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Camp de gespa
El 24 de setembre es va inaugurar oficialment
el camp de gespa de que gaudiran els jugadors i
jugadores del Futbol Club Argentona i els Bocs
d'Argentona.

6-7-O. POUM i Declaracio de la Rlera

d'Argentona
En aquests dos articles es presenten dos documents
que tenen en comu la definicio del futur urbanfstic
de la vila. Noves infraestructures, equipaments i
vivendes per als argentonins del futur.

Z/ Targeta de Fidelitzacio
Els argentonins disposen des de mitjan setembre
d'una nova targeta, es tracta d'una iniciativa per
incentivar el consum a la vila.

I Z - I <5 • Arbres gegants

Argentona te un patrimoni natural catalogat format
per arbres i arbredes especials. Amb aquest numero
s'inicia un seguit d'articles on els donarem
a coneixer.

I /• Horts urbans

Una quinzena de jubilats disposen d'un hort
al Sot d'en Calopa per a plantar-hi productes
de I'horta.

^ .Z • Poetessa de casa

Els Amies de la Poesia d'Argentona, el Centre
Rarroquial i els ajuntaments d'Argentona i de
Dosrius han organitzat un homenatge a la
poetessa Lina Casanovas.

3
Cap de Redaccio: Irene Cortijo.
Redaccio: Irene Cortijo i Maria Rosa Martfnez.
Rubriques: Llufs S. Morgan, Eloi Aymerich.
Fotografies: Irene Cortijo, Maria Rosa Martinez i
Pep Radros.
Disseny: Nuria Cusachs.
Idea: David Carmona i Nuria Cusachs.
Comercial: Irene Cortijo.
Fotocomposicio i impressio: Grafiques Lloreda
C/ Girona, 56. Granollers
Diposit Legal: B-44.775-91

Sumari

Cap de Creus
Publicacio bimestral de I'Ajuntament d'Argentona
Numero 85 - Octubre 2006 - 3.900 exemplars
Direccio, redaccio, administracio, publicitat
i distribucio: edifici Velcro - Argentona.
Edita: Ajuntament d'Argentona. Regidoria de Mitjans
de Comunicacio.
President: Antoni Soy.
Directora: Maria Rosa Martfnez.
Consell de redaccio: J. Egea, F. Molist, F. Rosa,
M. Abras i F. Urena.
Tots els grups amb representacio en el pie poden
participar en el consell de redaccio.
Collaboradors: Grups Municipals de L'Entesa, PSC,
CiU, PP, EU i AA.

PORTADA
Marc Duran ha simbolitzat la
Riera d'Argentona amb una de
les canyes que neixen en aquests
paratges naturals.

brera de Mar
Argentona



Definir el futur per actuar-hi junts

Com volem que sigui Argentona d'aquf a 20 anys? Aquesta es una pregunta fona-
mental per saber cap a on volem anar -i cap a on anem- com a poble. Ens cal pen
sar i definir quin volem que sigui el nostre futur. Aixo es el que hem fet durant els
darrers anys amb el Pla estrategic, el Pla educatiu de ciutat (PEC) i tambe amb el Pla
d'ordenacio urbana municipal (POUM). Uns instruments complementaris per pensar
i definir quina es I'Argentona que volem en el futur.
El Pla estrategic ens ha ajudat a definir el futur d'Argentona aixf com els mecanismes
per arribar a aconseguir-lo. Hem establert les Ifnies estrategiques del nostre futur i
tambe la forma de liderar-les i aconseguir-les junts. D'altra banda, fern una aposta
clara per I'educacio publica com a prioritat essencial pel poble. I amb una perspec-
tiva global com la que ens dona el Pla educatiu de ciutat.
D'altra banda, la revisio del POUM, que s'ha servit dels resultats i de I'ampli proces
de participacio dels dos plans esmentats anteriorment, ja ha tingut la seva aprovacio
inicial. Tenim, doncs, un instrument essencial per a la definicio del futur urbanfstic i
territorial de la vila. Aquest pla representa un canvi de filosofia radical respecte a la
que tenia el pla fins ara vigent. Aixf, els seus principis fonamentals son:

•control i moderacio del creixement;
•equilibri en el desenvolupament economic i aposta per la societat del coneixe-

ment;
•sostenibilitat en el creixement urbanfstic, territorial i residencial;
•foment del transport public i millora de I'accessibilitat;
•augment quantitatiu i millora qualitativa dels espais publics, els equipaments i

els serveis publics.
Amb aquesta filosofia i amb tots aquests instruments per pensar i definir I'Argentona
que volem, ens sera mes facil treballar junts per a aconseguir-la.

Antoni Soy, alcalde

Tenim, doncs, un instrument essencial

per a la definicio del futur urbanfstic i

territorial de la vila. Aquest pla repre-

senta un canvi de filosofia radical res-

pecte a la que tenia el pla fins ara vigent

Carta de I'alcalde

La presentacio del Pla estrategic aixi com la seva elaboracio van tenir la participacio
d'un grup de persones implicades en diferents ambits d'Argentona. El sector educatiu
i els pares i mares van fer el mateix amb I'elaboracio del Pla educatiu de ciutat. Una
cosa ben diferent ha passat amb el Pla d'ordenacio urbana municipal (POUM), que
no deixa de ser un document com els altres, de vital importancia pel futur de la vila
ja que marca les Ifnies a seguir. A diferencia dels altres documents, pero, aquest es
mes complex i tecnic i I'ha redactat un equip extern d'experts en urbanisme. El resul-
tat ha reflectit la visio de I'Argentona del futur que tenen els membres de I'equip de
govern, que son els responsables de fer una primera proposta sobre la base de les
seves idees. De totes maneres, aquesta primera proposta es provisional i esta oberta a
les al-legacions i opinions de tots els ciutadans. De fet, I'equip de govern ha decidit
ampliar el perfode d'exposicio publica d'un mes -com marca la llei- a dos mesos per
donar mes marge als ciutadans.
Els primers a reaccionar van ser els veins del MOPU, que han vist trontollar les parets
d'unes cases, les seves liars, que acaben de comprar i per aixo han posat el crit al eel.
Una vegada ha passat la tempesta inicial, ara s'informaran i intentaran arribar a una
solucio pactada amb I'Ajuntament, que s'ha mostrat obert a escoltar i recollir totes les
al-legacions en aquest proces obert que es la creacio d'un POUM. D'altra banda, els
comerciants que es troben al costat del futur Mercat Municipal de la Velcro poden
pensar que el nou equipament els beneficiara econdmicament pel volum de clients
potencials que els podra aportar. I es que el POUM marca el futur urbanfstic de la vila,
i tal com esta el preu del totxo, tothom vol que la seva liar, pagada amb esfor^, tingui
al voltant uns elements que la facin mes atractiva pel que fa a serveis, equipaments
municipals i un bon entorn ambiental.

mesos

El futur d'ArgentonaEditorial
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Benvolguts vilatans
i vilatanes
d'Argentona,

Ens dirigim a vosaltres per comunicar-vos que la
seccid local "Josep Cal vet i Mora" d'Esquerra
Republicana de Catalunya (ERC) a Argentona ha
decidit que formara Ilista propia i ERC es pre-
sentara a les properes eleccions municipals del
2007. Aquesta participacio electoral es produira
despres de 8 anys sense presencia directa d'ERC
als comicis municipals.
La seccio local d'Argentona ha anat creixent
aquest darrer any en militants i simpatitzants dis-
posats a participar activament a la polftica local.
El projecte d'ERC es fonamenta en quatre eixos
basics: civisme, identitat, cohesio i sostenibilitat.
Aquests principis defineixen el model propi
d'Esquerra, el model de municipi republica basat
en la Ilibertat, en les polftiques d'igualtat i en el
respecte a un marc de drets i deures per als ciu-
tadans el nostre pafs i de la nostra vila.
Aprofitem aquest comunicat per convidar-vos a
participar en aquest projecte renovat d'ERC a
Argentona. La nostra vila ha de saber afrontar els
importants reptes que te al davant. Per poder fer-
ho des d'ERC apostem amb il.lusio per un treball
participatiu, democratic, realista, conciliador i

just.
Comptem amb tu per poder fer-ho realitat!

Tomas Velasco
President de la seccio local Josep Calvet i Mora
Vado Mora
Responsable de comunicacio de la seccio local
Josep Calvet i Mora

inedit. Amb la pressa del moment s'hi va colar
alguna errada, i 12 anys despres i amb I'ocasio
de la reedicio del Ilibre, I'Ajuntament va fer una
tirada del planol acolorida pero sense esmenar
res, cosa que va fer el disbarat mes gros.
Avui, grades a I'esfor^ una altra vegada d'uns
quants argentonins -aquesta vegada, a mes del
Grup de Fonts, tambe hi han treballat entitats
com el Grup de Muntanya, Natura i el Centre
d'Estudis Argentonins- i amb el suport sempre
necessari del nostre Ajuntament, hem superat
amb escreix el repte i, per fi, avui tenim un pla
nol que amb I'experiencia de I'Editorial Alpina
haura d'estar sempre actualitzat i acurat.
Aquesta guia tambe esta tenint molt bona accep
tacio i s'esta venent a molt bon ritme.
La Gesta ha estat memorable, pero cal tenir pre
sent les persones que ens han precedit, ja que
d'alguna manera han col-laborat a fer-ho possi
ble.Els planols de les

Fonts d'Argentona

La proppassada Festa Major, ha tingut Hoc un acte
que paga la pena comentar. Pero per situar-nos
cal anar 24 anys enrere. El dia 3 d'agost de 1982,
la vila va vibrar com poques vegades ho havia fet
abans. Es donava els ultims toes a I'exposicio de
fotografies de les Fonts d'Argentona, el Hoc era la
planta baixa de Can Doro i la gent ja feia estona
que s'esperava per poder-hi entrar i gaudir-ne.
Tambe es va presentar el Ilibre i el planol de les
Fonts. Tot aquest treball era el fruit de la tasca que
vam comen^ar 5 anys enrere, el juliol de 1977.
Va esser aquell un treball collectiu de gran
abast, i per aixo va tenir I'acceptacio i el resso
que va tenir. Tothom hi va poder participar amb
el seu granet de sorra. En aquells moments, no hi
havia els mitjans teenies de que gaudim ara, i els
havfem de suplir amb imaginacio i ganes, el pla
nol va ser fruit d'un treball artesanal: vam acon-
seguir un planol de I'any 1967, a on hi havia les
quatre fonts mes conegudes i despres ja en vam
tenir d'altres de mes de detail i grans dimen
sions, sobre el terreny anavem afegint-hi les
fonts, orientats per les corbes de nivell, i final
ment, un dibuixant els va fusionar en un de sol
a escala 1/10.000 que, junt amb la Ilista de les
fonts i I'escut de la vila, il-lustrava el marge.
Aquell planol va tenir molt bona acceptacio i
tothom en volia tenir un, cosa que va fer exhau-
rir-lo, junt amb el Ilibre. Es de justfeia recordar
avui aquell grup d'amics que despres de molts
esfor^os vam aconseguir posar el Ilisto molt alt,
tant que fins avui encara no s'havia superat; i que
el Ilibre, encara exhaurit, es un dels mes venuts
d'Argentona. Tambe en el transcurs de I'exposi
cio, hi havia un planol artistic del nostre terme
-que va fer un dibuixant d'Argentona i a on hi
havia moltes de les nostres masies i fonts-, tambe

reconstruir la convivencia a nivell de poble.
D'aquesta reunio en va sortir una comissio de
treball per portar endavant el projecte.
D'altra banda, el 22 de setembre la comissio
gestora va convocar una assamblea oberta al
Salo de Pedra de I'Ajuntament on van assistir
una vuitatena de persones. En aquell moment es
va signar el manifest de I'agrupacio i es va apro

var com a nom Tots per Argentona.
La comissio de treball es conscient que es la
capacitat de sumar, escoltar i acollir sensibilitats
la que determinara I'exit d'aquesta iniciativa i en
aquest sentit anima entitats i persones a fer sen-
tir la seva veu.

