GRANS MARQUES EN CONSERVES, VINS,
CAVES, CONGELATS DE VERDURA I PEIX,
FORMATGES, EMBOTITS, PERFUMS,
DROGUERIA, ETC...

I PA CALENT CADA 2 HORES
•OFERTES DIARIES
•SERVEIADOMICILI
• HORARI DE DILLUNS A DIVENDRES:
Matide8'00a13'30h
Tardade17'00a20'30h

DISSABTE:
Matfde8'00a14'00h
Tardade17'30a20'30h

Carrer Barcelona, 40 • 08310 ARGENTONA
Tel. 93 797 05 03 - Fax 93 756 06 49

Numero \ \ en Assegurances d'Automobil
TOT RISC

Opel Corsa 1.2

€ 142.09

T.R. FRANQ.
€450
€208.80

Citroen Xsara 1.61

€163.94

€260.84

€345.86

Seat Leon 1.8 Signa

€184.72

€282.46

€366.73

€ 160.68

€245.86

€317.98

COTXE-MODEL

Renault Megane 1.6

POUSSA7
(Tercers+lncendWIuna)

RESTAURANT

ELS CACADORS

€262.37

CUINAMEDITERRANIA
PLATS D'AUTOR

TAMBE FINANCEM LA COMPRA DEL SEU VEHICLE AMB LA
MILLOR OFERTA: Quota per 6.010 euros: 100,79 € al mes.

ESPECIALITAT EN PEIX I MARISC

I'automaton
Vol estalviar diners en I'asseguran^a del seii cotxe?
VINGUI AL CLUB

serveis exclusius per a voste i per al seu vehicle

Exemple per a conductors m6s grans de 30 anys i amb 10 anys dantiguetat del carnet de conduir, an*
pagament semestral. Tarifes calculades a partir de 6 anys d" historial sense sinistralitat.
2% de descompte en la prima si opta pel pagament anual. Tel. 93.756.07.62.
Oficines a prop seu:
DELEGACIO A ARGENTONA
C/ Joan XXIII.7. baixos - 08310 ARGENTONA
Tel. 93 756 07 62
JOAN VIDAL GARCIA AGENT D'ASSEGURANCES
Num. registre 2659

(g) MAPFRE
Numero ^j en Assegurances tfAutomata

Ora. Vilassar de Mar, 16••>._
08310 Argentona

TEL. 93 756 13 21 -93 756 16 31
E-mail: info@loscazadores.com
www.los-cazadores.com

Adre^a electrbnica: Vktakji@maptre.com

INSTALLADORS

^ Nova, 6

08310 ARGENTONA

Tel. 93 797 03 57
Fax 93 797 04 67

SPMSYSTEMS@telefonica.net
www.mar-esme.com/spm

Horari: de dilluns a divendres, 8 a 1 mati - 3 a 6 tarda

Escoda

ADVOCATSl ASSESSORS
Codina
Poden adre^ar les seves consultes a

escodacodina@telefonica.net

Modificacio de la base imposable de 1'IVA
PREGUNTA: Som una empresa que tenin una important cartera d'impagats i voldriem saber si podem deixar
d'ingressar 1'IVA de les factures que no ens paguen.

Malgrat 1'important esfor9 que suposa per
a moltes empreses haver de pagar 1'IVA
de factures que no han cobrat, arribant fins
i tot a situacions dramatiques on es veu
perjudicada la tresoreria d'aquella empresa,

a la Llei de 1'IVA (Llei 37/1992, de 28 de
desembre) no esta previst el fet de poder
deixar d'ingressar aquest IVA que no hem
Joan Carles Codina
Soci Director

cobrat. Des que es merita 1'IVA, es a dir,
des que neix l'obligacio del seu pagament,

neix l'obligacio de liquidar-lo dins els periodes establerts

4. Que s'hagi instat el seu cobrament mitjan9ant RE-

CLAMACIO JUDICIAL al deutor.
La modificacio haura de realitzar-se en el termini dels tres
mesos segiients a la finalitzacio del periode de dos anys
a que es refereix el requisit primer per mitja d'una nova
factura o document on es rectifiqui, o en el seu cas, s'anul-li
la quota repercutida. Posterioment, haura de comunicarse a l'Administracio Tributaria, dins del termini d'un mes
a comptar des de la data d'expedicio de la factura rectificativa, la modificacio de la base imposable practicada.
Aquesta comunicacio haura d'anar acompanyada del

reglamentariament.
Ara be, el legislador, coneixedor d'aquesta problematica,
ha establert un procediment previst a l'esmentada llei
que, tot i no solucionar el problema, si el matitza. Aquest
procediment consisteix a poder recuperar posteriorment
aquest IVA que s'ha ingressat pero que no s'ha pogut

segiients documents:
a)La factura rectificativa on es consignaran les dates
d'emissio de les corresponents factures modificades.
b)Els documents que acreditin que s'ha instat el cobra
ment del credit mitjan9ant reclamacio judicial al deutor.

cobrar al destinatari de l'obra o servei.
Per poder iniciar aquest procediment de recuperacio
d'lVA ingressat pero no cobrat cal respectar els segiients

No procedira la modificacio de la base imposable en els
casos segiients:
^a) Credits que gaudeixin de garantia real, a la part garan-

requisits:
1.Que hagin transcorregut DOS ANYS des de la meritacio de 1'impost repercutit sense que s'hagi obtingut
el cobrament de tot o part del credit derivat del mateix.
2.Que aquesta circumstancia hagi quedat reflectida en
els llibres registres exigits per a aquest impost.

tida.
b)Credits afian9ats per entitats de credit o societats d
garantia reciproca o coberts per un contracte
d'asseguran9a de credit o de caucio, a la part afian9ada
o assegurada.
c)Credits entre persones o entitats vinculades definides
a l'art. 79, apartat cine de la Llei de 1'IVA.

3.Que el destinatari de l'operacio actui en la condicio

d)Credits endeutats o afian9ats per ents publics.

d'empresari o de professional o, en el cas que no sigui

e)Quan el destinatari de les operacions no estigui establert

ni empresari ni professional, la base imposable sigui

en el territori d'aplicacio de l'impost, ni a Canaries,

superior a 300 Euros.

Ceuta o Melilla.

ASSESSORIA INTEGRAL D'EMPRESES
Carrer Gran, 54 - Argentona - Tel. 937974 015/Fax 937974 016
E-mail: escodacodina@telefonica.net

