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PORTADA
Marc Duran representa en aquesta
portada la combinacio de magia i
consumisme que viu la nostra
societat durant aquestes dates.

O. Pressupost 2007
En el reportatge central del numero actual abordem
les principals caracterfstiques del pressupost
municipal per a I'exercici 2007. Les principals
inversions, fonts d'ingressos i les taxes.

O* Minimitzar els residus
L'Ajuntament d'Argentona continua amb la
campanya de minimitzar els residus. Ara es el torn
de les escoles, on dos educadors mediambientals
s'han dirigit per entregar carmanyoles perque els
nens hi posin I'esmorzar.

9. PGS
Un grup de 15 joves aprenen cada matf en el
Programa de Garantia Social les tecniques de
lampisteria, fan classes de catala, castella,
matematiques, tecnologia i son orientats per
inserir-se en el mon laboral o continuar els
seus estudis.

A A, Canvis a I'alcaldia
Antoni Soy marxa a la Generalitat despres
de 8 anys a I'alcaldia. La nova alcaldessa es
Ester Merino.
AS* Esport
Les germanes argentonines Elisabet i Sonia Novo
practiquen esport al Centre Ocupacional Jaume
Isern Mataro de la Fundacio Maresme. Les dues fan
piscina, la Sonia a mes fa proves adaptades i
I'Elisabet psicomotricitat per millorar la seva qualitat
de vida afectada per una paralisi cerebral.

24,ContedeNadal
L'escriptora Rosa Vila ens proposa una historia
tendra il-lustrada per un dels seus fills, Jordi Lopez.
En aquesta pagina tambe podreu trobar I'agenda
d'activitats per a aquest Nadal.
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Editorial

Pressupost de continuTtat i futur
El pressupost 2007 que va aprovar el Pie extraordinari del 13 de novembre passat es
fruit del pacte de govern entre I'Entesa i el PSC. Cada pressupost ha tingut per al
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govern un qualificatiu: alguns eren de futur, altres de continuTtat. Aquest es una barrePer aconseguir que hi hagi mes pisos o

ja de tots dos perque pot ser I'inici de noves grans infraestructures que mancaven al

cases de lloguer s'aplicara un recarrec

de Can Barrau i tambe de continuTtat pel que fa a la potenciacio de les polftiques

poble com la piscina municipal coberta o la nova seu per a activitats socials a la masia
socials, ja que gran part dels diners, un 48%, es destinaran a serveis per a les persodel 50% en el rebut de II Bl als propie-

nes com educacio, sanitat, serveis socials, esports...

taris que tinguin pisos buits.

fer creixer el mercat d'habitatges de lloguer. Per aconseguir que hi hagi mes pisos o

Entre les novetats d'enguany cal destacar amb diferencia una mesura per potenciar i
cases de lloguer s'aplicara un recarrec del 50% en el rebut de I'lBI als propietaris que
tinguin pisos buits. De totes maneres, aquests multipropietaris rebran una carta informant-los amb anterioritat d'aquesta nova mesura. Per demostrar a I'Ajuntament que
un habitatge no esta buit caldra portar el contracte de lloguer o els rebuts de I'aigua,
Hum i gas. Amb aquesta mesura s'aconseguira que els joves del municipi puguin independitzar-se sense marxar del seu poble. Pero aquesta mesura no s'ha fet unicament
pensant en la poblacio jove, tambe s'ha detectat que hi ha poblacio adulta que necessita habitatges de lloguer per determinades epoques o simplement perque consideren
el lloguer com una bona opcio, mes enlla de la tan establerta idea de la compra d'un
habitatge.
A banda de I'increment de I'lBI per aquests propietaris en concret, el mateix IBI i les
altres taxes s'augmentaran a un mateix ritme que I'IPC.

Carta de I'alcaldessa
Continuem millorant Argentona
Volem seguir treballant perque Ar-

Les circumstancies polftiques actuals ens han portat a un relleu a I'alcaldia quan la

gentona sigui el poble que somiem. I,

davant de I'alcaldia, un repte que assumeixo com el mes gran honor.

per aixo, son necessaries la implicacio

cio. Formar part d'aquest consistori m'ha permes viure de prop el valor del compro-

i la participacio de tothom. Perque

vant del govern. Vaig creixer en una famflia compromesa amb la societat i, poc a

Argentona no la fern els politics, la fern

assumir I'alcaldia com un repte, que tambe sento com una gran responsabilitat.

legislatura esta ja molt avan^ada. M'ha correspost a mi substituir Antoni Soy al capFa trenta anys que vise a Argentona i els darrers tres anys he estat regidora d'educamfs, la lleialtat i la saviesa que han estat la Ifnia del mandat d'Antoni Soy al capdapoc, es va anar dibuixant en mi la passio per la polftica, una passio que em porta a
Canvien les persones, pero el projecte continua endavant. A I'equip de regidors s'intots!

corporen Ricard Aymerich i Marius Lloret, que substitueixen Antoni Soy i Pep
Famadas. Amb ells, i els que no marxem, continuarem millorant Argentona: treballarem perque sigui mes acollidora, mes participativa, mes bonica i moderna, mes
educadora, mes solidaria i mes rica socialment i cultural. Una Argentona en que la
gent gran se senti cuidada i estimada, i els joves i els infants puguin tenir un pie desenvolupament personal. Volem seguir treballant perque Argentona sigui el poble que
somiem. I, per aixo, son necessaries la implicacio i la participacio de tothom. Perque
Argentona no la fern els polftics, la fern tots! Hem d'encarar aquesta tasca junts amb
un gran sentit de la responsabilitat, amb esperit de servei, amb sentit comu, amb respecte i tolerancia i amb la capacitat de mantenir ponts de dialeg.
Per acabar voldria que em veiessiu no pas com I'alcaldessa d'un determinat grup
polftic, sino com I'alcaldessa de tots els argentonins. Estic a la vostra disposicio pel
que necessiteu.
Ester Merino, alcaldessa

Cartes dels lectors
Contaminacio
acustica i veYns
eventuals poc

motiu del Correllengua al Centre Rarroquial que

Ara que venen

mes que un correllengua va ser un corre-cuita per

eleccions

I'elevat so que hi havia. No se com el Centre (o

Cal que els que es presentin a qualsevol eleccio

permetre aquest tipus de concert, ni molt menys,

politica, primer es pregunti ell mateix: tine auten-

tant de bo se'n facin mes i mes activitats per al

tica voluntat o vocacio de servei al ciutada i ser-

Soc un convilata mes que estic pagant les conse-

poble, la cultura mai es prou, sino permetre que

vei al meu poble?

quencies de viure al carrer Gran d'Argentona.

aquestes activitats es facin sense cap mena de

Se escoltar i puc posar-me a la pell de I'altre?

Aquest ajuntament que tenim que s'autoanomena

control ni mesura, com es respectar un mfnim i

Estic convenqut de voler treballar nomes en

entesa i entre els quals es troben els "ecologistes

un maxim de decibels permesos com ja fan

benefici dels ciutadans?

de debo" (ja no vull entrar amb details amb el

alguns paTsos europeus; i aprofito I'avinentesa per

Voldre i sabre comunicar-me amb els meus ciu

terme d'esquerres de debo perque gastaria plana

dir tant de dia com de nit (cotxes amb el volum

tadans?

i mitja, pero crec que a aquests els agrada mes el

alt, motos "sorolloses", veins de bars publics que

Prioritzare els interessos de les persones davant

ciment que la terra, i aixo no es gaire ecologista

es pensen que estan sols al carrer, etc.). Si verta-

dels interessos del partit?

ni d'esquerres, que diguem), no deuen haver sen-

derament ens omplim la boca de civisme i res-

Die tot aixo perque el problema de la nostra

tit allo de la "contaminacio acustica"; no soc un

pecte, doncs posem-ho a la practica i aixo ens

epoca es que la gent no vol ser util, vol ser

expert en aquest tema, pero I'anunciat s'explica

fara mes humans i respectuosos i per tant mes

important.

per ell sol.

civilitzats.
Jordi Darbra

Sense anar mes lluny i nomes a tall d'exemple el
passat 3 de novembre hi va haver un concert amb

Jaume Amatller, Notxa
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"Centru", com vulgueu) i I'Ajuntament pot permetre aquest tipus de situacio; no em refereixo a

respectuosos

cn

Membre Fundador de la Societat Civil Argentona

Els Drets Humans tarn be han de ser universals
el Iliure i pie desenvolupament de la seva perso-

Forum de Sindics, Sindiques, Defensors

garanteix que "tota persona te dret a un nivell de

i Defensores locals de Catalunya

vida que asseguri, per a ell i la seva famflia, la

nalitat". Pero els drets, com el de tenir una vida

salut i el benestar, especialment quant a alimen-

digna, son inherents a la persona, sigui quina

Com cada 10 de desembre es commemora I'ani-

tacio, vestir, habitatge, assistencia medica i als

sigui la seva situacio o procedencia. La regulacio

versari de la Declaracio Universal dels Drets

serveis socials necessaris". Sens dubte, la possibi-

de les prestacions que es deriven d'aquests drets

Humans. En aquesta ocasio ja son 58 anys. Els

litat d'accedir a un habitatge digne ha estat un

i I'exigencia en el compliment dels deures han de

continguts i I'aplicacio d'aquesta declaracio son

dels problemes que mes s'ha agreujat els darrers

ser les mateixes per a tots els ciutadans. La inte-

una fita en el nostre progres com a societat i per al

anys a Catalunya. Tambe ha anat creixent la sen-

gracio nomes sera possible si tots ens trobem en

conjunt de la humanitat. Nomes cal recordar que

sibilitat social i polftica per dedicar recursos que

un terreny de joe comu on tots tinguem els matei-

I'any 1948 el nostre pafs vivia sota un regim dic

ajudin a pal-liar aquest problema. Pero les quei-

xos drets i deures. Insistir en la universalitzacio

tatorial en el qual la majoria d'aquests drets eren

xes sobre habitatge que s'apilen a les oficines dels

dels drets humans es important. Encara s'ha de

vulnerats sistematicament. Avui, en canvi, el respecte als drets humans es un element que susten-

sfndics demostren que no s'han pres prou mesures per solucionar-ho. Es a dir, al nostre pafs el

treballar molt perque continufn avanqant arreu
del mon. Pero els qui estem en paTsos on hem

ta el nostre regim democratic. La democracia

dret a un habitatge digne continua sense ser un

assumit publicament la seva defensa tambe ens

tambe ens ha portat, a poc a poc, a la recuperacio

dret universal, per a tothom.

queda feina per fer. En les darreres decades hem

i a la creacio de noves institucions que vetllen per

Alhora, el dret a un nivell de vida digne tambe es

fet molts passos endavant universalitzant drets

la defensa d'aquests drets. I una de les mes desta-

incompatible amb els problemes socials cronies

com el de I'acces a la sanitat o a I'educacio o a

cades en aquest ambit es la figura del Sfndic de

que encara no hem estat capaqos de resoldre. Els

determinades prestacions socials. Ara haurfem de

Greuges que te com a missio principal actuar

aturats de llarga durada, les pensions i els subsi-

fer el mateix salt i fer possible que altres drets es

quan no es respecta algun dret de la ciutadania.

dis que no permeten viure amb un mfnim de dig-

converteixin veritablement en drets per a tothom.

Avui dia, a Catalunya ja hi ha mes de 30 sfndics i

nitat, les persones dependents sense ajuts, la gent

sfndiques locals que en el seu municipi realitzen

gran sola, els infants en situacio de rise, la vio-

Eduard Puig, President del ForumSD i Sfndic

aquesta funcio.

lencia en I'ambit familiar... son problemes de

Municipal de Greuges de Figueres i Miquel

L'avenq que ha significat I'aplicacio dels principis

caire social que pateixen persones que no veuen

Torrents, Vicepresident del ForumSD i Defensor

continguts en la Declaracio Universal dels Dret

del Ciutada de Manlleu, en representacio dels sfn

Humans al nostre pafs no ens ha de fer perdre de

respectats els seus drets.
D'altra banda, una mirada als drets humans des

vista les mancances que encara tenim. El repte

de I'ambit local tambe ens hauria d'ajudar a

pobles i ciutats de: Amposta, Argentona, Ba-

mes important es que els drets humans siguin

afrontar un dels reptes mes importants d'avui dia:

dalona, Barcelona, Cambrils, Figueres, Gava,

tambe plenament universals, es a dir, que arribin a

I'acollida de la immigracio. Qualsevol actuacio

Girona, Granollers, Igualada, La Seu d'Urgell,

tothom. Encara hi ha paTsos i regions senceres on

en aquest ambit ha de sustentar-se en els drets

L'Escala, Lleida, Manlleu, Mataro, Mollet, Ra-

aquests drets son vulnerats sistematicament.

que son comuns a totes les persones. Drets i deu-

lamos, Reus, Ripollet, Rubf, Sabadell, Salt, Sant

Mentre quedi una persona que no pot exercir els

res estan fntimament Iligats i el mateix article 29

Boi, Sant Feliu de Gufxols, Sant Feliu de Llobregat,

seus drets basics, els drets humans no seran uni

de la Declaracio Universal dels Drets Humans

versals. Aquesta demanda tambe afecta Ca

explicita que "tota persona te deures envers la

Santa Coloma de Gramenet, Terrassa, Tiana,
Ulldecona, Vilafranca del Penedes, Vilanova del

talunya. L'article 25 de la Declaracio Universal

comunitat, ja que nomes en aquesta li es possible

Valles, Vilanova i la Geltru i Vitoria-Gasteiz.

dics, sfndiques, defensors i defensores locals dels
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L'Ajuntament d'Argentona va aprovar el 13 de novembre, en un pie extraordinari, el pressupost general per al

o
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2007, que sera de 13.388.423 €. El document amb les directrius econdmiques per a I'any vinent incorpora nove-

en

tats, com ara un recarrec del 50% per a aquells habitatges desocupats, una mesura que ajudara a fomentar I'ac-

en
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ces al lloguer i a ampliar I'oferta d'aquest tipus d'habitatges. Una segona novetat son les bonificacions a les fami
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lies nombroses. Pel que fa al capitol d'inversions, s'han pressupostat 1.384.000 €, que aniran destinats a la
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en
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rehabilitated de la Masia de Can Barrau (600.000), a la nova piscina municipal coberta (109.000) i a inversions en
infraestructures de xarxa viaria, enllumenat i pares i jardins (430.000), entre d'altres. La majoria dels impostos,
taxes i preus publics incrementaran al mateix ritme de I'IPC.

