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Joves reporters
En aquest numero de la revista Cap de Creus
s'enceta una nova seccio on els estudiants de I'lES
Argentona faran de reporters per explicar els temes
que els preocupen. En aquesta primera edicio ha
estat el coordinador pedagogic de I'lES, Andreu
Carretero, qui ha redactat I'article per apropar-nos
als treballs de recerca.

y • El Pla municipal de drogodependencies

En aquest article s'aborden algunes de les accions
que es fan a la vila per prevenir i lluitar contra el
consum de drogues.

I U La Festa Major d'Hivern

Balan^ fotografic de la Festa Major d'hivern de Sant
Julia: els Tres Tombs, la Cavalcada dels Reis, les
activitats infantils, les 12 hores contra el Racisme i
la Xenofobia, els gegants i el concurs de fotografia
son algunes de les activitats que s'ha recoil it.

I 4 • Teatre, musica i dansa

LaTemporada de Teatre, Musica i Dansa arriba amb
for^a i propostes de qualitat en aquestes tres arts
esceniques. La recuperacio de la memdria historica
es el nexe d'unio entre les obres teatrals mentre que
els ritmes d'arreu del mon es podran escoltar als
concerts. En dansa, una proposta moderna que
aborda les relacions i la vida en parella.

O. El nou cartipas
Entrevista amb I'alcaldessa, Ester Merino,
i presentacio dels nous regidors: Ricard Aymerich
i Marius Lloret.
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Possibilitats
Despres d'un mes essent alcaldessa, voldria expressar-vos les intenses sensacions
que he viscut, al acceptar la responsabilitat de liderar un projecte en el qual crec i
que dona sentit a I'esfor^ quotidia del treball. Per fer possible I'Argentona del futur,
la que us vaig proposar el dia que el Pie municipal em va escollir alcaldessa.
Ha estat un mes intens, molt intens des del punt de vista personal, pero tambe des
del punt de vista polftic on he mantingut la posicio que sempre he defensat, i en la
qual crec profundament, una posicio de defensa de la unitat per mantenir un govern
catalanista i de progres, pel qual he treballat des de fa molts anys.
Pero la polftica per a mi no es una professio o una obligacio, sino mes aviat una pas
sio, una passio creativa que permet transformar una ciutat perque els seus habitants
visquin amb la maxima plenitud. La polftica en la qual jo crec es aquesta, una polf
tica que crea condicions per fer de la ciutat un espai on tots visquem amb el maxim
benestar possible.
Rarlava de sensacions i potser la mes intensa es la d'agraiment a tantes persones,
associacions, treballadors que m'han ofert una acollida impagable, que m'ajuden dia
a dia a millorar les condicions de la nostra ciutat.
Aquesta carta I'he anomenat possibilitats, i es perque I'Argentona participativa, aco-
Ilidora, lluitadora, progressista, dialogant, unitaria, forta es possible. De fet es una
realitat. I amb aquestes condicions s'obren un ventall impressionant de possibilitats
per aconseguir entre tots I'Argentona que somiem. Ho veig i ho sento aixf, cada dia
des del meu despatx, passejant pels carrers i dialogant amb els ciutadans.

Ester Merino, alcaldessa

Pero la politica per a mi no es una profes-

sio o una obligacio, sino mes aviat una

passio, una passio creativa que permet

transformar una ciutat perque els seus

habitants visquin amb la maxima plenitud.

Carta de I'alcaldessa

Al mal temps^ bona cultura

Amb I'arribada de I'hivern, tot i que enguany el fred s'ha fet pregar, la vila d'Argentona

continua apostant per la cultura i per disposar d'una bona agenda d'activitats per a
tots els publics. A diferencia d'altres municipis de la comarca, on les propostes pels
ciutadans es concentren en els mesos d'estiu, Argentona disposa d'una agenda de fes-
tes i actes culturals rica durant tots els mesos de I'any. La Ilista es molt llarga pero enu-
merarem alguns actes com les dues festes majors, el Camestoltes, la Cavalcada, la
Castanyada, les nits joves, la Temporada de Teatre, Musica i Dansa, els concerts de
primavera a la Font Picant, les sardanes o les cercaviles amb els gegants... son nomes
alguns exemples del que es pot fer a la vila.
Amb I'inici de cada any arriba la Festa Major de Sant Julia, una bona ocasio per tro-
bar-se amb familiars, amics i veins en el Poliesportiu amb motiu de les 12 Hores con
tra el Racisme i la Xenofobia, en les activitats culturals o alsTres Tombs per beneir la
mascota de la casa. Pero un cop ha passat aquesta festa, des de la Regidoria de
Cultura ja tenen a punt la Temporada de Teatre, Musica i Dansa. Una d'aquelles pro-
gramacions que diferencien Argentona d'altres municipis similars de la comarca que
amb el pretext que no tenen un teatre no programen res. Aquf a la vila es diferent per
que el fet de no disposar de la Sala no ha servit d'excusa per la Regidoria de Cultura,
que cada any ha programat propostes teatrals, musicals i de dansa que es poguessin
adaptar al teatre del Centre Parroquial. Buscar obres de qualitat que omplen sales a
Barcelona amb el merit afegit de poder-les exhibir en una sala de reduides dimensions
ha estat la tasca de la regidora de Cultura. Aquest indret s'ha omplert de magia, notes
musicals i moviments precisos per explicar histories que ens han fet emocionar, refle-
xionar o pensar en la vida.
A mes, ara s'ha creat el web www.artgentsona.com on es pot estar al dia de tota la
programacio cultural de la vila.

Editorial
A mes, ara s'ha creat el web www.

artgentsona.com on es pot estar al dia

de tota la programacio cultural de la

vila.
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suport, de la mateixa manera que ho haguessim
fet ara. Si no fos perque crec en el sistema demo
cratic (i tambe perque no soc clergue i a mes soc
dona), precipitaria un cop d'estat a la parroquia.
I per sobre de les avinences o desavinences, tal
com sembla que ha estat el problema, no podeu
tancar la porta a la il-lusio amb la qual tots els qui
donavem suport a aquesta junta hem treballat o
els hem acompanyat. No heu pensat en les con-
seqiiencies d'aquesta decisio? Moltes famflies
ens sentim excloses del futur d'aquest Centru que
tant estimem, encara que ens convideu a seguir-
hi participant. Recordeu, som solidaris. Vaig
escoltar que el Centre parroquial anava des de
I'esglesia fins a la porta d'entrada dels patis (i
interpreto que, per tant, hem d'estar sempre a I'u-
nfson del que es vol marcar des de "dalt"?).
Nosaltres hem volgut fer un pas mes i transmetre
mes enlla d'aquestes parets els valors que tant es
prediquen i tan poc s'exerceixen: la solidaritat, el
respecte, la tolerancia, la generositat. I quan die
nosaltres, estic parlant de tot el grup de pares i de
persones que hem col-laborat desinteressada-
ment, amb molta il-lusio per obrir les portes del
Centru a tot el poble, amb esforg, amb moments
mes gratificants i moments de treball mes durs,
pero amb il-lusio, amb molta il-lusio perque esti
mem aquesta entitat. I perque estic convenguda
que es de les petites il-lusions que neixen els
grans projectes. I pels patis, pel teatre, pel bar
d'en Jaumet, han passat molts nens: pels Rastorets,
pel grup infantil de teatre, per les festes de la tar-
dor, de la primavera, la Fira d'lnfants, per I'Es-
plaiI en tot aquest camf, amb cada trobada,
amb cada assaig, amb cada festa... petits i grans
hem apres alguna cosa.
El mes important d'una entitat son les persones
que fan que esdevingui un espai viu, malgrat qui
I'estigui dirigint, les qui realment fan que els va
lors en els quals creuen i la il-lusio de compartir
projectes travessin totes les parets. I sobretot per
que hi ha projectes que no necessiten parets ni
entitats que els donin suport, com es el fet d'esti-
mar i de fer creixer persones Iliures, comprome-
ses i tolerants.
No s'ha tancat cap porta perque el nostre
"Centru", el que portem dins del cor, no te por
tes... I ens han quedat moltes idees al sac que
volem compartir i que compartirem, malgrat no
sigui en I'espai que va des de I'esglesia fins a la
porta d'entrada als patis.

Neus Fajas
Grup de Pares i Mares del Centru

Em sento corpresa i sorpresa per la decisio que ha
pres el Centre Rarroquial -de fet, el rector- de no
voler que es presentes la candidatura de la presi-
denta de la junta que ha sortit i que va presentar
la seva dimissio... i tambe una mica de rabia. I
aquest sentiment de desenefs es va fer pales ahir
en I'Assemblea ordinaria, pero a vegades, aquests
"dimes i diretes", la crispacio i el sentiment d'im-
potencia ens fan perdre de vista allo que realment
es important. Quin model de Centre ^^rroquial es
vol impulsar? No n'hi ha prou de predicar, perque
hi ha molts banes buits a I'esglesia. No n'hi ha
prou d'explicar els valors del cristianisme ni de
I'humanisme ni de cap ideologia i religio si no
estan arrelats en el teu esperit, perque nomes s'a-
pren a ser generos quan qui t'ho ensenya es gene-
ros, perque de res serveix dir que cal ser tolerant
quan practiques la tolerancia zero, perque de res
serveix dir que cal perdonar si tu no perdones i
perque, per escoltar, primer has de callar. Els
valors no es poden ensenyar, nomes es poden
transmetre. I com es pot exercir la democracia
dins d'una jerarquia que no es democratica?
Quan es va presentar fa dos anys la candidatura
de la junta presidida per la Maria Sunyer, tots els
qui vam assistir a I'Assemblea hi vam donar

I ara que?

Senyor alcalde
Antoni Soy,
La meva senyora i jo volem manifestar-li el nos-
tre suport davant la nova etapa que inicia en el
dia d'avui, aixf com tambe comentar-li que ens
sap molt de greu que deixi I'alcaldia d'Ar

gentona.
El seu comiat a I'ultim pie extraordinari de I'A-
juntament va estar pie d'emotivitat, encara que
aixo era d'esperar venint d'una persona com

voste.
Creiem que ha estat un bon alcalde, amb perso-
nalitat i professionalitat. Es ben segur que, a
hores d'ara, I'oposicio s'esta fregant les mans,
pero el que es indiscutible es que voste ha deixat
una bona imatge d'Argentona i ha donat prestigi
a la nostra vila.
Rebi d'aquesta famflia una forta abragada i fins

sempre.