Alfons Gonzalez
Portaveu provisional de la comissio

Nova iniciativa
pohtica: Tots per
Argentona

El passat dia 20 de juliol es van reunir un grup
de vilatans i vilatanes argentonins veient la
necessitat d'elaborar una alternativa polftica al

municipi.
Durant la reunio es van votar i aprovar un con-
junt de principis i objectius com a base d'una
forma alternativa de govern municipal i de

Dia 4 d'agost, Festa Major. Acabem de dinar. Un
familiar em diu que tenim uns bitllets i que ani-
rem amb el trenet a passejar pel poble. A les
17.30 h davant del tramvia de la pla^a Nova

pugem al trenet. Rassem per uns quants carrers
del poble. A les parades ens hi estem uns quatre
minuts de rellotge. Els cotxes que tenim al darre-
re no deixen de tocar els seus claxons, ja que
obstruTm el pas.
Enfilem cap a Can Barrau i ja veig que hi ha un
senyal que diu que el carrer al qual entrem no te
sortida. Penso que potser, essent Festa Major, el
conductor deu saber que anem be. Pero, no. No
hi anem. Sortim al Dalipa, amb una baixada que
calculo que te un desnivell for^a superior al
10%. Hem recorregut uns 200 metres. El con
ductor no pot controlar el tren. Gira la maquina
bruscament, cap a I'esquerra. Els vagons topen
els uns amb els altres. Ve de poc que alguns no
ens tirem al damunt dels qui tenim al davant.
Quedem entravessats al mig del carrer. Finalment
podem baixar tots. No hi ha cap desgracia.
Al mateix vehicle hi viatgen la Fatima i la Merce,
que treballen a I'Ajuntament. Immediatament,
crec que son elles les qui avisen la Policia i al cap
de pocs minuts els policies locals son amb nosal-
tres per ajudar-nos.
Expresso el meu agrai'ment a la Fatima i a la
Merce aixf com a la Policia Local per la rapide-
sa i I'eficacia amb que es presentaren. Es per
transmetre aquest agrai'ment que escric aquestes
Metres.
Pero... hi ha un pero. I es que I'empresa o insti-
tucio responsable d'aquest servei, el menys que
pot fer es que el conductor d'un vehicle que
porta persones tingui I'obligacio de coneixer a la
perfeccio el recorregut i que aquest sigui segur.
Ens estalviarfem riscos com el que vam patir una
trentena de persones: infants, adults i grans.
Si pot ser, que el proper any no passi una cosa
semblant.

Jaume Arenas i Mauri

El trenet

Cartes dels lectors



Rartit Popular, Fede Ureha, va explicar:
"per nosaltres no hi ha res que dignifiqui
mes un poble que una bona entrada

esportiva i no la proposta que presenten
de posar-hi totxo". La portaveu d'Es-
querra Unitaria, Assumpta Boba, va qua-
lificar de "tonteria solemne" el trasllat de
la zona esportiva i va mostrar el seu des
acord amb la gestio d'Argentona

Projectes, "com que per ara sigui recep-
tora de I'aprofitament de les negocia-
cions del POUM". En aquest punt hi va
estar d'acord el portaveu d'Agrupacio
Argentona, Felix Rosa: "no tenim prou
amb el forat economic i social que ha
creat Argentona Projectes que ara li

donen I'administracio de totes les propie-
tats dels vilatans".

Els vefns. La regidora d'Urbanisme,
Montse Brugal, i els veins de les antigues
vivendes del MOPU es van reunir quan
comengava el termini legal de dos mesos
per presentar al-legacions. Els veins de la
zona afectada van mostrar el seu de
sacord amb el projecte que inclou el
POUM i van manifestar la seva intencio
de presentar una al-legacio conjunta des
pres d'haver-se informat i assessorat. El
pla preveu edificar 110 vivendes de plan-
ta baixa i tres plantes en aquesta zona de
22.000 m2 on viuen 40 families que fa
poc van comprar les seves vivendes al

Ministeri de Foment.

ges accessibles, la majoria de promocid
publica.
Es evident que totes aquestes propostes
urbanistiques  tenen una importancia
cabdal per al futur de la poblacio.
Per aixo demanem la participacio res-
ponsable dels ciutadans d'Argentona.

Les reaccions. Els grups de I'oposicio van
coincidir a criticar la manca de participa
cio en el proces de redaccio del Pla gene
ral d'ordenacio urbanfstica municipal

d'Argentona. El document, que es va
aprovar amb els vots favorables de I'e
quip de govern i els negatius de I'oposi
cio, va ser presentat per la regidora
d'Urbanisme, Montse Brugal, que va
explicar que el document "propugna un
model de creixement ordenat i racional
per tenir una vila socialment cohesiona-
da on es preveu, en la Ifnia de I'horitzo
del 2015, un municipi amb 14.000 habi
tants i 1.782 vivendes noves amb un des-
envolupament sostenible que compleixi
els objectius de I'Agenda 21, un model
que no sigui gran consumidor de sol amb
propostes mes compactes, que preveu els
equipaments per satisfer les noves neces
sitats dels vilatans i que protegeixi el sol
amb valor ambiental, forestal i agrfcola".
La proposta del trasllat del camp de fut

bol a I'altra banda de la Riera va centrar
les critiques de I'oposicio. El portaveu de
Convergencia i Unid, Ferran Armengol,

ts per aixo que les propostes mes signifi-

catives del Nou Pla son a Tentorn del cen
tre i es poden identificar amb les entrades
a la poblacio: I'entrada nord, el sector del
Collell i Sant Sebastia, la nova entrada a
Test al centre de la poblacio (condiciona-
da a la implantacid de la nova estacid de
la Ifnia ferroviaria orbital del tram Matard-
Cranollers), I'entrada sud, el sector de Ta-
vinguda de Puig i Cadafalch i la carretera

de Vilassar de Mar.
Portar a terme aquestes propostes de crei
xement i transformacid urbana significa
obtenir millores importants per a la
poblacio com son aconseguir millorar les
entrades d'Argentona amb la reurbanitza-
cid del carrer de Sant Sebastia, Tavinguda
Puig i Cadafalch i la carretera de Vilassar,
convertida en una nova avinguda del
poble, nous accessos per millorar la

mobilitat i nous aparcaments.
Significa la creacid de nous equipaments
i espais Iliures amb la creacid d'un pare

esportiu de mes de 37.000 nf com a pri
mer esbds de la recuperacid per a les
activitats de lleure de les riberes de la
Riera, la nova zona escolar de mes de
14.000 nf al sector del Collell i la reha-
bilitacid de la Casa Puig i Cadafalch, al
centre de la poblacio, com a equipament
cultural.
Tambe obtindrem noves places publiques

centriques que segur que tenen un us
social intens com son la que esta prevista
a la part alta de la zona del Collell, al
limit amb la zona urbana actual i la nova
plaga de mes de 8.000 nf que ordena les
entrades dels equipaments actuals a Ten
torn de la zona esportiva.
S'obtindrien tambe mes de 300 habitat

millorar el transport public i la xarxa
viaria per afavorir una millor mobilitat
en general i I'accessibilitat al centre
urba.
-Consolidar i desenvolupar els espais
d'interes agrari d'Argentona.

-Millorar la cohesid social i assegurar
I'habitatge assequible als joves i als
grups socials amb menys recursos.

Tot aixo per aconseguir la millora de la
qualitat de vida dels ciutadans d'Ar

gentona.
Els estudis sobre la poblacio ens diuen
que en els prdxims 15 anys, mantenint un

creixement una mica inferior a /'actual,
hi haura un increment de poblacio que
pot estar entre els 3.200 I els 4.400 habi
tants. Aixo vol dir que seran necessaris

entre 1.200 i 1.700 habitatges aproxima-
dament.
Actualment mes del 50% dels habitatges
principals son de tipologia unifamiliar I
molts d'ells aillats, entre jardins privats.

Aquesta manera de creixer implica una
ocupacid extensa del territori i molta
superficie de carters per urbanitzar.
La morfologia topografica de Tentorn del
nucli urba fa que sigui no apta per urba
nitzar, ja que o be es inundable (les hor-
tes) o be es troba en pendents topografi-

cament importants.
El nou model de creixement vol equili-
brar aquesta tendencia majoritaria d'ha
bitatges unifamiliars i proposa, mantenint
la diversitat tipoldgica, una majoria d'ha
bitatges plurifamiliars.
Per les caracteristiques d'aquest tipus
d'habitatges, el mes adequat es preveu-

re'ls prdxims al nucli urba per no crear
barris llunyans, aillats i uniformes.

les amb el maxim consens.
ts veritat que el contingut del nou pla es

dens i complex i que d'urbanisme te me-

canismes de dificil comprensid; es neces-
sari no deixar-se portar per la primera
impressid als nous canvis, quasi sempre
negativa, i aprofundir a entendre les

noves propostes, que tenen una justifica-
cid coherent en Tordenacid global que es
proposa per al futur del municipi d'Ar

gentona.
Entendre tambe que s'hi pot participar, i
demanant, en aquest sentit, una actitud
positiva de coTlaboracid, en la resolucid
dels problemes que existeixen actual
ment per un millor futur d'Argentona i els
seus ciutadans.
Els objectius mes importants als quals el
nou Pla vol donar resposta son els

seguents:
-Una ordenacid futura del municipi
equilibrada i sostenible.
Equilibri entre la natura i els espais

urbanitzats
Equilibri entre residencia I activitats-

industria
Equilibri en el creixement residencial
variat  de  tipologies  d'habitatges.
Reequilibri en el creixement de les
diferents arees de la poblacio.
-Previsid de sdl per a nous equipa-
ments I serveis, nous espais Iliures prd
xims al centre de la poblacio per
donar resposta a les necessitats futures
de dotacions i especialment al que fa

referenda a equipaments escolars i

esportius.
-Adequar-se a la realitat territorial del
Maresme Central, tenint en compte els
efectes de les noves infraestructures;

L'equip redactor del POUM, encapgalat

per I'arquitecte Xavier Llistosella, exposa
a continuacio les Ifnies basiques d'aquest
document que dibuixa I'Argentona del
futur.
A principis de setembre es va aprovar

inicialment el nou Pla d'ordenacio urba
m'stica municipal (POUM) d'Argentona.
is el primer pas per a la definicid d'un

nou model de creixement de municipi
d'Argentona per als prdxims 15 o 20

anys.
El gran creixement urbanistic dels darrers
anys, tant d'Argentona com de tota la
comarca del Maresme, justifica i avala
I'oportunitat de la decisid de I'Ajunta-
ment d'adaptar les normes urbanfstiques
vigents des del 1987, als nous temps.
Quan es parla de definir un model de
creixement que perduri durant un gran
periode de temps, s'enten que es neces-

sari i imprescindible la participacio de
tots els ciutadans implicats i obtenir les
propostes urbanistiques concretes amb el

maxim consens. Es per aixo que s'ha vol-
gut garantir al maxim la participacio: pri
mer interaccionant el proces d'elabora
cio del document amb els debats
participatius que hi ha hagut en el forum
d'elaboracio del Pla estrategic i, despres,
I'Oficina del Pla, oberta a tothom, ha ser-

vit per obtenir de primera ma les inquie
tuds i necessitats concretes de molts ciu
tadans.
Ara, amb Texposicid de les propostes,
es possibilita fer reunions sectorials
amb els propietaris dels ambits en que

es proposa canvis en el planejament,
amb la voluntat positiva d'explicar en
detail les propostes i arribar a concretar-