PRESSUPOST DE CONTINUITATI FUTUR
tl pressupost municipal per a I'exercici
del 2007 es va aprovar en el pie del 13 de
novembre amb els vots en contra de

rellada del centre del poble passara de

L'oposicio. El portaveu de Convergencia i

Per la seva banda, el regidor del Partit

politica molt adient perque els vilatans

difusio de la cultura, per a I'educacio

pagar 1.046 euros a pagar 1.085 euros.

Unio, Ferran Armengol, va criticar I'aug-

Popular, Fede Ureha, va dir: "ens neguem

els votin pero aquest any s'han desma-

fi'sica, els esports i I'esbarjo es destina

Pero enguany I'equip de govern ha intro-

ment de les despeses financeres i va afe-

a voter perque no se'ns ha facilitat els

drat -aixd em fa pensar que els capda-

gir que "al nostre entendre aquest pressu

mitjans necessaris", i va afegir que "es

vanters no es volen presenter-, per aixo
aquest creixement desmesurat de taxes i

a ensenyament, 356.299 a la promocio i

Convergencia i Unio i Agrupacio

ran 561.558 euros. Si seguim desglos-

du'ft dues modificacions importants en les

Argentona, I'abstencio del regidor del

sant les xifres del pressupost, el 37%

taxes que paguen els ciutadans.

post acaba reflectint el que han estat

note que estem en un any d'eleccions

En primer Hoc s'ha pres una mesura per

aquests quatre darrers anys de govern en

perque tot es prudent, en canvi els altres

impostos". La regidora d'Esquerra Uni-

el sentit que els que vinguin ja s'ho tro-

set anys es va incrementar notablement el

taria, Assumpta Boba, no va presentar-se

Rartit Popular, Fede Urena -que va mar-

anira a parar a la millora i a I'ordenacio

xar abans de les votacions-, i amb el

d'espais publics i privats com el mante-

incentivar el mercat de lloguer. Els propie-

suport de I'equip de govern. La regidora

niment i millora de la xarxa viaria, I'en-

taris amb pisos buits tindran un recarrec

baran". El convergent va criticar I'absen-

capitol de personal i les taxes com la de

al Pie pero als micrdfons de Radio

cia d'una partida per a habitatge social,

I'lBI, que la van pujar un 40%". El porta

Argentona va assegurar: "ens van donar,

d'EUA, Assumpta Boba, no va assistir-hi.

llumenat, el cementiri, els pares, jardins

del 50% en el rebut de I'lBI pero anterior-

El regidor d'Hisenda, Jordi Pinart, va

i zones verdes municipals. De les des-

ment rebran una carta informant-los d'a

per a una biblioteca municipal i "que un

veu d'Agrupacid Argentona, Felix Rosa,

deu dies abans del pie, un document blo-

questa nova mesura. Segons el regidor

cost com el de la piscina coberta no el

va dir que "els ultims dos anys van fer

quejat que no es podia ni imprimir i no

d'Hisenda, Jordi Pinart, aquesta mesura

pugui assumir i s'hagi d'externalitzar".

pressupostos de contented, que es una

me'ls he volgut mirar".

explicar que es tracta "d'un pressupost

peses, el 1 5% del pressupost anira desti-

que combina continu'i'tat i tutur perque

nat a serveis generals. En el requadre

pot ser I'inici de noves grans infraestruc

adjunt (*) es desglossen les principals

"va encaminada a incentivar que els pro-

tures com la piscina coberta i la seu d'en-

partides del pressupost del 2007.

pietaris posin els pisos al mercat de llo

titats a Can Barrau, eixos vertebradors de

guer". Per demostrar que un pis esta habi

la vida social del municipi". Per la seva

Inversions. Pel que fa a les inversions des-

tat caldra presenter un contracte de lloguer

banda, I'alcalde de la vila, Antoni Soy, va

taquen dos grans projectes com son la

o rebuts de I'aigua, la Hum o el gas.

destacar: "d'aquest pressupost he de dir

futura piscina coberta i la rehabilitacio de

L'altra novetat per al 2007 es que la taxa

que gairebe el 50%, concretament el

Can Barrau com a centre cfvic o seu d'en-

de la recollida, tractament i eliminated de

48%, es per a serveis a les persones, a

titats. Les xifres tambe parlen de la futura

residus augmentara per sobre de I'IPC. El

temes socials, i en inversions es preveu la

escola bressol on antigament es trobava

motiu de la pujada es troba en dos canvis

nova escola bressol, la piscina coberta, el

I'edifici de la Guardia Civil, I'escenotec-

que s'aplicaran en I'organitzacid del ser-

centre civic de Can Barrau, un 37% es

nia de la Sala i el Nou Casal de Joves.

vei. No hi haura cine tarifats sino sis, de

destinara a la millora i ordenacio d'espais

"•*•.
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manera que a partir d'ara el tarifat de les

publics i privats i nomes el 15% a serveis

Taxa de castig per als multipropietaris. El

masies o cases afllades passaran a pagar

generals".

60% del pressupost es nodreix de recur-

un 50% menys del que pagaven fins ara.

El pressupost aprovat dotara I'Ajuntament

sos propis: les taxes. Tot i aixi, I'equip de

El segon canvi es que a mitjan 2007 s'e-

d'11.750.000 euros per a I'any 2007, la

govern va voler deixar clar que I'incre-

liminaran tots els contenidors grocs del

Societat Municipal d'Aigues d'Argentona

ment de les xifres per a I'exercici del

municipi perque aquesta part de la bros-

disposara d'1.293.000 euros, I'organisme

2007 no ve donat per un augment de les

sa que es genera tambe es recollira porta

autonom del Museu del Cantir de

taxes sino per un augment de la poblacio

a porta. Els plastics i envasos es recolli-

336.473 euros i Argentona Projectes d'un

i de I'activitat economica. Enguany la

ran, possiblement, cada dimarts i dijous,

total de 20.1 50 euros.

majoria dels impostos, com I'lBI, el de

es mantindra el dilluns com a dia Iliure

circulated o el de vehicles, rebran I'incre-

de recollida excepte durant els mesos de

Serveis a les persones. Del total del

ment referent a 1'i'ndex de preus del con-

calor, en que es passara a recollir I'orga-

pressupost de I'Ajuntament, el 48% es

sum (IPC). D'aquesta manera, un vef de

nica. D'aquesta manera el rebuig nomes

destinara a politiques socials, xifra que

Sant Miquel del Cros passara de pagar

es recollira el dissabte. Aquests canvis

es tradueix en 5.100.000 euros.

157,43 euros per I'impost de bens immo-

suposen un increment dels costos del ser-

D'aquests, 845.113 euros es destinaran

bles (IBI) a 163,27 euros. Una casa apa-

vei de prop del 5%.

UrbanismeParesPromocio
Educated Enllumenat Seguretat Acted social
Xarxa Ensenyament
Deute Administrated
i obresi jardins
i difusio de fi'sica, esports
publicviariapublicgeneral
i esbarjo
la cultura
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'esnorzar en carmanyola
L^ivendres 3 de novembre, son les 8.30

se esta molt avan^ada i explicarem I'ac

coneixements previs de reciclatge, els

h i els dos educadors mediambientals de

tivitat didactica".

educadors fan una explicacio sobre la

I'Ajuntament d'Argentona, en Joan

deixalleria on s'han de portar objectes

Basaganya i la Marionna Del Carmen, es

Aprendre d'una

dirigeixen a I'escola Bernat de Riu-

L'activitat consisteix a explicar els tres

En finalitzar I'activitat, de 40 minuts, els

demeia. Van carregats amb material

contenidors de recollida selectiva que hi

nens reben una carmanyola per posar-hi

forma

divertida.

com els CD, les piles o I'oli de la cuina.

didactic i amb moltes carmanyoles per

ha, els seus colors i diferenciar on es

I'entrepa de cada dia. A la mestra o mes-

repartir entre els alumnes. A les 9.15 h

diposita el vidre, el cartro i el paper i els

tre se li entrega un cartell explicatiu per

entren a la classe de les trompetes, a la

envasos. Per a aquesta activitat porten

penjar a la classe i un joe de I'Agencia

de P5, on la mestra, Margarida Serra, ja

capses de colors per imitar els conteni

de Residus de Catalunya que funciona

els va explicar a principi de curs la

dors i elements quotidians per reciclar.

com el classic joe de I'Oca. La directora

necessitat de portar una carmanyola. La

Entre aquests materials hi ha una capsa

del CEIP Bernat de Riudemeia, Sacra

Margarida explica que "el curs passat ja

de cereals, un sue de vidre, una ampo-

mento Rubio, explica que "nosaltres ja

hi havia un parell o tres de nens que por-

lla d'aigua, un pot de detergent, un CD,

fern una tasca educativa per conscien-

taven I'esmorzar en carmanyola i jo

una llauna i una ampolla de Net, entre

ciar I'alumne de la necessitat de reciclar

aquest any els hi vaig explicar que era

d'altres residus. Cada alumne participa

pero sempre va be refor^ar-ho amb una

molt util per diferents motius". Els motius

en I'activitat dipositant un d'aquests ele

ajuda externa", pero afegeix que "hi ha

els van dient els nens quan la mestra els

ments en el contenidor adient. La Nina,

details a polir com per exemple la mida

hi pregunta. La Nuria diu "perque no

per exemple, porta un iogurt de forma

de la carmanyola, pero en general

s'embruti la taula", en Pol "perque no

correcta al contenidor groc dels enva

aquesta campanya la trobem molt positi-

s'embruti el tovallo", en Gerard "perque
no ens caigui I'esmorzar" i I'Axel "per

sos. En Pol s'ha fixat que, al carrer,

va i util".

"aquests contenidors son mes grossos

Durant el primer i segon trimestre esco-

que el paper albal es dolent". Davant

que els altres". En el moment que toca

lar del curs 2006-2007, els alumnes de

d'aquesta classe avan^ada, els educa

reciclar un pot de vidre d'un sue indivi

tots els centres escolars de la vila rebran

dors inicien I'activitat de forma mes

dual, arriba una nova explicacio dels

la visita d'en Joan i la Marionna, els edu

directa. En Joan Basanganya explica que

educadors. La Marionna Del Carmen

cadors de I'Ajuntament, que han prepa-

"normalment ens presentem i despres els

diu que "s'ha de treure la tapa i portar-

rat tot tipus de material per conscienciar

hi preguntem que han portat per esmor-

la als plastics mentre que el pot es de

els mes petits i joves sobre la necessitat

zar i com I'han portat, pero avui la clas

vidre". Davant d'aquesta classe amb

de reciclar.

L'Ajuntament d'Argentona continua amb la campanya de minimitzar els residus que es generen quotidianament. La primera
part d'aquesta iniciativa ha estat entregar carmanyoles i bosses per anar a comprar als comer^os de la vila per evitar les bos
ses de plastic, els papers acetats i les safates de porexpan. Ara es el torn de les escoles, on dos educadors mediambientals
s'han dirigit per entregar carmanyoles als nens i nenes perque hi portin I'esmorzar o el berenar. Amb joes i activitats, dirigits
a les diferents edats, els argentonins en edat escolar han apres habits sostenibles.
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Un tren cap a I'exit
/Vlohamed Binale, Jose Fajardo,
Kara Fall, Daniel Fernandez,
Andreu Ferrer, Cristian Forte, Bilal
Harroun, Alberto Hidalgo, Marc
Llaveria, Javier Lopez, Nabil
Madani, Jose Manuel Martfnez,
Jose Peregrina, Marcos Perez i
Ricardo Vicaria son els alumnes
del Programa de Garantia Social
(PGS) en Auxiliar de Muntatges
d'lnstal-lacions Electrotecniques
en Edificis, que es fa per sete any
consecutiu. L'objectiu general del
PGS es promoure i facilitar la
insercio laboral dels joves partici
pants aixf com fomentar I'interes
dels joves perque es presentin a
proves d'acces a cicles formatius
de grau mitja. Els mestres tambe
fan un gran esforg perque els
alumnes millorin en la seva adappista, que tambe m'agrada". En Jose

tacio laboral, en el seu autoconeixe-

respectar dins de la classe".

ment i en la seva adaptacio social. Un

L'Oriol Gallemi es el professor de mate-

Peregrina voldria fer mes classes practi-

exemple d'aquest ultim factor es la pro-

matiques, tecnologia i formacio profes-

ques "com tots els meus companys, vull

posta que la regidora de Joventut i

sionalitzadora. Les assignatures que

aprendre un ofici per guanyar-me la

Festes, Cristina Navarro, fa als joves per

imparteix I'Oriol, sobretot les practi-

vida pero pel tema de valors crec que

que participin a la Cavalcada dels Reis

ques, son les preferides per aquests joves

sera molt diffcil aconseguir fer-nos can-

d'Orient. La iniciativa es ben rebuda

com en Mohamed Binale, que diu: "el

viar". Per aquests joves, tot i que molts

entre els alumnes i gran part s'apunten

que mes m'agrada son les classes practi-

no en son conscients al 100%, aquest

per ser patges reials o per col-laborar.