Gloria Urios Espin
Eusebi Traby Ysalgue

La Sala, entre
d'altres

Fa bastant temps que mirant la tele d'Argentona
vaig sentir que deien: "ens critiquen perque no
accepten que som un govern fort, un govern que
no s'arruga quan li fan la traveta". Segurament
que no ho deien aixf pero mes o menys deien
aixo. Jo us vaig votar a vosaltres perque verita-
blement creia que ereu els millors. Nosaltres

tambe volem un govern que no s'arrugui per
prendre decisions, que sigui valent per saber que
no es Deu, valent per saber que les decisions no
es prenen perque sf, perque jo mano, perque jo
ho die i aixf es fara. Jo a casa meva tambe mano,
pero quan he de prendre una decisio que pot
afectar els meus fills, el "meu poble", els ho con-
sulto. I els asseguro que consultar-los a tots m'ha
evitat molts errors. Sempre hem arribat a un
acord perque estimem la famflia i "el poble".
Esteu fent una sala molt guapa i us hi heu gastat
molts diners -perque encara que se senten mol-
tes veus, jo vull creure que tots els diners que hi
heu enterrat els hi heu enterrat. Pero a mi em
dona la impressio que heu fet com aquella famf
lia que no pot menjar pa i es compra un Porsche.
Em fa la impressio que heu pensat que el poble
pagara, que apujareu les contribucions, la bros-
sa, el cementiri i tot el que es pugui apujar, per
que el poble pagara i callara. Doncs mirin, sen-
yors, s'han equivocat. El poble esta descontent,
els carrers estan bruts, les voreres aixecades, el
cementiri abandonat i us podria fer tot un seguit
d'observacions.
Pero tornem a la Sala: Ens podeu dir quant cos-
tara mantenir-la? Tindra resposta a les necessitats
del poble o nomes servira per macroesdeveni-
ments? Ens podeu dir si aquesta sala es la que el
poble volia? Heu parlat amb el poble? Jo ho
hagues fet amb els meus fills, jo soc molt gran i
escolto una paraula d'aquf i una d'alla i en tree
conclusions. No us fa pena mirar a Can Doro? Es
faran pisos a Can Doro? Potser les meves conclu
sions son equivocades pero no diuen que no es
poden tocar les cases ja edificades del centre del
poble? Per que es va prendre la decisio d'ende-
rrocar Can Doro i les cases adjacents?
Mirin, senyors del gran consistori d'Argentona,
ho estan fent malament i els estem pagant un
sou que no es mereixen, perque vostes estan al
meu servei, vostes han de mirar pel meu interes
perque jo soc el poble. I no pensin que estic
tirant un cable a I'oposicio. Nosaltres no creiem
en els que criden, insulten i bescanten. Amb
aquests criteris nomes demostren les ganes que
tenen de ser ells els que cobrin el sou. Som

grans, no tontos.

Alfonsa Charles

Cartes dels lectors
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La publicacio bimestral de

I'Ajuntament d'Argentona, el

Cap de Creus, prepara un nume-

ro especial per Sant Jordi. Per

aquest motiu tots els ciutadans

que vulguin podran enviar els

seus escrits a la redaccio de la

revista. La data limit d'entrega es

el dia 23 de mar^ i I'extensio

maxima es de 1.800 caracters,

amb espais. Els escrits que s'en-

treguin mes tard del 23 de mar^

o que siguin mes llargs no es

publicaran.

La tematica es Iliure tot i que els

contes o escrits han de venir sig-

nats. Els escrits no signats tam-

poc es publicaran.

Els escrits es poden enviar a

radio@argentona.com o portar a

la redaccio de Radio Argentona,

a I'edifici de I'antiga Velcro.

Santjordi
ontes per

Divendres 16 de febrer de 2007

22hores: CORREFOC per diferents carrers del poble

23hores: RUA DE CARNESTOLTES comen^a a la pla^a Nova, pero
esta previst que vagin a peu fins a la paret de les mentides per que

en Carnestoltes estara alia esperant la gent i hi haura una mica

d'espectacle fins a la pla^a de I'esglesia

24hores: PREG6 I CONCERT (amb I'orquestra Mitjanit) a la pla^a de
I'esglesia

CARNAVAL INFANTIL

Diumenge 18 de febrer
A les 12, a la Pla^a Nova:

Ball de Carnaval amb la Cia Pa Sucat i I'espectacle "Anifestari"

Hi haura xocolatada pels qui vinguin disfressats.

Dimecres 21 de febrer
A 2/4 de 6 de la tarda, a la Pla^a Nova:

Ball de dimecres de cendra amb la Cia Xip Xap i I'espectacle
"Que peti la pla^a"

AGENDA CARNESTOLTES

Ser cap de Ilista d'Entesa I'obligara a

deixar la seva militancia a ERC?
Ja veurem, segurament. Aqui jo he fet

una opcid personal i continuo pensant

que en el municipi s'han de sumar

sinergies i esfor^os i es dificil amb inte-

ressos de partit poder-ho fer. Es molt

licit que ERC es presenti, que hi hagi

gent amb ganes, pero crec que no es el

cami pel qual voliem aconseguir un

govern estable de progres.

Seria possible un pacte entre Entesa,

Partit dels Socialistes i ERC?

Tot es possible, i tant, crec que seran

unes eleccions disputades amb moltes

Ilistes i no crec que ningu digui que no

es possible alguna cosa.

que creu que aportaran?
Aporten molta energia i en els dos casos

molta experiencia en els ambits de I'e-

ducacid i I'esport amb reconegut presti-

gi. Son dos valors importants que guan-

yem i que portaran a terme projectes
tan importants com la piscina coberta i

els nous centres educatius.

Com a cap de Ilista de I'Entesa quin

projecte de poble defensara?

Ara es molt prematur perque ara estic
fent d'alcaldessa i no m'estic dedicant a

fer campanya. De totes maneres, I'En

tesa ha creat un model de poble, un

model de gestio, hem creat un compro-

mis civic, som gent que compartim
valors i aixo ha de continuar.

dans ens van donar la responsabilitat a

nosaltres votant i que no es just dema-

nar a un ciutada d'alguna entitat que

assumeixi aquesta responsabilitat, no

pertoca.
L'oposicio ha manifestat que s'ha pro-

du'it un canvi en les formes perque

voste es una persona dialogant.
No crec que actuem molt diferent de

com s'actuava abans. El que si que es
veritat es que cadascu te la seva forma

de fer, aixo son caracteristiques perso

nals pero a veure que dura aquesta

calma d'ara, tenint en compte que

venen eleccions.
En el seu equip hi ha dos nous regi-

dors, Ricard Aymerich i Marius Lloret,

Des del 15 de desembre Ester Merino es la nova alcaldessa d'Argentona despres d'agafar el relleu a Antoni Soy que va marxar a

la Generalitat de Catalunya. Merino sera I'alcaldessa durant sis mesos abans de les eleccions del 27 de maig, un periode molt

intens on vol continuar millorant Argentona. En aquesta entrevista abordarem aquesta nova etapa pero tambe la seva tasca com

a regidora i el seu futur politic.

Can Doro s'ha d'acabar, el poble no es

mereix tenir aquest espai com esta ara,
com tothom sap s'ha endarrerit molt,

perque hi ha hagut gent que s'ha consti-

tui't com a plataforma i durant tot el pro-

ces ha posat els legitims entrebancs que

han pogut posar. El Pla General d'Or-

denacid que es I'eix vertebrador del

municipi, es importantfssim perque ens
marca el futur. I per tant s'ha creat el

Consell Assessor del Pla general per

comptar amb les opinions de tothom i

trobar punts en comu, s'ha reflexionat i

s'ha creat aquest organ perque alguna

cosa no vam saber transmetre. De totes

maneres vull deixar clar que els ciuta-

nomes per I'oportunitat per a aquestes

persones sino tambe per la feina que

han fet com la remodelacio de la plaga

Angeleta Ferrer, entre d'altres.

I el gran projecte, que ha estat un dels

grans emblemes, es la Sala. La dedica-

cio que ha posat aquest equip de govern

en les dues legislatures anteriors en la

Sala -que era la gran reivindicacio del

poble- va suposar disposar d'aquest

edifici com a futur equipament cultural.

En aquests moments ja s'esta urbanit-

zant I'entorn i crec que aquesta prima-

vera la podrem ensenyar al poble.

Quins aspectes s'han de millorar i aca-

bar?

Lorn ha estat el seu primer

mes a I'alcaldia?

Ha estat un canvi important a la
meva vida, un canvi que he

assumit amb moltes ganes i ale-

gria. M'ho estic passant be treba-

llant pel poble i m'encanta,

penso que si no fos aixi no es

podria portar a terme, seria molt

dificil aguantar el nivell de dedi-

cacio. En aquest mes ens hem
posat al dia de tots els temes i

per tant hem agafat les regnes.

Tenint en compte que li ha supo-

sat deixar la seva feina i perdre

temps Iliure, va ser dificil pren-

dre la decisio de ser alcaldessa?

Va ser una decisio molt pensada

i consensuada amb el meu en-

torn familiar mes proper.

Quins dels projectes portats a

terme per I'Entesa destacaria?

A veure, projectes que ja son
una realitat i de que tots estem

disfrutant com per exemple el

poliesportiu. Tambe es una reali

tat la nova escola bressol de Can

Serra de Llado, que esperem

inaugurar per Setmana Santa. El trasllat

dels alumnes al centre definitiu implica-

ra que els terrenys on estava I'escola

bressol, al costat del CAP, s'adequaran

perque al curs 2007-2008 hi hagi un

CEIP provisional. El Pla General d'Or-
denacio Urbana haura de definir on s'u-

bicara definitivament aquesta nova

escola, a banda del nou IES i el CEIP del

Collell.

La zona verda de Can Barrau ha estat un

encert i un model de participacio amb

els veins, i ara estem treballant en la

remodelacio de la masia com a seu

d'entitats. Tambe vull destacar els tallers

d'ocupacio que s'han portat a terme, no

ESTER MERINO, LA NOVA ALCALDESSA
&̂
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Data i Hoc de naixement: Barcelona, 6 de setembre de 1957
Viu a Argentona des de: 1995
Estat civil: casat.
Professio: metge.
Motius de la seva vinculacio politica: interes pel municipi.
Objectius que es planteja:
1.Esports: (a) Publicacio del plec de condicions per adjudicar

a una empresa la construccio i explotacio de la piscina
coberta d'Argentona. (b) Potenciar el dialeg amb les entitats
esportives municipals. Reprendre, amb mes assidu'itat, els
Consells d'Esports.

2.Medi Ambient: (a) Ampliacio de la deixalleria. Publicacio
del plec de condicions per adjudicar a una empresa la cons
truccio i explotacio d'aquesta. (b) Iniciar la recollida porta a
porta dels envasos. (c) Insistir per minimitzar els efectes i
repercussions als veins de la Pedrera de la Feu.

Breu curriculum: doctor en Filosofia i Ciencies de I'Educacio

Llicenciaten Educacio Fisica
Llicenciat en Medicina i Cirurgia
Especialista en medicina de I'esport
Cap de la Unitat d'Esport i Salut del Consell Catala de

I'Esport
Catedratic d'Anatomia de I'INEFC

Marius Lloret
Regidor d'Esports,
Medi Ambient i Activitats

Data i Hoc de naixement: Lleida, 11 de maig de 1957.
Viu a Argentona des de: I'octubre de 1986.
Estat civil: casat.
Professio: mestre i psicoleg.
Motius de la seva vinculacio politica: el projecte collectiu i plu

ral de I'Entesa, el seu model de poble i el repte de la seva
gestio responsable i eficient des de I'Ajuntament.

Objectius que es planteja: continuar impulsant el bon treball de
la comunitat educativa de les escoles, preveure la planifica-
cio de I'oferta escolar de qualitat necessaria amb el creixe-
ment continuat de la poblacio escolar, ajudar a fer cada dia
mes real el lema del Projecte educatiu d'Argentona: "tothom
educa tothom".

Breu curriculum: mestre des de 1978 a Barcelona i des de 1979
a I'escola Anxaneta de Mataro, professor de I'lES Argentona
dels anys 2000 a 2003, membre del Moviment Educatiu del
Maresme (del qual va ser president dels anys 1997 a 2000),
director del Projecte educatiu de Mataro (2001-2003), mem
bre del Consell Directiu del Projecte educatiu de Barcelona,
president de la Federacio de Moviments de Renovacio
Pedagogica de Catalunya des del 2004 i, com a tal, signant
del Pacte Nacional per a I'Educacio (2006).