EL FUTUR URBANISTIC D'ARGENTONA
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va manifestar la seva oposicio a aquesta
mesura: "nosaltres ens preguntem si en
comptes de fer vivendes a I'entrada del
municipi per dignificar-lo, si no seria
millor fer un arranjament de la zona
esportiva on actualment es", i va afegir
que "els pisos que es preveu que s'han de
fer on hi ha actualment el camp de futbol
representaran un volum de cotxes i tran
sit considerable". Armengol tambe va
mostrar el seu desacord amb I'enfoca-
ment que se li vol donar a la zona del
Cros. Per la seva banda, el portaveu del

En el pie del 7 de setembre es va fer I'aprovacio inicial de la revisio del Pla d'Ordenacio Urbam'stica Municipal d'Argentona

(POUM). La proposta va ser aprovada amb els vots a favor de I'equip de govern i els negatius de I'oposicio en bloc, que va cri-

ticar la manca de participacio en el proces d'elaboracio i algunes de les mesures que proposa el document, com el trasllat del

camp de futbol a I'altra banda de la Riera i la construccio de pisos en el seu Hoc actual, aixi com les accions a Sant Miquel del

Cros. Per la seva banda, els veins del MOPU es van reunir amb la regidora d'Urbanisme, Montse Brugal, a qui van manifestar les

seves inquietuds sobre el futur de la zona i la seva intencio de presentar al-legacions i estudiar la possibilitat de buscar assesso-

rament extern. En aquests moments esta obert el periode d'exposicio publica on tots els ciutadans poden presentar al-legacions.

o



i d'activitat economica.

Els alcaldes de Mataro, Joan Antoni Baron; Argentona, Antoni Soy; (^rrius, Francesc Cunill; Dosrius, Josep Jo; Cabrera de Mar,

Carles Rocabert; Cabrils, Manel Perez; Vilassar de Mar, Pere Almera, i el regidor de Sant Andreu de Llavaneres, Antoni Costa,

van signar el 20 de juliol la Declaracio de la Riera d'Argentona, un text que posa de manifest la voluntat de treballar conjun

tament en el desenvolupament territorial, social i economic d'aquest espai geografic. Un espai amb un paper destacat com a

nus de comunicacions entre les comarques del Maresme i del Valles i amb una potencialitat elevada en els ambits residencial

4. Treballar per a la millora d'un territo
ri per a les persones
•Foment de les activitats culturals i

esportives.
•Preservacio i gestid del patrimoni.
•Coordinacid de la polftica de segu-

retat ciutadana i promocid del

civisme.
•Estfmul del desenvolupament eco

nomic local i de les polftiques acti
ves d'ocupacid.

•Prioritat i coordinacid dels plans
educatius del territori per a totes les
edats.

•Importancia de les polftiques de
benestar social, igualtat, immigra-
cid, etc."

I
El futur de la Riera. L'alcalde d'Ar
gentona, Antoni Soy, va explicar que "es
tracta d'una declaracio de principis entre
tots els municipis per treballar plegats
per millorar el nostre entorn i oferir
millors serveis als ciutadans". En aquest
sentit, Soy explica que "un dels primers
objectius a la vila sera dignificar la Riera,
que ara esta una mica descuidada".
Actualment aquest espai es utilitzat
sobretot per persones que van a caminar,
correr, passejar o anar en bicicleta. Per
aquest motiu, "el futur passa per poten-
ciar les activitats ludiques i esportives a
la Riera i aixo va Iligat al Pla general
d'ordenacio urbana, que preveu el tras-
llat del camp de futbol a una de les ban-
des de la Riera, on hi haura d'haver una

zona esportiva", diu Soy. Per la seva
banda l'alcalde de Mataro, Joan Antoni

Baron, va explicar que "el principal eix
d'aquest document fa referenda al crei
xement dels municipis, que ha de ser
mesurat i respectant els corredors natu
rals que hi ha entre ells".
Un altre dels grans projectes que s'entre-
veu d'aquesta declaracio sera la Ifnia de

tren que unira el Maresme amb el Valles
Oriental amb un tren orbital Mataro-
Granollers i que podria tenir una parada
a Argentona.

Consell Comarcal del Maresme i el
Departament de Polftica Territorial i
Obres Publiques de la Generalitat,
la realitzacid de la Carta de paisat-
ge de la Riera d'Argentona.

2.2. Infraestructures de vialitat
•Nova xarxa ferroviaria.
•Racionalitzacid del transport urba i

interurba.
•Racionalitzacid del nus C-60/C-32 i

millora dels accessos de la ronda de
Matard als municipis del voltant.

•Integracid de les carreteres locals
en la xarxa comarcal: Camf del
Mig, Camf dels contrabandistes...

•Impulsar la creacid d'una xarxa de
carrils bid que connecti les dife-
rents poblacions del territori de la
Riera d'Argentona.

3. Assignacid d'usos del territori
•Coordinar les decisions de planeja-

ment locals especialment en les
zones de contacte tenint especial
cura en la connectivitat i continuitat
dels diferents usos: residencial, eco
nomic, dotacional, espais Iliures...

•Reflexionar conjuntament sobre el
futur del sdl no desenvolupat.

tls alcaldes d'Argentona, Cabrera de

Mar, Cabrils, Dosrius, Mataro, Orrius,
Sant Andreu de Llavaneres i Vilassar de
Mar, reunits a Argentona el 20 de juliol,
van manifestar i signar el text seguent:
"1. La voluntat de treballar conjunta-

ment en el desenvolupament social,
economic i territorial, cercant formes
de concertacid que, sense interferir
en I'autonomia de cada municipi,
possibilitin un creixement harmdnic i
sostenible d'aquest territori.

2. Constituir una mesa de treball que
desenvolupi la seguent agenda de
treball:
2.1. Preservacio de I'espai medi-
ambiental
•Pares fluvials de les rieres d'Ar

gentona i Sant Simd.
•Front Litoral.
•Pares Naturals de la Serralada

Litoral.
•Connectors i corredors biologies

entre els Pares Naturals, la Riera
d'Argentona i el mar: Turd de
Cerdanyola, Cine Senies,  Pla de
I'Avella...

•Impulsar, conjuntament amb el

La Riera d'Argentona,
eix vertebrador
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actuacions, s'ampliaran les voreres del
carrer Gran fins al carrer de Ramon Par
i es donara prioritat als vianants des de
la plaga Nova fins a la Paret de les
Mentides. Sobre els nous espais comer-
cials, en I'espera de la construccio del
nou mercat municipal, s'ampliara el
mercat setmanal a la pla^a de Vendre i
es traslladara el corner^ "no quotidia" a
la pla^a Nova. Mentrestant, es treballa-
ra en la construccio del nou mercat, un
equipament comercial de primer ordre
que es construira a I'antic edifici de la
Velcro. Aquest recinte incloura altres
locals comercials a banda del mercat.
Un d'aquests locals sera d'una superff-
cie destinada a supermercat. El projecte
tambe preveu la creacio d'una pla^a i
un aparcament public de mes de vui-

tanta places.

sentant de I'Associacio de Botiguers de
Catalunya (ABC), Jaume Pera. El regidor
de Promocio Economica, Salvador
Casas, assenyala que la Targeta de
Fidelitzacio es "el projecte mes emble
matic que s'ha estat treballant en el
marc del Pla de dinamitzacio comercial
perque es un element que millora,

prima i premia la gent que compra a
Argentona". Gairebe la meitat dels
comer^os de I'UBA ja s'han adherit a la

campanya.

Transformacio urbana. L'execucio del
Pla de dinamitzacio comercial d'Ar
gentona suposara una transformacio
urbana que, per una banda, prioritzara
els vianants i, per altra banda, compor-
tara la creacio de nous espais comer-
cials. Pel que fa als vianants, entre altres

En els ultims anys Argentona ha viscut un creixement notable en gairebe tots els

ambits -poblacio, habitatge, infraestructures, etc.- excepte en el comercial. Es per

aixo que, ateses les necessitats actuals de la vila, I'Ajuntament i la Unio de

Botiguers d'Argentona (UBA) han posat en marxa plegats un projecte que preten

reactivar i modernitzar el corner^ en benefici dels seus habitants. Aquest projecte

es concreta en actuacions com la Targeta de Fidelitzacio, que es va presentar el

mes de setembre.

LJes de I'any 2001, I'Ajuntament
d'Argentona, conjuntament amb la
Diputacio de Barcelona i la Generalitat
de Catalunya, treballa amb la Unio de
Botiguers d'Argentona (UBA) en el des-
envolupament del Pla de dinamitzacio
comercial d'Argentona. El principal
objectiu del Pla de dinamitzacio comer
cial consisteix a fomentar la cooperacio
empresarial en els comer^os de la nos-
tra vila per tal d'engegar mecanismes
que els permetin afrontar amb exit els
reptes de la competitivitat. Un d'aquests

reptes es que comprar a Argentona sigui
mes facil i comode. Per aconseguir-ho,
els botiguers de la vila treballen per ofe-
rir un corner^ ampli, variat i divers que
permeti al client trobar allo que neces-
sita sense haver de marxar fora a buscar-
ho. Oferint com a elements identitaris
del corner^ local: la confian^a, el servei
i el tracte personal. Botiguers i ajunta-
ment s'han decidit a treballar plegats
per aconseguir I'objectiu comu de
donar vida al municipi afavorint les
relacions personals dels veins. Una de
les maneres de fer-ho es incentivar la
compra a la vila premiant els consumi-
dors que es queden a Argentona. Per fer-
ho han creat laTargeta de Fidelitzacio.
La Targeta de Fidel itzacio es total ment
gratuTta i funciona als comer^os afiliats
a la Unio de Botiguers d'Argentona. La
presidenta de I'UBA, Angels Espelt,

explica que "es totalment gratuTta pels
clients i cada botiga que hi participa
disposara d'un distintiu a la porta". El
funcionament es senzill i practic: la tar
geta acumula punts en el moment de la
compra i, mes endavant, aquests es
poden bescanviar per descomptes o
productes gratuYts. Els punts es van
sumant fins que el client decideix gas-
tar-los en allo que li ve mes de gust. Per
obtenir la targeta client, nomes cal
omplir un dels trfptics que es troben als

comer^os adherits a I'UBA.
Aquesta nova eina comercial es va pre-
sentar el 13 de setembre, al Salo de
Pedra. A I'acte hi va assistir una nodrida
representacio dels comerciants de la
vila i va estar encap^alat per I'alcalde,
Antoni Soy, el regidor de Promocio
Economica, Salvador Casas, la presi
denta de la Unio de Botiguers d'Ar
gentona (UBA), Angels Espelt, i el repre-

El futur del corner^:
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Calvo, "hi han assistit el doble d'espec-
tadors que I'any passat i es una de les
activitats mes ben valorades pels cera

mistes".
Les activitats de la Festa Major van
comenyar amb la plantada de flors i
plantes al Jardi de les Persones del
carrer Gran. Des d'aleshores, la musica,
els espectacles infantils, els balls de
festa major, el teatre, els gegants i I'es-
port van omplir els carrers i places de la
vila. El trenet, tot i que va patir un petit
ensurt el dia 4 d'agost, va poder comu-
nicar els diferents escenaris de la festa.
La Garrinada va aplegar joves i tambe
grans als patis de I'escola Bernat de
Riudemeia, on la musica va ser la prota-

I emperatures molt altes pero tambe

algun ruixat refrescant en la Festa
Major de Sant Domingo 2006 i en la
Fira Internacional de Ceramica i
Terrissa d'Argentona. Les vendes del
cantir de I'any, un exemplar de campa-
nar de Tajueco (Soria), van ser satisfac-
tories i durant els dies de la Fira se'n van
vendre 3.900 exemplars. Per la seva
banda, els ceramistes i terrissaires parti
cipants van explicar que la Fira
d'Argentona es I'excepcio a la tonica
general que marca un descens en les
vendes a les altres fires on van. La II
Mostra de Cinema i Video sobre cera
mica va projectar films especialitzats al
Centre Parroquial, on segons explica el
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Pi Gros del 6ant Crist
Finus p'mea

Localitzacio: A I'entrada d'Argentona, davant del

Pare de Carreteres de la Generalitat.