ques", i el mateix diu en Kara Fal: "he fet

curs de PGS representa una de les darre-

L'Anna Sanchez es la tutora d'aquests

un esforg per posar-me al dia perque

res oportunitats per adquirir la base

alumnes i tambe es la professora de cas-

vaig comengar el curs una mica mes

educativa i professional necessaria per

tella, catala, orientacio i recerca de

tard". Alguns volen acabar el curs per

integrar-se a la societat. En aquest sentit

feina. A primera hora del divendres 17

posar-se a treballar com I'Alberto

es important que les administracions

de novembre, a les 8 h del mati, comen-

Hidalgo, altres com en Marc Llaveria es

locals inverteixin recursos humans i

ga la tutoria. Cada jove explica en veu

plantegen entrar a un cicle formatiu de

materials per a aquests cursos perque

alta a quin membre de la seva famflia li

grau mitja i, "si puc, combinar-ho amb

son una inversio de futur per als joves i

agradaria assemblar-se i per que. Cine

un treball". L'Andreu Ferrer vol ser pro

tambe per a la comunitat.

dels tretze alumnes diuen que al seu

fessor de gimnas pero "no vaig entrar al

A banda de les classes, aquest grup d'a-

pare perque es treballador, els escolta i

cicle formatiu de Santa Anna perque no

lumnes van posar en practica tot el que

no els crida pero hi ha qui vol assem

tenia prou nota i intentare fer el curs

han apres per fer la il-luminacio i deco-

blar-se al seu germa, cosf, tiet o fins i tot

I'any vinent mentre aprenc a fer de lam-

racio nadalenca de la plaga Nova.

a un nebot de 2 anys perque no fa res.
Al final de cada classe els alumnes

El Programa de Garantia Social en Auxiliar de Muntatges d'lnstallacions

s'autoavaluen -sota la supervisio del
professor- els conceptes que han apres

Electrotecniques en Edificis te 15 alumnes que fan classe cada dia de 8 a 14 h a

pero tambe I'actitud, on tenir una postura correcta, aixecar la ma per parlar,

les antigues escoles del Cros. Aquest curs esta adregat a alumnes de 16 anys que

esperar el torn i dir-se pel nom son
aspectes basics que no sempre s'acon-

no han tingut exit a PESO i que ara poden aprendre un ofici i preparar-se per

segueixen. Un dels alumnes, en Jose
Fajardo, s'ha de treure la gorra perque

accedir als cicles formatius de grau mitja. En aquest cas, la tasca educativa dels

es una de les normes basiques de la
classe. L'Anna Sanchez li explica: "no

mestres va mes enlla de transmetre coneixements i tambe han de treballar acti-

es caprici meu, es un pacte de conducta que s'ha establert entre tots i s'ha de

tuds i valors socials basics.
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Entesa per un nou tripartit
tls resultats que es van registrar a
Catalunya en les eleccions de l'1 de

t Resultats eleccions t de novembre a Argentona*

novembre van constatar-se a Argentona

Vots en blanc: 105

pero amb algunes diferencies. En primer
Hoc, la participacio dels argentonins va
ser superior a la mitjana catalana, situada en el 57% de la poblacio. A la vila
van anar a votar 5.289 argentonins, xifra
que es tradueix en un 61,56% de parti
cipacio. Es van registrar 105 vots en
blanc i 24 vots nuls.
Els resultats. Igual que a la resta de
Catalunya, CiU va ser el partit mes votat
seguit del PSC, pero a la vila aquesta
diferencia va ser mes gran. En concret,
els convergents van aconseguir 2.204
vots, un 41,67% del total dels argento
nins que van exercir el seu dret a vot. En
canvi el PSC va aconseguir 931 vots, un
17,60%. El cap de Ilista de Con-

PARTICIPACI6 A ARGENTONA: 61,56% (Mitjana de Catalunaya: 57%)

vergencia i Unio, Ferran Armengol, assegura: "evidentment que el nostre objec-
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tiu era tenir una majoria suficient per

els resultats ja que "tot i haver perdut

nostra responsabilitat i la nostra ferma

impedir el tripartit pero quan un partit es

dos diputats, continuem essent una

aposta per un govern d'esquerres".

presenta a les eleccions, es presenta per

for^a determinant despres de tota la pro

Per ultim, la nova formacio polftica

a guanyar-les i aixo s'ha complert". Per

paganda mediatica que hi ha hagut con

Ciutadans-Ciudadanos, que va aconse

la seva banda, la cap de Ilista del PSC,

tra ERC". Per la seva banda, el portaveu

guir 3 escons al P^rlament de Catalunya,

Montse Brugal, va comentar els resultats

del PP, Fede Ureha, va voler felicitar CiU

va obtenir 98 vots a la vila.

explicant que "s'ha rebut el castig a les

"perque han guanyat amb contundencia

inestabilitats del govern, un nou cap de

i escoltant al PSC i com a ciutada no

Torna el tripartit. El dissabte 3 i el diu-

Ilista en poc temps i la irrupcio d'aquest

entenc I'intentar sumar per fer fora el

menge 4 de novembre, les seus a

nou partit".

guanyador".

Barcelona d'ERC i el PSC van registrar

La Ilista d'ERC va aconseguir 796 vots,

L'unica formacio que ha aconseguit un

molta activitat. El resultat va ser la ree-

cosa que es tradueix en un 15,05% dels

augment considerable en el nombre de

dicio del tripartit amb Jose Montilla

votants. Per la seva banda, el PP va

votants ha estat Iniciativa per Catalunya

com a president i amb Josep-Llufs
Carod-Rovira com a vicepresident. El

registrar 477 paperetes, un 9,02%.

Verds-Esquerra Unida i Alternativa. A

Aquestes dues formacions, igual que el

Argentona van aconseguir 558 vots, un

partit de Joan Saura, el tercer soci del

PSC, han patit un lleuger descens res-

10,55% dels votants. Aquests resultats

govern, assumeix les competencies

pecte de les eleccions del 2003. CiU va

signifiquen un augment de cine punts

d'lnterior des d'una mateixa conselleria

pujar un punt escas a la vila respecte de

respecte de les anteriors eleccions. El

que inclou Relacions Institucionals i

les darreres autonomiques.

president comarcal d'ICV-EUA, Joan

Participacio. El nou tripartit es fa deno-

El president de la seccio local d'ERC,

Lleonart, explicava que "aquest creixe-

minar Entesa, un nom familiar per als

Tomas Velasco, valorava positivament

ment es el reflex de la bona feina feta, la

argentonins.

Convergencia i Unio va guanyar a Argentona les eleccions al Parlament de Catalunya de l'1 de novembre. Amb 2.204 vots
(41,67%) va ser la for^a mes votada amb una gran diferencia respecte al Partit dels Socialistes, que va aconseguir 931 vots
(17,60%) a la vila. Esquerra Republicana, que va ser la tercera for^a mes votada, va aconseguir uns resultats similars, tot i
que lleugerament inferiors, als de les darreres eleccions del 2003. El mateix va passar amb els votants del Partit Popular, mentre que Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa va augmentar cine punts. En unes eleccions marcades per
I'abstencio, va entrar en joe un nou partit politic, Ciutadans-Ciudadanos.
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Fi de curs
Pere Anglada i Canal
La plaga Angeleta Ferrer es va inaugu-

han realitzat son el repintat dels banes i

rar el 2 de desembre amb una festa

de la font de la pla^a Nova.

popular que va comptar amb els parla-

Civisme per punts

ments dels polftics, un espectacle de

Insercio laboral. Els dos tallers van fina-

participacio amb el grup Visca la Festa i

litzar el 18 de desembre i ara es el

un pica-pica popular. Els alumnes-treba-

moment de la insercio laboral. De totes

realitzades a les vies urbanes no com-

lladors que han fet possible que el des-

maneres, en el moment de tancar aques-

porten perdua de punts i aixd no es aixf.

campat que hi havia es convertfs en

ta edicio, 7 dels 16 alumnes d'aquests

Respecte del procediment administratiu

aquest espai de trobada entre els veins

dos tallers ja havien trobat feina. Una de

que cal seguir a partir del moment que

amb zona arbrada i el mobiliari caracte-

les persones que van trobar feina en pri

I'infractor rep la notificacio, m'agradaria

rfstic d'una pla^a com son els banes, les

mer Hoc va ser la Isabel Lopez, que ha

assenyaiar les questions seguents:

papereres i la il-luminacio mostraven la

estat contractada per I'Empresa d'Aigues

Es perden punts quan els agents de la

seva satisfaccio durant la inauguracio.

d'Argentona per fer tasques de paleta i

Policia Local d'Argentona sancionen els

Existeix la creen^a que les infraccions

Pero a banda d'aquesta plaga tambe han

manteniment. Tambe n'hi ha que s'han

conductors per haver comes una infrac-

treballat durant moltes hores al bosc que

incorporat a la Brigada Municipal i a

cio de transit greu o moltgreu. Depenent

hi ha al voltant de la Font Picant, fent

I'empresa Talher. L'objectiu es que tots

del tipus d'infraccio es perden 2, 3, 4o 6

els alumnes trobin feina en aquest sector

punts. Pero la perdua no es instantania,

pero hi ha qui ha optat per altres

sino quan la sancio es ferma; es a dir,

La brigada. Els alumnes de I'altre taller

opcions com ser policia a Puigcerda.

despres d'un mes des de la data en la

d'ocupacio, anomenats popularment

tasques de neteja i millora de I'arbrat.

L'Ajuntament d'Argentona espera rebre

qual es rep la resolucio que comunica la

com "la brigada", ja que el nom oficial

la subvencio del Fons Social Europeu i

sancio imposada i els punts que es des-

del curs es Taller d'Ocupacio de Millora

del Servei d'Ocupacio de la General itat

compten; o, si s'ha presentat recurs,

d'Accessibilitat dels Espais Urbans del

de Catalunya per poder organ itzar altra

quan se'n notifiqui la resolucio. Mentre

Nucli Urba d'Argentona, tambe han

vegada aquest tipus de taller on els

esperem la resposta als recursos presen-

col-laborat en la reurbanitzacio de la

alumnes aprenen alhora que treballen

tats el temps s'atura.

per a la comunitat.

Son independents el fet de perdre punts i

pla^a pero s'han centrat en altres tas
ques com la construccio d'una caseta

el de pagar la multa. Per infraccions

per guardar eines a I'antic escorxador,

greus (cinturo, telefon, case, ordres de

actual deixalleria. Tambe han fet tasques

I'agent), a mes de restar els punts corres-

per millorar I'accessibilitat a Sant Mi-

ponents, s'imposara una sancio de 150,

quel del Cros creant rampes davants dels

i per les molt greus (velocitat, alcohol,

passos de vianants o posant agafadors

drogues, negar-se a fer la prova), 300

en determinats punts. Altres accions que

amb la possibilitat de suspensio del per-

Els alumnes-treballadors del Taller d'Ocupacio de Jardineria-Forestal i de Millora

Argentona aquests imports son el 50%

mfs per un perfode d'l fins a 3 mesos. A
del que la I lei permet.
d'Accessibilitat dels Espais Urbans del Nucli Urba d'Argentona van finalitzar el seu

Es recuperen punts si no es comet de
nou infraccions durant 2 o 3 anys, tambe

aprenentatge el 18 de desembre. Ha estat un any de teoria i practica en aquestes

realitzant un curs. Aquests estan dissenyats des d'una filosofia de reeducacio

dues arees laborals per poder-se inserir al mon laboral. En el moment de tancar

dels comportaments dels participants
cap a una cultura de la seguretat viaria i

aquesta edicio ja havien trobat feina 7 dels 16 alumnes d'aquests cursos subvencio-

uns valors de respecte i convivencia en
el transit. Es tracta d'una inversio a llarg

nats pel Fons Social Europeu i el Servei d'Ocupacio de la Generalitat de Catalunya.

termini.

La creacio de la pla^a Angeleta Ferrer en el que abans era un descampat, la cons

centatge han disminu'ft aquest tipus d'in-

Es aviat encara per saber en quin perfraccions a la nostra vila. Aixf doncs la
truccio d'un magatzem a I'antic escorxador, la millora de I'accessibilitat a Sant

por de perdre punts ens torna mes cfvics
i respectuosos amb la norma. Aquesta es

Miquel del Cros i la neteja del bosc de la Font Picant son algunes de les accions que

una mesura mes del proces de socialitzacio, benvinguda sigui si ens ajuda a

han fet per millorar el municipi.

millorar el nostre dia a dia social.
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Jose Rfos prepara
la temporada

aquesta fundacio, encap^alada per
Manuel Morata, que gestiona la creacio
d'escoles i centres d'atencio primaria
en aquesta regio de I'lndia.

L'atleta Jose Ribs ha comen^at a treballar intensament amb la vista posada a
les principals competicions: els dos

El bus de la UAB
tls estudiants de la comarca que es desplacen amb I'autobus de I'empresa
Casas fins a la Universitat Autonoma de

1 de novembre

tftols estatals, el Campionat d'Europa i

Barcelona (UAB) han denunciat diverses
irregularitats en el servei d'aquesta linia,
la C-5. La majoria d'estudiants que utilit-

/\l voltant de la diada de Tots Sants,

zen aquesta Ifnia directa amb Bellaterra

correr el primer cap de setmana de

I'Ajuntament va refor^ar els horaris dels

son de Mataro, pero els mes afectats son

novembre la primera prova del campio

cementiris municipals. Els cementiris

els d'Argentona que nomes compten

nat estatal de Cros a Quintanar de la

van obrir en I'horari habitual: de 9 a 14

amb tres parades al dia: un bus d'anada

Orden. L'argentonf va aconseguir la vin-

h i de 16 a 19 h. A banda d'aquest hora-

i dos de tornada. A mes, entre les irregu

tena posicio de 200 participants. Tot i

ri, el dilluns 30 d'octubre es va obrir de

laritats hi ha retards en els horaris de sor-

aixf no esta gens satisfet ja que els seus

10 a 14 h. D'altra banda del 31 d'octu

tida i arribada, bitllets que no funcionen,

objectius son altres. Rfos treballara ara

bre al 2 de novembre I'horari va ser de

cotxes en mal estat i, fins i tot, abando-

per millorar la forma en que es troba.