Ricard Aymerich
Regidor d'Educacio
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L'Ajuntament d'Argentona treballa actualment en diverses accions que s'engloben en el Pla municipal de drogodepen

dencies, un treball conjunt entre diverses regidories per evitar el consum d'alcohol i drogues entre joves i adults. Aquest

pla es divideix en quatre grans programes: el de sensibilitzacio i prevencio, el d'atencio a les persones consumidores, el

d'atencio als familiars dels consumidors i el de coordinacio institucional. La presentacio d'uns gots reciclables per la festa

de Nadal del Casal de Joves o la creacio d'uns triptics per evitar el consum d'alcohol entre la poblacio adulta son algunes

de les accions mes concretes.

la cocai'na. Tots els cromets es repartiran
entre els alumnes de 2n a 4t d'ESO per
que interactui'n entre ells. Aquesta cam
panya de sensibilitzacio presenta un
disseny realitzat per Argentona en
exclusiva pero hi ha moltes activitats
que es fan en coordinacio amb altres
municipis. Argentona forma part des
dels seus inicis de la Xarxa Xairado
-Xarxa d'Atencio a la Infancia en Rise
d'Argentona, Dosrius i Orrius-, treballa
amb I'Organ Tecnic de Drogues de la

Generalitat de Catalunya, la Xarxa Local
de Drogodependencies de la Diputacio
de Barcelona, el Centre d'Atencio i
Seguiment de les Drogodependencies
de I'Hospital de Mataro i d'altres orga-

nismes competents.
En I'ambit argentonf hi ha trobades
periodiques entre membres de Serveis
Socials, del CAP de la vila, I'lES, de les
regidories de Joventut i Educacio aixf
com amb la Policia Local.

que des de Serveis Socials i I'lnstitut
d'Argentona es detecten casos de joves
amb patrons de consum de cannabis
elevat, per exemple, a la vila tambe hi
ha joves i infants que pateixen perque
els seus pares o mares son alcoholics.
Des de la Regidoria de Serveis Socials es
confirma que a la vila hi ha un nombre
important de persones adultes amb
addiccio a I'alcohol i que un dels pro-
blemes amb aquests ciutadans es que no
ho assumeixen. Un dels motius pot ser
que I'alcohol es un producte que forma
part de la cultura i la dieta mediterrania.

En aquest sentit s'esta preparant un top-
he informatiu espeeffic sobre la proble-
matica del consum d'alcohol.
Tambe s'esta treballant, de fet es presen-
tara a mitjan febrer, una campanya infor-
mativa pels joves de la vila. Es tracta
d'un conjunt de cromets que alerten
sobre el consum del cannabis, I'alcohol
i altre tipus de droga com les pastilles i

11 22 de desembre el Casal de Joves va

celebrar la festa de Nadal amb un seguit
de concerts a I'antic edifici de la Velcro.
En aquella ocasio es van presentar ofi-
cialment uns gots reciclables amb mis-
satges per reduir el consum de substan-
cies addictives. Aquesta accio es nomes
una de les que s'engloben en el Pla
municipal de drogodependencies, un
treball conjunt entre diferents regidories
de I'Ajuntament d'Argentona per lluitar
contra el consum de drogues i alcohol
entre joves i adults. El Pla municipal de
drogodependencies existeix des de
I'any 2006 tot i que abans tambe es
feien accions amb aquest objectiu pero
d'una forma menys coordinada. Abans
de realitzar el pla, es va recollir tota la
informacio necessaria, les activitats que
s'havien fet i els objectius de futur per
realitzar una pauta de treball. Del tre
ball realitzat va sorgir un Pla municipal

de drogodependencies que s'estructura

en quatre grans arees:

•Programa de sensibilitzacio i pre-

vencio
•Programa d'atencio a  persones

consumidores
•Programa d'atencio a familiars de

consumidors
•Programa de coordinacio institu-

cional

Cadascun d'aquests programes te pro-
jectes i accions que s'han de portar a
terme per aconseguir un municipi amb
persones Iliures i autonomes, ja que els
consumidors de substancies addictives

no ho son.

Joves i adults. Sempre que es parla de
consum de drogues hi ha una tendencia
a pensar en els joves. Si be es veritat

Tots en contra de les drogues
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Salvador Casas,
candidat del PSC
Ll candidat del Partit Socialista de

Catalunya a Argentona, Salvador Casas,
va presentar-se oficialment el dimarts 16
de gener en un acte al Salo de Pedra de
I'Ajuntament. Casas va explicar que vol
ser I'alcalde per poder superar aquesta
etapa conflictiva dels darrers anys, fer que
la tranquil-litat torni al poble i per treba-
llar per la millora de la qualitat de vida
dels argentonins. En referenda a la des-
vinculacio d'ERC de la Ilista de I'Entesa,
amb qui el PSC governa actualment, va
dir: "que ERC deixi I'Entesa em preocupa
molt perque jo crec que el que esta fent
ERC es abandonar un vaixell progressista
en teoria per donar una visio mes inde
pendent, perque es veies mes el perfil
d'ERC i aixo ho entendria, pero el que em
fa por, com s'ha dit en altres eleccions, es
que es produeixi una equidistancia entre
I'esquerra de progres i I'esquerra mes
nacionalista; sembla que ara veurem I'es

querra mes nadonalista que en aquest
cas segurament sigui un aforisme de I'es
querra mes conservadora i aleshores no
se si podrem comptar amb ERC per fer

una nova majoria d'esquerres a Ar
gentona". Abans de la intervencio de
Casas, la regidora Montse Brugal va defi
nir el seu company de govern com una

persona "afable, propera, rigorosa i serio-
sa i amb la capacitat per gestionar els
conflictes que es poden donar entre per

sones amb diferents tendencies, i aixo es
molt important ara a Argentona".

El bisbe Godayol
L'entitat Societat Civil d'Argentona va

organitzar una conferencia el divendres
26 de gener on el ponent va ser el bisbe
Godayol, que ha viscut durant gairebe
tota la seva vida al Peru on ha efectuat
tasques de cooperacio a la prelatura
d'Ayaviri. Aquesta nova entitat de la vila
organitza xerrades de diferents temati-
ques per oferir diferents opinions sobre
temes d'interes.

Salvador Mora,
candidat d'ERC
^alvador Mora sera I'alcaldable d'Ar

gentona per Esquerra Republicana a
Argentona per a les properes eleccions
municipals. Els republicans van anun-
ciar el darrer trimestre de I'any passat
que es presentaven en solitari, cosa que
suposava I'abandonament del projecte
de I'Entesa, actualment al govern.
Despres d'anunciar que volien presen-
tar-se en solitari, la seccio local dels
republicans ha treballat per trobar una
persona que encap^ales la Ilista. El triat
ha estat Vado Mora, que explica: "vaig
decidir encap^alar la Ilista perque tenim
un projecte nou i aquest projecte calia
que estigues visualitzat per gent nova,
sense condicionants en el passat i amb
ganes d'aportar noves idees a la polftica
d'Argentona". Vado Mora te 36 anys,
esta casat i te dos fills. Es Ilicenciat en
Administracio i Direccio d'Empreses per
ESADE, te un postgrau internacional en
direccio d'Empreses i es assessor tecnic
en distribucio comercial.

Tots per Argentona
es defineix

tl diumenge 21 de gener es va celebrar

una assemblea de Tots per Argentona on
es va escollir Xavier Collet com a nom
mes votat de la Ilista proposada. La dife-
rencia amb Pep Maso nomes va ser d'un
vot. L'assemblea va reunir al Salo de
Pedra mes de 200 persones. La Coor-
dinadora de Tots per Argentona acabara
de definir la Ilista durant el proper mes i
el 25 de febrer se sotmetra a I'aprovacio
de l'assemblea la proposta definitiva.

Vail major va afirmar en el programa d'es-
ports de Radio Argentona que presentava
la seva dimissio pensant en el be del club
argentonf. D'altra banda, el vicepresident
del Club Basquet Argentona, Andreu
Arregui, va manifestar que encara no han
decidit qui substituira a Esteve Vail major.

El CBA busca
entrenador

L'entrenador del senior masculf del

Club Basquet Argentona, Esteve Vall-
major, va dimitir del seu carrec el 5 de
febrer. Entre els motius hi ha els mals
resultats aconseguits en els darrers partits
i el negativisme que envolta I'equip.

L'Entesa continua
amb Merino al
capdavant

L'Entesa va decidir, el dissabte 20 de

gener, que el seu projecte te continui'tat i
revalidara la seva proposta polftica al
poble d'Argentona. La decisio es va pren-
dre per unanimitat, igual que Esther
Merino, actual alcaldessa, sigui la candi-
data de la formacio. L'Entesa afirma que
considera valid el seu projecte i el seu
compromfs, que defineix com a argento-
nf, independent i progressista. D'aquesta
manera, I'Entesa tanca un perfode d'es-
peculacions i aclareix el seu camf pree-
lectoral.

Fornols estrena un

curtmetratge

tl crftic de cinema de Radio Argentona,

Jacint Fornols, va estrenar el 16 de gener
el seu primer curtmetratge, L'illa dels
morts. L'estrena es va fer a Mataro, a
I'Arcadia Cafe Cultural, on els assistents
van poder gaudir d'aquesta creacio d'a-
proximadament 7 minuts de durada. Es
tracta d'un film basat en un quadre
d'Arnold Bruklin que porta el mateix
nom. Jacint Fornols ha explicat que es va
basar en aquesta obra perque tambe ha
estat el punt de partida de molts directors
de cinema, escriptors i musics. Jacint
Fornols s'ha inspirat en els cementiris de
Mataro, que segons diu, es una ilia de
morts dins la ciutat.
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/vquest hivern, a causa del temps tan

calid que hem tingut, no s'ha registrat
cap gran brot de grip a Catalunya ni al
Maresme. La malaltia gairebe no ha tin-
gut incidencia a la resta del pafs, pero
aquesta situacio podria canviar ben
aviat. De fet, el Centre d'Atencio Pri-
maria d'Argentona ha detectat un aug
ment de visites per aquests casos des de
la setmana del 22 de gener. La grip es
una malaltia de facil transmissio que es
presenta cada any en forma d'epidemia
estacional. A grans trets, podnem dir que

es caracteritza per provocar un augment
de la mucositat, esternuts, llagrimeig,
tos, febre, dolor muscular i perdua d'a-
petit. La millor manera de prevenir la

grip es vacunar-se i, si ens posem ma-
lalts, cal que anem al metge i seguim al
peu de la lletra les seves indicacions. En
cap cas ens hem d'automedicar. A

Argentona es va registrar un augment
considerable de les persones que es van
vacunar contra la grip. En total van ser
mes de 1.800 vacunes.

La grip

Reunio entre el
govern i la
Plataforma

L'equip de govern ha celebrat dues

reunions amb la Plataforma en Defensa
del Centre Historic, a peticio de I'enti
tat, per debatre la situacio actual del
projecte que plana sobre Can Doro. En
la trobada, els responsables de la
Plataforma han demanat a I'alcaldessa
que, davant la proximitat de les elec-
cions, aturi el projecte. Tambe en aques-
ta direccio han demanat al govern que
els expliqui quin es I'abast dels compro
mises establerts entre I'empresa propie-
taria i els antics propietaris de Can
Doro. L'alcaldessa, Esther Merino, s'ha
compromes a demostrar que els com-
promisos son ferms i travats i que aturar
el projecte tindria un cost economic per
la vila.