Dimensions de I'arbre:

Fenmetre normal: "502 centimetres

Ferimetre de soca: 311 centimetres

Altres dades d'interes: Presenta un bon estat vital

tot i que caldria fer una avaluacio de rise de cai-

guda i estat sanitari de la branca inferior.

nr^^fli""^^

un
Altres dades

qenton

Finus pine

Pi de

6urri
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i
Pi de Can Riudemeia
Finus pinea-

Loca\itzac\6: Al cam! de Can Riudemeia, prop de la

casa, a la part de dalt.

Dimensions de I'arbre:

Pen metre normal: 326 centimetres

Ferimetre de soca: 335 centimetres

Altres dades d'interes: Presenta un estat vital bo

tot i 6^je hi ha alguns nius de pigot.

L'Ajuntament d'Argentona disposa d'un cataleg d'arbres i arbredes monumentals de la vila realitzat per I'entitat mediambien-

tal Natura. Es tracta d'un document amb 34 arbres catalogats i 22 arbredes que s'han de protegir pel seu valor monumental^

cientific, historic o paisatgistic, que els converteix en part del patrimoni cultural d'Argentona. Alguhs d'aquests exemplars

tambe formen part del cataleg del Consell Comarcal del Maresme i els mes espectaculars es troben en el de la Generalitat de
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Surera de Can Sada
Quercus euber

Localitzacio: A la vora de la carretera d'Argentona

Dosrius, davant de Can Sada, Can Collet.

Dimensions de I'arbre:

Penmetre normal: 325 centimetres, ja c^ue te grop

a a^uesta alfada.

Penmetre de soca: 255 centimetres

Altres dades d'interes: Presenta un bon estat vital.

una de les branques principals tallada pel pases ve-.

Seria necessari que el trafat d'aquesta carretera es mogues uns 3 metres cap al cos-

-   tat contrari de I'arbre per evitar I'afectacio d'aquest arbre pel pas dels vehicles alts.

Can
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bon es

Altres

e
Fer!matre normal.

a Canvei de I'autopista

e I'arbre:

to

de Can Mar
Uedoner
Celtis australis

Catalunya. La revista Cap de Creus dedicara una pagina en cada edicio per donar a coneixer aquests arbres als argentonins i

argentonines. En aquesta primera entrega es donaran les dades de tres pins^ un lledoner, una noguera i una surera. Les seves

dimensions, localitzacio i estat vital son les principals caracteristiques que va recollir I'entitat Natura, que, en alguns dels

arbres, proposa accions de millora.

NUMENTA



La Verema 2006
La verema era antigament una de les

activitats principals del mes de setembre.
Ja fa uns anys que Argentona recupera

aquesta tradicio amb propostes culturals
paral-leles a la recollida del rafm i la tre-
pitjada, que es van fer el 16 de setembre.
Una d'aquestes activitats va ser una

exposicio, a la Casa Gotica, que mostra-
va una col-leccio d'etiquetes d'ampolles
de vi relacionades amb el cinema.

Carrers millorats
L'asfaltatge dels carrers Mestre Falla,

Carrasco i Formiguera, Narcfs Monturiol,
Ramon Martf Alsina i Sant Sebastia es va
millorar durant el mes de juliol. Pel que
fa a les places i avingudes, es van pavi-
mentar de nou la plaga de Montserrat, les
avingudes Verge de Montserrat i Jaume
Baladia i el passeig Baro de Viver. De
cara a finals d'any es preveu que hi hagi
una nova actuacio en altres carrers de la
vila. Dins les remodelacions i rehabilita-
cions de carrers, places i avingudes que
s'estan fent a la vila tambe hi ha la pla^a
Angeleta Ferrer, on a mes s'esta fent una
reordenacio del Hoc. No obstant aixo, les
obres de la pla^a tenen un element que
les diferencia de la resta. El regidor de

Manteniment i Serveis Municipals, Joan
Vaquer, explica que "els alumnes del
segon Taller Ocupacional de Jardineria i
Forestal han millorat tots els elements de
zona verda d'aquest indret".

/Argentona hatingutaquestestiu un punt
d'informacio turfstica. Aquest punt estava
situat al carrer Gran numero 54 i va estar
operatiu fins al dia 15 de setembre.
L'horari d'atencio al ciutada o visitant era
de les 9 del matf a les 2 del migdia de
forma ininterrompuda. Les rutes de les
fonts, I'arquitectura modernista i la gastro-
nomia de la vila van ser els temes estrella
de les demandes d'informacio que van
rebre en aquest equipament temporal.

11-S
La Diada a Argentona va comen^ar al

matf amb la tradicional ofrena floral al
monument a Rafael Casanova. Els altres
actes del matf van ser la presentacio de la
ruta numero 3 de les fonts i la inauguracio
de I'exposicio d'escultures de Llucia
Gonzalez. A la tarda gegants i taller per
aprendre les tecniques basiques dels cas-
tells a carrec dels Capgrossos de Mataro.
Despres del taller, els Capgrossos van fer
la seva actuacio, en que van tornar a plan
tar el tres de vuit, castell que van acom-
panyar del cine de set, el quatre de set
amb agulla i el quatre de set. Com en
altres poblacions catalanes, la Jornada a
Argentona va incloure sardanes que es
van allargar fins tard i que van omplir de
gent la pla^a Nova. La Diada a Argentona
va transcorrer sense cap incident i amb
moltes senyeres als balcons.

La Policia Local d'Argentona ha actualit-

zat el sistema informatic per connectar-lo
a la Direccio General de Transit. D'a-

questa manera, el carnet per punts tindra
un funcionament regular dins de la vila.
Segons el cap de la Policia Local, Pere
Anglada, es tracta d'un sistema que aju-
dara a reduir els accidents mortals; no
obstant aixo, es una feina en que tothom
ha de col-laborar. A la vila ja s'han pro-
posat treure alguns punts per diverses
infraccions: les mes classiques son saltar-

se un stop o aparcar damunt un pas de
vianants.

L'Aplec de Sant
Jaume de Treia
tls argentonins del veinat de Sant

Jaume de Treia van celebrar el 23 de
juliol I'aplec del seu patro. Per tercer any
consecutiu, els veins van fer una festa
entorn de I'ermita de Sant Jaume, en
runes des de fa anys. Una de les novetats
d'enguany va ser convertir la trobada en
una mirada al passat amb alguns argen

tonins vestits com antigament. Com es
tradicio, es va fer repicar la campana i
tots els veins es van reunir en aquest
entorn natural.

La seccio local del Rartit dels Socialistes

compta amb el nou cap de Ilista per a les
eleccions municipals del proper any.
L'actual regidor de Promocio Econo-
mica, Salvador Casas, va ser escollit per
unanimitat en I'assemblea del partit que
es va celebrar el 20 de juliol. Casas va
explicar que esta il-lusionat amb aquest
nou repte de futur i va agrair a Montse
Brugal la feina feta i el seu mestratge.
Salvador Casas, de 42 anys, milita al
Partit dels Socialistes des de fa mes de 20
anys, quan va tenir carrecs a les joven-
tuts del partit. Des del 1989 fins I'any
1991 va ser regidor a I'Ajuntament
d'Argentona i, despres d'una parada, va
tornar a implicar-se a la polftica munici
pal I'any 2000. Actualment es el regidor
de Promocio Economica.

14

COSES DE LA VILA
Salvador Casas, cap Els punts en I'ambit  Informacio turfstica
de Ilista del PSC   local
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trat sobretot en el CEIP Sant Miquel del
Cros, on s'han pintat els espais comuns i
les portes, s'han arranjat els lavabos i les
dutxes, s'ha reparat la teulada, s'ha ade-
quat la instal-lacio electrica i s'han deli-
mitat els espais entre I'escola bressol
municipal Cargol Treu Banya i el centre
d'educacio infantil i primaria. D'altra
banda, esta previst que durant el primer
trimestre del curs es posi el sistema de
calefaccio. La regidora d'Educacio d'Ar
gentona, Ester Merino, ha assegurat que
"les classes no es veuran afectades a
Sant Miquel del Cros per I'adequacio del
sistema de calefaccio".
A I'escola Francesc Burniol s'ha millorat
el drenatge i el paviment de I'acces al
pati, s'han unificat els espais de tutoria
en una unica aula, s'ha impermeabilitzat
la zona de la caldera i s'han pintat les
aules infantils.
Per la seva banda, a I'escola Bernat de
Riudemeia s'ha instal-lat una xarxa de
dades i electrica nova. Al CEIP Les Fonts,
el mes nou del municipi, s'ha instal-lat la
calefaccio a I'edifici de parvulari.
Totes les escoles del municipi han aplicat
la sisena hora de forma coordinada, de
les 12 a les 13 h del migdia. Despres de
les primeres setmanes de la implantacio
de la sisena, moltes escoles van constatar
una manca de professorat. En aquest sen-
tit, tant el Centre de Primaria Bernat de
Riudemeia com el Francesc Burniol van
iniciar el curs amb la necessitat d'incor-
porar un parell de mestres. Per aquest
motiu, mentre esperaven els professio
nals necessaris, anaven cobrint les baixes
planificant diariament les baixes. Als
altres dos centres de la vila, Les Fonts i
Sant Miquel del Cros, el curs ha pogut
comen^ar a pie rendiment.

El curs de la 6a hora
L'Ajuntament d'Argentona ha invertit

210.000 euros aquest estiu per fer tas-
ques de manteniment i millora a les
escoles de la vila. Les millores s'han cen-

ERC presentara
Ilista propia
La seccio local "Josep Calvet i Mora"

d'Esquerra Republicana de Catalunya ha
decidit que formara Ilista propia a
Argentona per a les properes eleccions
municipals del maig del 2007. Els repu
blicans asseguren que no hi ha trenca-
ment amb els socis de L'Entesa i valoren
positivament els vuit anys de govern. El
president de la seccio local, Tomas
Velasco, explica que "han estat vuit anys
de molta feina i molt ben feta, tot i que
tambe s'ha comes algun error", i clarifica
que "ha estat una decisio de la majoria".
Pel que fa al cap de Ilista i a noms con-
crets, Velasco ha explicat: "tenim diver-
ses opcions sobre la taula pero no es fara
public fins a mitjans de novembre". Amb
aquesta decisio, L'Entesa haura de plan-
tejar-se si es reformula i segueix endavant
tot i perdre part dels seus membres que
son militants d'ERC. En el darrer any, la
seccio local d'Esquerra Republicana ha
anat creixent en nombre de militants i
simpatitzants disposats a participar de la
polftica local. Per decisio majoritaria de
tots ells, tant militants com simpatitzants,
ERC es presentara en solitari als comicis
del proper maig.