10a14hide16a19h. Pero a banda

nament de passatgers per manca d'espai.

L'estrategia que ha plantejat el seu

d'aquesta ampliacio dels horaris, el

A mes, I'empresa Casas destina alguns

entrenador aquesta temporada s'ha fet

cementiri veil tambe ha estat objecte

dels busos mes veils de tota la flota a

amb vista al Campionat del Mon, que se

fins a finals d'any d'un seguit d'obres de

cobrir aquesta Ifnia. A consequencia

celebrara el mes d'agost al Japo.

remodelacio. Les obres s'han centrat en

d'aixo, en diverses ocasions hi ha hagut

el Campionat del Mon. Jose Ribs va

les fa^anes interiors, les dels nfnxols

parades en plena autopista o diferents

mes antics.

avaries. Un estudiant argentonf que es
despla^a cada dia a I'Autonoma, Ferran
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25 anys de ioga
tl Centre de Ioga Carolina Tapies va
celebrar el 25e aniversari amb una sorti-

Egea, afirma que "es car pel servei que es

La vacuna de la

grip

da a Montserrat, on van anar 1 30 persones. La Carolina Tapies explica que

tl 18 d'octubre I'Area Basica de Salut

"dues de les alumnes mes veteranes, la

d'Argentona va comen^ar a dispensar la

Saturnina Guerrero i I'Agustina Arno,

vacuna de la grip. Durant la segona

van fer una ofrena floral a la Moreneta".

quinzena d'octubre el centre argentonf

Despres de I'estada a la muntanya sagra-

va vacunar 1.000 pacients, la majoria

da, els assistents van anar a dinar ple-

persones grans o amb alguna malaltia

gats. En el transcurs d'aquest dinar es

cronica. El 30 de novembre va finalitzar

van recollir fons per a una fundacio d'a-

aquesta campanya de prevencio d'una

juda als infants del sud de I'lndia. En

de les malalties mes comunes de I'hi-

total es van recollir 1.983 euros per a

vern.

dona". Cada viatge val 3 euros i el bitl let
d'anada i tornada 6 euros. Els abonaments de 10 viatges valen 20 euros cosa
que Egea troba car tenint en compte el
mal servei que donen. L'unica alternativa
en transport public pels argentonins es
anar a Mataro amb autobus i fer una
combinacio de trens que representa 2
hores de camf per anar a estudiar.

La castanyada
Les castanyes van tornar a la pla^a
Nova d'Argentona amb el castanyer
habitual a un preu que ronda els 15
euros el quilo. Pel que fa als panellets els
preus van oscil-lar enguany entre els 30 i
els 40 euros el quilo. Els mes classics
com els de pinyons i ametlles son els que
tenen mes sortida a les pastisseries de la
vila. Tambe hi ha molts ciutadans que els
fan ells mateixos a casa seva. L'altre ele
ment relacionat amb la diada de Tots
Sants son les flors amb les quals els fami
liars engalanen les tombes. El clavell i la
rosa son les flors mes comprades tot i
que les flors de tela cada vegada es
venen mes per la seva durada.

1 Octubrt '2006 • Ar^en(ona • .MataroCarolina Tapias ^

COSES DE LA VILA
Dia mundial de

Ensurt a I'escola

I'Alimentacio

Bernat de
Riudemeia

/xrgentona es va sumar a la celebracio
del Dia Mundial de I'Alimentacio que va
tenir Hoc el 16 d'octubre i que va promoure I'Organitzacio de les Nacions
Unides per I'Agricultura i I'Alimentacio.
Els actes van comen^ar el dimecres 18
d'octubre amb una xerrada que portava
com a tftal "Orienta la teva salut, decideix la teva alimentacio" a carrec del
Col-legi de Farmaceutics de Barcelona.
Dijous es va realitzar un joe Gegant de
prevencio de trastorns alimentaris a
carrec de I'Associacio de Joves per la
Igualtat i Solidaritat, i divendres es van
fer Tastets d'arreu del mon. Aquesta setmana de I'Alimentacio va finalitzar el
dimecres 25 d'octubre amb el taller
"Autoestima, imatge corporal i sentit crftic", que va desenvolupar I'Associacio
contra I'Anorexia i la Bulimia.

<D
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Montella, i Les veus del Pamano, de

en

Jaume Cabre. D'altra banda, la tardor

CD

musical va presentar un cartell amb 4
propostes amb estils de musica diferent
que van aplegar mes de 400 persones. El

en

O

U

concert de Santa Cecilia a I'esglesia de
tl dimarts 3 d'octubre al migdia es van

Sant Julia va ser ofert per la coral infantil

desprendre unes plaques del fals sostre

d'Argentona, la coral de I'lnstitut i les

del CEIP Bernat de Riudemeia. El fort

corals Lla<^ d'Amistat i Cantir d'Or de la

vent que va bufar aquell dia va ser la

vila. Tambe es va poder escoltar una pro-

causa d'aquest incident, que no va cau-

posta de flamenc amb el grup Flam&Co

sar cap dany personal ja que es va pro-

i musica de compositors contemporanis

duir a I'hora de dinar. De totes maneres,

al piano de Pere Gonzalez.

la Policia Local, els Bombers i la direccio de I'escola van decidir desallotjar el
centre com a mesura preventiva. Els
alumnes argentonins afectats per I'incident van ser els de sise, que van continuar les seves classes I'endema a la

El convergent
Enric Urefia

biblioteca i el laboratori del centre. La
cap d'estudis del centre, Isabel Lopez,

tl regidor de Convergencia i Unio

va explicar que els desperfectes no van

Enric Urena va renunciar al seu carrec

suposar cap mena de problema per I'es-

en el pie del 6 d'octubre a I'Ajuntament

tructura de I'edifici.

d'Argentona, on va rebre el reconeixement de gran part dels portaveus d'altres formacions politiques. El seu substitut a les files de Convergencia i Unio

TallerTardor literaria
d'autoconeixement

i musical

(CiU) es Miquel Mendoza. Enric Urena
va mostrar el seu desacord amb "com
s'ha portat el consistori en aquesta
legislatura, considero que no es la

L'Ajuntament d'Argentona va organit-

La tardor literaria d'enguany va comen-

zar un espai d'autoconeixement i d'inter-

^ar el 19 d'octubre amb una conferencia

L'exconvergent continuara treballant

canvi amb altres persones que es va fer a

a carrec del Doctor Borja de Riquer, que

pel poble amb una nova formacio poli
tica que s'anomena Tots per Argentona.

forma mes idonia de fer politica".

I'edifici de la Velcro des del 5 d'octubre

va contextualitzar la guerra civil, el tema

fins al 15 de desembre. Es tractava d'un

entorn del qual giren les quatre obres

Es tracta d'una nova opcio formada per

taller que es feia per segon any consecu-

triades. En concret es van presentar qua

diversos ciutadans d'Argentona que es

tiu, de forma gratu'ita, i que ha estat diri-

tre obres: La guerra als vint anys, de

van trobar per primer cop el passat 20

git per la terapeuta Adela Moragas. En

Miquel Siguan, el classic K.L.Reich, de

de juliol. Aquests afirmen sentir-se

aquest curs es van donar pautes per

Joaquim Amat-Piniella, la cronica de La

decebuts pel clima politic de les dues

aprendre a valorar-se com a primer pas

maternitat d'Elna, narrada per Assumpta

darreres legislatures.

per afrontar les diferents etapes i situa-
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L/imecres 15 de novembre, el Grup

Activitats. La presentacio oficial del

Argentonins es pot visitar la pagina

de Fotografia d'Argentona es reuneix

calendari es fara durant la inauguracio

www.grupfotoargentona.com. que ha

per fer una sessio practica sobre foto

de I'exposicio amb les fotografies parti

registrat mes de 80.000 visites sense

grafia d'estudi. Llum primaria, contf-

cipants al Primer Concurs de Fotografia,

estar connectat a cap cercador. En

nua, flaix, ISO, reflectir la llum amb un

el 12 de gener a les 21 h, al Museu del

aquesta pagina hi ha fotografies de tots

panell de porex... son alguns dels con-

Cantir. A banda d'aquest concurs, que

els membres, que tenen diferents prefe-

ceptes que es donen en aquesta troba-

atorga premis en metal-lie, la primavera

rencies i estils. A la Monica Mateu, per

da, dirigida per Albert Burguera, que

passada van organitzar una mostra

exemple, li agrada sobretot "fotografiar

finalitza amb practiques per consolidar

collectiva que va tenir un gran volum

gent i escenes urbanes", les fotografies

els conceptes tractats. Els fotografs de la

de public. Pel que fa a tallers, n'han

de la Cristina Villa destaquen per la

vila es troben un cop per setmana per

organitzat diversos amb professors con-

gran dosi d'art i de creacio aixi com les

fer sessions practiques o per fer teoria

vidats d'alt nivell com Sergi Reboredo,

d'en Marc Duran, els retrats de I'lvan

on intercanvien opinions sobre Ilibres,

que va centrar-se en el reportatge social

Llen^a son dignes d'alguna revista de

comenten les exposicions que han anat

i en la fotografia de viatges, I'argentonf

moda d'alt nivell, les fotografies d'en

a veure i proposen noves activitats i sor-

Albert Burguera, que en va fer un de

Josep Maria Cano investiguen el poder

tides. En una d'aquestes trobades, un

Photoshop, i Miquel Parrefio, que en va

del color, les d'en Joan Salom son

dels seus membres, en Toni Garcia, va

fer un de fotografia digital. D'altra

retrats i escenes socials de Barcelona i

proposar fer una calendari de retrats

banda, Toni Garcia ha fet un curs prac-

les d'en Notxa tenen de model la Festa

nus on ells mateixos fossin els models

tic d'iniciacio a la fotografia digital que

Major. I aquests son alguns dels exem-

dels seus propis companys. "Es un

es tornara a repetir a partir del gener per

ples que es troben en aquest web. Hi ha

boom que hi ha fa un parell d'anys,

la bona acceptacio que ha tingut el pri

qui prefereix el blanc i negre com en

aixo de fer calendaris en blanc i negre

mer. Actualment, amb el calendari i el

Jordi Herraiz, la majoria treballen en

amb gent nua de diferents col-lectius i

concurs en marxa, una de les idees mes

digital tot i que n'hi ha que encara es

vaig pensar que era una bona idea per

ambicioses que hi ha sobre la taula es

resisteixen i tenen cameres analogiques

donar-nos a coneixer", comenta en Toni

fer, la propera primavera, una biennal

com la d'en Pep Padros, que fa fotogra

Garcia. El calendari es podra comprar a

per tot Argentona de forma que bars,

fies des de I'any 1977. Entre el seu

la botiga de fotografies Instant, a les

restaurants, escoles, edificis municipals

arxiu, que es immens, hi ha imatges de

dues Ilibreries de la vila i al bar de

i locals de diferents entitats tinguin

tots els ajuntaments democratics des

copes del carrer Gran Nota Negra. Amb

exposades tot tipus de fotografies.

del 1979 amb les quals va fer una expo-

Diferents estils. Per coneixer mes a fons

Tothom, amb el- seu estil, amb els seus

els diners que recaptin faran un petit
fons bibliografic i organitzaran mes

sicio I'any passat.

activitats i sortides, ja que es tracta d'un

les activitats i el gran nivell fotografic

recursos i personalitat capta un instant

grup molt actiu.

d'aquesta seccio del Grup d'Estudis

del present perque passi a la posteritat.

El Grup de Fotografia d'Argentona presentara el proper 12 de gener, amb motiu de la Festa Major de Sant Julia, un calenda
ri artistic amb retrats nus dels seus components. Pero a banda d'aquest calendari amb que es volen donar a coneixer a tota
la poblacio, els mes de 50 membres del Grup de Fotografia son molt actius i des del seu naixement, en el si del Centre
d'Estudis Argentonins, han organitzats tallers, cursos, una exposicio collectiva, un concurs i ara es plantegen organitzar una
biennal que ompliria d'imatges diferents indrets de la vila.
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El nostre pa
cle cada dia
Ln Josep Rabassa, de 84 anys, recorda

i un llarg etcete

com va aprendre I'ofici del seu oncle en

ra sense oblidar

Jaume More Roqueta quan nomes tenia

les pastes com

14 anys. En aquella epoca no es feia pa

els croissants,

cada dia i la farina provenia dels matei-

els globets o les

xos clients. Rabassa recorda: "nosaltres

coques. El secret

no tenfem farina, eren els pagesos que

del seu exit es,

^^

o

c

ens portaven un sac i nosaltres els hi

segons Rabassa, "la constancia en el tre-

aguanta ben be una setmana". Aquest

feiem el pa, aleshores portavem un Ili-

ball, el ser-hi cada dia i fer un producte

pa que es bo durant uns dies es molt

bre de comptabilitat molt curios on

amb bons ingredients".

diferent de la baguet que es pot comprar, a qualsevol hora i en qualsevol

posavem els quilos que ens havien portat i anavem descomptant a mesura que

Nous temps, nous habits de consum.