NOTACOMCA

Per fer qualsevol suggeriment o

queixa us podeu adre^ar als dife-

rents membres de la Comissio de

Mitjans de Comunicacio Publics

d^Argentona (COMCA): Emili

Amargant, Joan Boba, David

Carmona, Maria J. Castillo^ Lluis

Garcia, Miquel de Moragas,

Josep Gubau i Isabel Sunyer.

del 27 de desembre, s'ha creat amb la
"voluntat d'escoltar", segons va afirmar
I'alcaldessa, Esther Merino.
La creacio del Consell es va aprovar
amb 16 vots a favor i un en contra, el
del regidor de I'Agrupacio d'Argentona,
Felix Rosa, que va reclamar la retirada
del Pla d'urbanisme vigent perque "no
compleix la I lei". Per la seva banda, el
regidor del Partit Popular, Fede Ureha,
va tornar a preguntar si legalment es
possible fer dues aprovacions inicials
d'un pla general. En aquest sentit, la
regidora d'Urbanisme, Montse Brugal,
va explicar que el 13 de gener estava
citada al Departament de Polftica
Territorial de la Generalitat per infor-
mar-se sobre aquest aspecte.
El Consell estara format per un repre-
sentant de cada grup polftic i un altre
de les associacions de veins, aixf com
un membre del Centre d'Estudis Argen-
tonins, de la Unio de Botiguers, de la
Unio de Pagesos, de I'Agropecuaria, de
I'Entitat Natura, de la Plataforma en
Defensa del Centre Historic, un de totes
les entitats culturals del municipi, un de
les entitats d'ambit economic i social,
un de I'entitat juvenil, dos d'entitats
esportives, un representant de les
AMPA, un de la coordinadora de Sant
Jaume deTreia, un del centre de tecno-
logia empresarial de Mataro i Maresme,
un del gremi de constructors d'obres de
Barcelona i comarca, dos arquitectes i
aparelladors i el tecnic del Pla.

Consell Assessor
del Pla general
L'Ajuntament d'Argentona ha consti-

tuit un consell assessor per fer el segui-
ment del Pla d'ordenacio urbanfstica
municipal. El Consell, aprovat en el pie

El nou defensor

Joaquim Mustards i Gel va ser escollit

nou defensor del vilata/vilatana d'Ar-
gentona i relleva en el carrec Ferran
Merino, que I'ha exercit des de juny de
2002 i que al final de I'any 2006 va pre-
sentar la renuncia al carrec per motius
personals. El nou defensor va neixer a
Argentona el 1967, es casat i pare de 4
fills, es advocat i te experiencia en temes
d'arbitratge i solucio alternativa de con-
flictes. El proces es va iniciar quan
I'Ajuntament va obrir convocatoria
publica per a la presentacio de candida
tures el 2 de novembre del 2006 i ha
culminat el 12 de gener amb la promesa
davant del Pie de la Corporacio de com-
plir fidelment les seves funcions, d'acord
amb I'ordenament jurfdic vigent.

El Cinema
Alternatiu

tl cinema alternatiu del Centre

Parroquial que es projectava cada dijous
s'ha deixat d'emetre per manca de
public. La darrera pel-lfcula que es va
projectar va ser Hijos de los hornbres,
d'Alfonso Cuaron. El cinema alternatiu
ofereix pel-lfcules o documentals que
son diffcils de veure en les sales de cine
ma comercial. Per aquest motiu els cos-
tos d'organitzacio son alts. Aquest fac
tor, combinat amb la baixa assistencia a
les projeccions del darrer any, han fet
prendre la determinacio de deixar de fer
aquestes propostes. De totes maneres la
decisio no sera definitiva fins a la pro-
pera assemblea de socis del Centre
Parroquial.

COSES DE LA VILA



La Temporada de Teatre^ Musica i Dansa d'Argentona arriba carregada d'especta-

cles de qualitat que es podran veure al Centre Parroquial per darrer any abans de

la inauguracio de la Sala. Tres propostes teatrals, tres de musicals i una de dansa

pels mesos de febrer, marg i abril a preus assequibles i amb descomptes per a jubi

lats i estudiants. La recuperacio de la memoria historica sera el nexe d'unio de les

tres obres de teatre, mentre que musicalment es comptara amb jazz-flamenc, musi-

ques mediterranies i un concert de public familiar amb un grup mallorqui.

una de les propostes mes contun-
dents i multiculturals, sera la de
Miquel Gil i I'Orquestra Arab de
Barcelona. Aquest grup amb una
vintena de musics presenta els
punts d'encontre i contacte entre
diferents estils musicals de la medi-

terrania.
If as is always esta basada en el dia
a dia de la relacio d'una parella. La

improvisacio i les emocions son I'eix
conductor de la pega, on hi ha un gran
treball de les expressions i dels movi-
ments quotidians que representen mit-
jangant el llenguatge ffsic. L'obra mos
tra situacions en diferents espais creant
diverses atmosferes com estar a I'habi-
tacio, a la platja... Una proposta de
dansa de la companyia Cobosmika
Company que ha viatjat per tot Europa
mostrant una tecnica treballada, una
dansa que engloba les arts marcials, el
teatre ffsic, la mitologia i la dansa en els
seus diferents estils.

Preus assequibles. L'Ajuntament posa a
la venda abonaments per a tot el cicle,
amb la qual cosa els ciutadans s'asse-
guren el seient per a tots els espectacles
i un 40% de descompte pel preu total.
D'aquesta manera gaudir de la Tem
porada surt mes barat que anar al cine
ma. Per comprar entrades individuals,
I'organitzacio recomana fer us del Tel-
Entrada de Caixa Catalunya. A mes,
tambe hi haura el descompte d'un 50%
per als estudiants i jubilats que comprin
I'entrada a taquilla. El problema, pero,
sera que en alguns casos poden quedar
poques entrades a la venda de taquilla i
per tant es un rise esperar a I'ultim

moment.

•Lorca eran todos
Dissabte 24 de febrer, 22 h

•Cap al tard
Dissabte 3 de marg, 22 h

•Divertinaje
Dissabte 17 de marg, 19 h

•Chano Domfnguez Trio
Dissabte 24 de marg, 22 h

•Entranas
Dissabte Ud'abril, 22 h

•Miguel Gil i rOrquestra Arab \
Dissabte 21 d'abril, 22 h

mes grans. Un dels concerts mes espe-
rats d'aquesta temporada de teatre,
musica i dansa sera el de Chano
Domfnguez amb Horacio Fumero i
David Xirgu. El primer es un pianista
consagrat que es va donar a coneixer al
gran public a traves del film Calle 54.
Juntament amb Fumero, contrabaixista
habitual de Tete Montoliu, i Xirgu, un
dels bateries mes reconeguts i versatils,
oferiran un concert de nivell internacio-
nal. El darrer espectacle musical, pero

La recuperacio de la memoria his-

torica sera la tonica general de I'a-
partat de teatre de la mostra d'en-
guany. L'obra de Pepe Rubianes
Lorca eran todos va ser notfcia per
la polemica que van suscitar unes
declaracions del seu director, Pepe
Rubianes, dies abans de viatjar a
Madrid amb l'obra. Una pega que
narra els darrers dies de la vida del
poeta Federico Garcfa Lorca abans de la
seva execucio a Granada, la seva ciutat
natal. La interpretacio dels actors,
acompanyada per un element artfstic
del mon de la dansa que es un perso-
natge mes, arriba a I'espectador d'una
forma directa mostrant un episodi mes
de la nostra historia recent. La segona
obra teatral arriba de la ma del conegut
actor Ramon Madaula amb l'obra Cap
al tard, un recull de les proses mes fnti-
mes i definidores de Santiago Rusihol en
I'any en que es commemora el 75e ani-
versari de la seva mort. La companyia
Tiziana Teatre presentara Entranas, la
historia d'una dona que es queda emba-
rassada en un moment complicat de la
seva vida. Des d'aquest punt de partida
es plantejara diversos aspectes com fugir
del seu entorn i coneixer la historia del
seu avi, desaparegut a la Guerra Civil
Espanyola.

Musica i dansa. El concert familiar d'a
questa edicio es una barreja musicotea-
tral que arriba de la ma dels mallorquins
Wonderbrass i el seu Divertinaje. El
public-de totes les edats podra gaudir
d'una proposta que barreja el jazz amb
la musica dels telenecos, el swing o el
funky amb gags i un humor que engan-
xa els mes petits i torna la il-lusio als
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Francesc Vigata es va jubilar I'any 2005 quan va tancar la tintoreria del carrer Gran que juntament amb la seva dona, Maria Rosa

Collet, han regentat durant 45 anys. Durant el seu primer any de jubilacio ha escrit un Ilibre de contes que es va presentar el 23

de desembre al Centre Parroquial. Es tracta d'un recull de 19 histories editades en un Ilibre que compta amb la portada de I'ar-

tista Josep Serra i amb el proleg de ^escriptor Josep Llado. En nomes un mes, Vigata ja ha venut els 150 exemplars que s'havien

fet del Ilibre i ha fet una nova comanda.

CD
Q_hores es va convertir en un objectiu: fer

un recull de contes en un Ilibre "perque
vaig pensar que seria un bon record
pels meus nets: I'Ariadna, la Clara, en
Marc i la Mireia". El mateix Vigata es va
encarregar de demanar pressupost a
unes grafiques de la vila per editar-se el
Ilibre. Aixf ho va fer i en va encarregar
150 exemplars que van caure a les
seves mans a mitjan desembre. En el
moment de tancar aquesta edicio Vigata
ja els havia esgotat i n'ha encarregat 50
mes. La presentacio publica del recull
de contes es va fer el 23 de desembre a I
Centre Parroquial. Aquest acte va ser
una sorpresa per I'autor, que explica:
"va ser molt emocionant, el bar estava
pie de gent entre familiars i amics, va
ser molt maco". La portada, un nen lle-
gint, es obra de Josep Serra, i a dins es
pot veure una fotografia dels nets de
Vigata i una d'un poble del Pallars
Sobira que porta molts records a la

famflia.
Els contes expliquen diferents histories
on "els nens i nenes poden aprendre
coses i els grans tambe poden passar
una bona estona", explica Vigata.
^escriptor Josep Llado diu en el proleg
que "Vigata barreja en els seus contes
fantasies que ha viscut i histories que

s'inventa".
En aquests moments I'escriptura s'ha
convertit en una aficio per Vigata, que
ja ha escrit tres contes mes i no sap si el
Ilibre Recull de petits contes es el pri
mer de molts altres Ilibres. El que esta
clar es que "aixo m'ha donat vida",
explica en Francesc Vigata, un home
que va neixer el 5 d'agost del 1936 a
Barcelona. Durant la seva trajectoria ha
estat escolanet, jugador de futbol i culer
empedreit, ha format part de diverses
entitats com el Club de Futbol Ar-
gentona, el Centre Parroquial, va ser
fundador del Club Ciclista de la vila i
col-laborador del Club de Basquet
Argentona i dels Amics de la Petanca,
entre d'altres. Casat i amb dos fills,
aquest Ilibre sera un record pels seus
nets. Deu haver plantat un arbre?

contes barreja imaginacio amb realitat
per aconseguir histories divertides,
entretingudes i amb missatge per a I'a-
prenentatge dels mes joves. Dos argen-
tonins amics de Vigata, Llufs Serra
"Morgan" i Josep Llado, han col-laborat
amb I'extintorer donant-li consells
sobre I'estil de I'escriptura i animant-lo
per publicar un Ilibre. Vigata explica:
"com que escric en aquesta sala a tocar
del carrer Gran, en Llado i en Serra pas-
saven i em donaven consells com per
exemple que no repetis les mateixes
paraules, que busques sinonims".