El cinema alternatiu
canvia de dia
t Is responsables del cinema del Centre

Parroquial han decidit que aquesta tem-
porada els films alternatius es projecta-
ran els divendres, en comptes dels
dijous com fins ara. Amb aquesta mesu-
ra es persegueix un augment del public,
ja que ultimament eren una mitjana de
15 espectadors. Un dels tres maquinis-
tes del cinema del Centre Parroquial,
Joan Forns, explica: "ens havfem plante-
jat deixar de projectar films de cinema
no comercial pero volem fer aquest
ultim intent". El cinema dels caps de
setmana, amb propostes mes comer-
cials, disposa d'un bon nombre d'es-
pectadors.

Les escultures de Llucia Gonzalez,

sota el tftol "Camf", es van inaugurar
l'11 de setembre i es podran veure fins
al 22 d'octubre. Segons I'artista, I'evolu-
cio de I'esser huma es basa en unes pas
ses concretes que condueixen cap a
"algun Hoc". Per arribar-hi, cal un equi-
libri constant, incessant. Aquesta es la
idea que I'artista mataronf, resident a
Argentona, ha volgut transmetre a traves
de la seva exposicio "Camf". Amb dotze
peces escultoriques de ferro forjat i acer,
Gonzalez explora la forma i, al mateix
temps, el moviment. Aquesta es la sego-
na exposicio de Gonzalez a Argentona,
la primera va ser I'any 1994 al mateix
edifici, pero quan aquest encara era
Casa de Cultura i no la seu del Museu
del Cantir.

Escultures al Museu
del Cantir

COSES DE LA VILA



L'objectiu de la planificacio urbanfstica

es ordenar el territori, que es un espai

viu, per adaptar-lo al creixement i a les

necessitats de les persones

Crup Municipal del Partit dels Socialistes
de Catalunya (PSC)

El Pla d'ordenacio urbana municipal d'Argentona
L'urbanisme condiciona les finances i els recursos locals, el model de creixement

i la qualitat de vida, la polftica d'habitatge i la mobilitat, a mes de la cohesio social

i ffsica de la societat. No cal dir, doncs, la seva importancia.
L'objectiu de la planificacio urbanfstica es ordenar el territori, que es un espai viu,
per adaptar-lo al creixement i a les necessitats de les persones. El Pla que hem apro-
vat inicialment (POUM) respon a les grans Ifnies que es deriven del Pla estrategic:

a.Model mixt residencial i d'activitat economica.
b.Moderacio en el creixement de la poblacio.
c.Preservacio de I'entorn i gestio del sol agrfcola.
d.Incorporacio de noves tipologies d'habitatge mes compacte en un entorn

urba mes esponjat.
La polftica urbanfstica que proposem ve determinada per sis objectius primordials:

a.Creixement ordenat i racional per tenir una vila socialment cohesionada

(14.000 habitants i 1.782 vivendes el 2015).
b.Desenvolupament sostenible, complint els objectius de I'Agenda 21.
c.Acces a vivenda assequible, distribu'fda homogeniament en tota la trama

urbana (350-400 vivendes de proteccio oficial).
d.Obtenir equipaments suficients per satisfer les necessitats de la vila.
e.Protegir el sol amb valor ambiental: el forestal i I'agrfcola.
f.Valorar i potenciar el patrimoni arquitectonic i natural d'Argentona.

L^espres del Pla estrategic i el Pla educatiu de ciutat (PEC), ara ha arribat el moment

de I'aprovacio inicial del Pla d'ordenacio urbana municipal (POUM). Tres elements
fonamentals per a pensar i definir quin futur volem i, per tant, per a poder-hi actuar

adequadament.
El nou POUM, que s'ha fet de forma coherent amb el Pla estrategic i el PEC i aprofi
tant els seus processos participatius, significa un canvi de filosofia i un canvi de
model radicals respecte al pla urbanistic vigent fins avui, que era del 1987. Els seus

principis generals mes importants son:
•Un creixement moderat i controlat de la poblacio i de les zones urbanes i urba-

nitzables.
•Un model economic equilibrat des del punt de vista dels sectors a desenvolupar

i amb una aposta clara per a les activitats Iligades a la societat del coneixement.
•La recerca de la coordinacio i la gestio conjuntes amb els municipis de I'entorn.

El POUM te uns principis i objectius urbanistics mes especifics, entre els quals

podem destacar:
•Un model mixt de residencia i activitat economica.
•Un model urba mes compacte.
•La diversificacio i I'equilibri de les tipologies d'habitatge.
•Un adequat nivell de gestio de I'entorn natural i de I'activitat agrfcola que en

permeti el desenvolupament i la preservacio.
•La gestio convenient del patrimoni cultural, historic i artistic per a millorar-lo i

preservar-lo.
•La potenciacio de la proximitat i I'accessibilitat, mitjan^ant zones de vianants,

aparcaments, foment del transport public, millora de la mobilitat, etc.
•L'augment de I'oferta i la millora de la qualitat dels espais publics, els equipa-

ments i els serveis publics, per a incrementar els serveis a les persones i el benes-

tar de la poblacio.
•L'assoliment d'una major cohesio i integracio social i territorial.

Ara, el POUM esta a exposicio publica i es pot consultar al Salo de Pedra durant dos
mesos. Es el moment de participar i dir-hi la nostra per a millorar-lo.

Entesa p#r Argentona (L'Entesa)

El nou POUM, que s'ha fet de forma

coherent amb el Pla estrategic i el PEC

i aprofitant els seus processos partici-

patius, significa un canvi de filosofia i

un canvi de model radicals respecte al

pla urbanistic vigent fins avui, que era

del 1987

Ja tenim nou pla urbamstic
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Grup Municipal del Rartit Popular (PP)

Volen fer desapareixer el camp de

Futbol Municipal, aixi mateix el del

Cros. "Per dignificar I'entrada del po

ble" (sic). Es que no es prou digna I'en

trada a la vila amb una zona escolar,

d'equipaments, esportiva, ludica...
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Ens preguntem, per que persisteix I'e

quip de govern en la seva politica d'en

derrocs i construccio de grans blocs

d'habitatges en zones esportives i

publiques?

Grup Municipal de Convergencia
i Unio (CiU)

El futur de la vila... a mans de qui?
De, el titol ho diu tot. Fa pocs dies I'equip de govern va aprovar inicialment el POUM  
(Pla d'ordenacio urbana), amb unes altres paraules: el futur creixement de la nostra

vila, com i cap a on volem anar. Creixement urbanistic, equipaments, serveis, microur-
banisme... vaja, la nostra qualitat de vida d'aqui a mes o menys quinze anys... i mes.
Doncs be, una vegada mes, L'Entesa i els socialistes han entes malament el que es una
majoria legitima i mal utilitzada, i el que seria aprovar el futur de la vila amb dialeg,
negociacions, consens, participacio, comptant amb les entitats, veins i I'oposicio... i

sobretot estimant el teu poble.
No creieu que aquests senyors que no hi seran en un futur, si haguessin aprovat, amb
un consens important, en un futur, governi qui governi, en ser un Pla general de "TOTS",
es portaria a terme sense problemes i sense crear malestar i enfrontaments socials?
Dons la realitat es que no! NO han sigut capa^os de reaccionar als seus errors i en un
tema tan important com el Pla general de la nostra vila, han tornat a crear una fractu-
ra social important, per la seva mancan^a de negociacio, participacio i informacio.
Volen fer desapareixer el camp de Futbol Municipal, aixi mateix el del Cros. "Per dig-
nificar I'entrada del poble" (sic). Es que no es prou digna I'entrada a la vila amb una
zona escolar, d'equipaments, esportiva, ludica... No, prefereixen totxos, "es mes
digna". El que haurien de fer es potenciar aquesta zona i fer una gran zona de troba-

da del jovent i les families.
Falta de dialeg amb els veins del "MOPU", ja ho hem vist aquests dies amb les reu

nions mantingudes i la premsa.
Al Cros volen fer mes edificis, fins a 7 plantes. Al Torrent de Vera, alguns membres de
I'equip de govern sempre han defensat que vagi a terra. Els unics que fa anys defensa-
ven reordenar la zona era el PP, sembla que no estavem tan equivocats. Parlen de con-

servar el patrimoni historic, les masies... (sic)... si ens les tiren a terra...
Aquest tema dona molt de si, continuarem. Pero el que esta clar es que el Sr. Soy s'ha
tornat a equivocar, ha tornat a pensar en ell i no en el nostre poble.

Pla d'urbanisme imposat
riem comen^at un nou curs polftic, i tot i ser I'ultim d'aquest mandat Them comen-

<^at amb for^a i sense gaires canvis. Amb forga, perque Them comen^at amb I'aprova
cio inicial del Pla general d'urbanisme. Sense gaires canvis, perque la manca de volun-
tat en la recerca del consens de que ha estat fent gala I'equip de govern no ha canviat
i aixo ha portat al fet que I'aprovacio fos per un 9 a 8 que resta suport popular a aquest
pla. Des de CiU no podem donar suport a un Pla d'urbanisme que preveu I'enderroc
del camp de futbol de I'Argentona per construir-hi 176 habitatges.
Un altre punt conflictiu del pla es la pretensio d'ubicar 115 habitatges en I'espai que
ara ocupen els anomenats "habitatges del MOPU". Els veins acaben d'adquirir les pro-
pietats i ningu ha tingut en compte la seva opinio abans de I'aprovacio. La solucio que
proposen ara, despres de les queixes dels veins, de respectar els habitatges actuals i
construir pisos als espais del pati del MOPU i la fusteria de la cantonada tampoc la
compartim. Aquests espais s'han d'incorporar dins de la reordenacio de la zona espor-
tiva. No acaben aqui les discrepancies amb el pla proposat, tenim Sant Miquel del Cros
on tambe sense consultar als veins decideixen edificar sobre el camp de futbol i plan-
tificar una torre de 8 plantes a I'entrada del barri, nosaltres defensem que la torre si cal

es posi al fons al costat de la zona industrial.
Ens preguntem, per que persisteix I'equip de govern en la seva politica d'enderrocs i
construccio de grans blocs d'habitatges en zones esportives i publiques?
Pero no nomes es aixo, cal estar alerta amb les modificacions de normativa que es fan
en algunes Mies del nucli urba, on es carreguen la possibilitat de posar locals comer-

cials als baixos o escurcen les llargades d'edificacio.
Podriem seguir amb el marge dret de la Riera, els poligons industrials, El Cullell, etc. pero
no dona espai per mes, pero si que recomanem a tots els vilatans que comprovin com
els afecta el nou pla i, si es senten afectats, que presentin les al-legacions oportunes.
Mentrestant des de CiU treballarem perque aquest sigui el pla de tots els argentonins.



tl nou Pla general urba posa els interessos del poble per sota dels interessos

d'Argentona Projectes, de Mataro i dels pactes dels partits polftics amb el vot de

disciplina de partit. Crida I'atencio que una agrupacio que s'anomena d'esquerres
(Entesa-PSC) siguin els que facin la privatitzacio de tots els terrenys municipals, o
sia, de tot el patrimoni urbanfstic que tenim i del que podrfem tenir. Es tracta d'una
societat que des que es va crear ha estat en fallida, que no ha pagat els seus deu-
tes en el Turo de Sant Sebastia, i que fins ara I'unic que ha demostrat es que any
rere any escura mes les butxaques dels vilatans. No creiem que mai pugui tornar
ni els diners que val el patrimoni municipal que ha gestionat ni els del que podria

gestionar.
Referit als interessos de Mataro, el Pla general diu textualment: "Les solucions que
estan estudiant des de I'Ajuntament de Mataro passen totes per intervenir en el
terme municipal d'Argentona". Ara s'enten per que es construeix al Torrent de Vera
i es reurbanitzen els encreuaments i les connexions entre el barri del Cros i
Mataro; tot aixo amb la contribucio econdmica d'Argentona, naturalment. Per
ultim, va quedar clar en el pie que no s'impugnaran les decisions supramunicipals
que interessin els partits polftics, encara que el poble d'Argentona en surti perju-
dicat. Queda ben clar, no solament en el que s'ha dit fins ara sino amb el tragat
del tren, que divideix encara mes el terme municipal de les dues bandes de la
Riera. No podem oblidar que Argentona ja va perdre I'indret de la platja, el Castell
de Burriac, ^voleu perdre ara el marge esquerre de la Riera? Per finalitzar i com a
exemple de participacio citarem la dels ciutadans de les vivendes del MOPU, ^han
comptat amb vosaltres per decidir enderrocar les vivendes que esteu comprant ara

mateix?