Hoc, com a les benzineres i que ha fet

feiem servir la materia primera". Tambe

Els habits dels ciutadans han canviat en

mal a molts forners. Una altra de les crf-

recorda quan el seu oncle anava, dos

els darrers temps i ja son pocs els ciuta

tiques que es fan des de Can More es la

cops per setmana, en tartana a Dosrius

dans que compren el pa cada dia per-

moda dels panets petits als restaurants.

a vendre pa, pero "aixo jo ja no ho vaig

que les famflies son mes petites pel que

Rabassa comenta que "aquf tots els res

viure". L'avi Rabassa esta molt content

fa al nombre de persones i no sempre

taurants posen el panet petit, en canvi a

amb aquest reconeixement, que tambe

fan els apats junts. De totes maneres,

molts negocis de restauracio de I'estran-

van rebre altres negocis com la barrete-

Rabassa assegura: "el nostre pa, ben

ger encara posen la panera amb unes

ria MIL, el Bane d'Espanya i el Cercle

guardat en una panera on respiri,

llesques".

Equestre.
La Cambra de Corner^ de Barcelona va guardonar el forn de Can More, al carrer
15

El producte estrella. El pa de pages continua essent un dels productes estrella i,

Gran, pels seus 150 anys d'historia. En Josep Rabassa, ara jubilat, va aprendre I'ofici

segons Joan Rabassa, "es poder el pro
ducte que ens ha donat mes nom". Un

amb nomes 14 anys de les mans del seu oncle Jaume More Roqueta. Els fills d'en

nom que transcendeix les fronteres de la
vila, ja que entre els clients de Can More

Josep, en Joan i la Marta, continuen el negoci familiar adaptant-se als nous habits de

no nomes hi ha argentonins sino molts
maresmencs. A banda del pa de pages, a

consum pero mantenint la qualitat de les primeres materies i un proces d'elaboracio

Can More es pot trobar tot tipus de pa
pel que fa a mides, formes i components.

molt fidel al de tota la vida. Les baguets prefabricades que es venen a qualsevol indret

N'hi ha d'integral, n'hi ha de cereals...
panets, llonguets, barres de mig, de quart

han fet mal al negoci pero el client encara valora la qualitat del forn de Can More.
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ACT IVI TATSl D EN A DA
PARC DE NADAL

ARRIBADA DELS PATGES REIALS

Horari: de 9 a 13 h i de 15 a 18 h

Dia: diumenge, 31 de desembre

Servei de menjador i permanencies, de

darrer dia, nomes al matf)

Lloc: Plaga Nova

8 a 9 h. Lloc: CEIP Les Fonts

Lloc: Ravel 16 Municipal d'Argentona

Horari: a partir de 2/4 de 12 del migdia

Horari: de 10 a 13:30 h i de 17 a 20:30 h.

Altres: hi haura contacontes i servei de te

Dies: del 27 al 31 de desembre (el

CAGATI6
Dia: 16 de desembre

Preu dia: 2 €; Preu abonament: 6 €

NIT DE REIS I GRAN CAVALCADA

Horari: d'11 a 13 hores
Lloc: Pla^a Nova

Actuacions infantils:

Dia: divendres, 5 de gener

27de desembre, a les 20 h:

Hora: 18:30 hores

Preu: 1€. GratuTt per als titular de la

Recorregut: C/ Mestre Falla, Puig i

targeta client U.B.A.

Bitxicleta I Pantomimes varies
28de desembre, a les 20 h:
Pinxo Carbassol Pirates

Cadafalch, Carrer Gran i acaba a la
terrassa de I'ajuntament

Sabannil Magia Clown
30de desembre, a les 20 h:
Jomi/ Malabarissim

CONCERT JOVE DE NADAL
Dia: 22 de desembre

29de desembre, a les 20 h:

CASAL DE NADAL

Horari: a partir de les 22 hores

Dies: 22, 27, 28 i 29 de desembre i del

Lloc: Casal de joves

2 al 5 de gener

Mes informacid: www.argentonajove.com

—
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Un pressupost del 2007 molt social
LJ n pressupost destinat als temes socials. Aquest es el resum que podem fer-ne del
Entesa per Argentona (L'Entesa)

pressupost municipal del 2007 en tant que el 48% es destinara a serveis a les persones. Concretament, 5.1 milions d'euros es dedicaran a educacio; a activitats juve-

en

nils; a serveis socials i sanitat; a seguretat ciutadana; a cultura i oci; a activitats espor-

CL

tives;a fomentar la promocio econdmica I'ocupacio i la formacio dels treballadors; i

Z3

En inversions es preveu Pescola bressol,

a participacio dels ciutadans i ciutadanes. En definitiva, a allo que preocupa als

el centre civic de la masia de Can

argentonins.
A mes d'aixo, en inversions es preveu I'escola bressol, el centre civic de la masia de
Can Barrau i la piscina coberta, a part de I'escenotecnia de 'La Sala' o la possibilitat

Barrau i la piscina coberta, a part de

d'un nou casal de joves. Tambe es important destacar que el 37% del pressupost
anira destinat a la millora i ordenacio d'espais publics i privats. Aixo es, basicament

I'escenotecnia de 'La Sala' o la possibi-

al manteniment i millora de la xarxa viaria, I'enllumenat, pares i jardins, cementiris,... Una inversio molt important que augmenta molt considerablement respecte a

litat d'un nou casal de joves.

la de I'any anterior.
Aquest pressupost incorpora novetats respecte el del 2006, com ara un recarrec del
50% per a aquells habitatges desocupats, una mesura que ajudara a fomentar I'acces al lloguer i a ampliar I'oferta d'aquest tipus d'habitatge. Una segona novetat son
les bonificacions a les families nombroses i una altra es troba en les taxes de recoIlida, tractament i eliminacio d'escombraries: els plastics i els envasos passaran a
recollir-se pel sistema 'porta a porta' dos dies a la setmana al nucli urba i al vei'nat
de Mada.
Tot plegat son unes mesures que ens faran fer un altre pas endavant, mes sostenible,
mes justa. Hem de continuar per aquest cami, mirant sempre al futur, cap a un
model de societat que beneficia la majoria de la ciutadania.
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Fem-ho junts
/xquests darrers dies hem vist argentonins i argentonines amoi'nats amb el nou Pla
Grup Municipal del Partit dels Socialistes
de Catalunya (PSC)

d'urbanisme, entenem la preocupacio d'aquests vilatans que han cregut amena^ada
la seva vivenda o el seu comer^, sovint fruit d'un engany premeditat que ha creat un
imaginari col-lectiu irreal.
El temor s'ha instal-lat en moltes liars argentonines, alimentat per barbars aprenents
de politics que han agitat la bandera de la por com a unic argument.

En aquests dos mesos d'informacio

N'esperavem molt mes, dels grups politics de I'oposicio, o dels grups que s'estan
creant per les properes eleccions. Ni una proposta (potser n'hi ha hagut una!), els

publica, hem ates mes persones espan-

mateixos grups politics que pie rere pie demanen, exigeixen, que se'ls tingui en
compte, a I'hora de la veritat no obren la boca, perdo, si que I'obren, per omplir de

tades pel que no diu el pla que persones

mentides els carrers de la nostra vila. Es que no tenen propostes per Argentona?

realment afectades i, en aquestes darre-

que no diu el pla que persones realment afectades i, en aquestes darreres, en la

res, en la majoria de casos, la seva afec-

tant s'arriba a acords, pero cridant i enganyant, ni tan sols es pot parlar.

En aquests dos mesos d'informacio publica, hem ates mes persones espantades pel
majoria de casos, la seva afectacio es veura solucionada, perque parlant i argumen
Es bo que tots participem, mirem, preguntem, i sobretot es millor que hi diguem la
tacio es veura solucionada, perque par-

nostra. El que ara toca es enraonar, si volem ser constructius.
Expressem el nostre agraTment a totes les persones que durant aquestes darreres set-

lant i argumentant s'arriba a acords.

manes ens han transmes les seves raons, les seves pors i els seus anhels perque amb
la seva aportacio el Pla d'urbanisme sera mes ric i sera millor.
Grades als argentonins i argentonines que no s'han cregut els aprenents de bruixot
i han participat en Ilibertat i en positiu en la definicio de I'eina que ha de permetre
que Argentona tingui un creixement equilibrat, que no exclogui ningu i que per tant
sera molt millor.
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Q.

L'ultim desgavell de I'equip de govern
tstem acabant I'any, I'ultim any de govern de I'ENTESA i el PSC, un govern que ja fa
mes de set anys es va instaurar a la nostra vila aplicant la llei no escrita de tots contra

U
C

Grup Municipal de Convergencia
i Unio (CiU)

CiU, aixo sf, il-lusionant els vilatans amb la promesa d'un canvi en la manera de fer les
coses. La realitat es que el canvi s'ha produTt, varen trobar un poble unit i deixaran un

^n
Q_

poble crispat i dividit, varen trobar un poble amb un conveni a punt de signar per la
recepcio de la Sala, deixen una Sala amb una hipoteca monumental i amb seriosos dubtes sobre la seva utilitzacio per les entitats del poble, deixaran compromesos valors patri-

Z3
Varen trobar un poble amb un conveni a

DO

monials com el solar de Can Doro o I'edifici de la Velcro (avui de propietat municipal)
en operacions immobiliaries que nomes beneficien una promotora privada, varen tro

punt de signar per la recepcio de la Sala,

bar una societat municipal, Argentona Projectes, sanejada i amb diners i han hagut d'injectar-hi capital tot i havent-la fet servir d'intermediaria per a operacions immobiliaria

deixen una Sala amb una hipoteca

de promotors privats. Podrfem anar citant "canvis", pero acabarem citant I'ultim desga
vell d'aquest equip de govern, volen deixar aprovat un POUM fet sense consens, amb

monumental i amb seriosos dubtes

I'opinio publica en contra, adaptant la legalitat als seus interessos i sense buscar acords
polftics que facin possible que el mes de maig del 2007 un equip de govern de diferent

sobre la seva utilitzacio per les entitats

signe el faci seu. Van prometre un Casal d'Avis al costat de I'Ajuntament, un nou Casal
de Joves a I'antic escorxador, un nou mercat municipal, habitatge social, potenciar els

del poble, deixaran compromesos valors

Consells de Rarticipacio Ciutadana, tot promeses incomplides.
Ens poden dir que tambe s'han fet coses positives, nomes faltaria!!, pero aquestes be

patrimonials com el solar de Can Doro o

que les pregonen amb tot tipus de mitjans sense reparar en la despesa economica que
aixo representa. Ara a cine mesos vista de les eleccions municipals (27 de maig del

I'edifici de la Velcro.

2007), es convenient comen^ar a repassar el que han estat els ultims set anys de govern
municipal alhora que caldra valorar les ofertes programatiques i els compromisos de
totes les forces politiques que volem optar a servir Argentona des de I'Ajuntament.
Ates que aquest es I'ultim article d'aquest any 2006, des del Grup Municipal de
Convergencia i Unio volem aprofitar per desitjar a tothom un BON NADAL i UN FELK^
ANY 2007.
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Molta tensio i poca definicio
L^arrerament ens trobem amb petits details que ens indiquen que I'equip de govern esta
reconeixent allo que I'oposicio anavem denunciant des de fa molt de temps. Els deiem

Grup Municipal del Rartit Popular (PP)

que no estaven fent les coses de la millor manera possible. Que estaven governant d'esquenes a les necessitats dels ciutadans. Que no feien cas de recomanacions fetes per
I'oposicio i altres entitats. Pero ells feien el sord i miraven cap a un altre costat.
Moltes vegades el poble no se'n recorda pero es bo fer esment que I'oposicio ja en el

Quantes vegades hem denunciat man

Pie on I'equip de govern va aprovar el POUM, ja va denunciar la situacio de les vivendes del MOPU, del camp de futbol, de Sant Sebastia... entre d'altres.

cances, pero quantes vegades hem in

Es bo recordar que I'oposicio va denunciar durant molt de temps I'augment agosarat
que feia I'equip de govern dels impostos municipals, i la gent solament ho ha vist quan

tentat fer propostes a I'equip de govern,

realment li ha tocat la butxaca.
No estaria de mes, tambe, indicar com hem denunciat les desviacions economiques

moltes, i d'una manera publica i

que hi ha hagut a les obres mes importants de la vila (Sala, poliesportiu...).
Quantes vegades ens hem fet resso de mancances i deficiencies del que anomenem

fefaent. Pero sempre hem trobat un

microurbanisme. (Voreres en mal estat, forats als carrers, manca d'enllumenat als
carrers, arranjament dels pares infantils i jardins...)

equip de govern gens receptiu a les nos

Quantes vegades hem denunciat mancances, pero quantes vegades hem intentat fer
propostes a I'equip de govern, moltes, i d'una manera publica i fefaent. Pero sempre
hem trobat un equip de govern gens receptiu a les nostres propostes.
I solament quan el poble ha sortit al carrer, han sigut capa^os de reconeixer els errors,
pero no tenen la valentia necessaria de canviar la forma de fer i recapacitar per tirar
enrere els projectes i consensuar-los.
I com a maxima del "cinisme" uns dels regidors de I'equip de govern te la gosadia de
dir que encara no ha sentit mai una proposta de I'oposicio. A sobre ens hem de sentir
aixo.
Sempre he sentit dir "que no hi ha mes sord que el que no vol escoltar".

tres propostes.

—

Ql

El POUM (2a part)
I Negociar i arribar a acords" ha estat la frase del mes en boca de I'alcalde als mitGrup Municipal Esqu^ra Unitaria (EU)

nitaria

jans de comunicacio locals. A bona hora, senyors! Els acords i les negociacions sempre han d'anar per davant de I'aprovacio d'un pla d'urbanisme per 9 vots a 8.