Recull de petits contes. El  que va
comen^ar com una aficio per passar les

Francesc Vigata es va jubilar al setem-
bre del 2005 quan va tancar la tintore-
ria del carrer Gran despres de 45 anys
davant del negoci. Des d'aleshores la
seva vida ha canviat i "al matf vaig a
caminar i llegeixo els diaris pero la
tarda se'm feia llarga", explica Francesc
Vigata. Una de les seves aficions ha
estat el dibuix, ja que de jove es dedi-
cava a tallar dibuixos en cristall, pero
tambe va comen^ar a escriure per pas-
sar les hores. Les histories que Vigata
imaginava les escrivia en un bloc de
notes i cada tarda el seu bolfgraf anava
amunt i avail des d'Argentona passant
per diferents escenaris de I'Emporda, la
Vail d'Aran, Barcelona... En els seus

Petits contes de
Francesc Vigata



n surti aquesta edicio del Cap de Creus, segurament que ja s'haura reunit per
primer cop el Consell Assessor del Pla d'ordenacio urbana municipal, i el proces
de debat i discussio sobre el model de poble que hem de projectar cap al futur ja

s'haura iniciat.
La redaccio d'un pla d'urbanisme es escriure les regies de joe del creixement urba-
nfstic a mitja termini, entre quinze i vint anys. I el que hem de fer es I'exercici de
projectar cap al futur la nostra realitat. Pero sobretot hem de saber administrar el
creixement, hem de saber administrar I'espai public per arribar al final del perfode
que estem debatent, havent assolit un creixement urbanfstic equilibrat i sostingut.
Per aixo es important que tothom, mes enlla dels nostres desitjos, hagim fet una
analisi acurada de les dades demografiques d'Argentona i del nostre entorn, i refle-
xionem en veu alta si aquest creixement I'assumim amb mes o menys despesa de
sol, si introduTm mes verticalitat que horitzontalitat, carrers amb mes o menys vehi

cles, etc.
Nomes un desig, el Consell Assessor es un espai de debat i reflexio, no es un pie
de I'ajuntament, volem dir que aquf no s'hi valen argumentacions de cara a la gale
ria, en el Consell nomes s'hi valdran propostes raonades i enraonades. Hem de con-
frontar els projectes que tenim els diversos representants de la vila i procurar faci-

litar els acords.
Nomes hi podem ser amb una actitud de dialeg sincer i obert. Dialeg... de debo!

Nomes un desig, el Consell Assessor es

un espai de debat i reflexio, no es un

pie de I'ajuntament, volem dir que aqui

no s'hi valen argumentacions de cara a

la galeria, en el Consell nomes s'hi val-

dran propostes raonades i enraonades.

Grup Municipal del Rartit dels Socialistes
de Catalunya (PSC)

Dialeg... de clebo!

16

La vida polftica i publica d'Argentona genera tanta activitat, missatges i noticies

que, al nostre entendre, ha deixat de significar un fet important. L'aprovacio en un
dels plens anteriors d'un pla de viabilitat per construir i gestionar una nova piscina
municipal. Aquest es el primer pas per iniciar un ambicios projecte. Enllestides les
tres grans obres que han merescut molts esfor^os, tan economics com humans i tee
nies, com son el nou cementiri, el poliesportiu i la Sala, la renovacio de la Piscina
Municipal esdeve una obra necessaria i urgent. Son molts i diversos els motius: la
modernitzacio i ampliacio de les instal-lacions, el cobriment per poder-la utilitzar tot
I'any, I'oferiment als vilatans d'un servei que ara han de cercar a les rodalies amb el
cost de temps i diners que aixo suposa, la possibilitat que els nostres infants realit-
zin els cursos que actualment fan en altres municipis, I'augment de I'oferta de ser-
veis, i aixf en podrfem enumerar uns quants mes. L'equip de govern fa temps que tre-
balla en la recerca de subvencions per abaratir-ne els costos pero, de tota manera,
creiem que el municipi ha d'afrontar sense por el repte d'aconseguir aquest nou
equipament. L'altre repte que aquesta aventura ens demana afrontar es aconseguir el
maxim d'acord municipal per escollir-ne el model de gestio. De nou el dialeg i la
percepcio de I'Argentona global, que tots els partits polftics i les entitats del teixit
social hem de tenir, han d'ajudar-nos a cercar-ne el mes idoni. Es I'hora de mullar-

nos i restar xops en aquest nou repte.

Entesa p^ Argentona (L'Entesa)

i
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Grup Municipal del Partit Popular (PP)

Com hem dit en altres ocasions, els

simptomes de canvi tambe han afectat

I'equip de govern, i ens en congratulem,

de veritat. Pero aixo no vol dir que

diguem amen a tot i que diem el que

creiem que no es correcte.
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Nosaltres, des de la nostra provada acti

tud de serenitat, de treball constant, de

presencia diaria, de bones maneres i

idees dares volem un govern format per

persones que prioritzin Argentona, un

govern sense estridencies, de formes sen

zilles, consensuades i efectives...

Grup Municipal de Convergencia
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Simptomes de precampanya
Lsta clar que alguna cosa passa, en els darrers dies hi ha opcions polftiques que han

comengat a posicionar-se. N'han sorgit de noves i algunes han tornat al seu Hoc.
D'altres ja veurem que es el que poden aprofitar. Nosaltres ja hem tingut unes quan-
tes reunions en I'ambit local i amb la direccio catalana i confien plenament amb el
nostre criteri per defensar els interessos de la nostra vila. De moment podem comen-
tar que hi ha ganes, moltes ganes de tirar endavant, la gent jove i "nova", volen que en

les properes eleccions municipals, nosaltres tinguem "MOLT A DIR" i "FER". Ja que
Argentona no es pot permetre el luxe de continuar amb aquesta Ifnia dels darrers anys.
Hem de canviar d'Aptitud i Actitud, hem de posar al capdavant d'Argentona algu que
realment demostri, entre altres coses, que s'estima Argentona, que valora la seva gent,
"Tota" (no solament la de la seva corda), i que realment sapiga escoltar i tingui empa-
tia amb el seu entorn, TOT (la gent, I'oposicio i les entitats).
Com hem dit en altres ocasions, els simptomes de canvi tambe han afectat I'equip de
govern, i ens en congratulem, de veritat. Pero aixo no vol dir que diguem amen a tot i
que diem el que creiem que no es correcte. I I'ultima entre altres son les declaracions
de la sra. regidora d'Urbanisme sobre la Casa de Puig i Cadafalch. No es pot d'una
manera tan... "Iliure"... disposar dels patrimonis i sentiments de les persones. Solament
s'ha de veure les declaracions que la famflia ha fet en el diari de La Vanguardia sobre
les intencions de la sra. regidora. No estan disposats a cedir I'edifici.
El que li diem a la sra. regidora que ja disposava d'un bon solar per equipaments, CAN
DORO, i per fer el mercat, EL SEU LLOC ACTUAL (Ara fins i tot ho defensa CiU). El
temps ens dona la rao. Mes de 12 anys defensant el mateix, si dotze anys que hi ha un
estudi a I'Ajuntament pagat per "tots", per fer el nou mercat en el seu emplac^ment
actual. Ara esperem que ens donin la rao en la recollida d'escombraries. Res de porta
a porta. Contenidors soterrats. Des de I'inici de la recollida selectiva, que ho defensem.
El finangament... es questio de parlar-ne. Cost, per la ciutadania, possiblement 0.

Campanya de cara a les eleccions
/Xquestes ultimes setmanes s'ha evidenciat a Argentona la posada en marxa de la

campanya de cara a les eleccions municipals del maig d'enguany... Tot son actes i
assemblees per proclamar o escollir els candidats que cada grup polftic volem presen-

tar a les eleccions i posar de manifest els bons proposits que tenim per Argentona.
Cal que la ciutadania es fixi be en el fons de tots aquests discursos i actes... ja que ben

segur que, de la forma, tots en tindrem cura.
Es cert, pero, que les formes sovint ens permeten de fer-nos una idea de cap on anira
el fons... i es per aixo que no les hem de perdre de vista...
Hi ha partits com I'Entesa i el PSC que ara es posen la pell de xai i miren de suavitzar
unes formes que en tot el seu govern no han sabut conservar, pero quan parlen deixen
clar que no estan disposats a rectificar... Es mostren orgullosos del model de poble que
han construTt... un poble encrespat, dividit i endeutat.
Hi ha d'altres partits que amb nous invents assemblearis volen arreglar Argentona aglu-
tinant profugs de tota mena de partits, d'ideologies ben oposades i que encara que fa
quatre dies exhibissin una altra "jaqueta", avui ens volen vendre una imatge d'unitat
ideologica i personal absoluta. Partits on tot s'hi val per cridar I'atencio...
El que deiem... cal fixar-se molt be en el fons dels missatges, sense perdre de vista les
formes... Tots els partits polftics semblen tenir a les seves mans la solucio... el que
Argentona necessita per sortir de I'embolic on I'han portat els ultims vuit anys de
govern de I'Entesa i el PSC... Tots els partits voldrem el mateix: prosperitat i serenor per
Argentona, eliminar la crispacio... La diferencia radica en el "com"... Com ho farem

per aconseguir-ho??
Nosaltres, des de la nostra provada actitud de serenitat, de treball constant, de presen-
cia diaria, de bones maneres i idees dares volem un govern format per persones que
prioritzin Argentona, un govern sense estridencies, de formes senzilles, consensuades
i efectives... un govern que tiri endavant Argentona escoltant el poble i totes les inquie-
tuds que en ell es mouen... Un govern amb "fons", pero que no perdi les "formes"...



iNo fa gaire ens van descobrir el desgavell arquitectonic de la GRAN RUINA D'AR

GENTONA, LA SALA. Ens hem adonat que no solament han demostrat el mal gust
posant la "plancha pegaso" on es trobava la nau dels pagesos, sino que en treure la
paret de davant ens hem trobat amb una gabia d'acer inoxidable com a estendard del
mal gust d'aquest equip de govern a banda de tota la problematica d'aquesta obra,
testimoni per al futur del que va ser el pitjor malson del poble d'Argentona regit per
un grup de regidors de molt poca talla, gran ignorancia de les normes democratiques
i amb una sort incre'fble per ser votats per uns vilatans d'Argentona amb bona fe.
Volem explicar-vos per que Agrupacio d'Argentona va impugnar la Ilicencia d'activi-

tat de la Sala:
Primer. Per respecte a tots els vilatans als quals van obrir expedients sancionadors per
fer augment de volum en els seus locals sense permfs. Volem que tothom sapiga que
el permfs d'obres de la Sala era de reforma i per tant no es podia augmentar el volum;
per la qual cosa aquf trobem una infraccio important.
Segon. La "plancha pegaso" no es permesa en el nucli urba. Aquesta es la que es troba
on abans hi havia la nau dels pagesos, o sigui, entre la Sala i J'edifici de darrere; aug-

mentant tambe el volum.
Tercer. No te aparcament, i el mateix Ajuntament diu que ha de tenir aparcament a
menys de 100 m. I amb una capacitat per al 10% de la capacitat del local. No queda
reflectit aixo tambe en I'aprovacio inicial del Pla general d'urbanisme, senyora regi-

dora d'Urbanisme?
Com es pot consentir que les mateixes persones que ens estan obrint expedients san
cionadors es saltin ells les mateixes lleis quan els interessa? Per cert, despres de set
mesos i despres de recriminar-li en el Pie de gener que a la impugnacio a la Ilicencia
d'activitat de la Sala presentada per Agrupacio d'Argentona, encara no se I'ha con-
testat, ens trobem amb una resposta que diu que no ens preocupem que quan s'obri
sera amb tots els requisits legals. OLE contestacio legal! Aquest Ajuntament fa aigues
per tot arreu. Tenim una Secretaria seriosa que controli? O solament es dedica a cas-

tigar els vilatans del carrer amb els seus escrits?