Crida I'atencio que una agrupacio que

s'anomena d'esquerres (Entesa-PSC)

siguin els que facin la privatitzacio de

tots els terrenys municipals, o sia, de

tot el patrimoni urbanistic que tenim i

del que podriem tenir

Grup Municipalntona (Agr.Ar.)

El nou POUM i la submissio d^Argentona

Vots a favor 9, vots en contra 8. Aquesta

ha estat la tonica dels darrers vuit anys,

i amb el POUM ha passat el mateix. No

hi ha hagut ni un sol bri d'interes perque

anes d'una altra manera

El Pla d'ordenacio urbana municipal: 9 a favor, 8 en contra!
tl Pla d'urbanisme va ser aprovat inicialment en el pie extraordinari del 7 de setem-

bre. Aixo es una notfcia que hauria de ser bona perque el POUM es el document per
excel-lencia de qualsevol consistori.
Per a Esquerra Unitaria, pero, no passa de ser una simple notfcia com tantes que s'han
succeft des de la nostra presencia a I'Ajuntament des del 2003. Ho diem aixf, amb
aquest toe de desenefs, perque en la tramitacio del Pla, la interaccio del govern muni
cipal amb els grups de I'oposicio i amb la resta d'entitats i veins d'Argentona ha estat
absolutament nul-la, com amb tot el que s'ha tramitat i gestionat a Argentona des del
1999 i aixf seguira, amb tota seguretat, el que resta de mandat.
Vots a favor 9, vots en contra 8. Aquesta ha estat la tonica dels darrers vuit anys, i amb
el POUM ha passat el mateix. No hi ha hagut ni un sol bri d'interes perque anes d'una
altra manera. Una vegada mes els ha pogut I'arrogancia. Per que donar joe? Si ells no
necessiten ningu de bons que son. Fletxes com son, han necessitat 7 anys per enlles-
tir-lo inicialment.
Exemples de participacio, d'informacio i de transparencia: dels 56 planols que cons-
ten al Pla, I'oposicio en va rebre 16 el 27 de juliol. Els altres 40? Ja els veurem pen-
jats al Salo de Pedra despres de I'aprovacio! Dels documents, van oblidar-se d'in-
cloure el Cataleg. La convocatoria de la Comissio Informativa previa al Pie es va
signar el dia 29 d'agost i es va Iliurar -suposem- el dia 30 (la nostra regidora era de
vacances i ho va rebre el dia 2) per celebrar-la el dia 1. El Consell Assessor
d'Urbanisme ha estat convocat dues vegades en 6 anys, el tercer sera pel setembre.
Tenim fins al novembre per revisar els documents i presentar al-legacions. Us reco-
manem anar al Salo de Pedra amb lupa i/o binocles.
Riure's del mort i de qui el vetlla (entengui's de I'oposicio i dels vilatans) es el que
saben. D'aixo en son fletxes de veritat. Pregunteu als Veins del MOPU i del Cros i als
usuaris del camp de futbol, nomes per comengar...
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Una quinzena de jubilats d'Argentona disposen d'un hort al Sot d'en Calopa^ on planten tot tipus de productes de I'horta. El

terreny el gestionen tres argentonins que van pensar que era una bona iniciativa perque coneixien un seguit de persones que

buscaven un hort petit per poder practicar la seva aficio. Els afortunats, ja que hi ha Ilista d'espera, se senten utils, en forma

i alegren familiars i amics quan els porten els fruits del seu treball. En aquests moments s'esta implantant el sistema de reg

gota a gota per estalviar aigua.

19

a;
u

o
c

sorra de la Riera esta molt compactada
pel pas dels camions, de manera que
quan plou quatre gotes de seguida baixa
i I'aigua no cala; caldria fer alguna tasca
de drenatge perque I'aigua pogues
entrar a la terra i alimentar els pous dels

pagesos".

Mataro es copia. Quan a Argentona la
creacio dels horts ecologies es ja una
realitat, Mataro estudia la possibilitat
d'implantar una xarxa d'horts urbans a
peticio d'una resolucio presentada pel
grup municipal de Convergencia i Unio
en el pie del 7 de setembre, quan tots els
grups van votar-hi a favor. En aquests
moments, els serveis teenies de I'Ajun-
tament de Mataro fan els treballs i els
estudis preparatoris aixf com els tramits
administratius i teenies necessaris per
que es pugui materialitzar el projecte.
Pel que fa als tramits legals necessaris

per portar a terme aquest projecte sense
perill que derivi en una situacio de
barraquisme, Argentona va comen^ar la
casa per la teulada: primer es van posar
en marxa els horts i ara s'esta estudiant
el camf legal des del consistori.

feia servir els anys quaranta i cinquanta
pero ara s'estan fent els treballs per
implantar el sistema gota a gota.

Millores i control. En Joan Floriach, de
la parcel-la numero 6, havia estat pages
fins als 30 anys a Can Portell del Cros,
pero aleshores els propietaris van ven-
dre les terres i es va posar a treballar al
Grup Sabater. En aquesta empresa dedi-
cada al mon agrfcola, Floriach es va
dedicar al departament del reg durant
30 anys i per aquest motiu implantara el
sistema de gota a gota als horts del Sot
d'en Calopa. Floriach explica que "ara
s'esta regant per terra, com als anys
quaranta o cinquanta i s'ha d'aplicar el
sistema gota a gota, amb que s'estalvia-
ra un 75% de I'aigua que ara fern ser
vir". Per fer-ho s'instal-lara una canona-
da general des del pou fins al final del
camp i a cada hort hi haura una presa
perque cadascu pugui instal-lar-se el
gota a gota. Tots els jubilats que tenen
un dels horts provenen de diferents sec
tors professionals pero en Joan Floriach,
que va ser pages, esta molt conscienciat
pel tema de I'aigua i assegura que "la

Is horts dels avis

/\l Sot d'en Calopa I'activitat es cons

tant. En aquest indret quinze persones
disposen d'un hort on poder plantar tot
tipus d'hortalisses i llegums. La iniciati-
va va sorgir d'en Joan Llado, en Josep
Famadas i en Miquel Mendoza, que van
veure que podia ser una bona sortida
per als jubilats d'Argentona. Van fer
correr la veu i de seguida van tenir gent
disposada per treballar la terra com
I'Eusebio Camara, de 71 anys, que troba
que "aixo pels jubilats es el millor, ens
evitem les xerrades al bar, la plaga o
estar cada dia a casa, aixf fern alguna
cosa util i fern exercici". En Jordi Gual,
que treballava en una fabrica d'alumini,
va ser el primer de llogar un dels horts.
Explica que "ja feia temps que buscava
un tros de terra perque em distrec i m'a-
grada". En Dionisio Gomez explica: "jo
vine cada dia, unes tres o quatre hores, i
em sento molt be, mes jove i tota la
famflia esta contenta perque els hi porto
hortalisses fresques". Pel que fa al tipus
de productes, en Jordi Tomer explica
que "ara hi ha una mica de tot: pebrots,
esbergfnies, mongetes, patates, escaro-
les i ara es temps d'escarxofes, boniatos,
escaroles... Pero, de totes maneres, ara
es mala epoca perque arriben els dies
amb menys sol". En Jaume Gual treballa
el seu hort amb la musica a les orelles i
explica: "a mi em va enredar el meu
germa, em va dir que I'agafaria ell i que
jo I'ajudes i acabat sent a la inversa
(riu)". Entre els 15 arrendataris hi ha un
ambient de companyerisme i s'ajuden
entre ells. En Joan Llado, un dels impul-
sors, explica que "aquest estiu, si un ha
marxat una setmana de vacances, el del
costat I'hi ha cuidat, hi ha molt bon

ambient".
Les parcel-les fan 8 metres d'amplada
per uns 30 metres de llarg. Cada argen-
tonf que disposa d'un d'aquests horts
paga 35 euros al mes, amb I'aigua del
reg inclosa, per poder pagar el lloguer
als propietaris dels terrenys, la famflia
d'en Manel Gallifa. Fins ara la terra es
regava per terra amb el sistema que es



Presencia
argentonina a
Porca miseria

I resencia argentonina en el primer
capitol de la tercera temporada de Porca
miseria, de Televisio de Catalunya.
L'actriu Anna Perarnau va fer un petit pa
per on representava la xicota de joventut
d'en Pere, interpretat per Factor princi
pal, Joel Joan. En el seu paper va haver
de cantar perque representava que era la
solista d'un grup de soul. L'oportunitat li
va sorgir despres de fer un casting on va
encaixar per les seves dots musicals i pel
seu fisic. En aquests moments, l'actriu
argentonina s'esta plantejant presentar-
se a un casting per un musical sobre
Frankenstein que es fara I'any vinent al
Guasch Teatre de Barcelona.

Mes Hum
tl sector d'Argentona que aplega els

carrers Josep Soler, Llado, Sant Isidre,
Tuni, Sant Domenech, Santa Sofia,
Colon, Dolors Monserda i els caminets
de la zona va estrenar nou enllumenat el
25 de setembre. L'empresa Boquet de
Mataro va ser I'encarregada de portar a
terme les obres de renovacio del cablejat,
els quadres electrics, les lluminaries i els
punts de Num. El regidor de Manteniment
i Serveis Urbans, Joan Vaquer, va explicar
que "s'han renovat 93 punts de Hum amb
un cost total de 147.990 euros que
donen un millor servei al ciutada", i va
afegir que "el sistema antic comportava
tasques de manteniment gairebe cons
tants". De cara a finals d'any podrien
comen^ar les obres per canviar I'enllu-
menat de la zona que compren els car
rers Sant Jaume, Moli i Carreras Candi.

una carretera amb 140 anys d'historia i
un transit actual molt elevat". Es calcula
que cada dia passen per aquest tram de
carretera, de prop de 3,5 quilometres,
uns 8.000 vehicles.