^r>

La manera com s'ha tramitat el POUM era un error anunciat i denunciat per I'oposi-

CL

cio. Pressa, massa pressa per a una aprovacio que cuejava des de feia vuit anys. Tanta
pressa respon, no a les necessitats i interessos directes dels argentonins, sino a entrar
No importa que pel cami s'hagin saltat

en el calendari de subvencions a les quals el nostre ajuntament s'ha adscrit fins al

el reglament vigent, facin passar un tra-

punt d'esdevenir-ne reu.
No importa que pel cami s'hagin saltat el reglament vigent, facin passar un tramit com
si en fos un altre... res, a vendre garses per perdius i a sortir del pas, com sigui!

mit com si en fos un altre... res, a vendre

No importa que pel cami hagin deixat passar nits de vetlla i angunia a les quaranta
families del MOPU. Algu ens pot explicar com es compensa aquesta angunia? Ells

garses per perdius i a sortir del pas, com

perdien, a un temps vista, les seves cases acabades de comprar mentre a I'Ajuntament
els deien tranquils, que no veieu que sereu promotors i guanyareu molts diners?

sigui! No importa que pel cami hagin

Ai las, com ens hem de veure, senyora regidora d'Urbanisme. Voler fer combregar
amb rodes de moli amb el suposat premi d'entrar al gremi del totxo per la porta gran.

deixat passar nits de vetlla i angunia a

Deu ser aixo el que expliquen ara a I'escola d'estiu dels socialistes.
Tanta pressa per aprovar un pla d'urbanisme que ni la regidora responsable s'havia

les quaranta families del MOPU.

mirat a fons (els altres regidors s'havien mirat la tapa de la capsa) perque quan li expli
quen determinats errors del POUM, no se li acut res mes que penjar-li el mort a I'equip redactor del pla donant com a argument "que li havien colat un gol". On es el
treball intens i conjunt que deriva de la seva responsabilitat?
Despres, quan el poble es mobilitza com no ho havia fet mai en I'era democratica, el
poble es el rue que es deixa manipular. Esta clar, son els savis romans els qui ens
governen!
Ho deiem fa temps: estan bojos, aquests romans!
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Un altre avortament d'aquest equip de govern
tl POUM ha nascut mort, ja que ha estat massa temps dins de la mare i s'ha ofegat.
Grup Municipalntona (Agr.Ar.)

La mare complia el dia 1 de setembre i I'especialista es va confiar i el va treure el dia
7 quan ja era mort. Quin es ara el problema? Que aquest equip de govern, com fa
sempre, fa pagar als vilatans i vilatanes d'Argentona els errors dels altres.
Entesa-PSC sempre s'excusen darrere dels teenies; pero el que es clar es que darrere
de tantes excuses on sembla que els unics culpables son els teenies, pensem que algu

Entesa-PSC sempre s'excusen darrere

na responsabilitat deu tenir I'equip de govern, que en el fons es qui selecciona els tee

dels teenies; pero el que es clar es que

amb els seus vots personals, no fan mes que recolzar els errors i perjudicar els vila

nies, es a dir, tots i cada un dels regidors que formen part de I'equip de govern, que
tans. Sera com a mfnim curios veure i escoltar aquests regidors que volen tornar-se a
darrere de tantes excuses on sembla que

presentar el cinisme del que faran gala en la propera campanya electoral.

els unics culpables son els teenies, pen-

fitar res, i a mes a mes tan aviat com sigui possible, ja que com mes triguin, els danys

sem que alguna responsabilitat deu

cencies s'esgoten i no es poden tornar a repetir si no es despres d'un determinat lapse

tenir I'equip de govern, que en el fons es

de temps.
Per ultim vull fer referenda als danys morals, vull que es posin per un moment en el

qui selecciona els teenies.

una senyora que viu al MOPU i amb I'esfor^ i I'ajuda del seu fill esta pagant la hipo-

Una altra vegada els demanem que retirin aquest Pla General, perque no es pot aproseran mes elevats, perque tambe s'ha de saber que els terminis de suspensio de Ili-

Hoc d'una senyora gran, una senyora que ha viscut tota la seva vida a la mateixa casa,
teca, o d'un empresari que amb aquests temps diffcils esta pagant una hipoteca de la
seva nau, o d'una parella jove que s'ha fet la casa dels seus somnis i que encara estan
pagant la hipoteca, ja que tots aquests casos son reals, son situacions que han vingut
angoixats a parlar amb mi, i suposo que amb vostes tambe. Sapiguen que aquesta gent
ho esta passant molt malament, fins i tot alguns amb tractaments medics. Per favor,
per tots els vilatans que estan patint, RETIRIN EL PLA GENERAL.

Cl

L'actual alcalde de Sant Cugat, Llufs Recoder
(CiU), te part dels seus orfgens a Argentona, concretament a la masia de Can Mada o Can Cusani
de Sant Miquel del Cros, d'on es filla la seva mare.
Recoder^ de 48 anys, es diputat al Parlament de
Catalunya i alcalde de Sant Cugat, la seva ciutat,
des del 1999. Tambe va ser diputat a les Corts
durant 13 anys quan va collaborar, entre moltes
altres questions, en la supressio del servei militar.
A les properes eleccions municipals es tornara a
presentar com a cap de Ilista de CiU.

L'alcalde de Sant Cugat
Quins son els seus origens argentonins?

cap d'un temps ens vam traslladar i m'hi

vitats com els castellers, I'aplec de la sar-

Els meus avis materns eren pagesos de

vaig arrelar.

dana, el mercat medieval... en canvi

Can Cusani o Can Mada a Sant Miquel

L'any 1986 va ser elegit diputat a les

abans hi passaven cada dia milers de cot-

del Cros. Quan la meva mare, Francina

Corts amb nomes 28 anys, com recorda

xes. Tambe hem refor^at la xarxa d'enti

Miralles, es va casar amb el meu pare,

aquella etapa?

tats, s'han creat equipaments i serveis per

que era de Mataro, van anar a viure a

Vaig ser 13 anys diputat, considero que

a les persones i s'esta fent un esfor^ per-

Barcelona per motius de feina pero els

Miquel Roca va ser el meu mestre i vaig

que Sant Cugat tingui mes zones verdes.

caps de setmana i les vacances de la

tenir la sort de viure uns anys intensos

La creacio d'aquests equipaments els ha

meva infancia els passavem a Argentona.

polfticament. D'aquesta etapa estic real-

comportat algun problema?

Soc el gran de nou germans i tine records

ment satisfet de la supressio del servei

Sf, he rebut moltes queixes perque la cre

molt intensos d'aquells anys. Recordo el

militar que vam comen^ar a negociar

acio d'aquests nous equipaments munici

meu avi i el meu tiet treballar la terra i

amb el PSOE i es va finalitzar amb el PP.

pals ha suposat tenir la ciutat aixecada

com jo els esperava els dijous a la seva

Des del 1999 i fins I'l de novembre he

durant molt de temps.

tornada amb carro del mercat de la pla^a

estat diputat al Parlament de Catalunya

Quines son les mancances que cal resol-

de Cuba de Mataro. Recordo el tramvia,

pero ara tanco aquesta etapa per dedicar-

dre?

les excursions a Burriac, anar a agafar

me exclusivament a la polftica municipal.

En aquests moments s'estan construint

rovellonsa la pineda dedarreredecasa...

Com definiria Sant Cugat?

700 habitatges de proteccio oficial i

encara m'emociono quan recordo els

Sant Cugat es una ciutat amb un poble a

durant aquesta legislatura s'hauran cons-

meus avis, que eren molt senzills i molt

dins on la gent es coneix, es saluda, amb

truit un total de 2.060 habitatges per a

bona gent. Ells i els meus pares em van

una xarxa d'entitats forta. No es en abso-

joves, grans i famflies. De totes maneres,

transmetre el valor de I'esfor^ personal.

lut una ciutat dormitori com molta gent

cal seguir treballant en aquest sentit. La

De PArgentona actual que n'opina?

diu.

mobilitat continua essent un problema

Estic mes o menys al cas per la meva

He arribat a peu fins a PAjuntament i he

tot i el que s'ha fet, hem d'aconseguir un

tasca al Parlament de Catalunya pero he

vist nous equipaments com PAuditori, la

canvi d'habits pel que fa a Pus del vehi

perdut els referents. El municipi ha

Biblioteca, un Casal de Joves, PEscola de

cle privat.

crescut molt si el comparo al que jo

Musica, una Piscina i un Pavel 16

Quina valoracio fa del govern municipal

vaig coneixer pero es inevitable, en

Poliesportiu. Quins son els projectes que

amb ERC?

general tine la sensacio d'un poble har

ha realitzat el seu govern (CiU+ERC)

Jo n'estic molt content, hem format un

monic.

durant aquests anys?

govern estable amb ERC i s'ha treballat

Que el va portar a Sant Cugat?

El proces de transformacio del centre

efica^ment.

Quan als 25 anys em vaig casar tenia

urba en un indret exclusivament per als

Quins resultats espera obtenir en les pro

clar que no volia viure a Barcelona, jo

vianants ha estat un dels projectes que

peres eleccions municipals?

vull sortir de casa i veure un arbre. En

mes ha fet canviar la ciutat. Ara a la

Jo espero que la gent valori el que s'ha fet

aquell moment no va poder ser pero al

pla^a del Monestir es fan tot tipus d'acti-

i crec que ho fara.
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Sortir pel pont
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Debat politic a PIES

diverses vegades amb I'Ajuntament. El

en

O

terra". Els veins del MOPU s'han reunit

tl pont del 12 d'octubre i el de la

consistori els hi havia demanava que

L'Aula Oberta de I'lnstitut va organit-

Purfssima son una bona ocasio per visi-

cedissin un carrer, el dels Peons

zar el 26 d'octubre un simulacre d'elec-

tar ciutats europees tot i que hi ha

Caminers, pero finalment aquest vial

cions per als joves del centre educatiu

opcions per a tots els gustos, com la

continuara essent dels veins. No obstant,

que, com tota campanya electoral, va

inauguracio de les pistes d'esqui al des-

la regidora d'Urbanisme, Montse Brugal,

comptar amb un debat. Un representant

embre o destins mes llunyans. Des de

creu que en aquest punt, a la llarga, els

de cadascuna de les cine formacions

les agencies de viatges de la vila asse-

veins canviaran d'opinio ja que ocupar-

politiques presents al Parlament de

guren que durant les setmanes previes a

se del manteniment d'un espai public els

Catalunya van debatre al Centre

aquests dos ponts van treballar a pie

suposara una carrega econdmica.

Parroquial amb els joves argentonins. La

rendiment perque molts argentonins van

intencio dels educadors del centre es

aprofitar els dies de festa per trencar

sensibilitzar els joves sobre el joe demo

amb la rutina. De totes maneres, tot i

cratic i la importancia de la participacio.

que durant aquests dies es treballa mes,
les agencies de viatges asseguren que el
turisme es cada cop menys estacional.

L'Expo Mercat d'Art

Al final del debat els joves van votar la
seva opcio.

tl Museu del Cantir esta preparant la
quarta edicio de I'Expo Mercat d'Art de
Nadal. L'objectiu d'aquest particular

Acord a la MOPU
20

mercat d'art es el de possibilitar I'expo-

El Correllengua

sicio i la venda al public d'obres d'art a
un preu mes assequible del que es habi

11 divendres 3 de novembre es va cele-

L'Ajuntament d'Argentona i els veins

tual. Enguany, a I'al-licient de regalar

brar el Correllengua a Argentona amb

de les cases de la MOPU han arribat a

peces uniques per Nadal s'hi sumara la

un seguit de propostes culturals. A les 21

un acord segons el qual els habitatges

possibilitat de remenar i triar entre

h es van iniciar les activitats amb un

continuaran igual i el carrer del Peons

diverses tecniques artistiques. L'Expo

sopar a base de botifarres i amanides al

Caminers no es cedira al consistori. Els

Mercat de Nadal del Museu del Cantir

Centre Parroquial on a continuacio van

veins del MOPU van acceptar, el dijous

va neixer amb la vocacio de ser un espai

actuar Cesk Freixas i el grup La Carrau.

23 de novembre, el darrer acord propo-

obert als diferents artistes que hi vol-

La nit va finalitzar amb actuacions de

sat per I'Ajuntament i que suposa I'ex-

guessin participar. En quatre anys, pero,

diversos DJ. Un dels organitzadors del

clusio total dels seus habitatges del nou

aquesta primera intencio ha anat variant

Correllengua a Argentona, Eudald

Pla d'Urbanisme. Els veins respiren tran-

ja que el museu prioritza la participacio

Calvo, va explicar la importancia d'a

quils pero no amaguen un cert enuig per

d'aquells artistes que han exposat al

quest tipus d'activitat, sobretot en

com han anat les coses. El president de

Museu del Cantir o a la Casa Gotica i, es

indrets en que cada vegada es parla

I'Associacio de Veins, Miguel Angel

clar, la Ilista es cada cop mes llarga

menys el catala.

Gonzalez explica que estan molt satis-

mentre que I'espai segueix essent el

fets "perque no ens han posat cap condi-

mateix. Es per aixo que I'organitzacio

cio, unicament la de respectar la imatge

s'esta replantejant redefinir les pautes

actual de les cases, pero de totes formes

de participacio. Pel que fa a les dates, el

hem passat un mesos de molt patiment

mercat d'art s'inaugurara el dissabte 2

perque ens vam enterar a traves de la

de desembre i estara obert fins a la nit

premsa que les nostre cases anaven al

de Reis.

Els bolets
tl dissabte 4 de novembre, els boletaires de la vila van sortir a les 7 del matf
des del Salo de Pedra per anar a buscar
bolets pels boscos de la vila. La poste
rior identificacio dels bolets va anar a
carrec de Fermi Roca, coautor de diver
sos Ilibres de bolets. Posteriorment, es va
fer una exposicio amb aquests bolets
recollits que es va poder visitar durant
tot el cap de setmana. El diumenge 5 de
novembre tambe es va fer una activitat
per a tots els publics: un contacontes
sobre el magic mon dels bolets i els bos
cos d'Argentona, a carrec del Grup
Natura.