/vrgentona ja viu immersa en els preliminars de la campanya electoral per a les elec-

cions municipals del maig. Els partits van formulant les seves estrategies i presentant

els seus candidats a I'alcaldia.
Dins el panorama polftic argentonf ha aparegut una nova formacio amb molta forga

i contundencia: Tots per Argentona.
Esquerra Unitaria dona suport a aquest nou projecte per entendre que es el mes
adient per a la situacio en que es trobava immersa Argentona despres dels anys de
crispacio i de trencament del bon clima ciutada propiciat pel govern de I'Entesa i els

Socialistes, amb unes polftiques que, al nostre parer, han estat nefastes.
Sempre es diffcil per a una formacio polftica renunciar al seu protagonisme, pero
quan I'important no son els interessos personals sino un projecte comu i de servei al
poble, les dificultats han de ser superades. Han de ser els vilatans d'Argentona els que
assumeixin el protagonisme en els afers publics de la vila, per aquesta rao els objec-
tius de Tots per Argentona i d'Esquerra Unitaria no entren en contradiccio.
No podem desconeixer que un moviment d'aquesta amplitud, en que intervenen
moltes sensibilitats i concepcions diferents de la vida publica, te inconvenients. Pot
ser que algu no els pugui o no els vulgui superar. Esquerra Unitaria respecta la deci-
sio de cada persona, pero el conjunt de la formacio mante el seu suport al projecte
de Tots per Argentona, en la confianga que els principis i objectius d'aquesta forma

cio seran duts a terme amb honestedat.
Esperem que el projecte continu'f tirant endavant amb I'empenta que porta i en con-
sequencia pugui presentar-se, finalment, com la proposta electoral que obri una nova
epoca de fer polftica a la nostra vila. Si aixf es, ja no tindra cap sentit la presencia
electoral d'Esquerra Unitaria, pero si per les raons que siguin aixo no fos possible, no

renunciem a mantenir I'opcio de defensar el nostre projecte.

Ens hem adonat que no solament han

demostrat el mal gust posant la "plan-

cha pegaso" on es trobava la nau dels

pagesos, sino que en treure la paret de

davant ens hem trobat amb una gabia

d'acer inoxidable com a estendard del

mal gust d'aquest equip de govern.

Grup Municipalntona (Agr.Ar.)

La Sala

Grup Municipal Esquerra Unitaria (EU)
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ser superades.

18

bb

en
CL

"y  Esquerra Unitaria dona suport a Tots per Argentona

—



19

u
4—

O
c

L'argentoni jordi Pinart es conegut per la majoria dels ciutadans per la seva faceta polftica pero una de les seves aficions es

estudiar el passat local. Amb un treball sobre Argentona va guanyar I'any 2003 el Premi Burriac de recerca historica. Durant

el transcurs de les seves darreres lectures i investigacions, gairebe per casualitat, va caure a les seves mans un Ilibre de I'his-

toriador frances Roger Chartier que va desencadenar una investigacio que posa sobre la taula el dubte sobre la procedencia

de Gutenberg, I'inventor de la impremta. Era argentoni?

hagues trobat una referenda com

aquesta que situa un personatge tan
important al mapa de la vila".

Marti de Riquer. Mes de 300 anys des-
pres, I'any 1943, Martf de Riquer feia i
prologava una edicio del Ilibre de
Covarrubias que es pot consultar al
Cataleg Col-lectiu de la Xarxa de Bibli-
oteques de la Diputacio de Barcelona.
Concretament, Pinart el va consultar a la
biblioteca Joan Triadu de Vic, on va poder
llegir sense problemes la transcripcio de
la definicio de la impremta que fa Co
varrubias. L'autor castella, com a bon lec
tor de classics Matins, es remet a Jacobo
Wimphelingio o, amb el nom normalitzat
internacionalment, a Jakob Wimpfeling.
Aquest personatge visque entre els anys
1450 i 1528, va ser teoleg i filoleg pero es
molt mes conegut per esser un dels
impulsors del corrent humamstic de I'e-
poca. Pinart creu que un dels treballs de
Wimpfeling, Epitome germanorum, que
es va publicar I'any 1532 a Basilea, es l'o
bra que podria haver citat Covarrubias.
Pero en no trobar cap exemplar es diffcil
provar-ho. En aquest punt de la investiga-
cio Pinart diu: "jo ho deixo aquf, pero
dono tots els ingredients perque algu
finalitzi I'enigma Gutenberg que, segons
totes les enciclopedies de reconegut pres-
tigi, presenta una biografia fosca".

gramatic, sacerdot i consultor de la
Santa Inquisicio, germa d'un bisbe i
prolffic literat. Un dels seus Ilibres,
Tesoro de la lengua castellana o espa-
hola, es pot consultar a la Biblioteca
Nacional d'Espanya en format digital.
L'obra, que es de I'any 1611, presenta
Metres i paraules gairebe inintel-ligibles
pero "el mot Argentona es distingia amb
claredat", explica Pinart. Per a mes sor
presa, Covarrubias no nomes fa
Gutenberg natural d'Argentona sino
que hi diu que tambe hi va posar una
impremta. El fragment diu aixf: "Pusosu
emprenta en Argentona y despues en

Maguncla".
Pinart assegura que va quedar sorpres i
que es tracta "d'un fet curios que te a
veure amb Argentona i que dona
riquesa i vida a la historiografia local",
i afegeix que "es estrany que ningu

afirma aver avido en la China emprentn i
a^os antes que en Alemania. En latin se Ihc
ma pnuUtm, proprit, trobtt iUa m tormlan
ana Ufa calcata praftmlnr. Dittam at qm-
busdam plaett a pradutndo. to quod kumo-
re profluentt praeVvatvr, id eel modefiat:
0^ potius a prtmendo diei voiunt, nude <x
sine dipktongo scribere tpa/uNt, vide Cetefi-
num. Y porque d ingeaio de Imprimir h
lettas es nmy semejante a la.prenm con
que aprietan y estrujaa la uva, ae Ba-

Ad^'iiJ^^^ Cfe

BMPf^^NTA. Por otro aombre >r
donde *e imprimen Hbro*. El que primero
acd a lux el arte de imprimir ioi Juan •

Gutetnbergo. alemin. natural de Argentona,
el aflo de mil y quatrocientos j quarenta.   '•
•kndo emperador Fcderico III. Puso su em-
prenta en Argentona y despuis en Magun-
da, eegun lo escrtre Jacobo Wimphelra^io
en stt epitome de las cosaa de Alemania:

La sorpresa va arribar quan Jordi Pinart

va aconseguir un Ilibre del frances Roger
Chartier (Lyon, 1945) que es director
d'estudis de I'Escola d'Estudis Superiors
en Ciencies Socials de Parfs, prestigios
historiador i autor de diversos Ilibres al
voltant de I'evolucio de la historia cultu
ral i intel-lectual, en que esta centrat
sobretot en I'estudi de I'articulacio de
I'escrit, el Ilibre com a objecte impres i
les practiques de lectura. El Ilibre, amb el
tftol El presente del pasado: escritura de
la historia, historia de lo escrito, no ha
estat publicat ni a Catalunya ni a Espanya
pero Pinart el va poder consultar a traves
d'una edicio trobada a la Universitat
Hispanoamericana de Mexic. En aquesta
obra es diu: 5/n duda, la invencion del
arte de imprimir, atribuida por Cova-
rrubias a "Juan Cutembergo, aleman,
natural de Argentona, el aho de mil qua-
trocientos y quarenta" ha cambiado la
condicion de los "escrivanos" que "anti-
guamente, y antes que huviese impre-
sion, ganavan muchos su vida a escribir
i copiar libros".

Covarrubias. La cita de Covarrubias va
sobtar a Pinart, que aleshores va comen-
^ar la recerca de la vida i obra d'aquest
autor. El seu nom complet es Don
Sebastian de Covarrubias y Orozco
(Toledo, 1539 - Cuenca, 1613), va ser

utenberg, un repicatruges?
CON PRIVILEGIO.

En Madrid.por Lois Sanchez,imprcflbr del ReyN S.
AfiodelSeot,M. DC. XI.
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Epoca de reflexio al
Centru

tl Centre Parroquial va celebrar

I'Assemblea de Socis el darrer cap de
setmana de gener per fer balan^ de I'any

2006 i avan^ar alguns aspectes econo
mics. Aquesta assemblea, pero, tambe

havia de servir per acostar posicions
entre els diferents integrants del Centru
despres de la dimissio de la Junta. El pre
sident de la Junta Gestora, Pep Alsina, es
va mostrar content pel caire de la reunio
i tambe per I'alta participacio, ja que hi
van assistir mes de 100 persones. Alsina
tambe s'ha referit a les diferencies entre
els diferents integrants del Centru, tant
entre els socis com amb el mossen. Pep
Alsina creu que fins ara hi ha hagut
molts silencis pero que I'Assemblea va
servir per acostar posicions i obrir nous

camins de dialeg.
Despres de la dimissio de la Junta, el

Centru esta dirigit per una Junta Gestora
encap^alada per Pep Alsina, que va ser
president del Centru durant molts anys.
De totes maneres, s'ha posat una data
limit per estar al capdavant d'aquesta
gestora: el 28 de febrer, quan deixara
definitivament la direccio del Centru. I
es que Pep Alsina ha afirmat que la gent

jove ha d'agafar el relleu.

bles incidencies derivades de la baixada

de les temperatures. Entre aquestes reco
manacions hi havia I'imperatiu de comp-
tar amb una reserva de sal per fer front a
possibles nevades i gelades. Les reserves
de sal no falten anualment a Argentona.
A mes, hi ha detectats tot un seguit de
punts negres on cal fer una especial vigi-
lancia i, si cal, accions concretes. El regi-
dor de Serveis Municipals, Joan Vaquer,
assenyala que aquests punts es situen
sobretot a les Ginesteres i a Can Raimf,
on hi ha indrets on gla^a mes rapida-
ment. Per tal de millorar I'efectivitat i I'es-
talvi, la Regidoria de Serveis Teenies ha
adquirit una maquina aspersora de sal
que substituira el sistema habitual de
llen^ar la sal manualment des del camio
de la brigada municipal.