Obres a la
carretera B-510

tl tram de la carretera B-510, d'Ar

gentona a Dosrius, ja s'ha obert al tran
sit pero els veins continuen buscant vies
alternatives. Aquest tram de la carretera
es va obrir l'1 de setembre passat pero
es fan tails intermitents en el transit que
provoquen que la majoria dels veins de
Dosrius continui'n buscant vies alternati
ves. L'alcalde de Dosrius, Josep Jo,
explica que "els veins passen per altres
camins alternatius que els hi suposen
una mitjana d'entre 8 i 10 minuts mes
de trajecte". Des de l'1 de setembre que
es va obrir aquest tram de la carretera
pero els operaris han de fer tails inter
mitents en el transit, cosa que provoca
grans cues que els ciutadans de Dosrius
eviten. Des de Dosrius a Barcelona, els
ciutadans poden agafar el lateral de
I'A7, de Cardedeu a Dinars i entrar per
la Meridiana. Per venir a Mataro es mes
dificil i s'ha de fer una volta llarga, tot i

que passant per Canyamars es pot aga
far el cami de Can Bruguera. Tot i les
molesties, Jo ha destacat "la importan-
cia d'aquestes obres, que milloraran

Mataro, on havia posat la primera pedra
de I'ampliacio de I'Hospital. La conse
llera de Salut va fer una valoracio molt
positiva del nostre centre d'assistencia
primaria. En va Hoar I'arquitectura i
assenyalar sobretot I'alta satisfaccio dels
usuaris del centre.

Marina Geli visita
Argentona
La Conselleria de Salut de la Genera-

litat s'ha compromes a estudiar i trobar
solucions rapides a I'ampliacio del CAP
d'Argentona i, tambe, al transport pu
blic que uneix la nostra vila amb
I'Hospital de Mataro. Aquest es el resul-
tat principal de la reunio que va mante-
nir, el 6 de setembre, la consellera de
Salut, Marina Geli, amb els responsa-
bles del CAP i amb I'Ajuntament. Geli
va arribar a Argentona passades les
onze del mati provinent de I'Hospital de

Festa al Cros
tls ciutadans i ciutadanes de Sant

Miquel del Cros van celebrar la seva
festa major durant tres dies plens d'acti-
vitats: el 29 i 30 de setembre i l'1 d'oc-
tubre. El divendres es van iniciar els
actes amb la traca d'inici, I'eleccio del
rei i la reina de la festa i una disco
mobil. L'endema, activitats infantils
diverses com un concurs de disfresses,
berenar i la festa de I'aigua, I'espuma i
el color al pati del CEIP Sant Miquel del
Cros. A la nit, els veins van poder ballar
a ritme de I'animacio Fun Party i amb
disco mobil. El diumenge 1 d'octubre,
es van celebrar activitats esportives com
un partit de futbol entre solteres i casa-
des, partides d'escacs, concurs de trui-
tes, una gran botifarrada popular, exhi-
bicio d'aerobic i un correfoc.
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Eloi Aymerich

Vull un bitllet
de Ryanair

Crec fermament en I'autogestio dels joves.
Si els ajuntaments volen col-lectius juvenils
amb empenta i ganes de construir projectes
que crei'n xarxa i fomentin la convivencia
en els pobles i les ciutats, s'ha de donar
suport als joves. Un exemple que politics
de joventut de tot Catalunya es posen a la
boca es el de la Garrinada, el festival jove
que se celebra durant les festes de Sant
Domingo. Les dotzenes de noies i nois que
any rere any s'hi involucren per crear una
Festa Major a la seva mida i a la mida dels
centenars de persones que venen de tota la
comarca a gaudir d'una festa popular i plu
ral es mereixen un excel-lent. La confianga
porta a I'autogestio. L'autogestio porta els
resultats. Els resultats porten la satisfaccio
de les coses ben fetes. I, ojo, fet des de la
iniciativa de noies amb tatuatge al turmell,
nanos amb orelles perforades i pantalons
foradats a I'altura de la natja del cul.

La historiadora local Margarida Colomer
ha publicat aquest any el Ilibre Guerra Civil
a Mataro (1936-39). Colomer ja havia par-
lat de la guerra entre republicans i feixistes
a Argentona fa uns quants anys amb Guerra
Civil a Argentona. Aquest Ilibre actualment
esta descatalogat pero es pot trobar a la
biblioteca de la Caixa Laietana del carrer
Gran. Imprescindible saber que va passar
al poble durant i despres de la guerra entre
germans. Qui va delatar a qui, qui va afu-
sellar a qui, qui va represaliar, robar i vomi-
tar la desmemoria.

L'fngrid viatja pel sud d'Argentina despres

d'acabar Belles Arts a Barcelona. En Bernat
es als Estats Units estudiant yazz, blues i
rock. En Roger para en un bar de For-
mentera venent quintos als italians. Vull un
bitllet de Ryanair. Pero un d'especial, per
fer la volta sencera al mon i visitar a tots els
meus amics. En Margal tambe diu que pot-
ser marxa a fer fotografies a Londres. Pero
jo passare de la targeta d'embarcament.
Alia m'hi acostare amb un autocar. Pie
d'immigrants carregadfssims que tornen de
vacances de Tetuan i Casablanca.

57e Homenatge
a la Vellesa
tl Patronat de la Vellesa d'Argentona va

celebrar el 17 de setembre la festa dedi-
cada als mes grans de la vila. Enguany,
els padrins de la festa van ser el matri-
moni format per Marta Glanadell i Anton
Collet, molt contents amb la responsabi-
litat i I'honor que representa ser triats. La
festa va consistir en la tradicional missa,
un desdejuni servit pel Restaurant Sant
Jaume i les actuacions dels gegants, el
grup musical Swingleros i fi de festa amb
el tenor argentonf Joan Gallemf Serra.

Els aiguats
de setembre
tl temporal de pluja que va afectar la

costa catalana entre el 13 i el 15 de
setembre va causar nombrosos proble-
mes de transit. En I'ambit local, la tem-
pesta va provocar el que feia temps no es
veia: la Riera d'Argentona baixant amb
forga, de banda a banda. Pel que fa a les
incidencies, segons va informar la
Policia Local, van fer diverses sortides a
la nit per tapes de clavegueram aixeca-
des. Tambe, com es habitual en aquests
casos, es va tallar I'acces a la Riera.
D'altra banda, els bombers van fer una
sortida fins a Can Barrau per la inunda-
cio d'un garatge. El Torrent de Clara
tambe s'ha vist afectat, com la comarcal
C-1415, on s'estaven fent tasques de
desbrossament que van registrar llargues
cues de transit. El dimecres 13 de setem
bre, Argentona va registrar prop de 100
litres per metre quadrat.

El Pla estrategic i
els agents cfvics del
Projecte educatiu
son guardonats

La Diputacio de Barcelona va premiar

la iniciativa "La Gent gran educa al
carrer", promoguda per I'Ajuntament
d'Argentona, com a exemple de Bona
Practica Educadora. Un grup de jubilats
i jubilades voluntaris van coordinar les
entrades i sortides de les escoles donant
pautes de conducta cfvica tant a con
ductors com a nens i nenes. La regidora
d'Educacio, Ester Merino, les tecniques
del departament i els voluntaris van
exposar aquesta experiencia al World
Trade Center de Barcelona el 9 d'octubre
en el Simposi "Ciutat.edu: nous reptes,
nous compromisos". La iniciativa dels
agents cfvics formava part del Projecte
educatiu d'Argentona (PedA).
D'altra banda, el Pla estrategic d'Argen
tona ha estat el guanyador de la tercera
edicio del Premi Baula, una iniciativa
promoguda per I'Ajuntament de Lleida.
Aquest es un premi al foment d'expe-
riencies participatives en I'ambit de la
gestio de polftiques locals. El Pla estrate
gic d'Argentona es va fer durant el 2005
i es va presentar el mes de maig passat.
Una de les claus d'aquest treball va ser la
important implicacio dels ciutadans i les
ciutadanes de la vila en la seva elabora-
cio, I'objectiu del qual era el de planifi-
car les accions necessaries per a la trans-
formacio del territori i la millora de la
qualitat de vida d'Argentona a partir de
I'analisi feta pel futur.

COSES DE LA VILA



Can Boringues, mes tard a Dosrius, a la
masia de Can Terrades del Moll, on viuen
20 anys molt intensos, i despres tornen a
Argentona a Can Rius, on I'any 1988 mor
el seu home. Aleshores, la Lina decideix
traslladar-se al nucli del poble d'Ar
gentona. La Lina Casanovas ha publicat
tres poemaris: A cavall d'un estel, Retorn i
Mel i iel. Va ser membre de I'Esbart feme-
ni de Poesia de Mataro i ha obtingut diver-
sos guardons com tres premis ordinaris
dels Joes Florals de la Tardor que li valgue-
ren el Mestratge en Gai Saber i I'accessit a
la Viola en els celebrats a Caracas, I'any

1996.

Els amics. El poeta argentonf Josep Llado
comenta que "els poemes de la Lina tenen
el domini total del ritme i la rima i potcan-
tar-nos amb veu clara, amb veu que
tothom enten, les mil grades de la Natura
que ens envolta i que sovint nomes ella
amb la seva sensibilitat sap descobrir, o
posar el dit sense contemplacions a les

nafres d'aquesta societat corrupta que, ens
agradi o no, es la nostra". En Joan P^nnon
assegura que "la Lina es una gran poetes
sa amb molta obra encara per publicar".

a tothom que I'ha pogut llegir. I es que la
vida de la Lina Casanovas, per I'alt nivell
d'instruccio del seu pare i per les cir-
cumstancies del destf, ha estat moderna i
cosmopolita si es compara amb altres

dones de la seva generacio.

Biografia. Neix I'any 1918 a Fajardo,
Puerto Rico. Als 4 anys es mor la seva
mare en el part dels que haurien estat els

seus germans bessons. Aleshores es tras-
llada a Cuba, on viu fins I'any 1928, quan
es dirigeix a Nova York per ampliar els
seus estudis d'angles. Poc abans d'escla-
tar la Guerra Civil Espanyola, arriba a
Badalona on viu amb el seu tutor, I'escul-
tor Marcos Coll. L'any 1948 es casa amb

Joan Bals, amb qui primer viu a Bar
celona fins que el 1953 es traslladen a
Argentona buscant la pau de la vida rural.
Es una decisio que respon a una forma de
viure: "vam deixar la possibilitat de fer
diners per viure la vida amb plenitud,
rodejats de natura i amb temps", explica
la Lina, que havia deixat la seva feina de
traductora a la sucursal de la Warner
Bros, a Barcelona.
Primer viuen a la masia argentonina de

vJn dels membres dels Amies de la

Poesia d'Argentona, Joan Pannon, va dir-
li a la Lina Casanovas que li volien retre
homenatge. La primera reaccio de la
Lina va ser negativa per la seva vergon-
ya pero ara es sent molt contenta, sobre-
tot perque es publicara el seu quart Ili
bre de poemes i pensaments amb el tftol
Un punt de mel. Precisament un d'a-
quests pensaments fa referenda a la
humilitat d'aquesta gran dona:

"Si ve no tine cap importancia
jo formo part de I'univers,
com una boira en la distancia
com una sfl-laba en un vers"

En aquest Ilibre hi ha moltes d'aquestes
vivencies en referenda a la gent, a la
natura i a les diferents experiencies que
ha passat la Lina Casanovas. Els poemes
de la Lina son classics pel que fa a la
rima i el la mateixa assegura: "jo vaig nei-
xer classica en la rima i quan creo em
sorgeix aquest tipus de rima". Els seus
versos disposen d'una rima classica com
la musica que tant li agrada pero amb
una tematica sempre actual que captiva

La poetessa Lina Casanovas

Els Amies de la Poesia d'Argentona,

I'Ajuntament de Dosrius i el d'Argentona

han organitzat una homenatge a la poetes-

sa Lina Casanovas. Un nou Ilibre amb el

titol Un punt de met i un disc compacte on

la mateixa Lina recita alguns dels seus poe-

mes son les dues peces que es presentaran

el 5 de novembre al Centre Parroquial.