COSES DE LA VILA
Consulta jove

Radio Argentona

en
absolut. La Suite Poematica d'Argentona
la formen un total de vuit poemes obra

tls joves usuaris del Casal de Joves

La programacio de Radio Argentona ha

de Josep Llado. Es tracta de "La primave-

d'Argentona disposen des del mes d'oc-

incorporat alguns canvis amb I'inici de

ra de la Font de Dalt", "Les deprecia-

tubre d'un nou servei de consulta sobre

la temporada 2006-2007. El relleu al

cions del Sant Crist de la Foravila", "La

questions que els afectin. La Consulta

locutor Ivan Llenga en el programa de

paret de les mentides", "La postal anti-

Jove s'obre cada dilluns i dimecres de

les tardes I'ha agafat el periodista Josep

ga", "L'amunt i avail", "El poeta de la

18 a 20 h de la tarda amb I'objectiu que

Maria Cano. La seva proposta, Coses que

pedra", "Aquest cantir veil" i "El Romang

els joves puguin preguntar dubtes sobre

passen, segueix la mateixa Ifnia d'infor-

d'en Bernat de Riudemeia, Senyor de

temes relacionats amb la sexualitat, I'a-

mar sobre el municipi, fets curiosos,

Santa Ponga".

limentacio, I'aspecte ffsic o d'altres

musica de tot tipus i compta amb

aspectes relacionats amb la salut i les

col-laboradors habituals. D'altra banda,

relacions personals. Un membre del

I'equip d'informatius, dirigits per Maria

CAP de la vila es desplaga per atendre

Rosa Martfnez, compta amb Elisenda

les consultes sempre de forma confiden-

Fernandez qui condueix, des del mes de

cial. D'aquesta manera s'amplia aquest

novembre, el tradicional programa d'es-

servei que ja es donava a I'lnstitut de la

ports de I'emissora, el Ben jugat, que ara

vila.

s'emet els dimarts de les 20 a les 21 h.
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Xavier Collet deixa
la Plataforma
Ll president de la Plataforma en Defensa del Centre Historic d'Argentona,
Xavier Collet, ha dimitit despres de gairebe quatre anys en aquest carrec. Collet

Homenatge a Lina

deixara la presidencia de la Plataforma

Casanovas

de la nova agrupacio "Tots per Ar

per causes polftiques ja que formara part
gentona". El seu Hoc com a president de

tl 5 de novembre, Argentona i Dosrius

la Plataforma en Defensa del Centre

van retre homenatge a Lina Casanovas

Historic d'Argentona I'ocupara Joaquim

per la seva trajectoria professional vinculada a la poesia. L'acte va consistir en

el dilluns 6 de novembre en I'assemblea

La Coral Cantir d'Or i d'altres argento-

es I'unica causa per la qual Xavier Collet

la presentacio del seu darrer Ilibre, Punt
de mel, i un disc compacte on la matei-

Brugues. Aquesta decisio es va prendre

Torna la Suite

que va celebrar la plataforma. La polftica

xa Lina recita alguns dels seus poemes.

nins vinculats a la vida cultural de la vila

ha decidit deixar el seu carrec de presi

A l'acte hi van assistir un nombros grup

estan preparant la segona representacio

dent de la Plataforma argentonina. I es

de persones de la vida cultural argento-

de la Suite Poematica d'Argentona, una

que, segons el mateix Collet, esta molt

nina aixf com molts coneguts, familiars i

combinacio de musica i poesia. La Suite

engrescat en la consolidacio de "Tots per

Poematica d'Argentona es una obra que

Argentona", una nova proposta polftica

amics de la Lina.

Accident mortal

combina la poesia de Josep Llado amb

municipal. Collet, a mes, afirma que

la musica composta pel pianista Pere

deixa el seu carrec perque no es barregi

Gonzalez. Una de les responsables de

la polftica amb la Plataforma en Defensa

I'organitzacio, Gloria Suari, va explicar

del Centre Historic d'Argentona. De fet,

tl 20 d'octubreal matf es va produir un

que enguany la principal novetat es que

segons Xavier Collet, la Plataforma va

accident mortal a la carretera B-40, a

tothom que vulgui hi podra participar

neixer independent dels partits polftics i

I'algada del polfgon industrial del Cros.

apuntant-s'hi fins al 15 de desembre.

amb uns objectius que a poc a poc van

Un camio Volvo TF10 i un turisme Opel

Nomes cal trucar al 93 756 12 81 o al

anar canviant. Al llarg d'aquests anys, la

Astra van xocar frontalment, ambdos

610 078 955. Des d'aquell dia i fins a

Plataforma en Defensa del Centre

vehicles tenien matrfcula de Barcelona.

I'estrena passaran 7 mesos d'assajos

Historic d'Argentona ha convocat diver-

Tot sembla indicar que I'Opel Astra s'ha-

oberts a la ciutadania. Un dels protago-

ses manifestacions, ha recoil it signatures

via equivocat de carril i anava en sentit

nistes d'aquesta obra es el mestre Pere

perque no es tragues la font de Can Doro

contrari. Com a conseqiiencia d'aquest

Gonzalez, autor de la partitura de la

i perque no s'enderroques la masia de

accident van morir els dos ocupants del

Suite Poematica. Gonzalez afirma estar

Cal Guardia, a mes d'altres activitats

turisme. El conductor del camio va

molt satisfet pel fet que la preparacio

durant la Festa Major d'Argentona.

resultar ferit lieu al caure el vehicle a la

s'hagi obert a tothom. A mes, assegura

Segons Xavier Collet, el nou president,

Hera de la Riera. Aquest accident va pro-

que estaria molt content de poder pre-

Joaquim Brugues, seguira amb aquesta

vocar moltes retencions de transit en els

sentar I'obra a la Sala ja que la bona

Ifnia, ja que es una de les persones que

dos sentits de la marxa durant una hora

sonoritat i la capacitat d'aquest nou

ha treballat mes activament per la

i mitja.

equipament ajudarien a fer que I'exit fos

Plataforma.
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tine una gran satisfaccio per haver

de poble que nosaltres hem defensat sem-

pogut treballar pel meu poble.

pre: preservacio de la banda esquerra de

El projecte de remodelacio de la

la Riera, un poble compacte, combinacio

zona de Can Doro i la rehabilita-

de vivendes unifamiliars amb plurifami-

cio de la Sala han provocat molta

liars... Es evident que hi ha aspectes con-

crispacio entre un sector de la

crets que es poden canviar i per aixo s'han

poblacio, que en pensa?

fet dos mesos d'exposicio publica i encara

Ha estat alcalde d'Argentona durant

El president d'un club esportiu, d'una

queden tres mesos per millorar i avangar.

gairebe vuit anys consecutius, com valo-

entitat cultural o d'una escala de veins te

Cal reconeixer que alguns aspectes es

ra I'experiencia?

gent que hi esta d'acord i d'altres que no.

podrien haver fet millor, especialment la

Jo crec que una de les coses mes impor-

Com es logic, evidentment que la gent

relacio amb els veins i haver-los informat

tants que un pot fer en polftica es ser

d'Argentona que no ens va votar o fins i

de forma mes clara.

alcalde del seu poble, per tant des d'a-

tot alguns dels que ens van votar, estaran

Se I'ha titllat de serios, distant i poc dia-

quest punt de vista ho valoro molt positi-

en desacord amb algunes de les coses

logant. Fins a quin punt aixo es veritat?

vament. Jo vaig arribar, amb I'equip de

que s'han fet. Nosaltres, tambe si fos ara,

Els caracters d'una persona son els que

I'Entesa, amb molta il-lusio i amb moltes

hi ha aspectes que els farfem diferent de

son, jo soc una persona que tendeixo a

ganes de millorar Argentona, per aixo el

com els vam fer. Dit aixo, el projecte de

ser seriosa sobretot en les llargues distan-

nostre eslogan era aquest i el 2003 ens

Can Doro te tots els vistiplaus d'Ur-

cies pero qui em coneix be sap que soc

vam tornar a presentar amb el lema "Per

banisme i Ratrimoni Cultural de la Gene

una persona molt propera amb qui es pot

continuar millorant Argentona". Crec que

ralitat, es un projecte absolutament neces

parlar de qualsevol cosa. Per altra banda,

en aquests anys s'han fet molts projectes

sari per fer una millora del nucli de la vila,

he de dir que crec que tots els ciutadans

i sobretot s'ha tirat endavant un model de

per fer un pol comercial amb un aparca-

que han demanat hora amb I'alcalde han

poble basat en els serveis a les persones.

ment necessari, una gran plaga i I'eixam-

estat rebuts amb educacio i voluntat de

La prova d'aquesta afirmacio es veu en el

plament de les voreres. Crec que es un

solucionar els aspectes que plantejaven.

pressupost del 2007, que dedica el 48%

projecte necessari i bo per a Argentona.

Si algu no ha estat rebut, li demano dis-

a serveis directes a les persones en arees

Pel que fa a la Sala, jo no tine consciencia

culpes publicament, pero ja die que crec

com educacio, sanitat, esports, joven-

que hagi creat polemica com sf ho ha fet

que tothom ha estat ates.

tut... i un 37% a la millora de I'espai

Can Doro. La Sala sera un equipament

A la nova alcaldessa, Ester Merino, quins

urba, que en definitiva es tambe per

realment potent per a Argentona i la

consells li donaria?

Quins son els projectes mes rellevants de

comarca.
Voste marxa amb una gran polemica al

Jo li diria que continui amb el model de

la seva etapa?

voltant del nou Pla general d'ordenacio

aixo sf, amb les seves propies idees, la

N'hi ha molts com la recuperacio de la

urbana, creu que es un bon model de

seva forma de ser i canviant allo que cre-

Font Picant, la recuperacio de la Sala,

poble? S'han seguit tots els passos neces-

gui oportu per millorar encara mes el

que espero que aviat estara enllestida, el

saris en el proces?

municipi.

nou poliesportiu, el camp de gespa, el

Jo crec que la revisio del Pla d'ordenacio

Com afronta el seu nou carrec de secre

nou cementiri, I'escola bressol, s'han

urbana municipal presenta aspectes

tari d'lndustria a la Generalitat?

millorat moltes places com la giratoria al

millorables que es podrien haver fet d'una

Primer de tot amb il-lusio per poder estar

Cros, la plaga Angeleta Ferrer, s'ha millo

altra manera pero globalment les grans

al govern del meu pafs que es Catalunya i

rat I'enllumenat de moltes zones... Penso

Ifnies del PGOUM son perfectament

per poder estar en el sector de la industria

que I'obra de govern es aqui i per tant

correctes i estan en sintonia amb el model

millorar la qualitat de vida.

poble i les Ifnies que s'han tragat pero,

i amb relacio amb les empreses que es
molt important. Ara m'estic situant i aga-

Antoni Soy ha estat alcalde d'Argentona des de les eleccions de 1999 fins al passat

fant el ritme per tirar endavant els projec
tes que necessita la industria catalana per

1 de desembre, quan va renunciar al seu carrec en un pie extraordinari marcat per

ser cada cop mes competitiva, mes innovadora i amb mes capacitat d'intemacio-

les paraules de reconeixement dels seus companys durant aquesta etapa a la politi-

nalitzacio.
Des del nou carrec, que fara per millorar

ca local. Actualment, Antoni Soy es el nou secretari d'lndustria de la Generalitat de

la industria de la vila?
Tot el que pugui i sigui possible dins de

Catalunya, un carrec que forma part de la Conselleria d'lnnovacio, Universitats i

les meves competencies, logicament sera
un plaer col-laborar amb tot allo que

Empresa dirigida pel republica Josep Huguet.

pugui des del meu nou carrec.