Argentona preparada
pel fred
Ll Consell Comarcal del Maresme va fer

publiques un seguit de recomanacions
als Ajuntaments per fer front a les possi

intencio de convertir I'edifici en propietat
municipal a traves d'una permuta amb la
propietaria. Aquesta no esta d'acord amb
aquesta mesura i ha presentat al-lega-
cions. Ara el cas es troba en proces de
negociacions segons va explicar la regi-
dora d'Urbanisme, Montse Brugal. Es
dona la circumstancia que I'any 1981,
Generalitat i consistori ja van intentar,
sense exit, fer-se amb la propietat de la
casa. Qui ja ha alertat des de fa temps del
precari estat de conservacio d'aquest edi-
fici, considerat monument, es el Centre
d'Estudis Argentonins. El responsable de
la seccio de patrimoni d'aquesta entitat,
Enric Surihana, s'alegra que finalment
I'Ajuntament s'hagi decidit a actuar. Pel
Centre d'Estudis Argentonins, el futur de
la Casa Puig i Cadafalch hauria de ser el
de convertir-se en equipament public

obert a tothom.
La Casa Puig i Cadafalch, que es va aca-
bar I'any 1905, ostenta la catalogacio de
be d'interes cultural, amb la categoria de

monument.

La Casa Puig i Cadafalch es troba

actualment en un estat de conservacio
deplorable. El pas dels anys i la manca de
tasques de rehabilitacio han desembocat
en el fet que I'edifici es trobi en un estat
critic. Davant d'aquest fet constatable,
I'Ajuntament va decidir incloure I'edifici
al nou Pla general d'urbanisme amb la

Casa Puig i
Cadafalch

Una bella dorment
de luxe

tn un regne llunya, hi havia uns reis que

no tenien fills. Els subdits temien que la
manca d'hereu acabes amb I'estabilitat
del petit reialme. Es per aixo que els reis
decideixen consultar a mags i fades, per
mirar de solucionar el problema... Aquest
va ser el punt de partida de La bella dor
ment, I'espectacle que la companyia
Dreams Teatre va oferir el 4 de febrer al
Centru. Es tracta d'un espectacle de tea
tre musical en que participen artistes de
renom com Pep Anton Mufioz -el popu
lar Peris 6'El cor de la ciutat- i tambe
Manu Guix -el conegut professor de I'a-
cademia d'Operacion Triunfo.

COSES DE LA VILA
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Rosa Vila

El paisatge el fern
entre tots.

Millor dit, el refem
Una deria comuna als pai'sos nordics es el
respecte a la natura i el culte al sol. A Franga
no hi ha urbanitzacions allunyades del case
urba -per impersonals i per I'encariment dels
serveis-, per aixo tenen mes endregat els
nuclis. Aquf, tot i el boom del creixement
urbanfstic, algunes poblacions ja estan reac-
cionant contra la plaga de cases aparel lades,

per exemple.
Argentona havia estat un poble tranquil i
polit, amb 200 fonts que enamoraven propis i
foranis (qui les ha assecat?); un aixemador
que refrescava els estius de famflies senceres
(qui I'ha deixat convertir en deixalleria?);
unes vinyes que donaven un bon vi novell i
uns boscos que feien denteta al mar (qui els
ha donat permfs per plantar-hi totxos?). Cert
que son propietat privada, pero tambe cert
que estan dins un poble que, per definicio, es
d'interes public.
De moment hi ha contencio al marge esque-
rre de la Riera amb I'excusa globalitzadora
d'allargar el Pare Corredor-Montnegre. Pero,
fins quan? I, respecte a la banda dreta, qui ens
pot assegurar que no s'omplira de xalets fins
adunar totes les urbanitzacions al poble? I
que el nou macronucli resultant no s'adheri-
ra, per exemple als Cabrera, Orrius o la Roca?
Qui tindra els nassos de frenar la desmesura
de tants pobles de la comarca? Els joves que
ens han de ser relleu? No esta tan clar, ja que
ni tots els joves son ecologistes ni tots s'esti-
men prou els seus pobles, aixo si no marxen
per manca de pis o trebail. D'altra banda, la
nostra comarca es tan llaminera que no es
estrany que I'ocupin emissaris de valors des-
enfocats, individualistes o especulatius, tot
intentant portar-nos a I'hort. Soc una roman-
tica quan reclamo que el motor de tot no
sigui nomes el diner? Quan reivindico pel
meu poble el bon gust a peu de carrer i la
vida a la menuda? Sortosament soc una
romantica tossuda, amb veu i dret de vot i
d'una certa edat (o sigui, amb memoria del
passat i illusions pel futur): per aixo no em
canso de repetir-ho. No es a base de repeti
tions que es van creant els habits?

Plans

Total: 40
Dones: 20
Homes: 20

Total: 87
Civils: 52
Canon ics: 35

Total: 120
Noies: 65
Nois:55

Definitions:

Casaments:

Naixements:

L'Avia Remei talla
el bacalla

tl Ilibre Avia Remei talla el bacalla ha

estat nominat pel premi Gourmet, un
guardo de literatura gastronomica que
engloba les millors publicacions del
mon. Hi ha 5.000 Ilibres nominats de
60 paTsos diferents. Es la segona vegada
que un Ilibre de I'Avia Remei es finalis-
ta en aquest certamen. Recordem que ja
va estar nominat el seu primer Ilibre: La
cuina de I'avia Remei. El premi s'entre-
gara el proper 7 d'abril a la Xina. L'Avia
Remei no hi assistira perque diu que es
massa gran per anar tan lluny.
La famosa cuinera, Remei Ribas, va
comengar el seu periple mediatic a
Radio Argentona en un programa con
duit pel periodista Espartac Peran.

Resum estadistic
del Jutjat de Pau

d'Argentona el 2006Can Garf reestrena
templet

tls propietaris de Can Garf de Cros,

obra de I'arquitecte Josep Puig i
Cadafalch, van inaugurar el seu templet
de vidre de Baccarat, amb la figura de
Mercuri, despres de la seva restauracio a
Franga. La mateixa empresa que el va
crear per I'Exposicio Universal de Parfs
de 1878, la fabrica de vidre Baccarat de
Pans, ha estat I'encarregada de fer els
treballs de restauracio.

Subver^ions per
entitats i clubs

L'Ajuntament d'Argentona ha obert el

termini per presentar les sol-licituds de
subvencions per les entitats i clubs del
poble. Tots els que vulguin optar a
aquestes subvencions han de presentar
la documentacio necessaria a I'Ajun-
tament abans del 8 de marg. Aquestes
subvencions estan destinades a diversos
ambits d'actuacio, des de benestar so
cial i igualtat fins a joventut i esports
passant per educacio, cultura i medi
ambient. Totes aquelles entitats i clubs
que estiguin interessats en rebre aques
tes subvencions han d'omplir una ins-
tancia i unes fitxes i presentar-les a
I'Ajuntament amb la documentacio
necessaria. Tota la informacio es pot tro-
bar a la pagina web d'Argentona que es:

www.argentona.cat.

COSES DE LA VILA



Diputacio de Barcelona, Oficina d'Argentona - carrer Gran,
num. 59, adjuntant la documentacio seguent:
•Titol vigent de familia nombrosa, expedit per I'Administracio com

petent.
•Certificat d'empadronament o de document que acrediti que tots

els membres de la familia que consten en el titol de familia nom
brosa estan empadronats en el domicili familiar.

•Copia del rebut anual de I'lBI, o de document que permeti identi-
ficar de manera indubtable la ubicacio i descripcib del be immo-
ble, inclosa la refer^nda cadastral.

Segons s'estableix a I'Ordenanga fiscal num. 1, reguladora de I'im-
post sobre bens immobles (IBI), aquells contribuents que d'acord
amb la normativa vigent tinguin la condicio de titulars de familia
nombrosa en la data de meritament de I'impost, tenen dret a una
bonificacio de fins al cinquanta per cent (50%) en la quota Inte
gra, en els suposits i en els percentatges previstos, i sempre que
I'immobie constitueixi I'habitatge habitual de la familia.

Les sollicituds s'han de presentar durant el pen'ode del 2 d'abril
al 4 de juny del 2007, a I'Organisme de Gestio Tributaria de la

BONIFICACIO IBI FAMILIES NOMBROSES - Exercici 2007

-Fotocopia del certificat d'empresa on constin els ingressos
anuals corresponents a I'any 2007.
-Certificat de pensio corresponent a I'any 2007 (d'invalidesa, de
jubilacio, d'orfandat, de viduitat, de prestacio per fill a carrec,
PIRMI, etc.).
-Certificat de I'lNEM on consti si percep o no prestacions per
subsidi d'atur i el pen'ode concedit.
-Certificat del saldo mitja anual ponderat de tots els comptes
bancaris.

En cas de separacio:
•Fotocopia de la resolucio judicial on consti la pensio o pensions

de manutencio.

En cas d'impagament de pensions de manutencio:
•Fotocopia de la demanda judicial.
•Declaracio de responsabilitat conforme I'habitatge es el domici-

li habitual i permanent.

D'acord amb allo previst a I'Ordenanga fiscal num. 11, es pot con-
cedir la dispensa o bonificacio del pagament de la taxa d'escom-
braries per a aquest exercici, a tots aquells pensionistes, jubilats
i persones en atur forgos que acreditin escassa capacitat econo
mics.

Per gaudir d'aquesta bonificacio, cal presentar la corresponent
sollicitud durant el pen'ode de l'1 de febrer al 31 de marg del
2007, a la Regidoria de Serveis Socials de I'Ajuntament
d'Argentona, antic edifici "Velcro" - carrer d'Enric Granados,
num. 5, acompanyada de la documentacio seguent:

•Fotocopia DNI/NIF/NIE o passaport del sollicitant.
•Certificat de convivencia expedit per I'Ajuntament.
•Fotocopia de I'ultim rebut de lloguer o hipoteca de I'habitatge i/o

de I'lBI.
•Ingressos familiars:

- Fotocopia de la declaracio de renda de I'any anterior.

BONIFICACIONS TAXA ESCOMBRARIES - Exercici 200722

)es de l'1 de gener de 2007 ha entrat en vigor la Llei 12/2206, de 27 de juliol, que modifica la Llei 22/2003 de proteccid
els animals, aixo implica que I'Ajuntament d'Argentona ha de posar en marxa tota una serie de mesures, com son les
eguents:

^rticle 14, apartat 2
ils ajuntaments han de portar un cens municipal d'animals de companyia en el qual s'han d'inscriure els gossos, els
ats i les fures que resideixen de manera habitual al municipi. Al cens han de constar les dades d'identificacio de I'a-
imal. Les dades de la persona posseidora o propietaria i altres dades que s'estableixin per reglament.

Article 14, apartat 8
Les persones propietaries o posseidores d'animals de companyia estan obligades a comunicar la desaparicio de I'ani-
mal a I'ajuntament on estigui censat en un termini de quaranta-vuit hores, de manera que en quedi constancia.

Article 37, apartat 1
La imposicio de les sancions establertes per la comissio de les infraccions tipificades per aquesta llei correspon als
alcaldes dels municipis de 5.000 habitants o mes, si es tracta d'infraccions Ileus comeses en el terme municipal.

L'abandonament de gossos i gats no nomes implica un gran patiment dels animals i les persones sensibilitzades amb
el seu benestar sino que pels municipis suposa uns greus problemes de seguretat vial i salut publica. A aquests pro-
blemes s'hi ha de posar solucio no nomes retirant de la via publica, sino evitant que aixo torni a succeir mitjangant edu-
cacio de la poblacio i aplicacio de les sancions pertinents.

Restem a disposicio de tots els ciutadans i ciutadanes per a qualsevol aclariment.

Regidoria de Benestar Social i Igualtat

LEI DEPROTECCIO DELS ANIMAL



LocaUtzacio: Al jardi de Can Puig

i Cadafalch, al costat de I'en-

trada per la plapa de Vendre.