Mel i iel, Retorn i A cavall d'un estel son

els altres Ilibres que ha publicat i en un

futur voldria treure a la Hum un altre

recull de poemes en catala i un de darrer

en castella recordant la seva infancia a

Puerto Rico.
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A la banda del darrera de la masia hi ha una font presidida per un mosaic de Sant Jaume.

23

objectiu, ja que de feina no els en falta.

En aquestes encontrades en que la majo-

ria de fonts porten el nom d'algun sant,

no podia faltar-hi el nom mes emblema

tic, la font de Sant Jaume, on ran de Can

Boba, al costat d'un carro destartalat,

sota arbres de diferents especies en que

destaca una noguera americana, ressalta

un bonic mosaic policromat amb la figu

ra del sant, vestit de pelegrf i dalt del seu

cavall blanc. Aquest mosaic en va subs-

tituir un altre d'anterior que havia fet

posar Carreras Candi i que va ser destru'it

en aquell desastre de I'any 1936. La font

omple un safareig que pot regar els

camps i a I'estiu s'hi pot fer una capbus-

sada per combatre la calor. A traves dels

anys, dotzenes de vegades, havfem

begut I'aigua fresca d'aquesta font, ara

un cartel I ens ho priva... "Aigua pota

ble"... Un altre signe del temps!

(*) L. Bonet i Gari. Les masies del Maresme

situada al repeu d'un turonet atapeit de

pins presidit per les runes de la capella

de Sant Jaume. De la casa se'n poden

veure dos cossos clarament diferenciats:

I'antiga, petita i humil vivenda i, adossa-

da a el la, la construccio mes recent, mes

alta, mes ampla, mes llarga i potser no

tan decrepita i que forma la fa^ana prin

cipal encarada al migdia. Es la construc

cio que es va fer en temps del propietari

Francesc Carreras Candi.

En el que va ser el seu domicili, la veTna

masia de Can Pardal, va transformar-ne

el nom pel de Les Pal meres tot sembrant

davant de la casa esplendorosos arbres

d'aquest nom, tambe i com a simbol de

la seva pertinen^a, va sembrar davant de

Can Boba una palmera, que encara sem-

bla el guardia d'aquesta masia. Masia

que, victima dels temps que corren, va
degradant-se a poc a poc. Ojala els

defensors de conservar totes les belleses

d'aquest Hoc assoleixin el seu noble

Boba de Sant Jaurre
Doba, heus acf un cognom secular de

diverses famflies de la nostra poblacio

que en castella spria un nom pejoratiu i

que no ho es pas segons els entesos en
antroponfmia de la nostra parla, del nos-

tre idioma.
Si volem detallar quelcom de la vida de

la masia de Can Boba del veinat de

Sant Jaume de Treia, hem de saber que

el nom li va donar un fill no hereu de

Can Boba del veinat del Cros, masia

antiquissima que ja figura amb aquest

nom en documents del 1303(*), i d'a-

questa casa tambe en va sortir un fadri

extern que va donar nom a Can Boba

de les Vinyes. De les tres masies d'a-

quest nom, tristament n'han desapare-

gut dues que no han pogut suportar el

pes feixuc, imparable, dels disbarats del

progres i I'urbanisme i ara son un
record en les imatges de fotografies

esgrogueides.

La que ara ens ocupa, la que resta, esta

Llufs S. Morgan
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El xut d'honor que va simbolitzar I'inici
de la temporada el va fer Joan Algarra,
un home que va comen^ar a les files del
FCA com a jugador, despres va ser entre-
nador i continua vinculat al club des de

la directiva.

Les caracten'stiques. La gespa que s'ha
instal-lat es de darrera generacio amb
farciments de sorra i granulat de cautxu.

Tot i que el seu manteniment no te res a
veure amb la gespa natural, que neces-
sita un tractament diari i molt costds, la

gespa artificial necessita un seguiment i
un manteniment, sobretot en els primers
mesos i despres en els punts de mes fric-
cid com en la zona del porter. Raspallar
el camp i fer un seguiment setmanal
seran les feines basiques per mantenir
aquest equipament al 100%.

A la festa de la inauguracio es va gaudir
de I'actuacid i I'animacio del grup
Always Drinking Marching Band, que
van sortir de la pla^a Nova fins arribar al
camp, on van animar el public i els juga
dors amb les seves versions de can^ons
conegudes. El president del FCA, Antoni
Rabassa, va dir en el seu parlament: "al

final ho hem aconseguit", i va reconei-
xer la tasca realitzada pels anteriors pre
sidents. Per la seva banda I'alcalde
d'Argentona, Antoni Soy, va elogiar la
tasca que porten a terme el president i la
junta tant per a I'organitzacio de la Jor
nada com en el dia a dia. D'altra banda,
Soy va destacar que "la xifra de nens i
nenes que s'han apuntat gairebe s'ha
doblat i aixo ens fa plantejar la necessi-
tat de tenir mes espais perque els joves

del municipi puguin practicar esport".

del primer equip, David Romero, explica
que "ara es pot practicar un altre tipus de
futbol, de mes qualitat perque ara la
pilota bota millor i corre amb regulari-
tat". El primer equip del FCA afrontara la
seva temporada a Tercera Regional amb
la intencio de recuperar la categoria per-
duda I'any passat. Per aquest motiu han
refor^at I'equip amb joves valors tot
mantenint alguns dels jugadors amb mes

experiencia.
Una de les nombroses jugadores del
femenf-en son 25-, la Carme Astete, diu
que "el nou camp esta molt be pero al
voltant continua convertint-se en un fan
gal quan plou i tambe estaria be arreglar-
ho", i afegeix que "hi ha molts equips i
crec que el del Futbol America podria
tenir un camp per a ells, mes adequat a

I'esport que practiquen".

tn els moments previs a la presentacio

dels equips del Futbol Club Argentona
(FCA) tot son nervis, dalles i bromes
entre els jugadors quadribarrats. Un dels
jugadors del prebenjami, en Ramon
Jimenez, de nomes 7 anys, explica: "la
gespa em sembla perfecte perque ara ja
no ens farem mal i ens podrem tirar per
terra". En Ruben Carmona, del Juvenil,
comenta que "ara es juga molt millor i
quan plogui tambe es podra jugar per
que abans el camp es convertia en un
fangal". Un dels veterans, en Toni
Aranyo, explica entre les dalles dels seus
companys que ells s'entrenen una vega-
da a la setmana menys quan fa fred.
Bromes a part, Aranyo assegura que "hi
ha masses equips i s'ha de dividir massa
el camp". Pel que fa a les caractedsti-
ques del nou camp de joe, I'entrenador

_ J^^>ft,^'...^^*a^*i.
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El 24 de setembre es va inaugurar oficialment el camp de gespa del camp del

Futbol Club Argentona (FCA), que va presentar els equips per a la temporada

2006-2007. Molts argentonins van assistir a la celebracio, on hi va haver anima-

cio musical, globus, un aperitiu popular i els parlaments de I'alcalde de la vila,

Antoni Soy, i del president del FCA, Antoni Rabassa. La instal lacio de la gespa

artificial, d'ultima generacio, s'ha realitzat durant I'estiu en el calendari previst

inicialment. En aquests moments cal que la gespa acabi
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BONA COMPRA

G^/\A/S MARQUES EN CONSERVES, VINS,
CAVES, CONGELATS DE VERDURA IPEIX,

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:
Matide8'00a 14'OOh

Tardade17'30a20'30h

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

CANSALADERIA

CARNISSERIA

XARCUTERIA

FRUITERIA

CAN
VALLScvDisposem de la mes extensa

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

Tel. 93 797 10 13
C/ Gran, 52 (davant I'Ajuntament)

finques
Gil Pares

corredor d'assegurances



(g) MAPFRE
Numefo j en Assegurances d AutomdM

Adrepa electronica: Vidalgjemapfre.com

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

Exemple per a conductors mes grans de 31 anys i amb 10 anys d'antiguitat del carnet de conduir, amb
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.

440 €

484 €

328 €

420 €

351 €

351 €

370 €

351 €

TOT RISC
sense franquicia

228 €

241 €

189c

224 €

192€

192 €

200 €

192€

POLISSA10

185€

196€

159€

186€

159€

159€

166 €

159€

TERCERS

BMW 318
4p

Audi A-4 1,9 TDI
130CV4p

Opel Corsa 1,2 16v
Essentia 3p

Citroen C4 2,0
i Exclusive 5p

Ford Focus CMAX 1,6
Trend 5p

Peugeot 307 1,6
16v^5 3p

Volkswagen Golf V 1,9
TDI Sportline 3p

COTXE-MODEL
- — —   -Renault Megane 1,6

16v Luxe Dynamique 3p
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obligacions laborals de I'empresa amb els

seus treballadors. Dins de les obligacions

laborals trobem els deutes salarials de

I'empresa, supdsit molt plantejat davant dels

tribunals i en el que es habitual que els treba

lladors plantegin la reclamacid salarial conjun-

ta, respecte de I'empresa i de I'administrador,

en aquest sentit la jurisprudencia assenyala

la responsabilitat directe de I'empresa i la

inexistencia de responsabilitat de

I'administrador, no considerant aquest com

un deutor salarial, per ser un deute de

I'empresa i no una responsabilitat personal

de I'administrador.

-En tot cas, la reclamacio de responsabilitat

dels administradors per possibles deutes

salarials no correspon a la jurisdiccid social,

que es incompetent.

-Les companyies mercantils, tenen personalitat

propia i independent respecte als seus socis

i administradors. Per aquest motiu la reponsa-

bilitat dels administradors no es pot estendre

fins a les obligacions laborals de I'empresa

amb els seus treballadors.

En resum, la jurisprudencia es unanime en la

consideracio de la inexistencia de responsabilitat

dels socis o de I'administrador de les companyies

mercantils respecte a les obligacions laborals de

I'empresa envers els seus treballadors per gaudir,

aquesta, de personalitat jurfdica i patrimoni inde

pendent.

Es a dir, si I'Estatut de responsabilitat dels adminis

tradors de les companyies mercantils regulat a

I'article 133 d'LSA, que estableix que els adminis

tradors respondran pels danys que la seva actuacio

pugui causar per actes o omissions contraris a la

llei o als estatuts o per I'incompliment dels deures

inherents al seu carrec, i si aixo seria d'aplicacio

respecte a les obligacions laborals entre I'empresa

i els seus treballadors.

Aquesta questio ha estat ampliament debatuda en

els nostres jutjats i tribunals, degut a que no pocs

treballdors han demandat la seva empresa conjun-

tament amb els seus administradors en els suposits

d'incompliments de les obligacions laborals de

I'empresa. Aquesta circumstancia ens proporciona

una jurisprudencia prou definida que ens pemet

donar una sol-lucid jurfdica segura.

De manera sintetica els jutjats i tribunals del nostre

pais s'han manifestat envers aquest problema de

la manera seguent:  .

- El fet de ser soci o administrador d'una

societat no implica ser responsable de les

Volem donar resposta, amb

aquest article, a una pregunta

habitual entre els administra

dors de societats. Ens referim

a si aquests son responsables

de les obligacions laborals

contretes per la societat que

administren envers els seus

treballadors.

Jin hrtfi CNiN
Soci Director

La responsabilitat dels administradors respecte a les obligacions
laborals de I'empresa

Poden adregar les seves consultes a
i nf o @ escoda-cod i na.es
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