Special Esport
Ll Centre Ocupacional Jaume Isern

de treball es on s'ubiquen les activitats

social. D'altra banda, la Sdnia Novo fa

Mataro de la Fundacio Maresme aten per-

esportives. Ester de Domingo explica que

proves adaptades a diferents esports entre

sones amb una disminucio psiquica a par

"amb I'esport pots treballar la higiene per

les quals la seva preferida es el basquet.

ti r del 65%. Aquest servei es fa en horari

sonal, el fet de canviar-se als vestuaris, la

Decidida, agafa la pilota i la fa votar fins

diurn, de les 9 a les 1 7 h de la tarda. En

coordinacio, la concentracio, el treball en

arribar a prop de la cistella on la tira amb

total hi ha 90 persones ateses que tenen

equip, la superacio personal, I'esforq i la

for^a per fer basquet. Aquestes proves les

dividida la seva Jornada en dues grans

relacio amb I'entorn i amb la societat". Al

practiquen al pavello Eusebi Millan al

arees. Per una banda, la meitat de la Jor

Centre de la Fundacio Maresme es practi-

barri del Pla d'en Boet de Mataro. La seva

nada la dediquen a I'ocupacio terapeutica

quen tot tipus d'esports com el basquet

germana, I'Elisabet, fa activitats de psico-

amb activitats productives. La treballado-

amb un equip propi, els Catacraks, I'atle-

motricitat entre les quals Ii agrada molt fer

ra social del centre, Ester de Domingo,

tisme, la petanca, el tennis taula, la pisci

bicicleta estatica pero tambe fa circuits i

explica que d'aquesta manera "disposen

na, proves adaptades a diferents esports

exercicis de tot tipus entre els matalassos

de pautes del mon laboral com I'obligacio

com la gimnastica, el futbol i tambe dis

del centre.

d'arribar puntuals, la responsabilitat, el

posen d'aules per potenciar la psicomotri-

Les dues argentonines no van competir a

manteniment de certs habits i la satisfac-

citat. Algunes activitats es fan al mateix

I'Special Olympics que es va celebrar a

cio del treball realitzat, entre molts altres

centre pero d'altres es practiquen en les

Lloret de Mar perque les seves proves no

aspectes". Les feines que realitzen son

diferents instal-lacions esportives de

hi estaven incloses, si que ho han fet en

variades pero per exemple gestionen un

Mataro com la Piscina Municipal, les pis

altres ocasions, I'Elisabet va participar en

hort, un corral amb mes de 20 gallines, un

tes d'atletisme, el pavello Eusebi Millan o

la modalitat de natacio en els passats joes

hivernacle i tambe fan accions de mante

al gimnas del Casal de Joves.

de Badalona 2004 i cada any participen

niment extern del centre com cuidar les

en campionats organitzats per I'Special

plantes. En moments puntuals de volum

Les dues argentonines. Entre els atesos

de feina del Centre Especial de Treball

d'aquest centre hi ha dues germanes bes-

Olympics i per I'Associacid Catalana de
I'Esport i el Lleure. La participacio en

tambe ajuden en tasques de manipulacio.

sones d'Argentona, I'Elisabet i la Sdnia

aquests campionats anuals son la clau per

Novo, que pateixen una paralisi cerebral

poder anar a la cita olfmpica que es fa

Esports. L'altra meitat de la Jornada la

des del seu naixement. Les dues fan pisci

cada 4 anys. Es en aquestes proves, que es

dediquen a I'ajust personal on es treballa

na a Mataro un cop per setmana, "un

celebren a diferents municipis Catalans, on

el manteniment de certs habits ja adqui-

exercici que els hi va molt be perque es

es veu el progres que han fet durant tot

rits, I'adquisicio de nous, les relacions

poden bellugar amb Ilibertat sota el con

I'any i on sobretot participen en la vida

socials i amb I'entorn i dins d'aquest tipus

trol dels monitors", explica la treballadora

comunitaria.

Les germanes argentonines Elisabet i Sdnia Novo practiquen esport dos cops per setmana al Centre Ocupacional Jaume Isern
Mataro de la Fundacio Maresme. Les dues fan piscina^ la Sdnia a mes fa proves adaptades i I'Elisabet psicomotricitat per millorar la seva qualitat de vida afectada per una paralisi cerebral. Tot i no haver participat en els Special Olympics, les germanes
Novo competeixen cada any en els campionats organitzats en diferents municipis Catalans. La practica de I'esport les beneficia en molts aspectes.
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Konda els vuitanta. Va amb bata
fosca, d'estar per casa; d'estar per casa
pero es al carrer. Ha sortit un moment i
s'ha quedat tancada a fora, sense claus,
ni diners, ni telefon, ni res, ni ningu a
qui demanar ajuda. L'angoixa la fa travessar sense mirar els cotxes. No sap
on va; no sap que ha de fer, i comenga
a rondar pel voltant del que sembla una
escola, pel xivarri del pati. Somriu. Sap
que la seva filla, Tunica que la pot
retornar a casa, treballa en una escola
de nens grans. No sap res mes, per aixd
24

pregunta a un senyor si sap si alia,
assenyalant Tedifici de Tescola bressol,
hi treballa la seva filla. El senyor, que
segurament esta fent temps per recollir

Jordi Lopez ©

el seu net, mira als u I Is de la dona que
ronda, cada vegada mes espantada, els

m'ho te prohibit." Somica. "Em tanca

bon home no sembla convengut de la

vuitanta. L'agafa pel brag i li diu que no

ra, segur!" Per distreure-la, li pregunto

feina que li encomano quan me'n vaig,

tingui por, que ell Tajudara a trobar la

el nom de la filla, no tant per si em

corrent sota una pluja amb puntes de

seva filla. Comencen a caure unes

sona com per veure si el recorda. Me'l

neu, que fins ara no he notat ocupada

gotes grosses, fredes; ell mira amunt i

diu i just acabar de dir el cognom

com estava refent els plors de la dona

veu un eel gris com el davantal d'aque-

arrenca a plorar tota ella. Em recorda la

de vuitanta anys que no pot tornar a

lla dona que arrenca a plorar sense

nena del conte, perduda pel bosc; el

Tescalfor de casa en una tarda tan poc

consol dient, "ai senyor! Ai senyor!

senyor es el llenyataire, aparegut com

amable...

Que dira la meva filla quan no em

un encanteri, que Tacompanyara a tro

Sdc conscient que m'escapo perque

trobi?" L'home, intentant tranquiTlitzar-

bar el camf. I jo, doncs, qui soc? Potser

noto que em persegueixen uns uI Is

la, m'atura i em pregunta si conec una

el conillet que passava per alia i que

petits, aclucats per la por i l'angoixa.

escola propera de nens mes grans.

quan veu la nena perduda plorant, li

M'aturo a aixoplugar-me sota un baled

"N'hi ha una pero esta a mig quilome-

frega les cames per donar-li Tescalfor

i em deixo perdre entre les poques

tre... i les altres mes lluny", responc

necessaria per seguir buscant el camf

fulles que queden en els plataners fins

entrant al tema, tot i la meva pressa.

de casa.

que, de cop, em veig a mi, de nena,

L'home m'encomana Tavia una estona,

Tremola, de fred i de por. L'agafo d'un

agafada de la ma de la meva avia, quan

mentre va a buscar el paraigua que te al

brag i li frego Taltre que la pluja li ha

encara estava lluny dels vuitanta, cami-

cotxe; ens aixopluguem sota el portal

comengat a mullar. Quan torna el bon

nant sota aquests mateixos arbres pero

de Tescola bressol on no treballa la

llenyataire amb un paraigua plegable, li

mes ufanosos, al portal d'un edifici

seva filla. La pluja creix al mateix ritme

die que me n'he d'anar, que faig tard a

antic, davant d'una placa que deia

que el seu desconsol: "La meva filla tre

la feina, pero que he pensat que podria

"Hermanitas de los Pobres" i dient-li:

balla i si no puc tornar a casa, em cas-

demanar ajuda a Tescola per si, per

"No pateixis, iaia, que jo mai et tanca-

tigara... em tancara en una residencia!"

casualitat, coneixen la mestra, o si mes

re aqui, sola".

"No dona, ja ho entendra; li direm que

no, des d'alla trucar a les dues a tres

Faig tard a la feina, pero avui m'es

ha estat un cop de vent." "Pero es que

escoles del barri o a Tajuntament. El

igual.

en

QJ
en
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Can Tambo
Urns S. Morgan

tn el que van ser els terrenys sota la
jurisdiccio del Priorat de Sant Pere de
Clara s'hi conserven, encara que molt
reformades, aquelles velles masoveries
que en aquells temps, envoltades de
conreus i de vinyes, eren el patrimoni i
la riquesa del Cenobi.
Si es conserven es perque a traves dels
lustres han sigut reformades i adequades, posades al dia. Aquest es el cas de
Can Tambo. La vella masia, fregant el
terme d'Orrius, als peus del turo
d'Aquenga, aquell turo que fa de fita
gegantina entre dos termes, es una
masia que sembla tenir por que la
mirin i alia esta envoltada de pins
sense insinuar la seva presencia fins
que ets a tocar de les seves parets.
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Es una masia amb teulada a dos vessants a la qual s'han afegit edificacions
a cada costat. Conserva en les seves
obertures els muntants o brancals de
granit, amb Ilindes de fusta, i a la fagana de ponent, coberta per una galeria
moderna, s'hi conserva la portalada
tambe de granit que dava entrada al
celler. Aquest celler avui es una
espaiosa sala. Totes les diferents estances de la casa fan gala, amb les seves
pedres treballades, de la seva vida
secular, aixo sf, modernitzat tot per ferhi la vida agradable que marquen els
nous temps. Adossat a la fagana princi
pal un brocal tot de granit insinua un
pou, del qual no sabem I'abundancia
d'aigua pero que es una decoracio vistosa de la casa, i un xic mes enlairat un
rellotge de sol que, evidentment, quan

sembli estrany, encara queda algun

assabentem pel seu propietari, el sen-

no hi ha boires, va marcant el pas de

espai de tranquil-litat a on es pot fruir

yor Felix Rosa, que per I'edat que te

les hores.

del bonic paisatge.

I'animal -ja es molt vellet- te merescu-

Encara que a pocs metres del brogit de

Quan anem marxant de Can Tambo,

da aquesta Ilibertat de pasturar, sense

la carretera d'Argentona a Qrrius,

contemplem en un petit prat al costat

ronsal ni tancats, pels espais bucolics

aquest raco sembla una ilia de calma i

de la masia un cavall en plena Ilibertat

dels voltants de I'antiga masia de Can

es que al veinat de Clara, encara que

que va pasturant la tendra herba i ens

Tambo.

finaues

Gil Pares
ci asst.uura;,

I
Disposem de la mes extensa

' CAN

VALLS

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

TeL 93 797 10 13

CARNISSERIA

C/ Gran, 52 (davant I'Ajuntament)

XARCUTERIA
FRUITERIA

|\ dpsitO^Ill

bones festes

QUALITAT I PREU

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

I PA CALENT CADA 2 HORES
•OFERTESDlARIES
•SERVEIADOMICILI
• HORARI DE DILLUNS A DIVENDRES:
Matide8'00a 13'30h
Tardade17'00a20'30h

DISSABTE:
Matide8'00a14'00h
Tardade17'30a20'30h

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

it
BUSCO PIS
Per festes brutals amb els nols
de I'equip de rugby,
assajar amb el meu grup de rock,
I instal lar-nos 4 o 5 persones mes
de les quals acordi
amb voste en el contracte.
Mascota peluda I bavosa
dotada de poderoses arpes
i mandibules incloses.

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 T en Assegurances d'Automdbil
Adrega electronica: Vidalgj@mapfre.com

lV

-Vti

JM

t^•^^
^

it. .I^^. Pu—t .<.,< •

..'^.P1

j^

I%k..

bones

Poden adregar les seves consultes a
info@escoda-codina.es

Llei de proteccio de dades de caracter personal:
situacions de rise
L'objecte primer d'aquest

Jian Carles Cadiaa

L'empresa es la responsable de I'actuacio

article es analitzar les si

negligent dels seus treballadors i es sobre

tuacions de rise que poden

aquesta que recau I'acci6 sancionadora de

donar-se fins i tot en aquells

I'Agencia Espanyola de proteccio de Dades

casos en les que I'empresa

(AEPD). Es aconsellable davant d'aquest tipus

s'hagi adaptat correctament

d'actuacions que I'empresa emprengui accio

i observi tots i cada un dels

contra el treballador infractor denunciant-lo per

principis establerts legal-

il-licit penal del article 197 del Codi Penal. Per

ment per a la recollida i

aquest motiu es important i basica I'accid pre-

tractament de dades de caracter personal.

ventiva de I'empresa divulgativa de la implan-

Soci Director

tacio de la normativa de proteccio de dades
Les situacions de rise que analitzarem son exe-

de caracter personal, obligacio establerta a

cutades pels treballadors de I'empresa que poden

I'article 9.2 del Reglament 994/1999, com per

tenir acces, autoritzat o no, a les dades de ca

exemple la installacio de sistemes de deteccio

racter personal i realitza accions tipiques recolli-

de sortides de dades no autoritzades o de

des en I'article 197 del Codi Penal que poden

fiscalitzacio dels correus o dades enviades

comportar greus consequencies sancionadores

pels treballadors.

per I'empresa, son les seguents:
L'accid de I'exercici del poder de direccio de
-que algun dels seus treballadors s'apoderi,

00
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H

I'empresari , o mes concretament el poder de

utilitzi o modifiqui en perjudici de tercera per

I'empresari per controlar als treballadors sobre

sona, dades reservades de caracter personal

el compliment de les seves funcions, s'ha de dur

o familiar d'altre que es trobin registrades en

a terme tenint sempre en consideracio el principi

qualsevol tipus de fitxer public o privat.

de proporcionalitat amb I'objectiu de respectar

-O be en el cas de difonguin, revelin o cedeixin

i no envair el dret a la intimitat que la doctrina

les dades de caracter privat que obren en tot

del Tribunal Constitucional ha reconegut al treba

tipus de fitxer.

llador en el seu Hoc de treball.

Si el treballador de I'empresa que comet algun

El document a firmar pels treballadors es im

dels actes tipics analitzats no te acces autoritzats

portant en aquestes situacions donat que per-

a les dades, a mes de produir-se una infraccio

met a I'empresa anticipar-se a les hipotetiques

penal, ens trobem davant d'un incompliment de

accions deslleials dels treballadors amb

I'empresa de la Llei Organica de Proteccio de

I'objectiu de minimitzar les consequencies

Dades, donat que I'empresa esta obligada legal-

sancionadores dels actes il-licits analitzats, i,

ment a prendre totes aquelles mesures necessaries

a mes, amb la firma del mateix I'empresa co-

per evitar aquest tipus de situacions. Si es dona

munica al treballador: en primer Hoc el deure

el cas que el treballador que comet el fet penat

de confidencialitat de sobre les dades que el

es un empleat amb acces autoritzat i utilitza aquest

treballador tingui coneixement en I'exercici de

fora de les funcions emanades de la relacio laboral

les seves funcions; i en segon Hoc comunica

ens trobem, al igual, davant accions doloses donat

la capacitat controladora dels medis tecnoldgics

que es perjudica a un tercer, responsable del

respectant sempre els principis de proporcio

fitxer, o al titular de les dades personals.

nalitat.

Doctor Samso, 36 08310 Argentona. Tel 937 974 015, fax 937 974 016. www.escoda-codina.es info@escoda-codina.es