Altres dades d^interes: Presenta

un estat vital bo.

Es troba en una casa catalo-

gada^ com a E5e d'interes

Cultural per la Generalitat de

Catalunya (BIC).

Taxus baccataTeix de Can Puig i Cadafalch

23

humilieMargallo de la pla^a
•' piaraNova al parterre paral-lel al

•-•  LocaUtzacio: rlaga ^ova, a\ y^>r

carrer de les Parres.
' Dimensions de I'arbre: No te interes la m.da ja

nue es tracta d'una palmacia. Comple-

;    mentariament t'e uns 6 metres d'alfana

maxima.
.; Altrss dades d'interes: Presenta un estat

;    vital bo. Es un dels exemplars mes grans

;•      del nost^ pats. Ja va ser trasplantat fa

^ uns anys, ja <^ue abans estava plantat al

centre de la plaf a Nova.

v

c/)
a;

03

o

-••^?•Alziha de Ca I'Elies
Quercud ilex

LocaUtzacio: A la vora del camf d'acces de

Ca I'Elies a la carretera d'Argentona a

Vilassar.

Pimensions de I'arbre:

Pen metre normal: 392 centimetres

Perfmetre de eoca: 78>6 centimetres amb

les arrels molt separades entre elles

Altres dades d'interes: Presenta un estat

vital regular a bo, amb forts atacs d'es-

colftids.

ARBRES MONUMENTALS D'ARGENTONA
En aquesta segona entrega dels Arbres Monumentals d'Argentona donarem a conetxer les caracteristiques, que va recolllr I'enti-

tat Natura, d'una alzina, un margallo i un teix que es troben al nucli urba o a les seves proximitats. Amb aquests articles volem

donar a coneixer el patrimoni natural de la vila.



es poden consultar, ens dona tftols com

ara Argentona a la Segona Republica,

Estudi de les aigues de les fonts d'Ar

gentona, Josep Puig I Cadafalch I

Argentona, L'arxiu fotografic d'Alfons

Guell, La Guerra Civil a Argentona, Els

serveis socials i la gent gran d'Argen
tona, La toponfmia i la mitologia del

Corredor, etc.

Els treballs presentats aquest curs, gaire
be una trentena, han abastat tematiques

tan variades com la grafologia, el coo-

perativisme, els cartel Is de la Guerra
Civil, els origens de la variabilitat de

I'especie humana, els canvis de marxes

integrats per bicicletes, el mon dels

joves amb limitacions visuals, I'argot

juvenil, la comparacio economica entre
Espanya i Irlanda, els motors de dos i

quatre temps, els videojocs i I'art, etc.

En definitiva, una mostra de la valua

dels seus autors i autores a pocs mesos
de deixar I'lnstitut i encarar un futur
academic fora del municipi amb la

garantia que suposa haver desenvolupat

la capacitat de recerca. Enhorabona a

tots.

Andreu Carretero

metodologia i se n'obtenen resultats. El

contrast dels resultats amb els objectius i

hipotesis dona Hoc a unes conclusions

que I'alumne ha de saber argumentar al

final de tot el proces. Val a dir que la nota
final del treball de recerca representa el

10% de la qualificacio final del batxille

rat, cosa que fa que I'esfor^ de tot plegat

valgui prou la pena.
Al nostre Institut s'han presentat al llarg

dels anys una gran diversitat de treballs

de recerca amb el denominador comu

de la qualitat. Alguns dels treballs han

estat mereixedors de premis, com ara el

Premi Baldiri Reixac en quatre ocasions
i el premi GRIT una vegada, i han tocat

arees que abasten gairebe tots els

camps de la investigacio: des de proble-

matiques socials, historiques i artisti-

ques fins a estudis tecnologics o cientf-

fics. Com a merit suplementari, en un

parell d'ocasions els treballs s'han pre

sentat en angles en I'exposicio oral i en

el treball escrit.
Conve fer esment d'aquells que han tin-

gut I'area de recerca mes proxima, els

referits a temes locals d'Argentona o
dels seus voltants. Una repassada a la

Biblioteca de I'lnstitut, on es guarden i

tl treball de recerca es una exigencia

del curriculum de batxillerat que s'a-

costuma a iniciar cap al final del primer

curs i que conclou durant el segon curs.
Es un treball individual, si be en els

casos en que es previsible una part
experimental es pot fer per parelles, i la

feina que es fa es supervisada i assesso-
rada per un professor o professora, el

tutor o tutora del treball de recerca.
Tant en els procediments Iligats a la

recerca concreta com en el tractament

de la informacio i I'exposicio oral i

argumentacio, els alumnes apliquen un

conjunt d'aprenentatges adquirits amb

la finalitat d'investigar un tema. En el

cas del nostre IES, el tema del treball

pot ser proposat pels departaments

didactics de I'lnstitut o be pel mateix

alumne a partir dels seus interessos per

sonals i/o academics futurs.
Un cop feta la tria del tema i amb I'aju-

da i assessorament del tutor o tutora es

plantegen els objectius i es formulen, si

es el cas, les hipotesis de treball. Se-

guidament, es cerca la informacio ade-

quada (des de la part bibliografica o de

fonts fins al treball de camp, de laborato-

ri o de taller), es processa, s'hi aplica una

L
El treball de recerca a I'lES

aiiinv

niveil nup, rj^fh^^

El dimecres 24 de g'n(1| van tenir \\aWyts exposi

cions orals dels treballs de recercardels estudiants

de batxillerat de I'lES ArgBj^Jna. Les prc . ntacion

es van fer da\p-^tribunals simullanian
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fund d'algunes persones.
I ara parlarem d'un absurd, que igual
que un conte de mal gust pot figurar
en la historia negra d'Argentona, fa
referenda a Tultim pages d'aquesta
casa, en Pepito de Can Volart. Ell era
un minusvalid, li costava caminar i
baixava al poble dalt d'un carret tirat
per una haca de color grisos, potser ja
era Tultim carro que circulava pels
carrers, els cotxes s'havien fet els
amos, doncs heus acf que TAjunta-
ment va posar uns senyals de transit
prohibint el pas dels carros "con llan-
tas de hierro" i el pobre Pepito havia
d'arrossegar la seva cama invalida per
atansar-se penosament a fer els seus
encarrecs. Com una ironia del destf o
un sarcasme dels manaires, aquests
senyals de transit els varen treure quan
en Pepito ja no va ser entre nosaltres.
Hi ha coses que haurien de fer caure
la cara de vergonya.

vat, sino que Than restaurat i arranjat i
el seu propietari, el senyor Oriol Marfa,
Tha dignificada, donant a cada estan-
^a, a cada raco de la casa, aquella
exceTlencia entre antiguitat i comodi-
tat que, si mes no, dona gust de con-
templar. Uns mosaics policromats del
segle XVIII que havien presidit la font i
que el temps i alguna bretolada havien
malmes completament, han sigut res-
taurats i posats a Tinterior de la viven-
da, ubicats sobre un bonic rentamans,
en que figura la imatge de Sant Miquel
i una inscripcio en llatf que parla de la
proteccio del sant sobre la casa i la

font.
Evidentment aquesta masoveria ja no
viu dels seus conreus, aixo es aigua
passada, pero al seu voltant unes plan-
tes ben posades, uns fruiters i un clap
de ceps ben cuidats son testimoni de
vinyes preterites i exponent clar de Ta-
mor al camp que resta en el mes pro-

^i de qualsevoi talaia del nostre terme
mirem cap al veTnat de Sant Jaume dis-
tingirem prop del turo de les Olivelles
Can Volart, i veurem la seva cornisa
ondulada que la diferencia de les altres

masies de I'entorn. Aparentment es una
casa modesta de teulada a dos ves-
sants, amb tres cossos perpendiculars a
la fa^ana i un altre a la part posterior,
parallel a ella, que havia estat el celler

i que avui es un pati murat i parcial-
ment cobert. En el seu cos central s'o-
bren les portes de la cuina i el menja-
dor, a I'altre costat dues habitacions,
una de les quals segurament havia estat
Testable i ara es una agradable sala

d'estar.
Moltes vegades, des d'aquestes pagi-
nes, m'he dolgut de Tabando en que es
troben algunes masies seculars del nos
tre poble, avui per un altre motiu ben
diferent m'he de congratular, i es que
Can Volart no solament Than conser-

Una de les principals caracteristiques d'aquesta masia es la fa^ana amb corves.

Can Volart
Llui's S. Morgan

^)
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presaria mitjangant dividends no era fins ara
I'alternativa fiscalment mes eficag. Si be es cert

que existeixen alternatives mes dptimes fiscal

ment, la nova normativa atorga un millor tracta-

ment a aquest sistema de retribucio. Per una

banda, es preveu que estaran exempts, amb

certes excepcions, els dividends i participacions

amb certs beneficis, fins a un limit de 1.500

euros anuals. Per un altra banda, la fiscalitat

dels dividends no exempts queda redu'ida al

tipus fix del 18% front el del 23% a I'antiga

normativa. Aquest nou context, fa aconsellable

que part de la retribucio que actualment estan

obtenint els socis de I'empresa familiar pugui
instrumentar-se com a dividend.

La desaparicio de les societats
patrimonials

Amb el 2007 les societats patrimonials desapa-

reixeran. S'estableix una doble alternativa per

a aquestes societats. La primera es acollir-se

al regim transitori previst de dissolucio i liquidacid
durant el 2007, que permetra en algunes oca-

sions arribar-se a atribuir als socis els actius de

la societat dissolta sense cap cost fiscal, sigui
directe o indirecte. La segona alternativa es no

dissoldre la societat, passant la mateixa a tributar

en regim general de Impost de Societats. En

aquest cas, es molt important remarcar que

haura de modificar-se la situacid que va generar

la qualificacid de societat patrimonial per tal

d'aplicar I'exempcio en I'lmpost sobre el Patri

moni per empresa familiar i de la consequent

reduccio del 95% en I'lmpost sobre Successions

i Donacions.

La reforma fiscal que just

ara ha entrat en vigor obliga

a tots els assessors a canviar

les estrategies que fins ara

havien constituit I'abc de

I'assessorament fiscal de les

empreses. La nova Llei de

I'lmpost sobre la Renda de

les Persones Fisiques (IRPF)
que modifica parcialment, en el mateix text, altres

impostos com I'lmpost de Societats (IS) o I'lmpost

sobre el Patrimoni (IP), ha canviat substancialment

el panorama fiscal tant de les societats com dels

seus socis. Analitzarem a continuacio breument

algunes de les operatives mes habituals a les
empreses familiars.

Els prestecs dels socis a les seves societats

La nova normativa, sobre I'lmpost de la Renda

de les Persones Fisiques, els interessos que els

socis percebin per prestecs a les seves societats

s'inclouran en la base imposable general del soci

i tributaran segons I'escala de gravamen amb un

tipus marginal del 43%. De no haver-se produ'it

aquesta modificacio, seria fiscalment mes interes-

sant, com ho era fins ara, la retribucio del soci

mitjangant el pagament d'interessos que mitjangant

el repartiment de dividends, al marge que la tribu-

tacio en seu de I'lmpost de la Renda de les Per

sones Fisiques del soci seria la mateixa (18%), els

primers tindrien la consideracio de despesa dedui-

ble en la societat pagadora i els segons, no.

Els dividends a I'empresa familiar

La retribucio als membres de la familia em-

Jni Cartes Min
Soci Director
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